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Lietuvos ateitis Nr. 7 

Laiškas 
pasaul io 

(Tęsinys* 
Ties tuo nesustota, buvo 
peržengtas lemtingas barje
ras — areš tuo t i kun iga i 
Alfonsas Svarinskas ir Sigi
tas Tamkevičius. Lietuvos 
dvasiniai vadai, gyvu pavyz
džiu mums, jaunimui. įkūni
jantys riterystės ir šventumo 
idealus. Jų. kaip Apvaizdos 
Įrankių dėka. Iietuvos Bažny
čia buvo karšta, o ne drung
na. Daroma viskas, kad Lietu
vių tauta, Bažnyčia liktų be 
gyvybės, bedvasė, mieganti. 
Tai naudojamos dvi priemo
nės: faktų iškraipymas, užliū
liavimas gražiais žodžiais ir 
prievarta bei kerštas (kunigų 
Šapokos. Mažeikos, Laurina
vičiau*: nužudymas, jaunimo 
teron>iavirnas). Dar daugiau, 
per paskutinius kompartijos 
sus i r ink imus paske lb iama 
nauja doktrina: nuo šiol 
katalikas nebe antrarūšis 
pilietis, nebe negras, bet 
priešas. Taip piktybiškasis, 
okupanto primestas ir savųjų 
išdavikų bei trumparegių peni
mas ateizmas įgauna vis 
daugiau apokalipsinio žvėries 
bruožų. 
Padėtis yra sunki. Neteko

me geriausių vadų. Bažnyčios 
persekiojimas vis stiprėja. 
Kartu su juo stiprėja ir tauti
nė priespauda. Vis rafinuotes-
nis darosi kultūrinis genoci
d a s . N u o s e k l i a i i r 
n e a t l y ž t a m a i v y k d o m i 
Taškento konferencijos nutari
mai dėl rusų kalbos įtakos 
stiprinimo Pabaltijyje. 

Vytauto Didžiojo jubiliejaus 
paminėjimas okupanto buvo 
neleistas ir žlugdomas (net 
tiltą į Trakų pilį išardė). 
Maironio jubiliejų taip pat 
galėjo paminėti tik bažnyčio
se. A. Vienuolio jubiliejaus 
metu buvo padaryta viskas, 
kad kuo labiau apjuodintų 

laisvojo 
jaunimui 

rašytoją kaip kataliką. 
Dariaus ir Girėno transat

lantinio skrydžio 50-tosiose 
metinėse prie kapo susirinku
siam jaunimui nebuvo leista 
giedoti, fotografuoti, kai 
kuriuos net suėmė. Šie meto
dai, — nutylėjimas, iškraipy
mas, ar tiesioginė prievarta, 
naudojama rafinuotai su 
apskaičiavimu, o jų galutinis 
tikslas yra sukurti žmogų — 
mankurtą (kazakų rašytojo 
Čingiro Aitmatovo terminas) 
žmogų be istorijos, be atmin
ties, idealų vergą. 

Čia reiktų pabrėžti, kad 
skirtingai nuo karinės Rusi
jos, Lietuvos rusifikacija 
dabar nėra galutinis tikslas, o 
tik tarpinis. Galutinis tikslas 
yra žmogaus nužmoginimas, 
sielos pavergimas antikris
tiškam valdžios mechaniz
mui, kuriam ir tarnauja 
rusifikacija kaip suvienodini
mo veiksnys . Pastaruoju 
dešimtmečiu, po „Gulago 
Archipe lago" pasirodymo 
mūsų santykis su rusų tauta 
yra pasikeitęs krikščioniškos 
artimo meilės kryptimi (Serge-
j u s K o v a l i o v a s , r u s ų 
mokslininkas įkalintas už 
,,LKB Kroniką'" ir mes už jį 
meldžiamės, kaip už savą). 

Mes tikime, kad Dievo 
planuose Lietuvai yra skirta 
ypatinga vieta. Kodėl tiek 
laiko vėlavo mūsų krikštas? 
Kodėl e s a m e j a u n i a u s i 
krikščionys Europoje? Kodėl 
esame vienintelė katalikiškoji 
tauta Sovietinėje imperijoje? 
Kodėl mūsų baltų ainių, buvo 
gyventa taip toli ir plačiai, o 
dabar mums beveik neliko 
vietos? Ką reiškia tas 14 rake
tinių atominio ginklo aikšte
lių Lietuvos žemėje? Ar tai, 
kad Lietuva jau pasmerkta?! 

(Bus daugiau) 

Stalino duktč 
vėl išvažiuoja 

Maskva . — Stalino duktė 
Svetlana Aliilujeva pasakė 
reporteriams, kad ji gavo 
valdžios leidimą išvažiuoti dar 
sykį iš Sovietų Sąjungos. 
Anksčiau leidimą yra gavusi 
ir jos duktė Olga Peters. kuri 
tęs Anglijos mokykloje pradė
tą mokslą. Aliilujeva išgy
veno užsieniuose 17 metų ir 
grįžo 1984 m. J i tuomet sakėsi 
pasiilgusi savo vaikų iš 
ankstyvesnių vedybų. Gyven
dama Vakaruose ji kritikavo 
sovietų sistemą, o grįžusi kriti
kavo ir Vakarų gyvenimą. 
Maskvoje kalbama, kad ji pati 
nežinanti, ko norinti. Jos moti
na nusižudė, kada ji buvo 6 
metų amžiaus. Trys vedybos 
baigėsi skyrybomis, vienas 
mylimasis žuvo. Su savo 
suaugusiais vaikais ji nesu
gebėjo palaikyti artimesnių 
rvšių. Sūnus dr. Iosif Allilujev 
gyvena Maskvoje, o duktė 
-Jekaterina, geofizikė. gyvena 
Kamčatkoje. 

Balandžio 16 d. 14 metų 
Olga Peters sugrįžo Anglijon į 
Saffron Walden kvakerių 
mokyklos bendrabut į . 12 
mylių nuo Cambridgo. J i verk
dama apsikabino buvusius 
mokytojus ir klasės draugus. 
Ji pasakė nemaniusi kada 
nors išvažiuoti iš Sovietų 
Sąjungos. Olga yra Stalino 
anūkė. Jos tėvas, išsiskyręs su 
motina Svetlana. gyvena 
Scottsdale. Ariz. 

Svetlana Aliilujeva iš Mask
vos išskrido balandžio 16 d. į 
Ciurichą. Reporterių žiniomis, 
ji planuoja vykti į Amerika. 
JAV vyriausybė niekad nea
tėmė Svetlanos ar jos dukters 
pilietybės, o sovietai buvo pi
lietybę atėmę, tik vėliau ją 
sugrąžino, kai Svetlana nuta
rė grįžti į Maskvą. 

Olga Peters pasakė spau
dai, kad gyvenimas jos sene
lio krašte, Gruzijoj, buvo keis
tas, tačiau ji nesigaili ten 
buvusi. Kiek vaikų gali 
pasigirti, kad jie gyveno trijo
se svarbiausiose pasaulio 
valstybėse: Amerikoje, Sovie
tų Sąjungoje ir Britanijoje, 
pasakė Olga. 

Helsinkio pažadų 
konferencija 

Bernas . — Šveicarijos sosti
nėje nuo balandžio 2 d. vyksta 
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos 
e k s p e r t ų s u s i r i n k i m a s 
žmogiškųjų ryšių klausimais. 
Susirinkimas užsitęsė iki 
balandžio 14 d. Daugiau negu 
du šimtai delegatų — eksper
tų, atstovaujančių visiems 
Europos kraštams, išskyrus 
Albaniją ir Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms bei 
Kanadai, parengė darbotvar
kę balandžio 15 d. taip pat 
Berne įvyksiančiai Helsinkio 
baigiamąjį aktą pasirašiusių 
valstybių konferencijai žmo
giškųjų ryšių klausimais. 
Konferencijoje bus svarsto-

Libano sostinėje. Tripolyje, bombų apdaužytas namas, kuriame gyveno pulk. Muammar e\ 
Khaddafi su šeima. 

Teisė — 
tautų 

L o n d o n a s . — Užsienio 
lietuvių spauda ypatingą 
dėmesį atkreipė j Federacinės 
Vokietijos Parlamento — Bun
destago — nario Johannes 
Gerster lietuviams pasakytą 
kalbą, kurioje jis pabrėžė, jog 
vokiečiai remia pabaltiečių 
laisvo apsisprendimo teisės 
reikalavimą. Johannes Gers
ter buvo pagrindiniu kalbė
toju Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės centriniame 
minėjime Huettenfelde. Vaka
rų Vokietijos Bundestago 
narys visų pirma priminė, kad 
Lietuva, prieš šešis šimtus 
metų priimdama krikščio
nybę, susirišo su Vakarų 
pasauliu ir tapo neatskiriama 
jo dalimi. Kaip tik dėl to 
Europos tautom negali nerū
pėti Lietuvos likimas. Europos 
valstybės ir tautos turi morali
nę teisę ir pareigą reikalauti, 
pažymėjo kalbėtojas. kad 
Lietuvai ir kitiem Pabaltijo 
kraštam būtų grąžinta laisvo 
apsisprendimo teisė, būtų 
užtikrintos visos kitos pagrin
dinės tautų ir žmonių laisvės. 

ma, kaip yra konkrečiai 
vykdomi Helsinkyje prisiimti 
įsipareigojimai, liečiantys 
laisvą žmonių keliavimą iš 
vieno krašto i kitą turistiniais 
ir bet kuriais kitais reikalais, 
laisvą emigravimą, šeimų 
susijungimą ir t.t. Pažymė
tina, kad užsienio lietuvių poli
tinės organizacijos įteikė šiai 
konferencijai išsamų memo
randumą apie sovietų Lietu
voje vykdomus žmogiškųjų 
ryšių suvaržymus, kelionių į 
Lietuvą ir iš Lietuvos, turistų 
judėjimo laisvę pačioje Lietu
voje, trukdymus iš Lietuvos 
emigruoti ir šeimom susijung
ti, siųsti į Lietuvą ir iš Lietu
vos knygas ir t.t. 

Rytų-Vakarų konferencija 
formaliai buvo atidaryta 
balandžio 15 d. Iki to laiko 
vyko užkulisinės derybos dėl 
procedūros. Olandijos dele
gatas Hans Meesman pripa
žino korespondentams, kad 
ginčus laimėjo Sovietų Sąjun
ga ir jos satelitų atstovai. 
kurie kovojo už tai. kad posė
džiai būtų uždari. Buvo susi 
tarta, kad tik atidaromoji ir 
uždaromoji sesijos bus viešos. 
Spėjama, kad konferencija 
užtruks šešias savaites. 

mažųjų 
ginklas 
suderinamai su Helsinkio susi
tarimais. Gerster pripažino, 
jog Vokietija dėl Hitlerio-Stali-
no sutarties ?r II pasaulinio 
karo pasekmių neša ypatingą 
atsakomybę Pabaltijo valsty
bių ir tautų atžvilgiu. Todėl 
vokiečių valdžia ir remia išei
vių pastangas išlaikyti ir 
pratęsti savo tautinę tapaty
bę. Todėl ji ir skiria paramą, 
pavyzdžiui. Vasario 16 lietu
vių gimnazijai, kurią lanko ne 
vien Vokietijos, bet viso 
pasaulio lietuviai. Teisė yra 
mažųjų ginklas, baigė savo 
žodį Vakarų Vokieti jos 
Parlamento narys Gerster. 
dirbkime, kad visame pasauly
je teisė nugalėtų smurtą. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Sovietų žinių agentūra 
paskelbė savo vado Gorbačio
vo laiško IJbijos Khaddafiui 
tekstą. Laiške Gorbačiovas 
žada toliau stiprinti Libijos 
gynybą, pakeisti JAV puoli
me sužalotus ginklus. Gor
bačiovas prideda, kad ši ata
ka n e g a l i n e p a l i e s t i 
Amerikos-Sovietų Sąjungos 
santykių. 

— Valstybės departamen
tas įsakė išvažiuoti JAV diplo
matų Sudane šeimų nariams. 
Personalas numažinamas iki 
būtiniausių utrnautojų. Kelias 
dienas prie ambasados Khar-
toume derr.onstravo piktos 
minios. Policija gynė pastatą 
lazdomis ir ašarinėmis dujo
mis. 

— Sovietu diplomatas. JAV 
departamento užsienio reika
lų ministerijoje vadovas Alek-
sandr Bessmertnich buvo 
pakeltas j užsienio reikalų 
viceministenus. J is tarnavo 
s o v i e t ų a m b a s a d o j e 
Washington» 1970-1982 m. 

— Airijos policija išvadavo 
n u s i k a l t ė l i ų p a g r o b t ą 
bankininko Guinness žmoną 
ir suėmė "is nusikaltėlius, 
kurie už jos paleidimą reikala
vo didelės - irnos pinigų. 

— Pietų \frikos laikraštis 
„Pretoria N ws" paskelbė, kad 
į pietinę Angolą buvo perkelti 
dideli gink!: sandėliai ir lėktu
vai. Kartu atvyko ir grupė 
rusų lakūnu 

— Afganistano sostinėj Ka
bule labai sustiprinta apsau
ga. Sovietų kareiviai neseniai 
pakorė 20 afganų, kurie grįžo 
iš Irano ir buvo pasienyje 
pagauti. 

— Washingtono valstijoje 
prasiveržė Mount St. Helens 
ungikalnis. išmesdamas debe-
sj pelenų. 

Maskva — menkas 
Libijos draugas 

Kultūros tarybos 
Teatro premija 

— Lietuvių Operai 
JAV LB Kultūros tarybos 
1985 metų Teatro premija 
paskirta Chicagos Lietuvių 
Operai. 

JAV LB Kultūros taryba 
1985 metų Teatro premiją 
balandžio 3 dienos posėdyje, 
ekspertų patariama, paskyrė 
Chicagos Lietuvių Operai. 
Chicagos Lietuvių Opera išau
go iš 1949 metų susiorgani
zavusio Chicagos lietuvių vyrų 
choro. Kiekvieneriais metais 
choras rengė po kelis koncer
tus įvairiose lietuvių koloni
jose. Pirmosios operos Verdi 
Rigoletto spektaklis vyko 1957 
metais. Nuo tada kasmet 
pastatoma po vieną operą. 

Opera išaugino profesinio 
pajėgumo mišrų chorą. Spek
takliuose yra dainavę mūsų 
pajėgiausi solistai. Sunkų 
spektaklių organizavimo lėšų 
telkimo darbą yra vykdę buvę 
pirmininkai. Taip pat daug 
prie operos pastatymų savo 
darbu yra prisidėję dirigentai, 
režisieriai, dekoratoriai ir eilė 
kitų. Opera vis dar tebėra visų 
lietuvių pasididžiavimas. 

1000 dol. premija Chicagos 
Lietuvių Operai bus įteikta 
šeštoje Premijų šventėje, gegu
žės 17 d., Bostone. Premijos 
mecenatas — Lietuvių fondas. 

Maištas Libijoje? 
VVashingtonas. — Užsie

nio stebėtojai praneša iš Libi
jos, kad ten miestuose ir 
kareivinėse dunda šūviai. 
Spėjama, kad Libijos kariuo
menės kai kurie daliniai suki
lo prieš Khaddafio režimą. 
Informuoti VVashingtono šalti
niai pripažino, kad JAV 
žvalgybos valdininkai palaikė 
ryšius su Libijos režimo 
priešininkais. planuojant 
pašalinti Khaddafį :> valdžios. 
Minima, kad šiuose planuose 
dalyvavo Fgipto ir Prancū
zijos atstovai. 

Tripolis. — Libijoje sovietų 
bioko diplomatai teigia, jog 
Libijos vyriausybė labai 
pergyvena Maskvos abejingu
mą Amerikos agresijos atžvil
giu. Sakoma, kad sovietų karo 
laivų turimi žvalgybos 
duomenys nebuvo Libijai 
perduodami. Jau prieš tris 
savaites, kai JAV laivai įplau
kė į Sidros įlanką, sovietų 
patarėjai Tripolyje, kur jų yra 
apie 300, nesutiko išeiti iš savo 
požeminių bunkerių remon
tuoti amerikiečių raketų suga
dintų radaro įrengimų, nežiū
r i n t L i b i j o s p r a š y m ų . 
Vienintelis rusas, žuvęs per 
susikirtimus su JAV laivyno 
aviacija, buvo jaunas karei
vis, miręs nuo širdies smūgio 
futbolo rungtynėse netoli 
Tripolio. 

Paskutiniu metu, kaip kalba 
rytinio bloko diplomatai, rusai 
labai lėtai atsiliepia į naujų 
ginklų ar atsarginių dalių 
seniau atvežtiems ginklams 
prašymą. Nesiunčiami ir 
pageidaujamai technikai. Libi
jai teko, remontuojant sovietų 
gamybos radarų stotis, šauk-

Libijos vado 
Khaddafio kalba 

Tripolis. — Libijos diktato
rius pulk. Khaddafi pasirodė 
Libijos televizijoje. Po JAV 
aviacijos puolimo kursavo 
gandai, kad jis sužeistas ar 
žuvo. Kiti kalbėjo, kad jis 
pabėgo iš Libijos, kurios 
valdžia pateko į jo oponentų, 
armijos karininkų rankas. 

