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Tarybinio kalinio 
memuarai 

VLADAS LAPIENIS 
(Tęsinys) 

Būdamas laisvėje maty
davau, kas yra ofišuojama 
garbės lentose, parodų salėse, 
kas skelbiama statistikos biule
teniuose, kas rašoma spaudo
je rodoma televizijos bei kino 
ekranuose; girdėdavau, kas 
kalbama per radiją. O dabar, 
būdamas už grotų, bendrau
damas su kaliniais, išvydau 
kitą pasaulį, pamačiau tai. 
kas slepiasi ūžtų garbės lentų, 
parodų bei oficialiai skelbia
mų statistikos duomenų, už 
blizgančių stendų, už masinės 
informacijos priemonėmis 
skelbiamos informacijos 
plačiajai visuomenei, savo 
krašto liaudžiai. 

Materialist inio amžiaus 
žmogų vargina ir žudo ne tiek 
turtas ar jo stoka kiek rūpes
tis juo. Tai materialistinio 
auklėj omo žymė, o taip pat ir 
bausmė. Dabartinis žmogus 
yra pažemintas visomis tomis 
materialinių vertybių kūrimo, 
gamybos pastangomis, kurios 
nustelbia ir išstumia visas 
kitas. 

Aprūpinti rytdienai medžia
ginėmis vertybėmis tarnauja 
ir taupomosios kasos, pasko
los lakštai, socialinis draudi
mas, privalomasis draudi
m a s , d r a u d i m a s n u o 
nelaimingų atsitikimų, draudi
mas nuo stichinių nelaimių, 
turto draudimas ir t.t, net visa 
valstybės s an tva rka tam 
tikslui tarnauja . Bet ar 
žmogus dabar saugesnis ir 
labiau aprūpintas? Anaiptol. 
Tikėjimą ir pasitikėjimą Dievo 
Apvaizda atmetus, ateities 

netikrumas dar labiau graužia 
žmogaus širdį. 

Egzistencijos centre turi 
stovėti ne daiktas, ne materi
ja, bet mūsų asmuo, mūsų 
siela. Kai egzistencijos centre 
žmogus pastatė turtą ar 
daiktą, pats žmogus atsidūrė 
pakraštyje, pats pavir to 
daiktu... Tai materialistinio 
žmogaus skaudus pralaimė
jimas ir pažeminimas. 

Kitas pažeminimas dabar
tiniam žmogui teko už jo proto 
puikybę. 

Prancūzų darvinistas Du 
Boy-Reymond paviršutiniams 
mokslo entuziastams pasakė: 
, , V i e n a š a l i š k a s moks lo 
vertinimas susiaurina protą ir 
įspraudžia į siaurą akiratį, 
kurio pasėkoje lieka pigus 
realizmas". 

Lengvapėdiškai a tmetus 
Kristaus apreikštas tiesas apie 
žmogaus kilmę ir jo gyvenimo 
prasmę, tiesas, kurias patikri
no ir patvirtino tūkstant-
mentė žmonijos istorijos patir
tis, vien dėl to, kad kitaip 
mokė Darvinas ar teigė Stali-
nas<!), lieka priimti kaip 
visažinančią išmintį blūdą, 
kurį jau dabar gabena į 
makulatūrą Tai žmogaus 
pažeminimas, o taip pat Dievo 
bausmė už žmogaus proto 
puikybę. 

Kodėl tiek daug kalinių? Ogi 
todėl, kad dabartinio žmogaus 
skurdas ir sužalotas pats 
žmogaus orumo centras — 
siela To skurdo mastas 
aiškiausiai matosi sėdint už 
grotų. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
UKRAINIEČIAI 
P A S POPIEŽIŲ 

Popiežius Jonas Paulius II 
priėmė ukrainiečių katalikų 
kunigų ir pasauliečių tikin
čiųjų grupę iš Prancūzijos ir 
kitų Europos kraštų bei 
Šiaurės Amerikos. Grupę 
popiežiui pristatė rytų apeigų 
ukrainiečių tikinčiųjų Prancū
zijoje apaštalinis egzarchas 
Hrynchyshyn. kuris yra krikš
čionybės įvedimo Ukrainoje 
tūkstantmečio jubiliejaus 
minėjimų komiteto generali
nis sekretorius. Egzarchą lydė
jo kiti šio komiteto nariai. 
P o p i e ž i u s n u o š i r d ž i a i 
pasveikino ukrainiečius ir 
pasidžiaugė, kad su maldos 
kelione jie ką tik yra aplankę 
Šventąją Žemę, o dabar lanko 
šventųjų apaštalų ir kankinių 
už tikėjimą kapus Romoje, 
dėkojo už ukrainiečių katalikų 
ištikimybę Apaštalų Sostui ir 
popiežiui. 

LĖŠOS KENČIANČIAI 
BAŽNYČIAI 

Koenigsteine, F'ederacinėje 
Vokietijoje, veikianti tarptau
tinė organizacija „Pagalba 
k e n č i a n č i a i B a ž n y č i a i " 
praėjusiais metais paskyrė 
daugiau negu tris su puse 
milijono dolerių katechiza-
cijos ir socialinės komunika
cijos priemonių plėtimo finan-
s a v i m u i k o m u n i s t ų 
valdomuose Rytų Europos ir 
Trečiojo pasaulio kraštuose. 
Lėšos, tarp kita ko, buvo 
panaudotos religinės literatū
ros spausdinimui ir platini
mui, spausdinimo priemonėm 
įsigyti. Trečiojo pasaulio kraš

tuose radijo stočių įrengimui ir 
religinių programų televizijai 
paruošimui. Labai didelio 
pasisekimo susilaukė organi
zacijos parengta „Biblija 
jaunimui", kurios, pastarųjų 
aštuonerių metų bėgyje, buvo 
išleista beveik dvylika mili
jonų egzempliorių 43 kalbo
mis. Nemaža lėšų buvo paskir
ta taip pat ir katekizmo 
mokytojų parengimui. 

RUSSIA CRISTIANA 
Tikinčiųjų represijos sovie

tų valdomuose kraštuose tebe
sitęsia. Tai praneša Italijoje 
veikiantis Rytų Europos tikin
čiųjų gynybos sąjūdis „Russia 
Cristiana". Kaip pavyzdį sąjū
džio šaltiniai nurodo padėtį 
Lietuvoje. Nors paskutiniu 
laiku buvo išlaisvinti kai kurie 
sąžinės belaisviai, kaip pvz. 
Jadvyga Bieliauskienė. Vla
das I>apienis ir Antanas 
Terleckas, padėtis Lietuvoje 
n ė r a p a g e r ė j u s i . P a g a l 
„Russia Cristiana" turimas 
žinias, Lietuvos Krikšto 
jubiliejinių metų išvakarėse 
prasidėjo nauja represijų 
banga, nukreipta prieš pogrin
džio spaudą. Lietuvoje, 
pažymi „Russia Cristiana", 
yra leidžiami 23 slapti leidi
niai. Jų žymiausi yra „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka" ir „Aušra". 

Italijoje veikiantis tikin
čiųjų gynybos sąjūdis prime
na, kad trys lietuviai kunigai 
vis dar yra kalinami sovie
tiniame gulage. Tai tikinčiųjų 
teisėm ginti katalikų komiteto 
nar ia i kunigai Alfonsas 
Svarinskas, Sigitas Tamke-
vičius ir Jonas Kastytis 
Matulionis. 

Prezidento sudarytoji komisija ištirti ginklų pardavimą Iranui ir kas ats i t iko su gautu iš jų pelnu, 
ba igė savo darbą ir vasario 26 d. įteikė savo pranešimą prezidentui. Kairėje buvęs respublikonų 
senatorius John Tovver, komisijos primininkas, ir nariai — centre buvęs Taut inės Saugumo 
Tarybos viršininkas Brent Scovvcroft ir dešinėje demokratų buvęs Valstybės sekretorius Kdmund 
Muskie. 

Aktoriškas liudijimas 
Jeruzalėje 

Je ruza lė . — Trečiadienio 
teismo sesijoje dramatiškai 
liudijo antras išlikęs gyvas 
žydas iš Treblinkos mirties 
stovyklos. Lenkijoje gimęs Eli-
yahu Rosenberg, dabar 65 m. 
amžiaus. paliudijo, kad 
Demjanjukas yra tas pats 
Treblinkos stovyklos prižiūrė-
tojas ukrainietis nacis, kuris 
tvarkė dujų kameras. 

„Esi žud ikas" 
Prokuroro paklaustas, ar jis 

gali atpažinti Demjanjuka, 
Rosenbergas paprašė, kad 
kaltinamasis nusiimtų savo 
akinius, jog jis galėtų pama
tyti jo akis. Rosenbergas priė
jo arti prie jo ir žiūrėjo į jo 
veidą. Demjanjukas šypsojosi 
ir ištiesė jam ranką. Tada 
Rosenbergas sušuko „Groz-
ny!", kas reiškia lenkų kalbo
je „žiaurus". „Ivan". pasakė 
Rosenbergas, ,.aš sakau 
drąsiai, be jokio abejonės šešė
lio. Tai yra Ivan iš Treblin
kos. iš dujų kamerų tas 
žmogus, į kurį aš dabar žiū
riu". „Aš mačiau jo akis. aš 
mačiau tas žudikiškas akis". 
Rosenbergas tai sakė teismui, 
nenule isdamas akių nuo 
Demjanjuko. kuris taip pat 
žiūrėjo į jį iš kaltinamojo 

platformos. 
Tada Rosenbergas pradėjo 

tiesiai kalbėti 1 'emjanįukui: 
„Kaip drįsti tiest: savo ranką, 
nes žudikas esi". Tada vyriau
sias teisėjas Dov Levin sustab
dė jį. 

Demjanjukas sako. kad jis ir 
tas Ivan nesąs tas pats 
žmogus. Demjanjuka? pareiš
kia, kad jis karo metu buvo 
sovietų armijoje ir buvo vokie
čių paimtas į neiaisvę ir 
praleido likusius karo metus 
belaisvėje. 

Paneigė savo 
ankstesnį teigimą 

Tas pats Rosenbergas 1947 
m. liudijo kitur, kad prižiūrė
tojas, vadinamas Ivanu, buvo 
sukilusių toje stovykloje kali
nių užmuštas 1943 metais. 
Šiandien jis tai paneigė, saky
damas, kad ta jo informacija 
tada buvusi pagrįsta gandais. 
To sukilimo metu buvo nukau
tas ne vienas prižiūrėtojas, bet 
daugiau. Kad jo liudijimas 
buvęs 1947 m. klaidingas, jis 
sužinojęs 1964 m. Diuseldor
fe, kuriame jis dalyvavo nacių 
teisme Vakarų Vokietijoje. 
Tada j is sužinojęs, kad 
pasakojimai apie ukrainiečių 
ir vokiečių sargybinių nužu-

LB premija 
Bernardui Brazdžioniui 

JAV lietuvių Bendruome
nės 1986 metų literatūros 
premijai skirti komisija, kurią 
sudarė pirm. Aušra Liulevičie-
nė, sekr. Alfonsas Sešplaukis 
ir nariai — Bronius Vaškelis. 
Nijolė Martinaitytė ir Kazys 
Rradūnas, perskaitę 1985-1986 
metais išeivijoje išleistas 
grožinės literatūros knygas ir 
prisiųstuosius rankraščius, 
savo posėdyje 1987 m. vasario 
mėn. 22 d. Jaunimo centre. 
Chicagoje. nutarė vienbalsiai 
1986 metų JAV Lietuvių 
Bendruomenės literatūros 
premiją skirti Bernardui 
Brazdžioniui , pabrėžiant 
visą jo kūrybmj indėlį lietuvių 
poezijos raid"iv Komisijai 
buvo atsiust; - poeto naujo 
eilėraščių rink nio „Po aukš-
taisiais sklia tais" rankraš
tis. 

Baltųjų rūmų 
chaosas 

Komisijos pranešimas 
ši operacija atsidūrė 

dymus nebuvę teisingi. Tai 
nebuvę atitaisyta. Tie, kurie 
apie tuos nužudymus jam 
sakė. tos klaidos neatitaisė. 

P a n a š u m a s su 
p i rmuo ju l iudininku 

Tada Rosenbergas pasako
jo, kad jis j Treblmką atvyko 
iš Varšuvos geto 21 m. 
amžiaus ir ten buvo 11 mėne
sių. Ten jis dirbęs prie nužu
dytųjų kūnų išnešimo iš dujų 
kamerų sudeginimui. Čia jis 
teisme pasakojo tą patį. ką ir 
prieš tai liudijęs Epštein, apie 
šauksmus, verksmus ir visus 
baisumus. Savo liudijimo 
pabaigoje Rosenbergas sakė: 
,.Aš atsimenu Tvaną labai 
gerai tame pragare. Aš 
mačiau jį prie dujų kameros su 
geležine lazda. Aš mačiau, 
kaip jis mušė aukas, beeinan
čias į dujų kamerą. J is galėjo 
nukirsti ausis arba nosį. 
Niekas negali suprasti kodėl. 
Niekas jam nesakė to daryti. 
Jis tai darė savo iniciatyva". 

Liudijimo p a b a i g a 
1943 m. Rosenbergas sakė. 

kad. kai vokiečiai nusprendė 
s u d e g i n t i n u k a n k i n t ų j ų 
kūnus, jis turėjo tuos kūnus 
išimti iš duobės ir sudeginti ką 
tik įrengtose krosnyse. Jis taip 
pat sakė turėjęs iškapoti įšalu
sius kūnus iš duobės sudegini
mui. Toks buvo maždaug 
liudijimas Rosenbergo. 

Bernardas Brazdžionis. 

— Maskva pranešė, kad 
religinis disidentas Alexander 
Ogorodnikov išleistas iš dar
bo stovyklos ir jau atvyko į 
Maskvą. 

— New Yorko gubernato
rius Mario Cuomo pasiūlė 
prezidentui Reaganui pakvies
ti buvusį prezidentą Richardą 
Nixoną tartis ginklų klausi
mais su Gorbačiovu. Jis galė
tų ginklų kontrolės reikaluse 
g e r i a u s i a i s u s i t a r t i su 
Gorbačiovu, pasakė guberna
torius. 

— Genevoje Šveicarijos 
Teisingumo ministerija prane
šė, kad Amerika nori sužinoti 
21 asmens informacijas, kurie 
galėję būti dalyvavę Irano-
contra piniginiuose reikaluo
se. 

— Maskva dar neleidžia 
spausdinti SolŽenycino raštų, 
nežiūrint kad kadaise jo kny-
gos buvo plačiai skaitomos 
Sovietų Sąjungoje. 

Washingtonas . Speciali 
prezidento sudaryta komisija, 
kuri privalėjo ištirti Irano 
ginklų pardavimo reikalą ir iš 
to pardavimo gauto pelno 
pervedimą Nikaragvos laisvės 
kovotojams ir su tais dalykais 
surištą Tautinės Saugumo 
tarybos veiklą, baigė savo 
patikrinimo darbą ir praėjus} 
ketvirtadienį įteikė prezi
dentui savo pranešimą. 

Šią komisiją sudarė buvęs 
sen. J o h n Tovver, buvęs 
Valstybės sekr. Edmund Mus
kie ir buvęs Saugumo tarybos 
viršininkas Brent Scovvcroft. 
Pranešimas yra labai svarbus 
prezidento užsienio reikalų 
politikos vedime ir iš to išplau
kiančiomis išvadomis. Didžio
ji spauda susipažinimui su 
pranešimu, rašo, kad preziden
tas niekada pilnai nesuprato, 
kokia yra didelė rizika šiuose 
reikaluose. Norėdamas iš Šir
d i e s g i l u m o s i š g a u t i 
pagrobtuosius amerikiečius iš 
Libano ekstremistų, Reaga-
nas leido parduoti ginklus 
Iranui, nežiūrint kad tai 
priešinasi jo keliskart pasaky
tiems žodžiams, kad Amerika 
niekada neturės ryšio su tero
ristais. 