Khaddafi padėkojo Prancū
zijai, kurios vyriausybė nelei
do sąjungininkės Amerikos 
lėktuvams skristi per savo 
teritoriją pakeliui į Libiją. Jis 
kaltino prezidentą Reaganą. 
kuris davė įsakymą žudyti 
Libijos vaikus. Reaganas turė
tų būti teisiamas kaip karo 
nusikaltėlis ir vaikų žudy
tojas, pasakė Khaddafi. Kaip 
žinoma, lėktuvų puolime žuvo 
jo duktė ir du sūnūs. 3 ir 4 
metų, buvo sunkiai sužeisti. 

Savo kalboje Libijos vadas 
pabrėžė, kad jis niekad neatsi
sakys idėjos suvienyti visus 
arabus, neatsisakys planų 
visame pasaulyje pravesti 
revoliuciją, neatsisakys kovos 
už Palestinos išlaisvinimą. 
Net jeigu Amerika mus pultų 
atominėmis bombomis, mes 
nepasiduosime, nes Alachas 
yra stipresnis už Ameriką, 
pasakė Khaddafi. 

Lakūnų boikotas 
Londonas. — Tarptautinė 

keleivinių lėktuvų pilotų 
federaci ja pavedė savo 
vykdomajam komitetui Ameri
koje, Kanadoje, Olandijoje. 
Australijo.ie, Portugalijoje ir 
Britanijoje paskelbti savo na
riams, kad jie neskristų į 
tokias valstybes, kurios remia 
smurto ir kitus nelegalius 
veiksmus prieš civilinę avia
ciją. Iki šiol šis tarptautinis 
lakūnų boikotas yra palietęs 
Beiruto aerodromą. Lakūnai 
grasina boikotuoti šalis, ku
rios palaiko terorizmą ir ku
rios nesirūpina savo aerodro
mų saugumo sustiprinimu. 

tis prancūzų ir britų specialis
tų. Priartėjus Amerikos karo 
laivynui, iš rusų Libijos parei
gūnai gavo tik padrąsinimo 
žodžius , p a s a k ė v i e n a s 
diplomatas. 

Yra nuomonių, kad Khadda-
fis seniai nepatinka Krem
liaus vadams. Libijos vadas 
reporteriams neseniai pasako
jo, kad „rusai mus parems. Jie 
visada mus remdavo. J ie yra 
nusistatę prieš imperializmą ir 
kolonializmą". Sovie tams 
nepatinka, kad jis nepastovus 
ir neklauso Maskvos patari
mų. Jis dažnai smerkia komu
nizmą kaip bedievišką siste
mą. J i s priešinasi sovietų 
pakvietimui į Viduriniųjų 
Rytų taikos konferenciją. Jis 
supykino Maskvą pardavinė
damas ginklus, gautus iš 
Maskvos, Irano vyriausybei, 
kada sovietai palaiko ginklais 
Iraką. Sovietų Sąjunga seniai 
pageidauja savo karo laivams 
gilaus uosto Tobruke, tačiau, 
Khaddafi nesutinka įsileisti 
sovietų laivų net pasiimti 
maisto ar vandens. 

Libija yra pirkusi daug so
vietų ginklų ir leidusi sovie
tams įkelti koją į savo karines 
bazes. Paskut iniu metu, 
diplomatinėmis žiniomis, Libi
ja gavo 143 Mig-23 kovos 
lėktuvus ir 300 T-72 sunkiuo
sius tankus. Libija pirko 
korvečių, povandeninių laivų, 
patruliavimo laivelių. Sovietų 
patarėjai treniruoja iibiečius 
kaip tuos ginklus naudoti, 
tačiau Libija labai atsilikusi 
savo mokėjimuose už tuos 
ginklus. Sakoma, kad, nukri
tus naftos kainoms, Libija jau 
yra skolinga Maskvai ta rp 4 ir 
6 bil. dol. Gal ir dėl to Maskva 
atsimetė nuo sus i ta r imo 
parduoti Libijai už 4.2 bil. dol. 
branduolinę elektrinę jėgainę, 
dėl kurios pardavimo susi
rūpinimą buvo išre iškusi 
Amerika ir kitos pasaulio 
valstybės. bijodamos, kad 
Libija neišmoktų gamintis 
branduolinių ginklų. 

Reaganas nusivylė 
sąjungininkais 

Washingtonas . — Prezi
dentas Reaganas trečiadienį 
priėmė Vakarų Vokietijos 
užsienio reikalų ministerį 
Hans Dietrich Genscher ir 
neslėpė nuo jo savo nusivyli
mo Europos sąjungininkų 
elgesiu Libijos puolimo atveju. 
Prezidentas šį klausimą iškels 
Japonijoj organizuojamoj 
septynių pramonės valstybių 
vadų konferencijoj. 

G y n y b o s s e k r e t o r i u s 
Weinbergeris pasakė Bostone, 
kad jis gerokai nusivylęs dėl 
Prancūzijos vy r i ausybės 
nutarimo neleisti Amerikos 
bombonešiams skristi virš 
Prancūzijos teritorijos. Sis 
Paryžiaus nutarimas dvigu
bai pailgino lėktuvų kelią i 
Libiją ir padidino pilotų rizi-
ką. 

— Šveicarijos teisingumo 
ministeris paskelbė. kad 
bankuose bus įšaldyti buv. 
Haiti diktatoriaus Duvalier 
turtai, panašiai, kaip tai 
padaryta su Filipinų prezi
dento Marcos turtais. 

KALENDORIUS 
Balandžio 18 d.: Apolonijus. 

Antija. Sudvinas. Totilė. 
Balandžio 19 d.: Timonas. 

Galata. Nomeaila. Nuomė. 

ORAS 
Saulė teka 5:08, leidžiasi 

6:33. 
Saulėta, temperatūra dieną 

65 1 . naktį 45 1. 
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/ P O R T O APŽVALGA 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICOS" KOMANDOS 
RENKA PIRMUOSIUS TAŠKUS 

Neįprasta Chicagoje balan
džio mėnesio pradžioje džiaug
tis saulėtomis, gražiomis 
dienomis ir futbolo sezoną 
pradėti purvu nepermirku
sioje aikštėje. Atrodo lyg 
kažkas nauja, kad „Lituani-
cos" komandos, dar prieš 
pirmenybėms prasidedant, 
šįmet turėjo progos pravėdinti 
uniformų likučius ir draugiš
komis rungtynėmis išbandyti 
turimas jėgas. 

Praėjusį sekmadienį, balan
džio 13 d., vyrų komandos jau 
žaidė pirmenybių rungtynes 
prieš „Slovaks". Gerokai prieš 
pirmųjų komandų rungtynių 
pradžią futbolo išsiilgę žiūro
vai, (kurie nebijo nusisukti 
sprandus), rinkosi patogesnes 
vietas vandalų nebaigtoje 
sunaikinti Marąuette Parko 
aikštės tribūnoje. Anksčiau 
atėjusieji matė nepažįstamai 
atnaujintą ir sustiprintą rezer
vą žaidžiant prieš „Slovaks" 
rezervą. Jų komandos sužaidė 
1:1 ir pasidalijo po tašką. 
Svečiai paliko aikštę šypso
damiesi. Kas nesidžiaugs 
gavęs veltui tašką? 

Po rezervo rungtynių, su 
keliolikos minučių pavėlavi
mu, prasidėjo pirmųjų „Litua-
nica" — „Slovaks" komandų 
rungtynės. Jų žaidimas vidu

tinio lygio, bet turint galvoje, 
kad tai pirmosios po žiemos 
pirmenybių rungtynės aikš
tėje, reikia stebėtis žaidėjų 
ištverme ir ryžtingumu. 
, , L i t u a n i c o s " k o m a n d a 
užtarnautai laimėjo rezultatu 
2:0 Pirmąjį įvartį antrame 
puslaikyje įkirto E. Jenigas, o 
antrąjį, besigindamas nuo 
didelio spaudimo, įsikirto pats 
„Slovaks" žaidėjas. 

— Gera pradžia, palyginus 
su praėjusiais metais, — 
rungtynėms pasibaigus paste
bėjo sušalęs, bet patenkintas 
žiūrovas. Ir tokių buvo 
prisirinkę arti 200* . 

Gretimoje aikštėje lenkų 
komandų rungtynėse „good 
time"' turėjo apie 4-500 vyrų ir 
moterų. 

Veteranų komanda šešta 
dienį, balandžio 12 d., žaidė 
Addison, 111., miestelyje prieš 
graikų „Falcons". Rungtynės 
baigėsi 0:0. 

Šį savaitgalį Marąuette 
Parke rungtynių nebus. Šešta
dienį 4 vai. p.p. veteranai žais 
prieš Chicago „Kickers" Paul 
Revere Parke. Sekmadienį 3 
vai. p.p. vyrų komanda žais 
prieš „Fortūna" Wells Parke, 
4400 N. Western Ave. Rezer
vas ten pat rungtyniaus 1 vai. 
PP- J.J. 

S. AMERIKOS 
LIETUVIU 

SPORTO ŽAIDYNĖS 

Trisdešimt šeštosios Š. A. 
lietuvių sporto žaidynės įvyks 
š. m. gegužės 2, 3, ir 4 d. 
Ontario Hamiltone. Jas ren
gia ŠALFASS pavedimu 
Hamiltono „Kovas", talki
namas Giedraičio medžiotojų 
ir žūklautojų klubo. Organiza
cinio komiteto vadovas — 
Leonas Meškauskas, LSK 
„Kovas" pirmininkas. Prog
ramoje numatytos varžybos: 
krepšinio, tinklinio, ledo ritu
lio, stalo teniso, raketbolo, 
k ė g l i a v i m o ( b o w l i n g ) , 
medž iok l in io š a u d y m o , 
šachmatų. 

Registracija krepšinio, 
tinklinio ir ledo ritulio varžy
boms turėjo būti atlikta iki 
balandžio 12 d., o raketbolo 
stalo teniso, kėgliavimo ir 
šachmatų — iki balandžio 26 
d. šiuo adresu: Leonas 
Meškauskas, 54 Proctor Blvd.. 
Hamilton, Ont. L8M 2M4. Tel. 
(416)544-2749. Informacijų 
reikalu taip pat kreiptis tuo 
adresu. 

GERIAUSIAS 
AUSTRALIJOS 

KREPŠININKAS 

Australijos Tautinio krep
šinio lygos žurnalas „The 
Australian Basketballer" pa
starųjų 15 metų laikotarpyje 
geriausiu Australijos krepši
nio žaidėju išrinko lietuvį Edį 
Palubinską. 34-rių metų 
amžiaus Edis Palubinskas yra 
gimęs Australijoje. Krepšinį 
žaisti pradėjo lietuvių tarpe 
CanbeiTos „Vilko" sporto 
klube. Persikėlęs į Melburną, 
kur žaidė su vietinėm koman
dom, Edis Palubinskas greitu 
laiku tapo geriausiu Austra
lijos krepšinio žaidėju. 1972 
metais Miuncheno Olimpinė
se žaidynėse, atstovaudamas 
Australijai, Palubinskas išsi
kovojo antrojo geriausio 

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mergaičių tinklinio 
komanda. I eil. iš k.: J. Antanaitytė, T. Reitneryįė, A. Žvinakytė ir 
V. Žvinakytė. II eil. — R. Rauckinaitė, A. Reitnerytė, A. Raucki-
naitė, V. Kazlauskaitė. K. Žvinakytė ir treneris V. Reitneris. 

LIETUVIŠKO SPORTO 
RAIDA IR VISUOMENĖ 

pasaulyje metiko titulą. 1976-
tais metais Montrealio olim
piadoje gavo daugiausia 
įmetusio krepšininko titulą. 
Būdamas 22 metų amžiaus, 
Edis Palubinskas Amerikos 
koledžų varžybose pasiekė 94 
procentus laisvų metimų, kas 
72-tais metais buvo geriausias 
rezultatas visoje Amerikoje. 

Išrinkti geriausią Australi
jos pastarųjų 15 metų laiko
tarpio krepšinio žaidėją buvo 
sudaryta jury komisija iš 
dešimties žymiausių Austra
lijos krepšinio žinovų. Išrink
dami Edį Palubinską geriau
siu Australijos krepšininku, 
jury komisija prisiminė visus 
jo laimėjimus, paminėdama 
Palubinsko lietuvišką kilmę. 
Edis Palubinskas šiuo metu 
gyvena Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Utah valstijos 
Salt Lake City mieste, kur yra 
vienos aukštosios mokyklos 
krepšinio treneris. 

PASIŽYMĖJĘ 
SPORTININKAI 

Leonas Raut inšas , buvęs 
iškilus Kanados krepšinin
kas, sėkmingai žaidžia krepši
nį Italijoje Romos komandoje. 
Jo komanda Italijos pirmeny
bėse laikosi antroje vietoje. 
Neseniai Italijos laikraščiai 
daug rašė apie jo komandos 
laimėjimą prieš pirmoje vieto
je esančią „Simac" komandą. 
Antraštės skelbė: „Šviesaus 
veido L. Rautinšas gerai mėtė 
baudas, ir tas komandai 
atnešė pergalę". 

V. Kazakiewicz laimėjo 
šuolio su kartimi varžybas 
Toronte ir Hamiltone. Be to, 
laimėjo aukso medalį Mask
vos olimpiadoje, kur turėjo 
nepalankias varžybas ir 
Maskvos žiūrovus. Šiuo me
tu gyvena V. Vokietijoje: 
paklaustas apie jo tautybe, 
atsakė esąs lietuvis. Jo tėvas 
buvo lietuvis. Su juo besikal
bančią I. Balsytę pasveikino 
lietuvišku „labas". 

A.S. 

Lietuvių kalbos žodyne 
sakoma, kad sportas yra 
fiziniai pratimai, žaidimai ir 
rungtynės organizmui visapu
siškai lavinti ir stiprinti. 
Sąvoka labai plati, tačiau 
daugumos suprantama, kad 
sportas tai įvairios žaidynės ir 
varžybos tarp atskirų spor
tininkų ir komandų. 

Sporto rūšių yra nemažai, 
todėl pasirinkimas galimas 
net ir pagyvenusiems. Yra 
asmenų, kurie naudoja įvai
rius pratimus, bėgimą, greitą 
ėjimą savo kūnui stiprinti, bet 
jie savęs nevadina sportinin
kais. Tokie pratimai nerei
kalauja specialių įrengimų ir 
sporto aikščių. 

Domėjimasis sportu didėja, 
nes pastebėta, kad šalyse su 
aukštu gyvenimo lygiu, 
prastėja gyventojų fizinis 
stovis. 

Kaipgi su mūsų tautiečiais, 
ar jau atsisakyta nuomonės, 
kad sportas yra vaikų užsiė
mimas, kad sportininkas yra 
jaunuolis, kuris neturi ką įdo
mesnio veikti. dažnai pra
muštgalvis ir aplamai nerimta 
asmenybė? 

Norėdama išsiaiškinti viską 
plačiau apie sportininkus, 
sporto reikšmę, jo įtaką lietu
vybės išlaikymui, Toronto 
Liet. Namų Kultūrinė komi
sija sušaukė besidominančius 
sportu, prijaučiančius ir spor
to vadovus į kovo mėn. 
įvykusį simpoziumą. Susirin
kusiems R. Stanulis pristatė 
dr. R. Petrauską, pagrindinį 
kalbėtoją inž. V. Adamkų ir 
moderatorių inž. R. Sondą, 
kuris daug pasidarbavo šį 
simpoziumą ruošiant. 

Įvadiniame pranešime R. 
Petrauskas aptarė sporto 
reikšmę jaunimui, nurody
damas, kad tai viena iš pirmų 
pramogų, patrauklus lais
valaikio užsiėmimas, stiprina 
kūną pagal seną posakį, kad: 
„Sveikame kūne yra sveika 
dvasia". Toliau aiškino, kad 
dažnai jaunuolis per sportą 
suranda save. susidraugauja 
su kitais ir per varžybas nori 
parodyti ką jis gali. Per sportą 
vyksta savęs drausminimas, 
didėja kolektyvinė atsako
mybė, o sportuojant tarp kita
taučių, tie sužino šį tą apie 
lietuvius. 

Įdomi buvo inž. V. Adam
kaus paskaita. J is yra žymus 
JAV federalinės valdžios 
pareigūnas, dirbantis aplinkos 
apsaugos srityje. 

Kaip pavyzdį paimkime 
Kanados ministerio pirminin
ko B. Moulroney susitikimą su 
JAV prezidento R. Reagan š. 
m. kovo 18-19 dienomis 
Washingtone Svarstant dygia 
rūgščių kritulių problemą ir 
kitus r y š i u m su aplinkos 
teršimu klausimus, posė
džiuose da lyvavo ir šio 
simpoziumo kalbėtojas V. 
Adamkus. 

Man, dirbant ilgus metus, 
mažu technikiniu ratuku aplin

kos priežiūros srityje, V. 
Adamkaus pavardę tekdavo 
užtikti aplinką liečiančioje 
literatūroje. Jaunystėje jo 
nemažai sportuota, vėliau 
dirbta organizuojant sportinę 
veiklą ir varžybas. V. Adam
kaus kalba buvo preciziška, 
kokią naudoja gabūs atsakin
gi pareigūnai, ir nelengva 
sutrumpintai perteikti jo min
tis. 