N i e k o nepas i ek t a 
Laikas nuo laiko planai 

buvo diskutuojami net ir jam 
esant 1985 m. ligoninėje ir tam 
buvo reikalingas prezidento 
sprendimas, kad tai būtų 
vykdoma Po aštuoniolikos 
mėnesių prezidentas sakė 
neatsimenąs daug tokių daly
kų. Irano reikaluose nebuvo 
nieko pasiekta nei diploma
tiškai, nei atgauta pagrobtie-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Illinois senatorius Paul 
Simon pranešė, kad jis mano 
kandidatuoti į prezidento 
postą 1988 m., bet jis mano. 
kad senatorius Dale Bumpers 
iš Arkansas valstijos, galėtų 
būti geras kandidatas į prezi
dento vietą 

— N e w Yorke NBC žinios 
pranešė, kad trys amerikiečiai 
ir vienas indas pagrobti Liba
ne šiuo metu yra sirų žvalgy
bos žinioje, kurie neseniai 
buvo pakviesti įvesti tvarką 
Beirute. 

— Los Angeles astrono
mai susekė masyvų sprogimą 
erdvėje, kuris buvo arčiausiai 
prie Žemės negu bet kada 
praeityje per keturis šimtus 
metų. Tas objektas buvo pašte 
betas su teleskopais Čilėje ir 
Naujojoje Zelandijoje. 

— Meksikoje katalikai 
apkaltino savo vyriausybę už 
varžymą žmogaus teisių 
neleidžiant kalbėti kunigams 
laisvai. 

— Buenos Aires policija 
suareštavo šešis admirolus, 
kurie kalt inami pažeidė 
žmogiškąsias teises 1970 m. 
karo metu. kai daugiau negu 
9,000 žmonių mirė nuo 
kankinimų vienoje mechani
kų mokykloje. 

— Budapešte buvo suareš
tuotas 23 metų disidentas 
redaktorius Zsolt Keszthelyi 
savo bute. nes atsisakė stoti į 
kariuomenę, „Aš nenoriu 
tarnauti armijoje, kuri nėra 
kontroliuojama konstitucinės 
vyriausybės*', pasakė redakto
rius. Jis yra pogindžio laikraš
čio redaktorius Vengrijoje. 

ji. Visa 
chaose. 

Kai Vakarų Europos sąjun
gininkai tikėjo, kad Sovietų 
Sąjunga perima iniciatyvą, 
tada Amerikos prezidentas 
atsirado gynimosi pozicijoje: 
nebegalėjo sukontroliuoti savo 
Tautinės Saugumo tarybos 
narių veiklos, ar atsiminti, ką 
jis buvo leidęs kam nors ką 
daryti. Keliamas klausimas. 
ar prezidentas pajėgs atstatv 
t i p a s i t i k ė j i m ą s a v o 
administracija. Komisijos 
pirm. sen. Tovver. baigdamas 
darbą ir pr i s ta tydamas 
atspausdintą pranešima, 
pasakė, kad ..prezidentas 
a'škiai nesuprato šios opera
cijos esmės, kas joje dalyvavo 
ir kas įvyko". 

Prezidentas Konald Reagan su 
pranešimu. 

Teks perorganizuot i 
admin is t rac i ja 

Amerikos vyriausybėje nėra 
dar buvę panašaus dalyko. 
Prezidento sudaryta komisija 
kritikuoja jį patį, prezidentą. 
Reiškiamas didelis respektas 
šiai komisijai. Komisija mano 
savo p i r m i n i n k o Tovver 
žodžiais, kuriuos jis pasakė su 
šypsena: ,.Aš manau, kad jis 
daug sužinos iš mūsų praneši 
mo, kuris nebus įteiktas jam jo 
pagelbi ninku... Prezidentas 
padarė klaidų. Ir daugelis jo 
pagelbininkų padarė daug 
klaidų". Kaip prezidentas at
sakys į pranešimą savo iabai 
svarbioje kalboje, kuri numa 
tyta sekančią savaitę, priklau
sys, ar jis liks aktyvus ir 
efektyvus vadas per savo 
paskutinius metus. Sio savait
galio metu j is skaito komi 
sijos pranešimą. 

KALENDORIUS 
Vasario 28 d.: Rufinas. 

Antonia. Alma. Vii gardas. 
Romanas. Osvaldas. Silė. 
Žygimantas. 

Kovo 1 d.: Albinas. Antani 
na. Dovydas. Rusnė. Tulgau 
das. 

Kovo 2 d. Elena. Simplici 
jus. Eitautas. Naida. Almonė. 
Šviedrys. 

Kovo 3 d. Užgavėnės . 
Titjanas. Kunijrunda. Uosis. 
Tulė. 

ORAS 
Saulė teka 6:29. leidžiasi 

5:38. 
Temperatūra šeštadienį 39 

1., sekmadienį 33 1. pirma 
dienį 35 1.. antradieny 38 1. 
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REDAGUOJA Jonas Zadeiki.. * * - ~ ^ » r * * « " t S S t S " 
siųsti: 404* W. 91st R , Oak Lavvn, IL «)4o3. Tel. 312-424-41o0. 

Jaunimo atsakomybė 

GYVĄJĄ KRIKŠČIONIŠKĄJĄ 
DVASIĄ UGDANT 

K l N. VIKTORAS J . DABI SIS 

Donas Ivaška. Rūta Vardytė, Vija Bublytė ir Imsrė Sabaliūnais 
studentų ateitininkų žiemos stovykloje. . . , „ . . . 

Nuotr. -J. Račkausko 

Prezidentas Ronald Reagan 
savo programinėje kalboje 
„State to the Nation" kongre
se 19bT m. sausio 27 d., tarp 
kitų svarb ių k l a u s i m ų , 
atkreipė rimtą dėmesį ir j 
jaunimą, jo auklėjimą, studi
jas ir atsakomybe šio krašto 
ateities gyvenime. Jaunimo 
problema rūpi kiekvienai 
tautai, valstybei, organizaci
jai, šeimai. 

Man paliko nepamirštamą 
jspūdj vieno jauno tėvo prieš 
daugelį metų matytas rūpes
tingumas savo vaikais. Aš jį 
pažinojau dar penkiolikametį 
padykusį jaunuolį, kurio 
nepajėgė suvaldyti rūpestingi 
ir tvarkingi tėvai. Jis neprisi-
vertė baigti universitetą, išėjo 
į kariuomenę, dalyvavo Korė
jos kare. buvo sunkiai sužeis
tas, bet pasveiko. Aš jo nema
čiau daugiau kaip dešimtį 
metų. Sutikau jau vedusį, su 
trimis mažamečiais vaiku
čiais. Kai žmona ruošėsi virtu
vėje, mudu k a l b ė j o m ė s 
salonėlyje, o jis prižiūrėjo ir 
labai griežtai tvarkė savo 
mažylius. Aš neiškentęs ir 
sakau: 

— Sauliau, ar tu prisimeni, 
kaip tave mama ir tėtis tie
siog maldaudavo būti tvarkin
gu, mandagiu, gerai mokytis, 
baigti universitetą, o tu „ėjai 
laukais" ir nekreipei dėmesio j 
tėvų rūpestį tavo ateitimi. 

Mane nustebino jo atsaky
mas. 