V. Adamkus pareiškė, kad 
remdamais savo ir kitų paty
rimu, nesąs patenkintas spor
tinio sąjūdžio padėtimi išeivi
jos lietuvių visuomenėje. 

Sportinė veikla Lietuvoje 
prasidėjo su valstybės nepri
klausomybės atstatymu. Kurį 
laiką valstybės vystimasis ir 
sportinis sąjūdis žengė greta, 
bet vėliau sportinis sąjūdis 
ėmė atsilikti ir nespėjo kaip 
reikiant įsipilietinti. Nei atsta
tant valstybę, nei sportinėje 
veikloje neturėta patyrimo ir 
specialistų, bet, vis vien, karo 
nusiaubtoje neturtingoje 
valstybėje padaryta stebėtina 
pažanga ir artėta prieš šių 
laikų modernios valstybės 
panašumo. 

Entuziastai daug veikė spor
to srityje, bet jiems nepavyko 
įtikinti tautą, kad fizinis 
auklėjimas yra kultūrinė 
apraiška ir mokslo šaka. Gal 
tai nepasisekė dėl laiko 
stokos, dėl neturėjimo sporti
nio palikimo ir tradicijų. 
Pradžia buvo padaryta: atsira
do Kūno kultūros rūmai, fizi
nio auklėjimo katedra univer
sitete, pergalės Europos 
krepšinio varžybose. 

Bet šviesuomenė vis dar 
neperprato fizinio auklėjimo 
reikšmės, nei tada, nei stovyk
linėse sąlygose, nei išeivijoje 
užjūryje. Vokietijoje išvietin-
tųjų asmenų stovyklose mėgė
jai vėl ėmėsi sportinės veik
los, bet tik mėgėjai be fizinio 
auklėjimo kvalifikacijų. Atsi
rado daug sporto klubų, praves
ta daug rungtynių, žaidynių ir 
sportinėje plotmėje atsto
vauta savam kraštui. 

1948 m. Pabaltijo tautų 
sporto žaidynių Augsburge 
proga, susidarė išeivijos spor
tininkų centrinė vadovybė. 
Toji vadovybė . vėl bandė 
išeivių sąmonėn įkalti sporto 
reikalingumą, bet išeiviams 
labiau rūpėjo politinė ir parti
nė veikla, emigracinės gali
mybės, o sportas buvo ,j%e 
motais"'. Stovyklinėje aplin
koje buvo pravesti sporto 
vadovų kursai, kurie padėjo 
pamatus tolimesnei sportinei 
veiklai užjūryje. Organi
zacinis pradas irgi išliko ir 
buvo perkeltas į JAV, Kana
dą ir Australiją. 

Dabartinė sportinė veikla 
yra pastangos jaunimą prilai
kyti prie bendruomenės ir. 
pagal galimybes, diegti juose 
lietuvišką sąmonę. Pravesta 
eilė masinių žaidynių ir išvy
kų j kitus kraštus. Klubų 
veikla nėra paremta fizinio 

auklėjimo pagrindais, nes vėl 
dirba tik idealistai ir trūksta 
specialistų. 

Negalima kažko tikėtis ir 
ateityje. Kolei bus kalbama 
lietuviškai, kolei bursimės , 
bendruomenėje, tolei sporto 
aikštėse matysime ir jauni
mą. Pagal galimybes reikia 
išnaudoti teikiamas gyvena
mojo krašto sąlygas, nors jos 
ne visada palankios emigran
tams. Svarbu, kad visuomenė 
įsitikintų, jog sportinis sąjū
dis yra lygiavertė sritis su 
kitomis kulti"' rinio gyvenimo 
srovėmis. 

Iškelti klausimai, kuriu 
daugumą pateikė R Sonda. 
Užsiminus ap ie galimus 
ryšius su sportininkais ok. 
Lietuvoje, nenorėta šį jautrų 
klausimą aptarti. Gal dar 
gyvenama prisiminimais kilu
sios audros po Australijos 
sportininkų išvykos į ok. Lietu
vą. Išsitarta, kad džiaugia
mės „Žalgirio" komandos 
laimėjimais ir kad Lietuvos 
s p o r t i n i n k a i išsikovojo 
medalių buvusių olimpiadų 
aikštėse. Vis dėlto reikia 
pasakyti, kad neturėjimas 
ryšių su savo krašto spor
tininkais yra didelis nuostolis 
išeivijos jaunimui. 

Simpoziumą užbaigė LN 
kultūrinės komisijos pirminin
kas V. Kulnys, dėkodamas 
kalbėtojams ir klausytojams. 

B. Stundžia 

Futbolas svetur 

Dėl Europos taurių tarpklu-
binėse, komandinėse varžy
bose pusfinalinių pirmųjų 
runtynių duomenys: 

Dėl Europos futbolo 
meistro t a u r ė s : Goeteborg — 
FC Barcelona 3:0, ir antrose — 
Anderlecht (belgai) — Buka-
rest „Steana" 1:0. Vėliausias 
Europos futbolo meistras — 
Turino „Juventus". 

Taurės laimėtojų va r 
žybose: Kijevo „Dynamo" — 
Prahos „Dukla" 3:0. Šias rung
tynes stebėjo 100,000 sovietų 
žiūrovų. Antrose Madrido 
Atletico 1:0 įveikė mažai 
žinomą vokiečių Uerdingeno 
„Bayer". Vėliausias šios Euro
pos taurės laimėtojas — FC 
Everton. 

D ė l E u r o p o s U E F A 
taurės pusfinalinių pirmųjų 
rungtynių rezultatai : FC 
Koeln — Waregem (belgai) 4:0, 
ir Milano „Inter" — Real 
Madrid 3:1; to irgi nesitikėjo 
83,000 italų žiūrovai. Vėliau
sias šios (UEFA) Europos 
taurės laimėtojas — Real 
Madrid. 

Izraelis Okeanijos 
grupėje 

Izraelis ir vėl, dėl saugumo 
priežasčių, buvo nepriimtas į 
Europos futbolo sąjungą 
(UEFA). Pasaulinė futbolo 
sąjunga FIFA priskyrė Izraelį 
prie Okeanijos grupės, kurią 
sudaro Australija, N. Zelan
dija, Taiwanas ir Izraelis. 

V. V. 
V. Krikščiūnas 

AMŽINOJI PARTIJA 

Jau kone 60 metų Anglijos 
šachmatininkai žaidžia vadi
namą „amžinąją" partiją. J i 
buvo pradėta 1926 m. dviejų 
jaunų šachmatininkų iš Glas-
gowo ir iš Londono. Pagal 
susitarimą, jie daro tik po 
vieną ėjimą per metus. Ėjimus 
praneša telefonu. Kaip spėja 
šachmatų specialistai, jei ir 
toliau bus žaidžiama tokiu 
tempu, tai kažin ar šią partiją 
užba igs š a c h m a t i n i n k ų 
anūkai. 

Tinginystė 
gaus kapai. 

jauno žmo-

M. Sigurni 

DR. KENNETH J. TERKES 
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O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 Į 
DR. JANINA JAKSEV1CIUS 

JOKSA 
VAIKŲ LIGOS 

6 4 4 1 S . P u l a s k i R d . 
Va landos pagal sus i tar imą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialvbė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto)* 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue. Hickory HiHs 

(Ant 95tti St 1 blokas į rytus nuo Roberts Rd.) 
T**. S f $101 Vai. pagal susitarimą 

Tel . RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

nuo 12-3 vai. popiet ir 5-7 vai. vak. 
Trec\ ir šešt. uždaiyta 

DR. MENA KTRAS 
DR. LAURA KTRAS 
DANTŲ GYDYTOJOS 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio otisa pereme 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm. 2-7. Antr. ir 
ketv. 9-12. Penkt. 11-2 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., C kero 
Kasdien 1 iki 8 vaJ. vak. 

išskyrus trec\ §ešt. 12 iki4 vai. popiet 

L 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. »Jst Street 
Of i so tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

O f s . tel. LU 5-0348; Rez. P3 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

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

6-9; antr 12-o; penkt 10-7 2; T-o 

Tel. 436-7700 

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

KARDIOLOGAS 
Širdies !;gcs 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, 111. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

1 mylia ; vakarus nui> Hariem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagai susitarimą. Uždaryta treč 

Dr Tumasonio otisa perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

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

10522 S. Cicero St., Oak Lavvn. III. 
Tel.: 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS" IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Of i so tel. 776-2880, rez. 448-5545 

776-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6648 So. Alhanv Ave.. Chicago 

Vai. antr ir penkt 3-5 
Kitos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gvdytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 S 

Ofs . tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm , antr , ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą * 
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Žmogus be Dievo 

AR IŠSIGELBĖS? 
LAIKAS SUSIRŪPINTI 

LIETUVIŲ VARDU 
„Turime visų pirma atsi

žvelgti į įvykių kontekstą", 
rašė katalikų publicisto Wil-
Uam F. Buckley redaguoja
mas konservatyvių (amerikie-
tiškąja prasme) l iberalų 
europietiškąją prasme) dvisa

vaitinio žurnalas „National 
Review", kalbėdamas apie 
1982 m. Libano palestiniečių 
stovyklose įvykdytas sker
dynes. „Karo, ypač ilgiau užsi
tęsusio, sąlygomis žudynės — 
gana dažnas reiškinys. Dauge
lis stovyklas nusiaubusių fa-
langistų kareivių buvo kilę iš 
trijų krikščionių apgyventų 
kaimų, kuriuos anksčiau buvo 
išpjovusi PLO; visi falan-
gistai skausmingai išgyveno 
brolio falangisto, prezidentu 
išrinktojo Baširo Gemajelio 
nužudymą". 

Teisybė. Liūdna teisybė. Ir 
kiek kartų girdėta: dantis už 
dantį, akis už akį, tu išžudei 
mano gentį — aš išžudysiu 
tavo gentį, ir taip toliau... 

O kur galas? Ar iš viso yra 
galas? To klausimo niekas 
neatsako. Mieliau griebiasi 
kito klausimo: kur pradžia? 
Kas pradėjo tą siaubingą 
naikinimosi ciklą? Kas žudė 
pirmieji? Nejaugi žydai? Taip, 
žydai. Atidundėjo į Paža
dėtąją Žemę, teroru varė iš jos 
palestiniečius. O ar žydų prieš 
tai niekas neskerdė, niekas ne-
varinėjo per du tūkstančius 
metų iš vienos vietos į kitą? 
Taip, ir skerdė, ir varinėjo. 
Tad — reikia tiesos knistis 
giliau. Nuo ko gi viskas prasi
dėjo? Kas tą košmarą ant mūs 
galvų užvarė? Kas buvo — tas 
pats pirmasis nusikaltėlis? 

Į šį klausimą vienintelį aiškų 
ir įtikinantį atsakymą teikia 
— krikščionybė. Pirmasis 
nusikaltėlis buvo ne kas kitas, 
o Adomas. Tad nuo jo reikia ir 
pradėti sąskaitas suvedinėti. 
Bet — jis juk mums jau 
nebepas iekiamas? Tiesio-
giškai ne, tačiau dėl to, kad jis 
visiems savo palikuonims 
užkrovė gimtosios nuodėmės 
prakeikimą, mes visi Adomą 
savyje nešiojamės. Užtat — 
reikia pradėti nuo savęs. Bet 
kaip? Ogi taip: reikia į 
nuodėmę atsiliepti ne kita 
nuodėme, o malone. Tai 
nereiškia, kad negalima nuo 
pikta gintis; tik gintis reikia 
ne keršto nuodėme, o malonės 
gėriu. Bet kur tą gėrį rasti? 
Tikrai jau ne žmogaus istori
joje (tatai per daug akivaiz
džiai aišku), o dieviškajame 
išganyme. Rac iona l i s ta i , 
humanistai, pozityvistai iš šio 
teologinio atsakymo juokiasi. 
Bet — jei šis atsakymas 
juokingas, tai rimto atsakymo 
nėra. 

Kas, apžvelgęs žmonijos 
nueitą kelią, dar mano, jog 
žmogus prieš pikta laimėti 
gali vien tik savo (visuomeni-
nėmis-istorinėmis) jėgomis, — 
yra kvailys. 

Bet ar teologinis žvilgis 
problemą praktiškai išspren
džia? Išsprendžia ta prasme, 
jog žmogui plačiais brūkšniais 
nurodo, kaip jam reikėtų 
elgtis; neišsprendžia ta pras
me, joįj žmogaus nepriverčia 
elgtis taip, kaip jam reikėtų 
elgtis. Reikėtų, pavyzdžiui, 
bausmę už skriaudą griežtai 
skirti nuo keršto už skriaudą, 
o keršto vengti kaip maro. 
Neišsprendžia iš dalies dar ir 
ta prasme, jog ne visuomet 
aiškiai nurodo, kaip konk
rečiu atveju nustatyti, kur 
teisinga bausmė, o kur netei
singas kerštas. Tačiau teo
loginė plotmė nė nemano visų 
klausimų aprėpti, ji palieka 
vietos ir natūraliam praktiš
kajam žmogaus protui. Gaila, 
tas protas nelygiai padalintas 
ir jo nekartą pritrūksta. — dėl 
to ir atsiranda beviltiškų poli
tinių problemų ir konfliktų, 
tokių kaip. deja, tarp žydų ir 
arabų, tarp Airijos pro
testantų ir Airijos katalikų. 

galbūt ir tarp žydų ir lietu
vių... 

Žvelgdami į šių konfliktų 
atnešamas nesibaigiančias 
žmonijos tarpusavio sker
dynes, tegalime tik pascališ-
kai susimąstyti. Jei nebūtų 
Dievo, nebūtų ir žmogaus. Bet 
— jei nėra Dievo, nebus nė 
žmogaus. Nebus, nes anks
čiau ar vėliau, keršto bei 
neapykantos smaugiamas, jis 
pats save susinaikins. Gal 
anksčiau iki šiol žmonija 
gebėjo tiK lokalinius geno
cidus suruošti, o šiandien, 
turėdama atominius žaisliu
kus, kas žino? 

Minėjome kerštą ir sakėme, 
jog reikia jį skirti nuo baus
mės. Bet koks gi tarp jų skir
tumas? Juk ar bausmė ne tas 
pats kerštas, tik „legalumo" 
skraiste apdengtas? Taip. bet 
legalumas šiuo atveju ne 
skraistė, o esmė. Arba, tiksliau 
tarus, esama dviejų „legali
zuoto keršto" — t.y. bausmės 
— rūšių: teisėta bausmė... ir 
neteisėta (kur legalumas iš 
tikrųjų tėra tik skraistinis). 
Taigi: jei bausmė (a) vykdoma 
už nusikaltimą prieš demokra
tiniais pagrindais priimtą 
įstatymą, neprieštaraujantį 
šviesių žmonių moraliniam 
konsensui, (b) taikoma tik 
tam, kas nusikaltimą padarė 
ir (c) skiriama bei vykdoma tik 
tų, kurie pagal įstatymą turi 
teisę ją skirti bei vykdyti, tai 
toks veiksmas yra neišven
giama organizuotos visuo
menės priemonė. įvykus 
nusikal t imui . nusikaltėlį 
su t ramdyt i , visuomenėje 
moralinį balansą atstatyti, o 
kartais gal ir kitus nuo pa
našaus nusikaltimo atgrasyti. 
Minėtomis sąlygomis turime 
reikalo ; ąu teisėta bausme; 
kitais atvejais su neteisėta — 
ar tiesiog su nuogu kerštu. 

Kerštas turi tą savybę, kad 
dažnai jis paliečia ne kerši
jamą skriaudą padariusįjį, o 
tik jo giminės, partijos, tautos 
ar rasės narius. Žydai, kurie 
1941 m. vasarą žuvo nuo 
kerštaujančių lietuvių rankos, 
buvo beveik be išimties ne tie, 
k u r i e a n k s č i a u NKVD 
poežmiuose lupinėjo lietu
viams nagus ar sudarinėjo 
deportuojamųjų į Sibirą sąra
šus. Lygiai taip pat ir lietu
viai, kurių po JAV Teisin
gumo ministerijos sparnu 
šiandien tyko „nacių medžio
tojai", sensacingomis bylomis 
išgarsėti trokštantys proku-
rorai-karjeristai, Sovietų ir 
jų s a t e l i t ų s a u g u m a s , 
beveik visi yra ne tie, kurie 
anomis baisiomis dienomis 
kėlė ranką prieš nekaltus 
žydus. Tokia jau yra keršto 
dvasia, galinti apkrėsti net ir 
teisiniais pagrindais sutvar
k y t a s i n s t i t u c i j a s : 
nusikaltimus padaro asmenys, 
tačiau keršto dvasia perse
kioja gentį. 

Beje, kiekvieną nusikaltimą 
galima „pateisinti". Skriaudė
jas te is ina skriaužiamąjį 
veiksmą, kerštininkas teisina 
kerštą už tą skriaudą. Tačiau 
keršto vykdytojas nė trupučiu 
ne švaresnis už tą, kuriam jis 
keršija. „Keršydamas žmogus 
prilygsta savo priešui", paste
bėjo Renesanso laikais F. 
Baconas. „Kas keršija, įrodo, 
kad blogis nugalėjo jį patį", 
pridūrė mūsų šimtmety teolo
gas A.-G. Sertillanges. Tai 
amžina pamoka visiems — 
lietuviams ir žydams, musul
monams ir krikščionims, 
juodiems ir baltiems —, tauso-
jantiems nesuvestas sąskai
tas. 

Bet kas to klausys... žmoni
ja pjausis iki pasaulio galo. 
Nebent — atsisuktų malonės 
šviesai. 

Kiek tam vilčių? 
M. Dr. 

Per ilgus dešimtmečius igno
ruoti didžiosios spaudos, 
vengiančios minėti pavergtus 
Pabaltijos kraštus, tiek mūsų 
lietuvius sportininkus, tiek 
menininkus klasifikuojant 
kaip „sovietų" kilmės asmeni
mis, lyg tai būtų naujai 
išrasta tautybė, mes rūpestin
gai sekame kiekvieną laik
raščių ar televizijos bei radijo 
žinutę, tikėdamiesi rasią kur 
nors paminėtą lietuvių ar 
Lietuvos vardą. Tiesa, Simo 
Kudirkos šuolis į laisvę 1970 
metų lapkričio mėnesį pasitar
navo lietuviškai propagan
dai, nors pirmos žinios taip 
pat jį klasifikavo kaip „sovie 
tų" jūreivį, bandžiusi šokti į 
laisvę nuo „Sovietskaja Litva" 
laivo Amerikos pakarantėje. 
Taip pat 1983 metų vasarą 
Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje 
lankęsis .,Plain Dealer" 
Washingtono biuro viršinin
kas Tomas Brazaitis, savo 
viešnagę pavadinęs „Sovieti
ne Odisėja", per kelis dienraš
čio numerius plačiai rašė apie 
savo tėvų žemę ir tuo Lietuvos 
vardui davė progą pasirodyti 
stambiomis raidėmis pirma
me dienraščio puslapyje. 

Iš New Yorko informacijos 
centro, iš VLIKo leidžiamos 
ELTA biuletenio žinome, kaip 
plačiai yra siuntinėjama 
medžiaga apie Lietuvą, 
nepamirštant ir LK Bažny
čios Kronikos. Kažkoks „tylos 
sąmokslas" draudžia vieti
nėje spaudoje spausdinti ir 
sensacingiausias žinias apie 
persekiojimus Lietuvoje. Rei
kia pripažinti, kad ir apie 
Afganistano tragediją rašo
ma mažai. Gal dėl to, kad 
nebūtų užpykintas" naujasis 
Amerikos „bičiulis" Gorbačio
vas. Tačiau į reikalą žvel
giant giliau, paskutiniuoju 
metu pastebima, kad lietuvių 
vardas ir vėl pradedamas 
minėti plačioje spaudoje, 
mums nededant jokių pastan
gų. Deja, tai mums menka 
paslauga, nes jau dabar mūsų 
vardas minimas tik negaty
vine prasme. Nepamirštinas ir 
J an Baltic epizodas televi
zijoje. 

1986 metų kovo 29 dienos. 
Didžiojo Šeštadienio „Plain 
Dealer" laidoje, korespon
dentas nagrinėja Clevelando 
diecezijos vyskupo James P. 
Lyke pamokslą. Nenurody
damas vietos ar datos, kores
pondentas cituoja vyskupo 
pamokslo ištraukas tema 
, , r a s i n ė s n e a p y k a n t o s 
nuodėmė". Kaip gyvą pavyzdį 
iškeliant Europos žiaurumus 
ir skriaudą, padarytą žydams, 
vyskupas skaito iš Holo-

AURELUA 
BALAŠAIT1KNĖ 

kausto knygos (Žydų istorija 
Europoje antrojo pasaulinio 
karo metais), kurioje aprašo
ma, kaip SS daliniai, talkinin
kaujami lietuvių pagalbi
n inkų, šaudė žydus. Toliau 
eina vieno jauno šešiolik
mečio pasakojimas apie jo 
netikėtą išsigelbėjimą. Deja. 
vyskupas nepamini, kas jį 
išgelbėjo. Juk ne vokiečiai ir 
ne žydai... 

Clevelando lietuvių protes
tas buvo vyskupui pareikštas 
ir todėl ,,Mūsų žings
nių", DMNP parapijos biule
tenyje, buvo atspausdintas 
labai gražus vyskupo atsipra
šymas. Iš jo laiško taip pat 
p a a i š k ė j o , kad m i n ė t a s 
pamokslas buvęs sakytas 
Daytono universiteto studen
tams (tolokai nuo Clevelando) 
vasario 26 diena. Reiškia, 
straipsnis pasirodė dienraš
tyje daugiau kaip už mėnesio. 
Pats vyskupas prisipažįsta, 
kad tas nelemtas tekstas jam 
buvęs „paduotas"... Clevelando 
lietuviai laukia ir tikisi, kad 
atsiprašymas bus padarytas 
tokioje pačioje plotmėje, kaip 
ir giliai padaryta nuoskauda, 
t.y. bus paskelbtas tame pa
čiame laikraštyje ir studen
tams... 

Praėjus kelioms dienoms, 
balandžio 1 dienos laidoje 
jaunas paukščių stebėtojų 
draugijos prezidentas pasako
ja apie savo sąjungos elitinį 
prestižą; ji esanti tokia eks-
kliuzyvi, kad į ją esą sunkiau 
patekti, negu „lietuviui šalt
kalviui prasiveržti į Bostono 
socialinį registrą". Šitie 
žodžiai yra išimti iš kalbėtojo 
teksto ir kabutėse atskirai 
atspausdinti labai stambio
mis raidėmis, kurių net ir 
s t r a i p s n i u n e s i d o m i n t i s 
skaitytojas negali nepas
tebėti. Šiais žodžiais priešpas
tatomi du kraštutinumai: 
garsioji Bostono senos aristo
kratijos klasė prieš pačią 
žemiausią... 

Dar kitą dieną, rašant 
Clevelando ortodoksų žydų 
pris iminimus, nesigailima 
pažymėti, kad toks ir toks 
atvykęs iš Lietuvos prieš holo-
kaustą (ne iš sovietinės Lietu
vos). 

Išvada, kad prasidėjo akty
vi ir intensyvi kampanija 
diskredituoti lietuvių etninę 
grupę Amerikoje. Nevertėtų 
čia kaltinti žydų, bet ieškoti 
siūlo kamuoly giliau. Įvairi 
lietuviams nepalanki medžia
ga dabar yra ..pakišama" ten, 
kur ji gali daugiausia žalos 

padaryti. O ką darome mes? 
Protestus rašyti esame neran
gūs, nors reikia tik keletos 
minučių laiko ir vieno pašto 
ženklo. Mūsų didieji veiksniai 
turėtų blaiviai pažvelgti į 
gyvenimą ir nebesitenkinti 
įvairių švenčių progomis 
balsus gaudančių politinių 
kandidatų tuščiais pasisaky
mais. 

Jau seniai yra draudžiama 
užgauti kurią nors etninę 
grupę, ją subtiliai panau
dojant televizijoje ar spau
doje. Kalbant apie žydų trage
diją, nebėra patogu minėti 
vokiečių vardo, nes jie dabar 
Amerikos sąjungininkai. 
Nevalia užkabinti lenkų, nes 
I^enkija yra svarbi politiškai ir 
dabartinis popiežius taip pat 
yra lenkas. Atrodo, kad nė 
vienas kraštas, kuriame prasi
dėjo ir tęsėsi žydų tragedija, 
negali būti liečiamas, nes tiek 
Amerikoje, tiek Kanadoje ir 
Europoje yra masės įtakingų 
ir turtingų užtarėjų. Bet Pabal
tijo kraštai, nuo žemėlapio 
pašalinti, iš valstybių sąrašo 
išbraukti, turį vos saujelę 
donkichotiškų įstaigų lanky
tojų su prašymais ir memoran
dumais, yra vienintelė saugi 
teritorija, su kuria skaitytis 
nereikia. O antikomunistine 
veikla pasižymintys šio kraš
to piliečiai sukelia nema
lonumų ir keblumų. 

Lukas rinkti medžiagą ir 
organizuoti akciją prieš tokį 
lietuvių vardo žeminimą. Tik 
svarbu, kad akcija pabrėžtų 
mus, kaip balsuojančius, 
mokesčius mokančius Ameri
kos piliečius, o ne vien kaip 
lietuvius — tautą tautoje. 
Apsigynimo darbą reikia 
pradėti, koncentruojantis į 
mūsų teises ir istorinius 
faktus, nelaukiant, kol būsime 
suspausti iš visų pusių. Gera 
rūpintis šokiais, koncertais ir 
operomis, bet dar svarbiau rū
pintis mūsų pačių prestižu ir 
garbe. Šio darbo imtis siūlau 
nedelsiant, tuoj paskiriant 
prie mūsų didžiųjų veiksnių 
specialias komisijas su tei
siniais patarėjais, įstatymų 
žinovais ir istorijos specialis
tais. Mūsų kuklūs propagan
diniai leidiniai gelsta įtakin
gųjų asmenų stalčiuose, bet 
veiksmas turės iššaukti 
atoveiksmį, jei netylėsime, o 
kovosime ne vien už Lietuvą, 
bet ir už save pačius. 

KANCLERIS PAVOJUJE 
K. BARONAS 

Mūsų koresponden tas Europoje 

Jei žmogus pajėgs atitiesti 
dabartį, tuo pačiu ypu atities 
ir ateitį, nes dabartyje susi
bėga praeitis ir ateitis. 

Pr. Gaidamavičius 

Po socialdemokratų perga
lių Hesseno, Saaro, šiaurės 
Reino — Westfalijos kraš
tuose visiškai netikėtai pasi
baigė savivaldybiniai rinki
mai Šlezvigo — Holsteino 
krašte, laimint jas Bonnos 
opozicijai. 

Po kovo 2 d. rinkimų šiau
rės Vokietijoje, spaudos psl. 
televizijos ir radijo komen
taruose pradėta ieškoti krikš
čionių demokratų pralai
mėjimo priežasčių juo labiau, 
kad tai jau ketvirtas skam
butis Bonnai, norint išlaikyti 
savo pozicijas visos Vakarų 
Vokietijos rinkimuose 1987 m. 
kovo mėn. 

Kitas klausimas, ar social
demokratų partija yra verta 
paskutinių keturių laimėjimų? 
O gal ji naudojasi krikščionių 
demokratų klaidomis, primin
dama Flicko koncerno kyšius 
(juos ėmė visos partijos), 
„žaliųjų" atstovo adv. Schilly 
(gabus vyras, gaila kad 
„žaliųjų" pusėje!) skundą pro
kuratūrai, įtariant kanclerį 
apklausinėjime melagyste? 
Negana to, didelis nedarbas, 
beveik 20% sumažėjusios 
ūkininkų pajamos (sviesto, 
mėsos perteklius) pakirto 
pasitikėjimą Bonnos koali
cija, metant balsus į opozi
cijos sąskaitą. 

Mano nuomone, valdančioji 
partija padarė didelę klaidą, 
norėdama sumažinti prof
sąjungų (ypač metalo, kasyk
lų) jėgą streiko atveju. Tai 
garsus 116 paragrafas, sukėlęs 
protestų bangą darbininkų 
tarpe kovoje už geresnes darbo 
sąlygas, nes norėta jiems 
uždėti stiprius varžtus streiko 
metu, primenant kartu 2,5 mil. 
bedarbių skaičių. Tiesa, dau
giau kaip 58 m. vyrai gali 
bedarbio pašalpą imti taip 
ilgai, kiek tik jiems patinka, 
visiškai neieškodami darbo, 
atsisakydami nuo pasiūlyto 
darbo, nes valstybė į bedarbių 
šalpos fondą metė keletą mili
jardų markių. Pašalpos yra 
labai geros, tad nėra ko stebė
tis, kad darbo metu šaligat
viai, restoranai ir „knaipės" 
yra užpildytos nedirbančiais 
vyrais. Ir daktarai, labai 
mažos ligos atveju (pvz. gri
pas) lengvai duoda sirgimo 
pažymėjimus ne vienai savai
tei, bet kelioms ar mėnesiui. 
Šešias sirgimo savaites pilnu 
atlyginimu apmoka darb
davys, po šešių savaičių atly
ginimą moka ligonių kasa. Jis 
yra didesnis, kadangi ap
mokamos visos septynios 
dienos, neatskaitant pajamų 
mokesčio. 

Kaip minėjau, Šlezvigo — 
Holsteino rinkimai jau yra 
ketvirtas skambutis valdan
čiai partijai, tad sekančią 
rinkimų dieną kancleris H. 
Kohlis į savo raštinę tuoj pat 
pasikvietė artimiausius pati
k ė t i n i u s , a p t a r d a m a s 
susidarusią padėtį, nes birže
lio 15 d. laukia žemutinės 
Saksonijos rinkimai, kur taip 
pat to krašto parlamente 
daugumą turi krikščionys 
demokratai. Jeigu ir čia ateis 
pralaimėjimas, kancleris H. 
Kohlis turės pasitraukti iš 
kandidato į kanclerius vietos, 
užleisdamas kėdę dabarti
niam finansų min. Stoltenber-
gui, sutvarkiusiam Vakarų 
V o k i e t i j o s e k o n o m i n į 
gyvenimą. 

Kiekvieno mėnesio pirmą 
pirmadienį ZDF televizijos 
stotis po vakarinių žinių apie 
10 min. programos skiria 
„politiniam barometrui". Tai 
t ū k s t a n t i e s g y v e n t o j ų 
apkslausinėjimo duomenys, 
statant politinius, ekono
minius ir kartais sportinius 
klausimus. Ir taip į klausimą 
— kokia partija geriausiai 
patinka — vasario mėn. už 
socialdemokratus pasisakė 
46% (sausio mėn. 44%), už 
krikščionių demokratų koali
ciją 42% (sausio mėn. 46%), 
liberalai gavo 6%, tiek pat ir 
„žalieji". Socialdemokratų 
kancleris kandidatas J. Rau 
buvo populiaresnis už H. 
Kohlį, tačiau į klausimą — kas 
laimės ateinančiais metais 
Vakarų Vokietijos rinkimus — 
54% pasisakė už krikščionių 
demokratų ir liberalų bloką, o 
tik 39% už socialdemokratus. 
Ir pačios valdančios partijos 
eilėse jaučiamas didesnis 
laimėjimo pasitikėjimas negu 
socialdemokratų stovykloje. 
Klausiant — kas laimės 
pasaulio futbolo meisterio 
vardą — 22% pasisakė už 
Vakarų Vokietiją, 21% už 
Braziliją. 

Kovo mėn. pirmoji savaitė 
Vakarų Vokietijoje buvo 
paskelbta brolystės savaite. 
Daugiausiai kalbėta apie 
žydus, kurių Vokietijoj yra 30 
tūkst., užmirštant milijonus 
turkų, jugoslavų, italų, graikų 
ir kt. 

Išminčius , pak laus tas , 
koksai gyvulys yra pats 
kenksmingiausias, atsakė: 
„Jeigu kalbėsime apie žvėris, 
tai — tironas; jeigu apie nami
nius, tai — pataikūnas". 

Plutarchas 

KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
Vienos šeimos gyvenimo iškarpa 

J . ŽARA 
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Įvedęs svečius į trobą, Pleškys paliepė Elzei 

padaryti pietus, o pats išėjo įpilti arkliams avižų, 
tegu užėda kiek — kelionė prieš akis. 

Vyrai, atsidūrę troboje, nusiėmė puspalčius, 
sumetė juos čia pat ant suolo galo, vieną ant kito, ten 
pat atsidūrė ir jų kepurės. Tada vienas pasirąžė, 
kitas, toks garbanotas tamsiaplaukis, pažveitrė pro 
langą, lyg tirdamas, ką už jo galima matyti, ir tada 
visi trys susėdo už stalo. Jie elgėsi laisvai, lyg būtų 
savo namuose, ir Elzė prisiminė, taip elgiantis ji 
buvo mačiusi tik rusų kareivius, kurie karta pas 
juos buvo sustoję. 

— Tai persirengę kariai. — pagalvojo. 
Nors tėvas Elzei nieko neprasitarė, kas tie 

svetimieji, bet mergina pati sumojo, jog trys vyrai, 
susėdę apie jų stalą troboje, yra tie patys, apie ku
riuos kalbos sklinda. Jie bolševikai. 

Kalbų apie tuos tai šen, tai ten pasisukančius 
svečius ji klausydavosi su tokiu neaiškiu jausmu šir
dyje, jog ir pati nesuprato, ar tai buvo susidomė
jimas ar baimė. Greičiausia, tai buvo vieno ir kito po 
truputį. Tik dabar, žiūrėdama į vyrus, baimės nejau
tė, buvo likęs tik jaunos kaimo merginos smalsu
mas. Gal dėl to, kad tie trys bolševikai buvo jauni, 
dailūs vaikinai, nuskustais veidais, o ne kokie 
rūsčiais snukiais barzdočiai, kokius ji bolš-vikus 
vaizdavosi. O vienas, toks šviesiaplaukis, turėjo 
labai patraukiančią Šypseną, ir kai jis į j;-, besi
sukinėjančią po gryčią, pažvelgdavo, jos širdis imda

vo greičiau plakti. 
Šią valandą jai neatrodė, kad tie vyrai už stalo 

yra tie patys visų vengiami bolševikai, apie kuriuos 
žmonės kalbėjo pašnibždomis, susirūpinę, lyg apie 
kokią negandą ar sunkią nepagydomą ligą. Jie jai 
buvo visiškai dori keliauninkai, užklydę audringą 
žiemos dieną pailsėti, pasišildyti prieš židinį atšalu
sias rankas, pasidalinti su šeimininkais kelionės 
įspūdžiais. O tie vaišingi šeimininkai, kaip lietuvio 
būdui yra įprasta, atjaučia pakeleivius, sutinka juos 
kaip kokius lauktus svečius, vienas iš šeimynykščių 
įmes dar naujų pagalių į besikūrenančią krosnį, kad 
visai neišblėstų, kitas priėjęs pasiūlys nusiimti 
apsiaustus, juk jie lyg ir savi, galės čia ilsėtis, ir jaus
tis kaip namuose. 