— Kunigėli, jaunystė dur
nystė, bet kai tampi tėvu, 
pajunti atsakomybę už savo 
vaikų ateitį. Ir man dažnai 
m e n a s i v i e n o k u n i g o 
pamokslo žodžiai, kai mes 
laukėme pirmojo kūdikio: „Iš 
jūsų rankų Dievas pareika
laus jų sielų"'. Tuomet gal aš 
per daug dėmesio į tuos žodžius 
nekreipiau, bet kai šie mažy
liai pradėjo rėplioti, pradėjau 
galvoti, kad tai didi mano 
atsakomybė už jų čia žemėje ir 
amžinąjį gyvenimą. O. be to, 
kunige, maži vaikai tėvams 
sudaro didelį džiaugsmą ir yra 
didi Dievo palaima, bet kartu 
nereikia išleisti iŠ atminties ir 
a n u o s sene l io S i m e o n o 
žodžius, pasakytus Jeruzalės 
šventykloje aukojant kūdikėlį 
Jėzų: „Štai Šis skirtas daugelio 
Izraelyje nupuolimui ir atsikė
limui. — ir tavo pačios sielą 
pervers kalavijas, — ... (Lk. 
2,H4>. Marijos širdį varstė jos 
nekalto Sūnaus kan6os ant 
kryžiaus kalavijas. o aš 
saugau, kad šie užaugę mano 
širdies nebadytų savo netinka
mų elgesių kalavijais. 

Aš stebėjaus, kai mudviem 
taip bekalbant jo trys mažy
liai ramiai žaidė, lyg tartum 
klausydamiesi juos liečiančių 
diskusijų. Jie buvo dar per 
maži suprasti apie ką mes 
kalbame ir kokias didžias 
problemas svarstome, ir kaip 
m a n e s t e b i n a šio t ėvo 
subrendimas bei pajusta 
atsakomybė. Nuo to pašneke
sio prabėgo daugiau kaip 
dvidešimt metų. neteko patirti 
ar jo vaikai pasekė savo 
išmintingo tėvo pavyzdžiu' 
Bet jų močiutės maldos už 
savo sūnų neliko neišklau 
sytos. Tad gražu džiaugtis 
I>ievo palaima šeimos gausu
mu, bet kartu reikalinga ir to 

paties Dievo malonė, kad 
neišaugtų dygliai badantys 
tėvų širdis. 

Daugelis, jei ne visi, esa
me matę kino filmą „Gone 
vvith the \Vind". Turbūt ne 
vienas atkreipėme dėmesį į 
jaudinantį momentą, kai filmo 
herojus kapitonas Buttler savo 
labai mylimą dukrelę nusive
ža į Londoną Ji ten turi viso
kius patogumus. Atrodė turė
tų būti laiminga, nes mama ja 
nesirūpino ir per daug nemylė
jo. Vienok dukrelė nelinksma, 
visa prabanga jos nepaten
kina, pagaliau klausia, o kur 
yra mama, aš noriu namo 
važiuoti. Kapitonas Buttler tą 
pačią dieną sugrįžta į namus. 
Atseit, tik šeimoje vaikas 
jaučiasi laimingas. Niekas 
kitas negali jam pakeisti tėvų 
globos, nežiūrint daugiau ar 
mažiau jie jį myli, nei kiek jie 
patys vienas kitą myli. 

Visa tai liudija seną 
nekintamą tiesą, kad šeimoje 
jaunoji karta gauna pagrin
dus savo tautiniams, reli
giniams bei pasaulėžiū
r i n i a m s n u s i s t a t y m a m s . 
Visuomeninės ar ideologinės 
organizacijos ateina šeimai į 
talką, užpildo tas spragas, 
kurios atsiranda tarp tėvų ir 
vaikų. Dažnai pasitaiko, kad 
vaikai prašoksta tėvus savo 
išsimokslinimu. Tai nutiko 
ypač mūsų senojoje emigra
cijoje. Tėvai netenka autorite
to vaikų akyse. O tuo tarpu 
j aun imas pamirš ta , kad 
vyresniųjų gyvenimo patirtis 
ir išmintis daugiau reikalinga 
formuoti gyvenimą nei specia
lus mokslas. Čia reikia abipu
sio susipratimo — jaunųjų 
pagarba žilam plaukui, o 
vyresniųjų respektas jauno
sios kartos pažangai. 

Atrodo, kad yra lyg ir atsira
dęs plyšys tarp kartų — 
generation gap. Jaunimas 
auga ir bręsta visiškai kito
kioje aplinkoje. Jį daugiau 
veikia draugai , mokykla, 
mokytojai, mažiau tėvai. 
Suprantama tad, kad šio meto 
jaunimas greičiau išsprūsta iŠ 
tėvų kontrolės bei Šeimos 
tradicijų. nueina savais 
keliais. Labai mažam procen
tui tėvų pavyko sukurti tam
prų šeimos židinį — kartu su 
vaikais praleisti bent vieną 
vakarą savaitėje, kartu 
pavalgyti, prieš valgį ir po 
valgio pasimelsti, apie savas 
Šeimos problemas pakalbėti, 
kaip ir kada kuriam šeimos 
nariui reikia padėti. Dažniau
siai nutinka taip, kad šeima 
ištisas savaites neturi progos 
kartu susėsti prie stalo, arba 
susidaro blogas įprotis, kai 
vaikai pasiėmę maisto lėkštę 
nueina pavalgyti prie televizi
jos. Tai blogiausias įprotis, 
nepastebima pradžia visoke
riopo šeimos pakrikimo. Ir 
reikia pasakyti, kad čia tai jau 
ne vaikų kaltė. Smulkmena. 

bet iš smulkmenų susideda, 
gyvenimas, tad ir smulkme
nose Šeimoje turi būti tvarka 
nuo pat lopšio. Kai išlaikoma 
tvarka, tai išlieka ir autorite
tas. 

P a s i g e n d a m e jaunimo 
bažnyčiose, bet ar daugelis 
motinų sukalba poterėlius su 
savo mažiausiais prieš jiems 
užmiegant??? Dabar nemada! 

D a r b š t ū s MAS ž i emos kursų vadovai . Is k.: V i n c a s S t an i sk i s , V i t a s 
K a n i a u s k a s . Da l i a Pol ikai tyt»\ Audrius l ' o l ika i t i s ir kun. E d i s Put
r i m a s . 

N u o t r A. M u s o n y t ė s 

Iš kitos gi pusės vertas 
dėmesio jaunos bendruo-
menininkės JAV LB Jaunimo 
S ą j u n g o s d a r b u o t o j o s 
nusiskundimas: 

— Ateinantį pavasarį aš iš 
savo specialybės apginsiu 
disertaciją ir gausiu daktaro 
laipsnį, o vyresnieji bendruo-
menininkai dar vis mano. kad 
mes nesugebėsime patys 
tvarkytis, nori skirti mums 
globėjus. Reikia pasidžiaugti, 
kad jaunimas, neišeidamas iš 
bendrų LB organizacinių 
priklausomybės rėmų, savo 
interesus sėkmingai apgynė. 

Taigi to pasitikėjimo jauni
mu reikia daugiau, bet reikia 
ir jaunimui pagerbti vyres
niųjų gyvenimo patirtį ir 
išmint}, kad bendri darbai 
būtų sėkmingesni. Menu. 
berods, dar 1956 metų Studen
tų Ateitininkų Sąjungos vasa
ros stovykloje Lake Ariel, Pa. 
(populiariai tuomet mes ją 
vadindavome ..Arielkoj"), kai 
dar Dainavos nebuvo, sąjun
gos centro valdyba sumanė 
metinę temą draugovėse 
išdiskutuoti. — Dialektinis 
materializmas sankirtyje su 
ateitininkų principais — gal ir 
nevisai tiksliai prisimenu 
formulavimą, bet buvo kažkas 
panašaus. Supratau, kad tema 
nebus lengva jaunimui išrutu
lioti. Ne kiekviena draugovė 
turės kompetentingų prelegen
tų. Pasiūliau, kad paprašytų 
ten pat esantį dr. Juozą Girnių 
sustatyti šiam gražiam postui 
architektūrinius rėmus, taip 
sakant, sulydintų pagrindines 
plieno sijas, o į jų tarpus 
plytas tai jau studentai patys 
galės sudėti. Mūsų didžiau
siam nustebimui, suvažia
v i m a s š i tuo pasiūlymu 
nepasinaudojo, nors dr. J 
Girnius būtų mielai sutikęs 
ateiti į talką, žinoma, iš tų 
temos svarstybų draugovėse 
nieko ir neišėjo. 

mą - - į savo autoriteto iškėli
mą. Viskas AS, darau ką 
nor iu , č ia demokra t i j a . 
Nesvarbu, kad tas veda į 
anarchiją, nesvarbu, kad tas 
kenkia krikščioniškai meilei, 
k u r i o s ž e n k l u e s a m e 
paženklinti per krikštą. 

P r a d ė j o m e g y v o s i o s 
krikčioniškosios dvasios 
metus. Nežiūrint visų išorinių 
ir išvidinių kliūčių, turime dėti 
visas pastangas, kad šiais me
tais mūsų jaunimo tarpe, jų 
organizaciniame gyvenime 
vasaros stovyklose, suvažia
vimuose, kursuose, studijų 
s a v a i t ė s e būtų g a l i m a i 
ryškiau iškeltos krikštioniško-
sios kultūros dovanos lietuvių 
tautai susikaupusios per tuos 
šešis šimtmečius. 

Daug kartų Dainavoje teko 
grumtis su Moksleivių ir Stu 
dentų Ateitininkų sąjungų 
cen t rų va ldybomis bei 
stovyklų vadovybėmis dėl 
globėjų stovykloms. Dažniau
siai nepavykdavo susitarti, o 
netvarkos būdavo daug ir 
pačiai stovyklos vadovybei ir 
Dainavos administracijai 
daug nervų kninuodavo. 

Man atrodo, kad Šio krašto 
demokratinės laisvės taip 
paveikė mūsų jaunimo sąmo
nę, kad mes patys pradėjom 
jas dažnai piktnaudoti. laisvė 
d a r n e į g a l i n a negerbti 
autoriteto, o mūsuose tai nere 
tai nutinka Bet jei jau 
nebegerhiam autoriteto, tai 
laikykimės bent daugumos 
nuomonės. Paneigimas autori
teto nuveda į kita kraštutinu-

Skaitėme spaudoje plačiai 
aprašytą ekumeninį jaunimo 
sąskridį Anglijos Lmdone. 
Toks Europos jaunimo susi
t i k i m a s o r g a n i z u o j a m a s 
kasmet. Šiais metais į L>ndo-
ną suvažiavo 25 tūkstančiai 
jaunimo iš dvidešimties Ku-
ropos kraštų. Suvažiavimas 
tęsėsi penkias dienas. Jis buvo 
įdomus tuomi. kad suvažia
vimo dalyviai tomis dienomis 
įsijungė į Londono katalikų ir 
anglikonų parapijų gyvenimą 
ir veiklą. Rinkosi kasdien 
bendrai maldai keturiose 
Londono bažnyčiose, klausėsi 
paskaitų, diskutavo aktua
liausius šiuo metu jaunimui 
rūpimus klausimus. 0 jauni
mo problemos šiuo metu yra 
l a b a i p a n a š i o s v i s a m e 
pasaulyje — seksas, narko
tikų vartojimo pavojus, visas 
dėmesys nukreiptas į šio 
žemiško gyvenimo patogu
mus, nureligėjimas. Supranta
ma, kad tokiai masei jaunimo 
susirinkus, parūpo ir religiniu 
bendruomenių vadams jų 
tarpe pabūti. Viename maldos 
budėjime dalyvavo Canter-
bury anglikonų arkivyskupas 
Runcie ir Anglijos Katalikų 
Bažnyčios Primas kardinolas 
Hume. 

Suvažiavimo atidaromoje 
kalboje organizacinio komi 
teto pirmininkas Roger 
Schuetz ragino jaunimą nelik
ti pasyviais ir abejingais 
dabartinių žmoniją sukrečian
čių negerovių stebėtojais. 
Suminėjęs eilę pačių didžiau
sių Šio meto moralinių ydų, 
kaip alkoholizmas. narko
tikai, nepagarba autoritetui, 
sumaterialėjimas, stoka arti
mo meilės ir aukos, kreipė 
suvažiavimo dalyvių dėmesį į 
tai, jog sėkmingiausiai kovo
sime su Šiomis blogybėmis, 
kai ieškosime įkvėpimo 
Kristaus Evangelijoje ir iš jos 
semsimės jėgų šiems dideliems 
darbams įvykdyti. 

Užbaigėme metus, kurie 
praėjo sąmoningo tikėjimo 
ženkle. Šie jubiliejiniai metai 
— gyvosios krikščioniškosios 
dvasios metai. Kiek ir kaip 
gyvai krikščioniškoji dvasia 
šiais metais reikšis mūsų 
tarpe, pareis nuo mūsų pačių 
pastangų. 

Neužsimokime per daug, ko 
nepajėgsime įvykdyti. Giliau 
pažinti krikščionybės atneš
tus lobius lietuvių tautai, 
pastudijuoti palaimintojo 
arkiv. Jurgio Matulaičio 
gyvenimą, jo socialinę veiklą, 
jo maldos meilę, ištikimybę 
savai tautai ir Kūrėjui. 
Padaryti pasiryžimą neapleis
ti sekmadienio pareigos 
išklausyti Mišias, dalyvauti 
sakramentinėse malonėse. Tai 
nėra neįmanomi dalykai, ir jie 
liudytų mūsų gyvąją dvasią. 

PAVASARIO 
GEGUŽINĖ 

Chicagos ateitininkų pava
sario gegužinė įvyks 1987 m. 
birželio 7 d., Sekminių šventės 
metu, Ateitininkų namuose, 
I^emonte. Nariai ir svečiai yra 
maloniai kviečiami tą datą 
p a ž y m ė t i ir gegužinė je 
dalyvauti. Gegužinė prasidės 
šv. Mišiomis 11 vai. ryto. Po 
pamaldų — pietūs, svečia
vimasis ir sportas. Sportui yra 
ruošiama programa ir priemo
nės. 

NARIO MOKESČIO 
REIKALAI 

Sendraugių ateitininkų 
valdyba prieš Kalėdas buvo 
pradėjusi rinkti nario mokestį 
po penkis dolerius už 1985 ir 
1986 metus. 30% narių į tą 
vajų atsiliepė ir mokestį 
atsiuntė, dauguma net su 
auka jaunimo veiklai paremti. 
Visi kiti nariai yra kviečiami 
atsiliepti į valdybos prašymą 
ir mokestį pasiųsti valdybos 
iždininkei: dr. Aldona Juoze-
vičius, 9650 So. Komensky, 
Oak I>awn, IL, 60453. Būsime 
labai dėkingi. 

Laiškai nario mokesčio 
reikalu buvo pasiųst i ir 
visiems ateitininkų jaunimo 
tėvams, nors kai kurie jų nėra 
t u r ė j ę p r i k l a u s o m y b ė s 
organizacijai ryšio. Bet visi 
tėvai ir nariai ir ne nariai 
visad yra mielai laukiami 
visuose ateitininkų rengi
niuose. Gana šiltas ir organi
zacinis ryšys būtų. jei ir iš ne 
narių gautume bent mažą 
simbolinę auką jaunimo 
veiklai paremti. 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUN0 L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest Slst Street 
Tel. - 476-2400 

Vai pagal susitarimą, pirm ir ketv 1-
antr ir peVikt 10-4; šešt 10-2 vai 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields, UI. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 «t St. 

424-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. J O V I T A K E R E L I S 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So 79th Avenue. Hickory Hilis 

An', 95th St 1 blokas i rytus njo Rooerts Ra ) 
Tai. 598-8101 Vai pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ C \ DVI" OJA 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hill* 
Tel. 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

I 

DR. VIJAY BAJĄJ 
GYDrfojAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami ofise) 
2434 W. 71 Str««t, CMcago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

'irm . antr., ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 71st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

KRIKŠČIONYBĖS 
J U B I L I E J A U S 
SIMPOZIUMAS 

Amerikos Lietuvių R. 
Katalikų Federacija, susitaru
si su lietuvių parapijų vado
v a i s , Ch icago je ruoš i a 
simpoziumą 600 metų krikščio
nybės jubiliejui paminėti. Tuo 
klausimu specialiai ruošiama 
programa įvyks Marąuette 
Parko lietuvių bažnyčioje ir 
salėje, kovo 14-15 dienomis. 
Skatiname Chicagos ateitinin
kus sekti pranešimus ir visoje 
programoje aktyviai daly
vauti. 