Viskas panašiai ir vyko, tik su mažu skirtumu. 
Tie svečiai nelaukė, kol jiems bus pasiūlyta nusiimti 
apsiaustus, puspalčius jie nusivilko patys, neprašo
mi susėdo prie stalo ir nesiskubino leistis į kalbas su 
šeimininkais. Jie kalbėjosi tarp savęs pusbalsiu, lais
vai, nesidairydami, lyg kitų penkių žmogystų trobo
je nebūtų. 

Nieko nelaukdama. Elzė vykdė tėvo įsakymą — 
ruošė pietus. Užkaitė katilėlį su vandeniu, uždėjo ant 
ugnies virdulį arbatai ir išėjo priemenėn pasiimti iš 
spintos lėkščių, kurios būdavo iškeliamos tik sveti
mam žmogui pasisukus. 

Troboje be Elzės buvo visos trys Pleškio dukte
rys. Elzė jau sukinėjosi apie puodus, Janina verpė 
vilnas, o Marytė skuto bulves prieš ugnį ant kėdutės 
atsisėdusi. Kristutė su Vincuku kaišiojo į ugnį žaba
rus. 

— Janina, įnešk dešrų iš kamino, — paliepė Elzė 
seseriai. 

Truko kelios minutės, ir dešros ėmė virti. Elzė 
padėjo ant stalo lėkštes, peilius su šakutėmis, parai
kė duonos, viską darė taip, kaip ji darydavo vaišin

dama kviestinius svečius. Ruošdamasi vis dėbčiojo į 
vyrus, galvodama, ką čia reikėtų pasakyti, nes vyrai 
dar nebuvo jai žodžio tarę, tik pusbalsiu tarp savęs 
šnekėjosi. 

— Ar iš tolo, ponaičiai? — Elzė tik tiek sugalvo
jo paklausti, žiūrėdama į žviesiaplaukį, kitų ji nedrį
so trukdyti. 

— Ne iš tolo, — atsakė t as lyg delsdamas, su 
kažkokia neaiškia grimasa veide. 

Elzė tą grimasą savaip suprato, ji negerai 
pasielgė, kad ponaičiais pavadino. Bet kaip turėjo 
juos vadinti, jei nežinojo nė vieno jų vardų? Gražiai 
apsirengusius, nepažįstamus jaunus vyrus čia buvo 
įprasta vadinti ponaičiais. 

Pietūs netrukus buvo ant stalo. Elzė padėjo dar 
ir šviežio sūrio su sviestu, o Marytei, kuri, nuskutusi 
bulves, tebesisukiojo troboje, paliepė: 

— Atnešk druskos, gal kam reikės. 
Mergaitė surado druskos stiklinaitę ir atnešus 

padėjo ant stalo krašto, arčiau nedrįsdama prieiti. 
— Mergei, ar tai tu mus apskundę, sakydama: 

..Papą. papą, lįsk į šiaudus, bolševiką atieja? 
Ta žemaitiška tarme kalbėjo garbanius, ir visi 

trys, kaip susitarę šypsodamiesi spoksojo į išraudu
sią mergaitę. 

Marytė buvo rausvais veideliais, mėlynomis aki
mis penkiolikinė ir visoje apylinkėje buvo laikoma 
gražiausia iš visų Pleškyčių. Taip apkaltinta mergai
tė nustebo, atsitraukė porą žingsnių atgal ir nedrą
siai pakėlė akis į kalbantįjį. 

Valandėlę ir Elzė su Janina nežinojo ką galvoti. 
Toks nepažįstamojo apkaltinimas mergaitės, kuri 
visą priešpietį buvo praleidusi kartu su jomis troboje 
ir nė vieno žodžio neištarusi, joms buvo nesupranta
mas. Tegu ir šypsodamasis tas garbangalvis į ją 
kreipėsi, bet kas žino, gal priekabių ieško. 

(Bus daugiau) 
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Kun. dr. Pranas Gaida — „Tėviškės Žiburių" redaktorius. 

SPAUDOS VAKARAS 
IR REDAKTORIAUS 

PAGERBIMAS 
PRANYS ALŠĖN-AS 

Balandžio 5 d. Anapilio 
didžiojoj salėj vyko ..Tėviškės 
Žiburių'" metinis spaudos 
v a k a r a s su koncertine ir 
oficialia dalimi. Meninę prog
ramą atl iko iš Montrealio 
iškviestas vyrų oktetas, vado
vau jamas muz. Aleksandro 
Stankevič iaus . Buvo atlikti 
beveik išt isai lietuvių kompo
zitorių kūriniai . įterpiant tik 
vieną prancūzų liaudies da iną 
„A la claire fontaine". Va
karą a t idarė ir sveikinimo žodį 
tarė Kanados lietuvių kul
tūros draugijos pirm. dr. S. 
Čepas. Šia proga DUVO praves
ti tur t ingi (ypač dailės kūri
n i a i s ) l a imė j ima i . į t e ik t a 
j auna i laikrašt ininke! Indrei 
Čuplinskaitei Lietuvių žurna
listų s-gos paskirta premija ir 
pagerb tas ..Tėviškės Žiburių" 
redaktor ius , dvidešimt pen
kerius metus darbavęsis t ame 
laikraštyje. J am sugiedota 
..Ilgiausių metų'" ir prisegta 
bal ta gėlė. 

Sukaktuvininkas kun. dr. 
Pr. Gaida Toronto lietuvių 
kolonijoj jau yra įmynęs g a n a 
ryškius veiklos pėdsakus, dirb- * 
d a m a s čia leidžiamam laikraš
tyje ..Tėviškės Žiburiuose'", 
pirmiau kaip antrasis redak
torius, d a b a r vyr. redaktorius. 
To darbo da r negana. Sukak
tuv in inkas yra gerai žinomas 
savo parašytomis knygomis. 

Savo veikaluose kun. dr. 
P r a n a s Gaida ryžosi eiti ieško
jimų ir žmogaus buities gvilde
nimo keliu. Viename iš s avo 
veikalų jis nagrinėja išblokš
tojo iš tėvynės buitį, k i tame 
dideliu preciziškumu narp
lioja ir derina žmogaus dva
sios gilumoje besireiškiantį 
tri lypumą — milžino, didvyrio 
ir šventojo prigimtį, trečiame 
jau leidžiasi buities gelmėse 
slypinčio nerimo priežasčių 
ieškoti. 

P r a n a s Gaida-Gaidamavi-
čius gimė 1914 m. sausio 26 d. 
Bajorų km.. Želvos visč., 
Ukmergės apskr. 1927 m. bai
gė Širvintų progimnaziją, 1981 
m. — Kėdainių gimnaziją. 
Tais pa t 1931 m. įstojo į Vy
tauto Didž. universiteto Teo
logijos—filosofijos fakultetą ir 
Kauno kunigų seminariją, 
kurią baigė ir kunigu buvo 
įšvent in tas 1937 m. Toliau stu
dijas gilino Muensterio, Frei-
burge (čia gavo teologijos 
dak ta ro laipsnį) ir I>euvaino 
universitetuose. 

1937-10 Lietuvoje dalyvavo 
pavasar ininkų, ateitininkų ir 
angelaičių veikloj. 1944-46 m. 

Feiburge lietuvių kolonijos 
kapelionas ir Belgijoje belgų 
pa rap i j o s v i k a r a s , k a r t u 
rūpinosi lietuvių angliakasių 
dvasiniais reikalais. 1950-52 
m. filosofijos dėstytojas Mont-
Lauriel, P.Q.. seminarijoj, 
Kanadoj. Nuo 1954 m. gegu
žės 17 m. pradėjo dirbti 
..Tėviškės Žiburių" redakcijoj 
Toronte. A.a. dr. A. Šapokai 
mirus, nuo 1961 m. kovo mėn. 
yra „Tėviškės Žiburių" vyr. 
redaktorius. 

I š s p a u s d i n t o s knygos : 
Išblokštasis žmogus 1951 m.. 
Milžinas, didvyris ir šven
tasis 1955 m.. Didysis neri
mas, 1961 m. Lietuvoje kartu 
su kun. V. Mankeliūnu iš 
vokiečių kalbos išvertė Thiha-
mer Toth Jaunos ios sielos 
auklėjimas 1935 m. Vėliau
sias jo leidinys: Nemarus mir
tingasis, arkivyskupo kan
k i n i o T . M a t u l i o n i o 
monografija. 

r iendradarbiavo Ryte. XX 
Amžiuje, Židinyje, Naujojoj 
Romuvoje. Darbininke, Drau
ge, Aiduose. Aukoje ir kitur. 
Rašė belgų spaudoj Lietuvos 
klausimais P. Chantier slapy
vardžiu ir be parašo. Dabar
tiniu metu Sukaktuvininkas 
redaguoja „Tėviškės Žibu
rius", kuriuose su malonumu 
skaitome jo brandžias mintis 
vedamuosiuose, pasirašytuose 
inicialais Pr. G. 

Linkėjimas Sukaktuvinin
kui savo veikalų skaičių bent 
padvigubinti ir toliau būti 
tokiam naš iam ir produk-
tingam kūryboj kaip ligi šiol. 

KURIUO KELIU -
DEMOKRATIJOS 

AR FAŠIZMO? 
A D O L F A S D A M U Š I S 

Mūsų kolonijos 
Melrose Park, IL 

S V E I K I N I M A S 
L I E T U V O S 

D U K T E R I M S 

Bėgančio laiko nesulaikysi. 
Rodos, visai neseniai mūsų 
kolonijoj įsisteigė ir pradėjo 
veikti I i e tuvos Dukterys. Ži
nojom, kad jos lankė senelius, 
ligonius ir kitus paramos 
reikalingus asmenis. Nepaju-
tom. kaip prabėgo dešimtme
tis. Tik kai gavom pranešimą, 
kad: „Šiais metais bus 10 
metų, kaip Lietuvos Dukterys 
Melrose Pa rke pradėjo savo 
kilnų darbą, kad be sesių 
pasišventimo ir jų vyrų para
mos, nebūtų buvus ištiesta 
pagalbos r anka jos reikalin-

(Pabaiga) 

P o k a l b i a i V a r n i ų 
k o n c e n t r a c i j o s 

s t o v y k l o j e 

K.R. ir A.L. m a n lyg ir 
priekaištauja, kad , b ū d a m a s 
įkal intas Varnių koncentra
cijos stovykloje, skaičiau 
komunistų ten t u r imas kny
g a s ir kalbėjausi su j a i s poli
t inės ekonomijos klausimais . 
Politinė ekonomija yra jų lyg 
evangelija. Jo s i r marksizmo 
atžvilgiu jau buvau gerai 
apsišvietęs iŠ anksčiau . 

Pokalbiais man buvo įdomu 
patirt i jų socialinio teisin
gumo troškimus ir socialinės 
p a s a u l ė ž i ū r o s s u s i d a r y m o 
vyksmą. Kieme susitikda
vome dienos metu ir labai 
natūral iai , kaip vieno likimo 
k a l i n i a i , p a s i d a l i n d a v o m e 
nuomonėmis ir knygomis . Iš 
laisvės buvau gavęs kelias 
geras k n y g a s vokiečių kalba. 
Niunka, matyt , buvo jų tarpe 
vyriausias, j a s peržiūrėjęs 
kitiems savo d r a u g a m s skai
ty t i p a t a r ė t i k t a i v ieną 
apie Gandį ir jo pasyvų 
pasipriešinimą. Toji mano 
knyga ėjo iš rankų į r ankas . 

Man buvo įdomu patirti , 
kodėl kai kurie jų tapo 
komunistais . Gavau įdomios 
medžiagos, bet t a s išeina iš šio 
straipsnio rėmų. 

K a i p a t e i t i n i n k ų 
i d e o l o g i j a 

d e n g i a L i e t u v ą ? 

Keli a smenys savo oponen-
tiniuose pas i sakymuose rado 
reikalo įpinti lyg i r priekaištą, 
esą „ateitininkų ideologija yra 
tokia didelė, k a d už jos 
nematyti nei Lietuvos" . Be 
abejo, tokia nesąmonė yra 
pateikiama, pane ig ian t netoli
mos praeities i r dabart ies 
patirtį. P a n a š a u s priekaišto 
niekad neteko girdėti nukreip
to į indiferentus, a te is tus a r 
socialistus. Ateit ininkų ideolo
gijoje Dievas, Tau ta , Šeima ir 
asmens inteligencija ir socia
linis visuomeninis rūpestis 
sudaro vieningą o rgan in į deri
nį. 

giems, aplankyt i ir paguost i 
l i g o n i a i " , s u p r a t o m , kad 
laikas nestovi vietoj. Taip 
valdyba norėjo n o r s kukliai 
pažymėti tą sukaktį , todėl 
kvietė visas seses su vyra is ir 
Lietuvos Dukterų rėmėjus 
atvykti šių metų kovo mėn. 9 
d. į Eagles Hali, Melrose Park. 

Susirinko sesių su vyrais 
ir kviestų svečių būrys . Salėje 
matėme A. ir E. Vaičekauskus 
iš Joliet, A. ir L. Liepinaičius 
iš Riverside, dr. K. Jabloskį iš 
Westchester, V. Koželj iš 
Braodview, J . ir O. Rugelius ir 
K. ir K. Val ius iš Maywood, R. 
ir O. Čepeles iš Pa lo s Hills, S. 
Mišauskienę iš S tone Pa rk ir 
Bendoraičių šeimą su mažuo
ju prieaugliu i š Addison. Ir, 
žinoma, didesnę dalį iš Melro
se Parko. 

Pirmininkė Z. Sinkevičienė 
pradėjo trumpą susirinkimą. 
Keletą pranešimų perskaitė 
sekr. E. Černienė. Balfo vardu 
laišku sveikino pirm. A. 
S t a n k e v i č i u s . P r a n e š i m ą , 
kuris lietė Dukterų veiklą ir 
ateities p lanus , perskaitė 
pirm. Z. Sinkevičienė. Baigus 
susirinkimą, p i rmin inkė kvie
tė visus prie pačių sesių 
paruoštų kuklių vaišių. 

Kadangi n e m a ž a s skaičius 
Lietuvos Dukterų priklauso 
Lietuvių klubui Melrose Parke, 
todėl k l u b a s n u o š i r d ž i a i 
sveikina j a s š v e n 6 a n t savo 
dešimtmetį. Ne t ik nuoširdžiai 
sveikina, bet pas ižada visada 
padėti jų l abdaros darbe. 
Geriausios sėkmės ir ištver
mės ki lniame darbe. 

Lietuvių klubo valdyba 

A t e i t i n i n k ų įsi t ikinimu, 
ideologinė tautos narių gelmė 
ir taut inis vertybinis sąmonin
gumas yra tautos stiprybės 
laidas. Dabart ies patirtis tvir
tina, kokia yra teisinga ir 
vertinga to sakinio reikšmė ir 
prasmė. 

Kiek tas liečia priekaištą dėl 
Lietuvos dengimo, su tuo būtų 
gal ima sutikti ne oponentų 
galvojimo žvilgiu, bet kitu 
labiau tikroviniu dalykiniu 
žvilgiu ir būtent: „Ateitinin-
kija daug kartų nesvyruoda
ma s a v o v isa esybe ir 
s ą m o n i n g a i ideologiškai 
apsiprendusių narių aukos 
dvasia dengė Lietuvą nuo jo 
priešų smūgių. Šiuo žvilgiu 
a t e i t i n i n k i j a neturi kitos 
al ternatyvos: ji gynė, gina ir 
gins Lietuvą, kol pati gyvai 
laikysis". 

Pabaigai d a r šiek tiek apie 
save. Oponentų K.R. ir A.L. 
esu ka l t i namas buvęs nera
mus. O m a n dabar atrodo, 
bandžiau ramiai atlikti man 
pavedamus vertingus užda
vinius. 

Kai poz i tyv ia i veikiant i 
jaunimo auklėjimo organi
zacija a ts iduria pavojuje, argi 
būtų ga rb inga iš jos pareigų 
p a s i t r a u k t i ? Kaip Kauno 
studentų ateitininkų sąjungos 
sekretorius, ,Pavasario" sąjun
gos pirmininko dr. Juozo 
Leimono buvau paprašytas 
suorganizuoti 100 studentų 
a t e i t i n i n k ų pavasar in inkų 
kongresėlio talkai. Tas buvo 
įvykdyta. Koks tai gražus 
taut inio ir iŠ viso žmogiško 
solidarumo pavyzdys! Juk 
tokio bendravimo pavyzdžių 
t a r p m o k s l a s einančios 
j aunuomenės rr kaimo jaunuo
menes tiek jau daug nebuvo. 
Argi tokios talkos organi
zatorius turi būti siunčiamas, 
kaip jie sako, „pas tėvus 
atsivėsinti"? 