DR. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ;r chirurgas 

p s^Mfy JN89^RCM v»e»8HC 
217 E. 127 St. — lamom. IL «043» 
Priklauso Palos Community Hosctal >r 

Siiver Ooss Hospita! 
Valandos pagai susitarimą 

Tol. 2S7-224S 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. IV 5-0348; Rez. PR 9-5S33 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOĮAS IR CHIRURGAS 

4255 M. o3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

6-°: antr 12-fc>. penkt. 10-12; 1-6, 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOĮAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ave., 
Chicago , III. 80652 

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

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOK ŠA 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. AL8IS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGU A 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Etgin, 111. K>120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Mechirurgims išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Tel. 477-2020 
DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

2025 N. Lincoln Ave. 
Chicago, ILL. 80614 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 
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Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
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Valandos pagal susitarimą 

Tel. RE-llafKe 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 We*t SMi Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak. 

Trec. ir šest uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai; 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2*18 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Urdarvta trec' 

OR. LINAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v v 
Ketvirtad nuo 10 v r ik; o v v 
S-jsitarimui >kambint 436-5566 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1 iki S vai vak 

išskvrus treč S>št 12 iki4 vai popiet 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

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

Tel. 434-1818 — Rez. 852-088«> 
Vai.: pirm , antr , ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. KENMETH J. YERRES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV Lithuanian Plaza Court 
ChicjRO. Illinois 60629 

Tel. 925-8280 
Valandos pagal susitarime 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

2859 W. 59 St. Chicago 
Tel. 478-2112 

Valandos pagal susitarimą 

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

2436 W. 71 tt St.. CMcago. M. 
Tol.: 436-0100 

11800 Sotrttmoot Htenway 
Raitos Holpnts* IH. 10413 

(312) 301 -0220 (3121 301-0222J 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU- I IGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168: 
Rerid. 385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai: antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
5ešt pafcal susitarimą 

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

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialvbė - Vidaus ligų fcvdytoias 

Kalbame lietuviukai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin' 

Valandos pagal susitarimą 
Te l . 5 8 5 - 7 7 5 6 
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Gyvoji dvasia — 

LIETUVOS 
KRIKŠTO SUKAKTIS 
Gyvosios dvasios sąjūdis, 

pradėtas prof. Stasio Šalkaus
kio 1938 m. nepriklausomoje 
Lietuvoje, yra istorinis tautos 
dvasinio gyvenimo įvykis. Gal 
jo nepastebės istorikai, kurie 
rašo mūsų tautos istoriją, kaip 
prisimena prof. Juozas Eretas 
knygoje „Stasys Šalkauskis", 
bet jis yra svarbesnis, negu ki
tos sukaktys. Jis daugelį už
degė tais nepriklausomo gyve
nimo dvidešimtaisiais metais 
nauiam gyvenimui, naujam 
požiūriui į save pačius ir savo 
ateitį. Jis užmezgė daugelyje 
kunigų ir katalikų pasauliečių 
tą Ereto vadinamą Sekminių 
dvasią, kuri neišblėso net ta
da, kai okupantas ir tautos 
priešas persekiojo visa, kas 
dvasiška ir tautiška. Jis neuž
geso iki dabar, nors ateistinis 
komunizmas persekioja tautą 
ir kankina jos dalį kalėjimais, 
trėmimais ir psichiatrinėmis 
ligoninėmis. 

St. Šalkauskis, išstudijavęs 
gyvosios dvasios klausimą, 
taręsis su daugeliu dvasinges
nių ir giliau galvojančių atei
tininkų, paskelbė kaip tik 
kunigų žurnale „Tiesos Kely
je" savo siūlymus. „Mums 
nereikia naujų organizacijų, 
mums reikia gyvosios dva
sios. Jąja reikia darbą kunigų 
seminarijoje pagrįsti ir jąja 
reikia jaunimą bei visuomenę 
auklėti. Tai dvasiai ugdyti rei
kia tam tikro organo, kuris 
sudarytų naują religijos laik
raščio tipą. Jis turėtų raginti 
prie integralinio religijos 
supratimo, prie kūrybinių užsi
mojimų ir būtų toli nuo da
vatkiško pamaldumo, nuo 
bet kokio šabloniškumo ir 
negyvenimiško temų parinki
mo" (cit. J. Eretas, „Stasys 
Šalkauskis", P. 223). 

Tos gyvosios dvasios reikia 
šiandien katalikams ir vi
siems, kurie tiki, kad tauta dar 
nėra mirusi, kad laisvė yra tik 
sumindžiota laikinai ir kad 
vergija nesitęsia amžinai. Tai 
gyvajai dvasiai labiausiai ir 
raginama šiais metais, kai 
pati Lietuva ir tautos dalis 
išeivijoje švenčia krikšto 
sukaktį. Krikštas neatėjo 
viena diena, viena savaite ar 
vieneriais metais. Reikėjo 
didelių pastangų, kad Lie
tuvos krikštas taptų gyva rea
lybe. 

Gyvosios dvasios sąjūdis ne
turėjo nei įstatų, nei vadų, nei 
valdybų, nei mokesčių. Taip 
kalba J. Eretas. Bet jis turėjo 
skatinamąją paskatą pačiam 
degti krikščioniška dvasia, 
kad galėtų uždegti ta pačia 
dvasia kitus. J i s turėjo būti 
tikrai gyvas, tikrai krikš
čioniškas, tikrai dvasinis ir vi
dinis, kad galėtų duoti reika
lingos krikščioniškos ugnies, 
kurios reikėjo tada atnaujinti 
gyvenimą nepriklausomoje 
Lietuvoje, kai ten pradėjo 
įsigalėti liberalizmas ir net 
pasenęs nihilizmas. Reikėjo 
nugalėti davatkišką pamal
dumą, tai yra tokį, kuris tesi
rūpino tik savimi, bet nesi
rūpino kitais — aplinkos 
žmonėmis, tauta, siekiančia 
naujo gyvenimo. 

Nors parapijos, organizaci
jos, kunigai ir katalikai pasau
liečiai veikė, kiek to meto sąly
gos jiems leido, bet jų daugelis 
nejautė atsakomybės už savo 
įprastines kasdienines sąly
gas, kad krikščioniška dvasia 
reikštųsi ne tik vidiniu paski
rų žmonių gyvenimu, bet taip 
pat ir veikliu gyvumu, ku
riame būtų matomas Švento
sios Dvasios veikimas. Tai dar 
buvo tik lyg krikščioniško 

VĖLUOJAME, BET 
NEPASIDUOKIME 

Tikra žinia, kad mums reikia susirūpinti 

Rimties valandėlei 

PRASMINGAS SUTAPIMAS 

gyvenimo pradžia, kurioje 
nebuvo tos tikrosios dvasios ir 
tikro uolumo. O reikėjo Kris
taus apaštalų, kad katalikai 
nebijotų pasireikšti savo dar
bais viešumoje, kad savo žo
džiais išreikštų įsitikinimus ir 
gyvenimu patrauktų papra
stus žmones sekti jais. 

Šiandien reikia prisiminti 
ne tik St. Šalkauskio gyvosios 
dvasios paskatą, bet ir krikš
čionybės gyvenimą Lietuvoje. 
Tą gyvąją dvasią reikia ruošti 
sukakties minėjimui, nors vie
niems jį būtų nuo Tautvilo, ki
tiems nuo Mindaugo, tretiems 
nuo Vytauto ir Jogailos. Lietu
vos krikštas atėjo spygliuotu 
keliu. Jis buvo nešamas kardu 
ir kraujo kaina, nors tai nėra 
krikščioniška, bet jis buvo 
atneštas ir valstybiniu įparei
gojimu. Jau buvo atėjęs lai
kas ir paskutinei šiaurės tau
tai — Lietuvai priimti 
krikščionybę iš Vakarų arba 
tapti pavaldine rusų provos-
lavijos ir pasiduoti Rusijos įta
kai, tuo pačiu priimti jos kal
bą, jos raštą ir pagaliau jos 
tautybę. 

Lietuvos krikšto sukakties 
minėjimas jau nėra toli. Jam 
ruošiamasi visais galimais bū
dais — ekskursijomis, atos
togų rezervavimu, darbų ta 
kryptimi rodymu. Bet tai bus 
iškilmės, kurios nuskambės ir 
liks tik istoriniu prisiminimu 
ar daugiausiai — istorijoje 
užrašytu įvykiu. Krikšto 
sukaktis yra svarbus tautos 
gyvenimo įvykis, jeigu ją 
paversime tautos ir išeivijos 
atgaivinimu, krikščionišku 
entuziazmu, ryžtu nenusileisti 
pilkajai kasdienybei. Pilkumą 
siūlo dabartis, bet mes turime 
ištesėti savo tautiniam ir reli
giniam pašaukime. Tai vėl 
pagal St. Šalkauskį gyventi ir 
kitiems rodyti gyvąją dvasią, 
kurioje atsispindėtų krikš
čionybės esmė asmeniniam ir 
tautiniam gyvenime. 

Komunistinis okupantas 
tėvynėje leidžia daryti krikšto 
sukakties minėjimą, bet kartu 
niekina pačią krikščionybę, 
iškraipo istoriją, rodo žmo
nijos praeitį, lyg tada galėjo 
gyventi ne žmonės su savo 
silpnybėmis, o angelai, kurių 
ateistinis komunizmas nepri
pažįsta. Sąmoningai ar 
nesąmoningai ir išeivijoje 
norima paneigti patį krikšto 
faktą, tartum lietuvių tauta 
neturėjo krikšto pradžios ir 
krikščioniško gyvenimo tobu
linimo. Lietuvių tauta niekuo 
nesiskyrė ir dabar nesiskiria 
savo krikščionišku gyvenimu 
nuo kitų tautų, nors jos anks
čiau krikštą priėmė. Lietuvon 
krikščionybė neatėjo iš karto. 
J i pamažu tarpo, pamažu 
apėmė visos tautos gyvenimą. 
Nors ji prieš ją kovojo, bet 
vėliau už ją ir gyvybes ati
davė. 

Lietuvos krikštas nėra koks 
stebuklas. Bet jis turi tapti 
stebuklu — pasireikšti gyvąja 
dvasia, į kurią kryptų visos 
pavergtųjų ir pavergtiesiems 
laisvės linkinčiųjų viltys. Su 
prof. Stasiu Šalkauskiu gali
me sakyti savo pačių ateičiai, 
kaip jis kadaise sakė savo tau
tai: „Atskleiskite šventuosius 
lapus, grįžkit su atviru protu ir 
gryna širdimi prie dieviškos 
išminties šaltinių ir jūs patir
site viduje tą šviesos potvynį. 
kuris viską išaiškina" (t.p. 
226). Tas raginimas ypač tin
ka dabar, kai mes norime gry
na širdimi sutikti Lietuvos 
krikšto sukaktį. 

Pr. Gr. 

Nustebę suklusome, kai 
pr ieš K a l ė d a s D r a u g a s 
(1986.XII.3) J. Pr. vedamuoju 
pranešė, kad latviai mus pra
lenkė, šiose lenktynėse ne
buvome įsiregistravę dalyvau
ti, bet smulkiais žingsneliais 
bandėme judėti ta kryptimi. 
Latvių garsus šuolis — liuksu
sinio albumo 'Latvia' pasiro
dymas. Albumo neteko maty
ti, bet visi jį lietę kalba labai 
gražiai. Vertę liudija staigus 
visos laidos išpardavimas po 
50 dol. 

Mūsų smulkūs žingsneliai — 
jau ne vieno albumėlio paga
minimas sau patiems. Ir tai 
buvo reikalinga, naudinga, 
pradžioje gal net įspūdinga, 
bet trumpalaikiška 

Algimantas Kezys „Drau
ge" (1987.1.6) ramina, kad 
panašios vertės a lbumas 
„Lithuania" jau yra planuose. 
Jį leisianti Amerikos Lietuvių 
Biblioteka. Finansus vienerių 
metų algos apmokėjimui 
redaktoriui subursianti JAV 
LB Kultūros komisija, žino
ma, I. Bublienei elegantiškai 
lankstantis prieš žmones ir 
e legantiškai praš inė jan t . 
Redaguosiąs M. Drunga. A. 
Kezys ruošias vaizdinę me
džiagą. Spaudos darbus atlik-
sią tie patys japonai, kurie 
atspaude 'Latvia'. 

Ši žinia yra gera žinia. Ir ši 
žinia yra tikra žinia. M. Drun
ga sutiko redaguoti ir suburti 
įvairių sričių specialistus. A. 
Kezys atsargiai ir labai reik
liai organizuojasi savo srityje. 
JAV LB Kultūros komisija 
kaupia kelias dešimtis tūks
tančių dolerių pirminėms išlai
doms. Svari suma, bet leng
vom plunksnelėm aukštai 
neiškylama. Kas neturi erelio 
sparnų, tik virš krūmų plas
noja." Kas centelius sukaupia, 
turi pasitenkinti pigiu saldai
nėliu. 

Vieno da rba i , be t 
ne įve r t i n t a s 

Albumo 'Latvia' leidėjas 
mažesniu mastu yra panašus j 
mūsų J. Kapočių. Šią knygą 
jis vienas paruošė savo na
muose, prie jos užtrukęs dau
giau kaip 10 metų. Būdamas 
„Design director" vienoje Chi-
cagos reklamų firmoje, jis. ži
noma, vaizdiniam darbui 
buvo pasiruošęs. Žodiniam 
turiniui subūrė atskirų sričių 
žinovus latvius, pasklidusius 
visame pasaulyje. 

„Knyga reprezentuoja lat
vių požiūrį- • •• Jei rusai tokią 
knygą išleistų, jie nebūtų 
objektyvūs. Į tai ir aš negaliu 

VYTAUTAS VOLKRTAS 

pretenduoti. Aš galiu tik 
pristatyti mūsų bylą mūsų 
požiūriais". 

Šis leidėjo Vito Simanis 
pareiškimas „Chicago Tri
būne" (1965.VIII.19) kores
pondentei apie objektyvumą ir 
latvių požiūrį albumą stumia 
šešėlin. Greičiausiai reporterė 
L. Kavesh netiksliai atpa
sakojo leidėjo mintį. Kodėl lat
vių požiūrio objektymu reikia 
abejoti? Dėl faktų, kad sovie
tai jėga okupavo kraštą? Kad 
masiškai trėmė Sibiran? Kad 
užgniaužė visas žmogaus tei
ses? Tipiškas amerikiečių 
spaudos pataikavimas ru
sams užspaudžia pavergtie
siems lūpas, visur prikergiant 
objektyvumo stoką „Holo-
caust" vyko, bet nebuvo trė
mimų Sibiran, nebuvo Katy-
no, Pravieniškių, Rainių 
miškelio. Ukrainos bado, 
paguldžiusio arti dešimties 
milijonų žmonių (1931), nebu
vo... Dabar, kai net Sovietų 
Sąjungoje ruošiamasi išleisti 
eilę darbų, dokumentuojančių 
Stalino žiaurumus (Žiūrėk 
,,Philadelphia Inąuirer", 
1987.1.27, S.P. Cohen: What's 
behind the new vvave of anti-
Stalinism), lietuvių, latvių, 
kitų pavergtųjų požiūriai yra 
dokumentacija istorijai, ir 
amerikiečių žurnalistų nuty
lėjimai liks gėdos dėmėmis šio 
krašto 'laisvai spaudai'. 