K.R. ir A.L. straipsnyje 
minimi tar iami raginimai 
sukilti, agitacijos yra iš piršto 
išlaužti prasimanymai buvu
sios autoritetinės sistemos 
šalininkų, kurie žinojo visuo
menės nepasitenkinimą ir bi
jojo paša l in imo iš valdžios. Jie 
nepakėlė katalikiškos visuo
menės idėjinio ir organizaci
nio veržlumo ir sugebėjimo tai 
išreikšti pozityviais darbais 
savo tautos žmonių labui. 

K a t a l i k i š k o j i visuomenė 
sugebėjo ke l t i socialinio 
ekonominio teisingumo idėjas 
ir nesutiko su autoritetinės 
tautininkų partijos kišimusi į 
visuomeninių, kultūrinių, reli
ginių organizacijų veiklą ir 
prieš jas nukreiptus trukdy

mus t am p ik tnaudo jan t 
administracines priemones. 
Be abejo, ta prasme katali
kiškoji visuomenė nerėmė 
a u t o r i t e t i n ė s t a u t i n i n k ų 
valdžios ir reikalavo žmogaus 
teisių gerbimo. Tą katalikiš
kosios visuomenės neprita
rimą autoritetinei valdžiai 
K.R. i r AL. stengiasi vaiz
duoti, kaip kažkokį nepapras
tą prasikaltimą. Tuo tarpu tai 
buvo vertinga pilietinio susi
pratimo apraiška. 

Psl. 94 K R . ir AL. bando 
pasisakyti prieš ideologinius 
ateitininkų pagrindus, jų 
nesuprasdami arba sąmonin
gai juos iškreipdami. Mus jie 
g r e t i n a s u A m e r i k o s 
pamokslininkais, kaip Billy 
Graham, bei su sąjūdžiu Bom-
again Christians. Nepaneig
dami kai kurių tų pamoksli
ninkų pozityvios įtakos į 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių žmonių gyvenimą, prime
name, kad labiau tiktų mus 
gretinti su katalikų Bažnyčia. 
Esame jos aktyvūs nariai. Tai 
yra tos Bažnyčios, kuri šiais 
laikais taip taikliai atkreipė 
dėmesį į pažangias socialines 
reformas, pasisakydama prieš 
ūkinį žmonių išnaudojimą, 
iškeldama mokslo reikšmę, 
skelbdama atvirumą pokal
biams su kitų tikėjimų bei 
į s i t i k i n i m ų ž m o n ė m i s , 
p a s m e r k d a m a p o l i t i n ę 
diktatūrinę prievartą. 

Ateitininkija jau daugiau 
kaip prieš penkiasdešimtį 
metų buvo iškėlusi tų gyvųjų 
visuomenės problemų suakty
vinimo klausimą. Tuo pažan
giu aktyvumu ateitininkuos 
tikslai sutampa su visos 
katalikų Bažnyčios tikslais. 

Negalima užmerkti akių 
prieš vaizdžius faktus, kurie 
rodo, kad dvasiniame reli
giniame prade šiuo metu 
randame tvirtą atramą mūsų 
tautiniam atsparumui. O tuo 
tarpu buvusios autoritetinės 
valdžios salininkai stengiasi 
to nematyti a rba bent neminė
ti ir d a r smerkia ir puola tuos, 
kurių idėjų židiniuose subren
do didele dalimi lietuvių 
tautos idealistinė atsparumo 
dvasia. 

Tad realybė yra tokia — 
katalikiškoji visuomenė veržė
si pozityviai dirbti, o autori te 
tinė tautininkų partija viso
kiais būdais trukdė ir dabar 
bando tuos trukdymus teisin
ti. Tokius trukdymus, kaip 
labai negatyvius ir ardžiusius 
pozityvius darbus ir sumany
mus, reiktų surašyti ir palikti 
istorijai, kad visuomenė būtų 
su jais supažindinta ir kad juos 
ateityje kartoti būtų gėda. 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V . B R I Z G Y S 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chkago, IL 60629. Tel 778-8000 

Darbo valandos: 
Nuo 9-v. ryto iki 5 r. vakar 
Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Mutual Fedefal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO, ILL. 60606 
PM*r Kazanauskaa, Praa. Tai.: 847-7747 
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Atsisakau visų pažadų ir skolų, 
kurių pridarė ar pridarys Vikto
rija Remeikis Fisher. 

Stasys Paulauskas 

REAL ESTATE 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10% 20% — SO<fc plaišu raokesll 
ū apdraudą nuo usnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK ZAP0LIS 
3208 i/o West 95th Street 

Te l — GA 4-8654 

-ooooooooooooooooooooooooo< 

MASTER PLUMBING 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ptyr 
teles. KarSto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę" ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

REAL ESTATE 

9.6% nuošimčiai i r žemi 
įmokėjimai t iems, kurie pirmą 
kar tą perka namą. Pas inau
dokite proga i r pirki te dabar . 
Skubiai! 

- Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni, 
balandžio 20 d. nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

•3057 S. Knox — naujas 3 butų namas. 
3 mieg., l'/į prausyklos pirmam ir antram 
aukšte. 4 kamb. ..garden apt" padidinti 
pelną, atskiras šildymas. 1 blokas nuo Ar
cher gatves ir kitu gerybių- Prašom 
paskubėti. 

NAMAI PARDAVIMUI 

No. 4 5 3 — Brighton P a r k e . 2 
butų namas. 5 Kamb. pirmam aukšte 
su modernia virtuve ir vonia. 3 kamb. 
antram aukšte. Rūsys per visą narni}. 
Su „aluminum trim". 1/2 bl. nuo Ar
cher autobuso. Tik $59,000. Archer ir 
St. Louis. Skubėkite — skambinkite 
dabar 

No. 541 — 2 butų namas „Ultra 
Deluxe" 65 ir Homan. 6 kamb., 3 
didžiuliai miegamieji kiekvienam bute, 
dvigubas sklypas puikiam nuošalumui, 
atskiros krosnys ir centriniai šaldymai, 
moderni virtuvė, lVį prausyklos kiek
vienam bute. 2 maš. mūr. garaž. — įva
žiavimas iš gatvės. Nauja krosnis, stogas 
ir elektra. Jaučiamas savininko 
pasididžiavimas šiuo namu. Skambinkite 
dabar. 

No. 542 — 65 ir Kedvale - Netikėsite! 
7 kamb. mūr. ,.Custom built" namas. 3 
didžiuliai mieg., 2 prausyklos, kilimai 
kiekvienam kamb.. 2 langiniai šaldymai, 
geras pirkinys. Skambinkite dabar. 

No. 487 Pelninga taverna 51st ir Kedzie. 
Geras biznis su dviem butais, kurie padės 
išmokėti skolas. Tuščias sklypas gali būti 
naudojamas kaip "beer garden" rūsys per 
visa narna, 2 maš. garaž. prie "Central 
Steel" ir sunkvežimių kompanijų 
i daugiau klientui gerai uždirbama 
paruošiant pietus. Skambinkite dabar 
geresniam pelnui. 

No. 441 — Pelningas 10 butų namas — 
64-ta ir Sacramento. Savininko gyventas 
namas, puikiam stovyje. Turi 1 ir 2 mieg. 
butus, rūsys per visa narna, naujas stogas, 
mažos išlaidos. Skambinkite dabar — ge
resniam pelnui. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 

O ' B R I E N F A M I L Y R E A L T Y 
T e l . - 4 3 4 - 7 1 0 0 

BELL-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 

SIMAITIS REALTY 
Income Tax — NoUry Public 

2951 W.63St 436-787S 

NORINT PARDUOTI A B 
PIRKTI, 

apdrausti ar išnuomoti saro 
vy bes, prašau kreiptis J mus. mes pa* 
tarnaujam Čikagoj ir priemiesčiuose. 

BUDRAIČIO 
Nuosavybių pardavimo {staiga 
6600 S. Pulaski Rd. 

Tel. 767-0600 

Looking for a good investment to reduce 
your taxes next year? We have it! 2 homes 
on one lot — both in excellent condition 
with basements & garage in very 
desirable area of Lemont. Excellent ren
tai market in Lemont. $96.500. 

Located in attractive Cul-De-Sac area in 
Lemont — surrounded by unique homes. 
4 bedroom 2 story' home. White stone 
fireplace. VValk in elosets. Oak trim & 
doors. Shopping, schools and churches are 
within walking distance. Train near by. 
$139.900. 

Olsick & Co. Real tors 
1180 State St.. Lemont . IL 
2 5 7 - 7 1 0 0 

A u k s i n ė p r o g a pirkti 4 butų mo
derniai sutvarkytą mūro namą. 
$ 1 5 , 0 0 0 nuomos m e t a m . 9'/į% 
paskola, įmokėjus 2Qr/r. 3 paveldė
tojai atiduoda už $68.800 rimtam 
pirkėjui. Valdas 737-7200. 

F o r s a l e By O w n e r 3 
bedroom, brick raised ranch, cen
trai air, 2 car garage, Southwest 
Side. 

925-1561 

MISCELLANEOUS 

FOR SALE 
1976 BUICK REGAL 2 door, AIC, 
AM/FM radio. 

471 - 0608 

Nori pataisyti, atnaujinti, pristatyti 
ar pakeisti ką nors savo name? Tai 
viską padarysiu už prieinamą 

kainą. 471-2406. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

NAMŲ APSITVARKYMH 
RuoSiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lanko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kajrą pa
dės, skambinant po 6-tos vai. vakaro: 

lWef. — 476-3950 
lUIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllitlIlIlHllllllllllll 

PUBLIC REI.ATIONS 
Earn £V)0 $500 per we*k with no **IHng. Are you 
ambitious bot better a? Sonalmruc than sellinK' Do 
you want a gond income and *mot»onal *att<?faction'5 

Thf* coutd be *be perfect opportumty for you We 
ar* a major nationai Corporation We are looking 
for neat appejtnng. hard*ork:ne peopre .• do ad 
vancr Puhhc Re!ation* work No *e1Iinsr i* re^uired. 
Cai: Mr. Kr»o«. 452^470. 

the OBSERVER 
Anūkams vaikams draugams 
ar patiems..Užsakykite The Observer. Vieniems 
metams $10.00. 

THE OBSERVER 
4545 W. 63rd St. 
Chlcago.IL 60629 
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„Laisvės Žiburio" radijo valandėles metinis koncertas Brooklyno Kultūros Židinyje. Kalba — 
radijo vedėjas Romas Kezys. 

MOSU KOLONIJOSE 
Brooklyn, N. Y. 

L A I S V Ė S 2 I B U R I O 
D V I D E Š I M T M E T I S 

Po neužmirštamos 1965 
metais lapkričio 13 dienos 
didingos politinės manifesta
cijos Madison Square Garden 
ir žygio į Jungtines Tautas 
New Yorke, nuskambėjusių 
per amerikiečių ir Kanados 
spaudą, giliai supurčiusių 
lietuvių visuomenę, nepraėjus 
nė keturiems mėnesiams, 1966 
m. kovo 20 d. gimė lietuviška 
radijo valanda „Laisvės žibu
rys*'. Šios radijo valandos 
jauni ir entuziastingi organi
zatoriai buvo Antanas Mažei
ka ir Romas Kezys. J ie abu 
vieni iš koordinatorių minė
tos manifestacijos ir žygio. 

Per pirmąją radijo valandos 
laidą, banga WHBI Romas 
Kezys kalbėjo: „... Laisvės 
žiburio šaknis glūdi pereitais 
metais įvykusioje lapkričio 13-
sios manifes tac i jo je . Tos 
manifestacijos organizatoriai 
pamatė reikalą turėti New 
Yorke ir New Jersey lietu
viams radijo programą, kuri, 
esant s v a r b i a m reikalui , 
nestatytų savo pagrindiniu 
tikslu piniginį pelną, bet kuri 
pirmiausia rūpintųsi esmi
niais lietuvių tautos intere
sais". 

Būdamas šešių mėnesių 
amžiaus LŽ (Laisvės žiburys) 
taip kalbėjo į savo klausy
tojus, plačiau paryškindamas 
savo t i k s l u s : ,,. . . Mes 
pasirinkome radijo kelią infor
muoti mūsų visuomenę (lietu
vių kalba) ir nemokančius 
lietuviškai (anglų kalba) apie 
rusiškojo komunizmo padary
tą skriaudą mūsų tautai, 
supažindinti oro bangomis 
pasiekiamą visuomenę su 
lietuvių laimėjimais politinė
je, mokslinėje ir bendroje 
kultūrinėje veikloje, iškelti kas 
girtina, kar ta is nepraleist ir to, 
kas peiktina, branginti, kas 
vertinga ar kilnu, nepatai
kauti menkaverčiams polin
kiams". 

Šių žodžių LŽ laikosi jau 20 
metų. Turtinga politinė ir 
v i suomeninė informacija , 

minėjimai lietuvių tautinių, 
valstybinių ir religinių 
švenčių, sukaktuviniai pager
bimai lietuviams nusipelniu
sių politikų ir kultūrininkų, — 
visa tai paįvairinant muzika 
ir daina. Be to, argi kas galė
tų pamiršti stebinančią ir 
efektingą LŽ veiklą Kudirkos 
ir Bražinskų atvejais. 

Pirmaisiais savo gyvavimo 
metais LŽ buvo susidūrę su 
finansiniais rūpesčiais. No
rint užtikrinti tolimesnį LŽ 
gyvavimą, reikėjo ieškoti išei
ties, nes susidaręs rėmėjų 
būrelis išlaidų padengti 
negalėjo. Buvo nutarta ruošti 
parengimus — koncertus. Tų 
parengiu- ^ buvo daug ir įvai
rių. Nes: bijant rizikos, buvo 
kviečiami ansamblia i iš 
tolimesnių Amerikos ir Kana
dos miestų. Gastroliavo lietu
vių operos vienetas iš Chica-
gos , k o n c e r t i n e forma 
atlikdamas J. Karnavičiaus 
operą „Gražiną", Čiurlionio 
muzikinis ansambl is iš 
Clevelando, operos solistės 
Lilijos Šukytės koncertas, 
taut inių šokių ansamblis 
„Grandinėlė" iš Clevelando ir 
daug, daug kitų. O kad tokių 
gausių dalyviais ansamblių 
a ts ikvie t imas buvo rizi
kingas, galima spręsti iš to, 
kad pavyzdžiui operos „Graži
nos" su jos 10 operos asme
nų ir 50 asmenų orkestru LŽ 
kainavo daugiau negu 10,000 
dolerių. 

Publika tokiais aukšto meni
nio lygio parengimais buvo 
patenkinta ir juos gausiai 
lankė. Tie parengimai nešė 
pelną, o LŽ įgalino šviesiau 
žibėti. Be to, LŽ klausytojai, 
įvertindami jo atliekamą dar
bą, jį nuoširdžiai remia, dažnai 
atskubėdami su „kibirėliu aly
vos", kad tik LŽ neužgestų. 

LŽ besidžiaugdamas savo 
20-tu gimtadieniu, jį atšven
tė kartu su savo klausytojais. 
Lietuvių Kultūros Židinyje, 
B r o o k l y n e s u r u o š d a m a s 
koncertą — balių. Koncerto 
programą atliko j aunas 
dainos ir muzikos ansamblis 
„Uždainuokim" iš Clevelan
do. Devynių jaunų vyrų grupė 
padainavo aštuonias (ir priedo 

tris) lietuvių ir kitataučių 
kompozicijas. Kanklininkės 
Mirga Bankaitytė ir Elena 
Muliolytė paskambino porą 
dalykėlių. Taip pat girdėjome 
j aunas dainininkes Rasą 
Krokytę ir Rasą Bobelytę-Brit-
tain dainuojant solo. Šios 
grupės vadovas ir dirigentas 
y ra Alg i rdas Bie i skus . 
Dainininkus ir solistes muz. 
Danutė Liaubiene palydėjo 
pianino muzika. Programa, ne
žiūrint to, kad joje viskas 
buvo tiksliai surašyta ir buvo 
be jokių pasikeitimų, kažkodėl 
buvo pranešinėjama. Pranešė
ja — Mirga Bankaitytė. 
Programos atlikėjai buvo 
apdovanoti gėlėmis, o publi
ka, kurios buvo apie 500, 
nepagailėjo triukšmingų ploji
mų. 

Baliaus — šokių metu 
didžiojoje salėje grojo lietuvių 
parengime pirmą kartą girdi
mas 15 asmenų pučiamųjų 
orkestras „Danceland". O 
jaunimą linksmino Brolių 
Kezių orkestras. Veikė gausūs 
laimėjimai. Vaišėmis rūpinosi 
Eugenija Kezienė. 

LŽ girdimas kiekvieną 
sekmadienį 9-10 valandą iš 
ryto per WNWK radijo stotį 
105.9 FM banga. LŽ švenčiant 
20 gimtadienį, jo klausytojai 
jam linki darbingų metų, o jo 
vedėjui Romui Keziui — ištver
mės ir stiprybės, vadovaujant 
ir besirūpinant, kad Laisvės 
žiburys dar ilgai švitėtų New 
Yorko ir New Jersey lietu
viams. 

p. palys 

Worcester, Ma, 
IŠLYDĖJOME I 

AMŽINOJO TfiVO 
NAMUS 

Vasario 16 d., skaudžios 
ligos išvarginta, VVorcesterio 
miesto ligoninėje mirė Irena 
Bulgarauskaitė (Marijos 
Čėsnienės sesuo), 88 metų 
amžiaus. Velionė gimė Lietu
voje ir ten praleido gražiau
sius gyvenimo metus. 1950 m. 
atvyko į Ameriką ir apsi
gyveno Worcestery. 1979 m. 
pasitraukė poilsiui ir iki mir
ties ramiai gyveno sesers 
Marijos ir Kazio Čėsnų šei
moje, ne tik jų. bet ir dukterų 

Eugenijos ir Gražinos globoje. 
Buvo jų namų šeimininkė. 
Šeimininkės pareigose buvo 
daug metų, tik praėjusių metų 
pabaigoje pradėjo silpnėti. 
Pergyveno operaciją, po kurios 
sveikata palaipsniui silpnėjo. 
Čėsnų dukterys, Eugenija ir 
Gražina, nors gyvena kituose 
miestuose, beveik kiekvieną 
savaitgalį atvykdavo aplanky
ti sergančią tetą Ireną, kuri 
jas labai mylėjo, globojo ir 
augino kartu gyvendama. Jos 
tetai taip pat atsilygino meile. 

A.a. Irena priklausė Šv. 
Kazimiero parapijai. Buvo uoli 
katalikė ir parapijos rėmėja. 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos šaulė-rėmėja, ALRK 
Moterų sąjungos 5-tos kuopos 
narė. Nekalto Marijos Prasi
dėjimo vienuolijos ir kitų lietu
viškų vienuolynų ilgametė 
rėmėja ir I_etuvių Bendruo
menės narė. 

Buvo pašarvota Dirsa-
Kazlauskas laidojimo namuo
se. Nežiūrint labai nepalan
kaus oro, žmonės rinkosi 
šermeninėje, kur organizacijų 
narės meldėsi. Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos ir 
Nekalto Marijos Prasidėjimo 
seselių rėmėjų vardu atsis
veikino sekretorė, o kleb. kun. 
A. Miciūnas, MIC, pasimeldė. 
Vasario 19 d. velionės kūnas 
buvo atlydėtas į Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčią. Už. a.a. 
Irenos sielą šv. Mišias auko
jo ir pamokslą pasakė kleb. 
kun. A. Miciūnas, MIC. Giedo
jo Šv. Kazimiero parapijos 
vyrų choras. Vargonavo A. 
Valinskienė. 

Po pamaldų, chorui giedant 

giesmę „Arčiau prie Dievo", 
a.a. Irenos kūnas paskutinį 
kartą buvo išlydėtas iš bažny
čios, kurią per daugelį metų ne 
tik sekmadieniais, bet ir šio
kiadieniais lankė. Nulydėta į 
Notre Dame kapines. Pasku
tinį religinį patarnavimą atli
ko kleb. kun. A. Miciūnas, 
MIC. Palaidota šalia savo 
motinėlės, mirusios prieš 16 
metų. Čėsnų šeima visus 
pakvietė pietums į Lietuvių 
klubą. 

Niulūdime pasiliko sesuo 
Marija Čėsnienė, kuri dėl ligos 
negalėjo dalyvauti laidotuvė
se ir paskutinį kartą šiame 
pasaulyje atsisveikinti su savo 
sesute a.a. Irena. Jos vyras 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos vicepirm. g.š. K. 
Čėsna. jų dukterys — profeso
rė Eugenija, jos vyras revi
zorius Wm. Taft. Mokytoja 
Gražina ir jos vyras .Ameri
kos Balso" direktorius J. 
Blekaitis. Mokytoja Dalia 
Bulgarauskaitė. Rūta Faja su 
šeima, kiti giminės Amerikoje 
ir Lietuvoje. Šeima pageidavo 
vietoj gėlių aukas skirti 
Amerikos Vėžio draugijai. 

A.a. I. Bulgarauskaitė per 88 
metus išėjo ilgą gyvenimo 
kelią niekada nenukrypdama 
nuo pagrindinių principų: 
meilė Dievui, Lietuvai, arti
mui, savo parapijai ir bažny
čiai. Tuos kilniuosius darbus 
būtų tęsusi ir toliau, bet Aukš
čiausias atsiuntė angelą, kuris 
pakvietė ją į Amžinojo Tėvo 
namus. Mieloji Irute, ilsėkis 
juose ir džiaukis amžina 
laime. 

J. M. 
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VIDEO JUOSTŲ REIKŠMĖ 
KASDIENINIAME GYVENIME 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. t dalis 
Šioje V-to L l-je dalyje aprašyta 

Vilniaus vyskupijos istorijos bruožai, 
vyskupai ordinarai, valdytojai, kuni
gai....arkivyskupija amžių bėgyje. 

šis tomas skirtas Vilniaus miesto 
bažnyčioms, koplyčioms, paminklams 

Architektūriniu ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidi
nys; 432 psL 585 iliustracijomis, 
spalvotu Aušros Vartų Marijos pa
veikslu, su priedu—Vilniaus miesto 
pianu, kietais viršeliais. 

Paruošė ir išleido Am. Lietuvių 
Biblioiekos Leidykla (Lithuanian Li-
brary Press). 

Tekstą rinko Draugo spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $22.50. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS. 4545 W. 63rd St 
Chicago. IL 60629 USA 

Illinois gyventojai dar prideda 
Si 60 valsHjo-. rr.okesč.o. 

BRONIUS KY1KIYS 

UETUVOS 
BAŽNYČIOS 

CHURCHCS Of UTttUANIA 

Savamokslio moksbnimosi 
priemonės yra knygos arba 
užrašai Bet kaip bebūtų daly
kas išdėstytas rašte, be vaiz
duotės neapsieinama Ne visų 
vaizduotė yra vienoda. Kas jos 
iš viso neturi, rašyti žodžiai 
nedaug padeda. Todėl toks 
savęs švietimas nevisuomet 
siekia tiksią. 

Cia į pagalbą ateina video 
juostos. Kas nesuprantama 
žodžiais, matoma akimis. 
VCR (Video cassette reeorder) 
prietaisų dėka, video juostų 
reikšmė iškyla visame savo 
naudingume. Kaip visuomet 
Kodak kompanija ir čia pasi
re i škė . Bes idomin t i ems 

Hartford, CT 
LINKSMAVAKARIS 

Jau treti metai iš eilės 
Hartfordo skautai vyčiai 
ruošia tradicinį pavasario 
linksmavakarį- Šiemet toks 
vakaras bus balandžio 26 d., 
šeštadienį, Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos salėje, 396 
Church St, New Britain, CT. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Kasmet 
nauja, neprikrauta ir įdomi 
meninė programa sutrauk
davo gražų būrų svečių. Tiki
me, kad taip bus ir šiemet, nes 
meninę programos dalį atliks 
dar niekad nei Hartforde, nei 
apylinkėse nebuvojęs Phila-
delphijos dainos vienetas. 
Šokiams gros gerai žinomas 
orkestras ,.Melodija". Kviečia
mi visi ir iŠ visur linksmai 
praleisti vakarą. 

J.B. 

fotografija video juostos pasi
darė visiems pr ie inamos . 
Profesionalų paruoštos juos
tos apima atskiras foto sritis 
ir televizijos aparato pagalba 
galima sekti ir studijuoti 
pasirinktą sritį. Iki šiol 
pasirinkimas yra iš „Pagrin
diniai nuotraukų darymo dės
niai", „Kompozicijos menas" 
ir , .Efektingas objektyvų 
panaudojimas". 

Natūralios šviesos skyriuje, 
profesionalas G. VVhelpley ap
ta r ia įvairias apšviet imo 
aplinkybes ir kaip jas išnau
doti, nepanaudojus foto lempu
čių. Naudojant video kamera, 
mokinys mato visą pasako
jimo eigą, ir lektoriaus ką tik 
padarytos nuotraukos mato
mos ant televizijos ekrano. 
Žiūrovas turi progos pats 
įsitikinti, kas yra jam aiš
kinama. 

Trumpai pasakius, sekant 
specialistą, dirbantį savo dar
bą, žiūrovas pasijunta lyg jis 
ten kartu būtų ir sektų meis
terį pro jo petį. 

Nors video juostų kainos 
nėra žemos, Kodak kompa
nija padarė jas prieinamas, 
panaudojus mainų kelią. Už 
29.95 dol. tampama Video 
Exchange nariu. Už tai narys 
gauna dvi juostų kasetes ir 
parankų foto statyvą. Kiek
viena kasetė kainuoja 19.95 
dol. arba, iškeičiant turimą į 
naują, primokama tik 6.95 dol. 

Kas norėtų gauti daugiau 
informacijų, rašyti: Kodak 
Video Exchąnge. Box 10150, 
175 Humboldt St., Rochester, 
N.Y. 14610. 

Edmundas Jakaitis 

Vilniaus arkivyskupija I 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Henni tage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

ĮjifiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiHiiuiiniiiKimiiHiiiiiiiiii^ 

• 
I 

LITHUANIAN NATIONAL GOSTUMES 
ANTANAS and ANASTASIA TAMOŠAITIS 
Published by Litbuanian Folk Art Institute, 

Toronto, Csnads, 1979 
j= Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 psl.. gausiai ilius- £ 
E truotas nuotraukomis, istoriniais ir Šiaip piešiniais, gera dalis s 
S iliustracines medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija. • 
s Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga. įį 
5 Knygos kaina su pershintinm — $27 JO s 
5 Užsakymus siųsti: = 
§ DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 | 

Illinois gyventojai dar prideda $156 valstijos mokesčio. | 

millUDIlHItUUUlUlIlUIIIUilIlIlIlIlIlUlHIIIIUlUHIlIHillS 

| ntiaois rr 
fcMMyMMiiiiimmiiim 

..laisvės 2iburio" radijo valandos koncertas., y^ atlįeka Clevelando vienetas ..Uždainuokim! 

Kaip „fryzeris" lietuviškai? 
Ar geriau ..nutausti" ar 
„nutautėti"? 

„Dabar šokių grupė išpildys Sadutę". 
O taip? Tai kuo tą Sadutę pripildė, kad 
dabar reikia ją išpildyti? 

Jei jū.< nežinote kaip į Šiuos klausimus atsakyti, 
įsigykite naują knygą: 

kun. Juozo Vaišnio S.J. 
PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS 

VARTOSENA 

Knygoje lietuvių kalbos raSybos ir skyrybos 
pagrindai bei nevartotini žodžiai ir posakiai. Būtina 
kiekvienam besirūpinančiam taisyklinga lietuvių 
kalba. 
išleido JAV LB Kultūros taryba, 1985 m. 
240 psl. kietais virSeliais. 

Gaunama Drauge 4545 W. 63 St. Chicago, IL 606*29 
Kaina w.65 dol. su persiuntimu. 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2»33 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy., Palos Hil ls . I l l inois 
Tel. - 974-4410 » 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-10O3 
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x M y k o l a s D r u n g a 
pasitraukia iš „Draugo" 
redaktoriaus pareigų ir šian
dien, balandžio 18 d., yra 
paskutinė jo darbo diena. Nuo 
balandžio 28 d. pradės tarny
bą JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos Chicagos sk. būsti
nėje, vadovaus jos propaga
vimo, lėšų telkimo, ryšių 
palaikymo su valdinėmis, 
akademinėmis ištaigomis ir 
spauda darbams. 

x Muz- Arvydas ir sol . Ne
lė Paltinai, 1982 m. atvykę iš 
lietuvos ir įsikūrę Vakarų 
Vokietijoje, išleido t r i s 
pramoginių dainų kasetes. 
Šiais metaisišleistą kasetę „Jei 
laimingas esi" bus galima 
įsigyti balandžio 20 d. 3 vai. p.p. 
a t s i l ank ius į Margučio 
rengiamą koncertą Jaunimo 
centre. 

x Česlovas Grincevieius, 
buv. „Draugo" redaktorius, 
dabar liet. Rašytojų drau
gijos pirmininkas, aplankė 
„Lietuvos bažnyčių" knygų 
autorių bei leidėją, domėjosi 
įsibėgėjusiais „Vilniaus arki
vyskupijos" II knygos spau
dos darbais ir gražiai įvertino 
pastangas tokias knygas 
paruošti ir išleisti. Norėda
mas palengvinti sunkų leidi
mo darbą, paliko Amerikos 
Lietuvių bibliotekos leidyklai 
didesnę auką. 

x Lietuvos gen . kosulė J . 
Daužvardienė bus pagerbta 
ir su ja bus atsisveikinama 
balandžio 27d.. sekmadienį. 
Jaunimo centre. Apie ją 
kalbės žum. Stasys Pieža. 
Taip pat bus supažindinta lie
tuvių visuomenė su nauju gen. 
konsulu V. Kleiza, apie kurį 
kalbės LB krašto valdybos 
pirm. Algimantas Gečys. Žada 
iškilmėse dalyvauti ir Stasys 
Lozoraitis, Jr., atstovas prie 
Šv. Sosto ir patarėjas Lietu
vos pasiuntinybėje Washing-
tone. 

x Šių metų balandžio 20 
d., sekmadienį. 12 vai. tuojau 
po šv. Mišių Ateitininkų 
namuose, 127 ir Archer Ave., 
Iemont. 111.. yra šaukiamas 
Lietuvių Kultūros draugijos 
„Aušros" narių metinis 
susirinkimas. Susirinkimo 
dienotvarkėje, be einamųjų 
reikalų, bus svarstomi .Auš
ros" likimas ir ateities planai, 
todėl narių dalyvavimas yra 
labai svarbus. Pirmininkė šiuo 
metu yra archit. Rronė Ko-
vienė. 

x Anelė Kirvaitytė atliks 
Stepo Sodeikos sukurtą Mairo
nio žodžiams giesmę Marijos 
garbei Alvudo pažmonyje 
Lietuvio sodyboje šį sekma
dienį 2 v. p.p. Dalyvauja visi 
kultūrinės programos atli
kėjai. Kraujospūdžio mata
vimas. Alvudo gėrybėmis pasi-
vaišinimas. Grybų užkandis. 
Visi laukiami. 

x Z a r a s i š k i ų k l u b o 
nar iams pranešama, kad 
š.m. balandžio mėn 20 dieną. 
11 vai. 15 min.. Jaunimo 
centro koplyčioje bus laiko
mos Mišios už klubo mirusias 
narius. Visi prašomi Mišiose 
dalyvauti. 

Klubo valdyba 
(pr.) 

x Dail. Ju rg i s Daugvila 
paruošė gražų scenovaizdį 
lietuviško kiemo, kuriame 
vyks „Lietuviškos vestuvės" 
su šokiais, dainomis ir pokš
tais. Vestuvių spektaklis įvyks 
gegužės 11d. 3 vai. popiet 
Marijos aukšt. mokyklos sal-
jėe. kurį ruošia „Dainavos" 
a n s a m b l i s , p a s i t e l k ę s 
..Spindulio" taut. šokių grupę. 
Bilietai gaunami Vaznelių 
krautuvėje „Gifts Inter
national", 2501 W. 71st St. Tel. 
471-1424. 

(sk.) 
x Lietuvaitė, kuri per 

vasaros atostogas norėtų 
dirbti lietuvių senelių ir ligo
nių namuose, gali kreiptis: 
Matulaitis Nursing Home. 
Thurber Rd.. Putn.im. ("T 
00200. 

(sk.) 

x P r e l . D a m a z u i 
Mozeriui, buvusiam iigame-
čiui Nekalto Prasidėjimo 
parapijos Brighton Parke 
klebonui, šiuo metu pasitrau
kusiam į emiriturą, šį sekma
dienį, balandžio 20 d., daro
m a s p a g e r b i m a s ir 
atsisveikinimas. Koncelebra-
cinės šv. Mišios bus 3 vai. p.p., 
o po Mišių parapijos salėje 
tuoj bus priėmimas ir atsisvei
kinimas. Visi parapiečiai ir 
prelato gerbėjai kviečiami 
dalyvauti. 

x „Southvves t N e w s -
Hera ld" balandžio 17 d. 
laidoje įdėtas išsamus straips
nis apie žurnalisto Stasio Pie-
žos pagerbimą, suteikiant jam 
„Pro Ecclesia et Pontifice" 
medalį. Straipsnis pailius
truotas St. Piežos su kard. J . 
Bernardin, jam popiežiaus 
vardu įteikusiu medalį, 
nuotrauka. 

x Maldos diena už Lietu
vą rengiama šių metų birželio 
14 d. vienuolių paulistų 
Č e n s t a k a v o s bažnyčio je 
Doylestovvn. Pa., vietovėje. 
Maldos dienoje kviečiami 
dalyvauti ir lietuviai. Praneši
me įdėtas Aušros Vartų Mari
jos paveikslas viršelyje. 

x Lietuvos Vyčių 36 
kuopos susirinkimas bus atei
nantį pirmadienį, balandžio 
21 d., 7:30 vai. vak. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje 
Brighton Parke. Kalbės 
svečias. Walter Kalvaitis, 
programos pirmininkas, yra 
kontaktavęs miesto valdybą, 
kuri atsiųs informatorių įvai
riais miesto reikalais. 

x Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar-
quette Parke Sutvirtinimo 
sakramentas bus teikiamas 
gegužės 4 d., sekmadienį 3 vai. 
p.p. Suaugusieji šią savaitę 
turi būtinai registruotis. 
Sutvirtinimo kūmai ispon-
sors) renkasi repeticijai 
balandžio 27 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. 

x Šv. Kryžiaus bažnyčio
je lietuviškos šv. Mišios prasi
dės jau nauju laiku nuo balan
džio 20 dienos, sekmadieniais 
9 vai. rytą. Prašome nepamirš
ti. 

x Lietuvių moterų dai
lininkių draugijos 15 metų 
sukaktuvinė paroda „Žvilgs
nis į save" įvyks balandžio 18-
27 dienomis Čiurlionio galeri
joje. 5620 S. Claremont. 
Chicago. Parodos atidarymas 
balandžio mėn. 18 d.. ~:W v.v. 
Parodoje da lyvau ja 23 
dailininkės. Kviečiame visus 
atsilankyti. Galerijos lanky 
mo valandos: 7-9 v.v. penkta
dieniais. 11 v. ryto iki 7 v.v. 
šeštadieniais ir sekmadie 
niais. 

(pr.t 

x Lietuvių Operos nau
jojo pas ta tymo bilietai šj 
šeštadienį jau gaunami 
Vaznelių prekyboje. 2501 W. 
71st. St„ Chicago, II. 60629. 
telef. 471-1424. Šį sezoną yra 
statoma Rossini 4 v. opera 
„Vilius Tellis". kurios spek
takliai bus birželio 14 d. 7:30 
vai. vak.. ir birželio 15 d.. 3:00 
vai. popiet. Morton HS teatre, 
2423 S. Austin Blvd., Cicero. 
II. Bilietų kainos: 25. 20. 15 ir 
10 dol. Ten pat gaunami ir 
autobusų bilietai. Visus ir iš 
visur kviečiame atvykti į spek
taklius. 

(sk.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshavv. Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7916. 

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Solistai Daiva Mongirdaitė ir Arnoldas Voketaitis su violenčeliste ..Draugo" koncerte 
Marijos aukšt. mokyklos salėje kovo 16 d. Nuotr. J . Tamulai«"»o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„ T Ė V I Š K Ė S " GIESMIŲ 

VAKARAS 

Kovo 23 dieną Tėviškės 
Lietuvių evangelikų bažny
čioje įvyko 35-tasis Verbų sek-

x Svč. M. Mari jos Gimi
mo parapi jos mokyklos 
Motinų klubas kviečia visas 
motinas i susirinkimą balan
džio 21 d., pirmadienį. Susirin
kime bus renkama nauja 
valdyba, o po to bus pasivaiši-
n imas . Šiuo susi r inkimu 
rūpinasi 2-jo skyriaus moti
nos. Pradžia 8 vai. vak. para
pijos mokyklos salėje. 

x Melrose P a r k o i r apy-
linku Lietuvių klubo susirin
kimas bus gegužės 4 d., 
sekmadienį. 2 vai. p.p. Eagle 
salėje, 147 Broadvvay, Melrose 
Park, DL Klubo sekretoriui 
Kaziui Tau tku i sus i rgus , 
sekretoriaus pareigas laikinai 
eina Elena Černienė. 

x Fi latel is tų d raug i jo s 
„L ie tuvos" biuletenis, nr. 1, 
iėjo iš spaudos. Viršelyje jis 
mini savo draugijos sukaktį — 
1946-1986 metai. Apie sukak
tuves rašo J . Žygas. Taip pat 
rašo žinomi filatelistai V. 
I>esniauskas. J. Adomėnas. A. 
Bernotas. Biuletenyje duo
dama informacijų iš filatelis
tų veiklos pasaulyje ir lietuvių 
tarpe. 

x Šv. P r a n c i š k a u s .seserų 
rėmėjų vakarienė bus šį sek
madienį, balandžio 20 d.. 3:30 
vai. p.p. Šaulių namuose 
Brighton Parke. Programą 
atliks sol. Tadas Rūta, akom
panuos muz. Man ig i rda s 
Motekaitis. Vakarienę praves 
žurn. Stasys Pieža. Visi, besi
rūpiną seserų pranciškiečių 
darbais, kviečiami dalyvauti. 

x P o e t a s S t a s y s S a n t v a 
r a s , žinomasis mūsų rašyto
jas Bostone, kuris Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
Lietuvos Operos libretų iš kitu 
kalbų į lietuvių kalbą vertė
jas, visada mielai talkinin 
kauja ir mūsų Operai, paruoš-
d a m a s l i e t u v i ų k a l b a 
reikalingų operų libretus. Šiais 
metais mes ir vėl gėrėsimės 
puikiu jo „Viliaus Telio" lib-
retto lietuviškuoju tekstu, 
kurio pagrinde yra to paties 
pavadinimo Schillerio drama. 

x C h i c a g o s a u k š t . 
m o k y k l o s i r M a i r o n i o 
l i t u a n i s t i n i ų m o k y k l ų 
berniukų krepšinio komandos 
šį šeštadienį, balandžio 19 d., 
žais draugiškas krepšinio 
rungtynes McKinley parko 
salėje prie Pershing (39-tos) ir 
Western gatvių. Pradžia 2 vai. 
p.p. (po pamokų lituanistinėse 
mokyklose). Jaunimas ir tėvai 
kviečiami dalyvauti ir padrą 
sinti jaunųjų krepšininku 
sportinę veiklą. 

madienip giesmių vakaras, 
kurio turiningoje programoje 
da lyvavo daug ir įvairių 
talentų: Tėviškės parapijos 
choras su savais ir talkinin
kais solistais iš Chicagos 
Lietuvių Operos, styginis 
orkestras, pianistė Eugenija 
Tkach. svečiai iš Vokietijos dr. 
Raminta I>ampsatytė-Kollars 
su smuikininku Michael Kol-
lars ir muzikas Arūnas Ka
minskas prie vargonų. 

Vakarą atidarė muzikas 
Arūnas Kaminskas vargonų 
preliudija, po kurios choras, 
palydimas orkestro, ir solistai 
atliko įvairių kompozitorių 
v e i k a l u s , ka ip Glucko . 
Handel io . Abto. Gounod. 
Mozarto, Mendelssohno, Beet
hoveno ir paties dirigento 
Povilo Mieliulio Nors didesnę 
choro repertuaro dalį sudarė 
daugiau tradicinio pobūdžio 
giesmės, tačiau, palydimos 
orkestro, jos skambėjo kažkaip 
nauju, negirdėtu skambesiu. 
Choras, be abejo, buvo gerai 
paruoštas ir kiekvieną giesmę 
giedojo su pasitikėjimu ir paki
lia nuotaika. 

Tarp choro giesmių orkest
ras lahai puikiai atliko 
Handelio I,argo ir Mozarto 
Koncerto No. 21 ištrauką. 
Choro ir orkestro nepaprastas 
d a r n u m a s sukė lė l a b a i 
šventišką nuotaiką. Ir Verbų 
sekmadienis, kuris mini Kris
taus kelionę palmių šakom 
išklotu keliu j Jeruzalę, buvo 
jaud inanč ia i iški lmingas. 
Palmės šaka simbolizuoja 

pergalę, triumfą ir džiaugsmą 
vizualine prasme, o muzika 
šią simbolių sintezę išreiškia 
žodžiams visai neprieinamų 
emocinių dimensijų rėmuose. 
Šalia choro ir orkestro gana 
didelę dalį vakaro programos 
atliko solistai-ės: Gražina 
Stauskas. Eglė Rūkštelytė. 
Aldona Pankienė. Viktoras 
Mieliulis. Jr . , ir Aldona 
Buntinaitė. Tarp įdomesnių 
solo dalykų buvo Mozarto 
Aleliuja ir Gounod Malda. 
Nors orkestras nebuvo per di
delis, tačiau šia proga buvo 
visi patyrę profesionalai, 
kurių eilėse dalyvavo gerai 
žinomi lietuviai muzikai: Van
da ir Povilas Matiukai. Balys 
Pakštas. Juozas Remys ir 
Petras Vacbergas. 

Tolimesnis didelis įnašas j 
giesmių vakaro turiningumą 
buvo d r . R a m i n t o s 
Lampsa ty tės -Kol la r s ir 
Michael Kollars virtuoziškai 
atliekama Beethoveno keturių 
dalių „Dešimtoji sonata" 
fortepionui ir smuikui. Pirmo
sios dalies Aliegro Moderato 
temos yra trumpokos ir. paly
ginti, paprastos, tačiau meis
triškai vystomos. Vietoje kar
t a i s n e b a l a n s u o t o jo 
ankstyvesnių sonatų dialogo. 
čia Beethovenas. nepaisant 
nuota ikos ir frazavimo 
kontrastų, be jokių sunkuma 
„atletiškai" išlaiko kompozi
cijos vienumą. Adagio Es-
pressivo (antroj i da l i s ) 
prasideda ilga meditatyvine 
melodika tiktai prieš galą 

Antanas Polikaitis. Los Angeles vyru kvarteto narys nuotaikingai 
supažindina publika su kvarteto nariais koncerto metu vas.irio 2-'? ri 
•Jaunimo centre. v , . _ . . . . 
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J . A. VALSTYBĖSE 
— Balandžio 24 d. sueina 

dveji metai nuo Emilijos 
Meiliūnaitės- Landsberg ie 
nės mirties. Tą dieną šv. 
Mišios už jos sielą bus 
a tnašaujamos Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje 9 vai. 
ryto. Pranciškonų koplyčiose 
Brooklyne ir Kennebunk-
porte. Matulaičio prieglaudos 
koplyčioje Putname ir Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Sioux 
City, Iovva. Landsbergių ir 
Erčių šeimos kviečia artimuo
sius ir draugus prisiminti 
brangiąją Emiliją savo maldo
se. 

— Lietuvių F ron to bičiu
lių studijų ir poilsio savaitė, 
šiemet jau trisdešimtoji, vyks 
j aun imo s t o v y k l a v i e t ė j e 
Dainavoje rugpjūčio '.VU) d. 
Pagrindinė paskaitų tema 
„Ryšiai su Lietuva". Numaty
ta eilė naujų paskaitininkų. 
Registruotis. įmokant 10 dol.. 
pas Joną Vasarį- 979 Proehl 
Dr.. Barberton. Ohio 44203, 
telef. 216 — 044-7411. 

akompanuojama smuiku. 
Tačiau smuikas visai perima šj 
beveik vokalinj dalies epizodą. 
Rami. reflektyvinė nuotaika 
tęsiasi iki dalies galo. kur ji. 
rodos, tuojau nutruks, bet 
trečioji sonatos dalis Scherzo 
prasideda be jokios pertrau
kos. Neramus minorinis 
Scherzo yra nutraukiamas 
džiaugsmingo trio, kuris 
grįžta į ilgąsias ir lėtesnes 
kompozicijos frazes, po kurių 
Scherzo yra pakartodamas ir 
baigiamas trumpa ;ajorine 
kodą. Finalas, p. adintas 
Poco Allegretto. yra laisvai 
išvystytas rondo. kurio 
pagrindinę tematiką sudaro 
paprastas į liaudies motyvą 
panašus fragmentas, sekamas 
kelių variacijų ir stipraus 
melancholiškai sulėtinto tem
po, po kurio grįžtama j aliegro 
ir šis liaudiškas motyvas yra 
vėl pakartojamas, tačiau kito
je šviesoje, poco adagio, po 
kurio aštuonetas įspūdingų 
presto taktų veikalą baigia. 

Giesmių vakaras baigiamas 
choro ir orkestro Arono palai
minimu ir muziko Arūno 
Kaminsko ramiais postliudo 
vargonų garsais. 

Giesmių vakaras savo tur
tinga ir įdomia programa pali
ko labai puikų įspūdį ir tei
kė didelį pažadą „Tėviškės" 
Evangelikų parapijos muzi
kinės veiklos ateičiai. Vakare 
rengėjai savo darbu ir progra
mos k ū r y b i n g u m u gal i 
didžiuotis ir drąsiai žengti į 
tolimesnius muzikinio-kultūri-
nio darbo planus. 

Vienu iš pagrindinių Tėviš
kės Lietuvių Evangelikų 
parapijos įsteigimo siekių 
buvo išlikti ištikimais savo 
tėvų tikėjimui ir išlaikvti 
Lietuvoje per šimtmečius 
klestėjusias religinio gyve
nimo tradicijas. glaudžiai 
susijusias su individo nesvy
ruojamu tautiniu susipratimu. 
Tuo būdu „Tėviškės" užsi
motas tikslas buvo užjūryje 
reprezentuoti lietuvį evange
liką ir išlaikyti jo vietą savoje 
tautoje. Po trisdešimt penke
rių metų savo gyvavimo 
. . T ė v i š k ė s " E v a n g e l i k ų 
parapijos steigėjai, tarp kurių 
vienas iš svarbiausių buvo 
vyskupas Ansas Trakis . 
n e p a i s a n t d r a m a t i š k a i 
p a s i k e i t u s i ų g y v e n i m o 
aplinkybių, ir šiandien stovi 
nepalaužti ir ištikimi savos 
religinės sąžinės principams ir 
savos tautos idealams. 

Šio straipsnio autorius svei
kina „Tėviškę" jų gražaus 
muzikinio darbo proga ir 
džiaugiasi, kad. nepaisant 
visokių kliūčių ir kūno sopu
lių, stipri dvasia ir nepalau
žiamas atsidavimas kilniai 
idėjai, lyg didžiulio erelio spar
nai, iškelia jų darbo pastan
gas virš neramios kasdie
nybės į skaisčią kultūrinio 
darbo triumfo areną. 

P K 

— Vai. Černiauskienė . 
amerikiečių mokyklos moky
toja iš Farmington. Mich, suti
ko ir šiemet vesti įvainų ran
kų darbų ("arts & crafts") 
pamokas lietuvių kilmės jau
nimo stovykloje. Jos vedamų 
pamokų darbai pasižymi 
ypatingu įvairumu — tau
tiniais motyvais išsiuvinėti, 
sulipdyti, išnarstyti ir lente
lėse išdeginti. Stovykla vyks 
nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 3 
d. Dainavoje. 

— Mečys Razgai t is iš 
Brooklyn. N.*., dainos mėgė
jas, yra susirgęs. Padaryta 
sudėtinga operacija Dovvn 
State Medical Cent- r, 450 
Flackson Ave. Brooklyr.. N.Y. 
11203. Gydytojų patarimu 
reikės kiek ilgiau psilikti 
ligoninėje. Jo pasigenda Nevv 
Yorko apylinkės žmonės, ypač 
Aušros Vartų parapija, nes 
lietuviškų pamaldų metu reiš
kėsi su gražiomis solo gies
mėmis. 

Olandė mergaitė lietuviškam 
koncerte. 

Nuotr. R. Kemeža i t ė s 

OK. LIETUVOJE 

— Dr. Domas Cesevičius 
mirė šių metų kovo 14 d. Vil
niuje, ok. Lietuvoje. Velionis 
buvo gimęs 1902 m. lapkričio 
12 d. Depšionių km.. Smilgių 
valsč. . Panevėžio apskr . 
Buvo baigęs Panevėžio gimna
ziją, studijavęs kalbas ir 
filosofiją Kaune, baigęs ekono
mijos mokslus daktaro laips
niu Koelno universitete Vokie
tijoje. Buvo Tautinės sąjungos 
pirmininkas. ..Lietuvos Aido" 
redaktorius, viceministeris ir 
profesorius universitete. Du 
kartus buvo išvežtas į Sibirą 
ir, nors grįžęs okupuoton 
Lietuvon, nuolat sekamas ir 
persekiojamas. Palaidotas 
Vilniuje. 

— Naujas žvejybos t r a 
le r i s . Vasario pradžioj į 
Atlanto vandenyną išplaukė 
nau jas žvejybos traleris 
„Okainiai". kuriam vado
vauja tolimojo plaukiojimo 
kapitonas Algis Ketlerius. 
Laivas statytas R. Vokie
tijoje. Per parą laivo įgula 
galės sugauti ir apdoroti apie 
30 tonų žuvies. 

— S l i d i n ė j i m o t r a s a 
Anykščiuose . Liūdiškių pilia
kalnio papėdėje įruošta nauja 
ir apšviesta slidinėjimo trasa, 
kuri sutraukia šimtus slidi
ninkų, kurie atvyksta net iš 
Panevėžio. Utenos. Rokiškio. 

— Tradicinės lenktynės . 
Vasario 8 dieną Dusetose 
įvyko tradicinės ristūnų žirgų 
lenktynės. Teisę jose dalyvau
ti iškovojo 63 važnyčiotojai iš 
dvylikos rajonų ir Dusetų 
valstybinio žirgyno. Iš viso 
dalyvavo 99 Žirgai. 

Tradicinės lenktynės ant 
Sartų ežero ledo vyksta jau 
nuo 1905 metų. 

— Kontrol ier iai kovoje su 
g i r t av imu. įmonėje nekovoja
mą su girtavimu. Tokią išvadą 
priėjo liaudies kontrolieriai, 
rašo „Tiesa". išnagrinėję 
padėti Panevėžio antrojoje 
autotransporto įmonėje. Per
nai palyginti su 1984 metais 
pagausėjo pravaikštininkų. 
Taip pat padaugėjo vairuo
tojų, kurie sėdi prie vairo 
neblaivūs. 
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