Latvių albumo pavyzdį rei
kia sekti ir mums. Sveikintini 
iniciatoriai. Sveikintina JAV 
LB Kultūros komisija. Keli 
pageidavimai, gal net geros 
sėkmės ir visuomeninės 
paramos sąlygavimai. 

Albumas turėtų išeiti ne vė
liau, kaip už trejų metų. Jis 
turi būti aukščiausios koky
bės, neperkrautas puslapiais, 
tekstu, neesminiais faktais. 
Vertė neturi priklausyti nuo 
išlaidų, kurios, tinkama kaina 
parduodant, turi grįžti. Fak
tuose griežtai laikomasi t ie 
sos. 

Amerikos Lietuvių Biblio
tekos leidykla turi rasti agen
tūrų, prekybų, sutinkančių 
albumą platinti amerikiečių 
tarpe, kad jis. kaip ir daugelis 
kitų mūsų vertingų leidinių, 
neliktų paslėptas už lietuvių 
namų durų. 

Be skambesio 
JAV LB Kultūros komisijos 

įsipareigojimas albumo lei
dimui yra drąsus mostas. 
Kiekviena drąsa rišasi su 
pavojais. Šį kartą grūmoja 

pinigams pavojus JAV LB 
krašto valdybai. — kas bus, jei 
mūsų tarpe pritruks pakan
kamo supratimo? Finansinė 
džiova? Bet štai atsisuka 
antroji pusė su savo klau
simais: kas bus, jei bailumas 
surakins kojas, suriš rankas, 
užklijuos lūpas? Tūnosime. 
krūmuose sulindę. Geriau kęs
ti neturtą, kaip likti apsijuo
kinančiais ir pajuokiamais 
bailiais. Ruošti albumą ir k i to 
kią medžiagą apie Lietuvą, 
ruošti gerai — štai spren
dimas, kad kiekvienas igno-
rantas pavargėlis, užsimaukš
linęs pasigailėjimo išraišką, 
neklaustų: ,,Who ar you. 
Lithuanians?" 

Tuo pačiu tikslu JAV LB 
(vėl Kultūros komisijos tie
sioginis rūpestis) išleidžia 
Lietuvos istoriją anglų kalba. 
Pasirodys už dviejų mėnesių. 
Ji yra parašyta populiariu sti
liumi ir skiriama platesniam 
skaitytojų ratui, apimančiam 
lietuvių ir ne lietuvių kilmės 
žmones. Stengiantis mažinti 
kainą, vengiama nereikalingų 
puošmenų, bet le idžiama 
patvariame popieriuje, tvirtu 
įrišimu ir patogaus formato, 
kaip A. Kezio 'Faces of two 
Worlds'. 

Yra baigiama anglų kalba 
paruošti mokslinio pobūdžio 
Lietuvos istoriją. Čia didžiau
sias kalnas yra ne išleidimas, 
bet redagavimas. Veikalą ruo
šia keli mokslininkai, reikia 
suvienodinti, išvengti pasi
kartojimų. Viliamasi, kad šis 
darbas bus baigtas gal metų 
laikotarpy. 

Paskutinių dviejų užmojų 
nelydi varpų garsai. Nors 
reikalingumą žmonės supran
ta, bet reikalingumas nėra 
surištas su jais padais . Albu
mas? Kai gerai išeis, leis pasi
didžiuoti, bus galima daug 
kam parodyti ir džiaugtis. 
Istorija? Lietuvis ją žino. Jei 
amerikiečiui duosi, kiek laiko 
prabėgs, kol perskaitys? Gal 
net pamirš, iš ko gavo. Bet ar 
galima be jos išsiversti? 
Užklausti apie Lietuvos praei
tį, nemokėsime aiškiai, trum
pai pasakoti. Sunuobodin-
sime. sumaišysime. Dar 
blogiau baigsis, jei kas ieš
kos medžiagos studijai , 
straipsniui. 

Daug yra darbų, reikalingų 
atlikti, kainuojančių prakaito 
ir išlaidų. Ir niekas nepastebi, 
kai jie padaryti. Bet jei apsi-
leidžiama, tada visi pirštais 
rodo. JAV LB turi prieš visuo
menę atsiskaityti ir už nepo-

Nežinau, ar tik mano vieno 
dėmesį paveikė faktas, kad 
šiais mums prasmingais me
ta is švento Kazimiero šventė 
sutapo su Pelenų diena. Kai 
praėjusiais ir šiais metais taip 
dažnai kartojame dvasinio 
atsinaujinimo žodį. tai daug 
kur visa visuomenė ir kiekvie
nas individas savaime turėtų 
savęs paklausti: ką konkre
čiai turėtume daryti. Švento 
Kazimiero asmuo kiekvienam 
yra gera pamoka: kunigams ir 
vienuoliams-ėms. pasaulie
čiams, subrendusiems ir jau
nimui. 

Pirmiausia, visada prisi
mint ina šį ne kokios poezijos, 
bet realios tikrovės faktą, kad 
esame dulkės ir į dulkes pavir
sime. Gražus pavyzdys, kaip 
šventasis Kazimieras savo gy
venimo sąlygose ir aplinkoje 
to nepamiršo. Tačiau ir ta dul
kė, kokia yra žmogus, gali 
daug ko pasiekti. Visada 
prisimintina, kad žmogus tik 
savo paties vieno jėgomis ne 
daug pasiekia. Nuo kūdikys
tės, mokyklos metais ir per 
visą gyvenimą esame rei
kalingi kitų žmonių. Tik savo 
j ėgomis sunkiai gal ima 
pasiekti savo vertybės. Reikia 
Dievo malonės. 

Žmogus turi protą, bet rei
kalingas dieviškos šviesos. 
Savo gyvenimą suprasti ir net 
norimo gėrio pasiekti, reikia 
pastangų, kad save išlaikius 
tvarkoje: savo mintis, polin
kius, pozityviai ir aktyviai 
siekti gėrio, žmogaus kil
numo, dorybių. Kai žmogus 
užmiršta ar gal ir visai nesu
žino, nesupranta, kas jis yra, 
ko reikia siekti, kad taptų ir 
išsilaikytų, kuo žmogus yra 
savyje, jis nupuola. J is sunie
kina save. tampa neigiamu 
visuomenės nariu. 

Tiesa, kad žmonija niekada 
nebuvo visa šventa. Tačiau 
reikia būti realistais ir pri
pažinti, kad dabartiniais lai
kais gyvename skaudžius reiš
kinius, kurių bent tokiame 
laipsnyje dar neseniai nebu
vo. Šeimos, jauni asmenys, už
miršę, kas jie yra ir kokie turi 
būti. suniekina save, tampa 
patys sau net žemiškai nelai
mingi, visuomenei našta. Ar 
sunku suprasti, kokia ateitis 
tų save suniekinusių jaunuo
lių, kaip jų dabartis ir ateitis 
atsilieps visuomenei, ką gero 
duoda jaunimui ir visuo-

puliarias darbo sritis. Iš kitos 
pusės LB gyvenime d a r 
nebuvo atsitikimo, kad neatei
tų parama tada, kai ji buvo 
reikalinga. 

menei, kurie net mokyklas 
paverčia ne kilninti ir mokyti 
jaunimą, ne teigiamo auklė
jimo, o palaidumo propaga
vimo punktais. Ar išsiskyrę tė
vai pakankamai pagalvoja, ką 
toks faktas duoda jų vaikams, 
koks pavyzdys kitiems. 

Visada su pasibaisėjimu 
minime ateistinių komunistų, 
nacių išžudytus milijonus. O 
kiek dabar milijonų kūdikių 
per vienus metus nužudo jų 
motinos, už tai jos ir jų talki
ninkai apmokami ..valdžios", 
t.y. iš tvarkingų piliečių 
surinktais mokesčiais. Kiek 
visokių kitokių nusikaltėlių, 
kuriuos kalėjimuose išlaikyti 
jų bylas užmokėti turi tvar
kingoji visuomenė. Tai vis 
gyvenimo kelias žmonių, 
užmiršusių ar gal niekad nesu
pratusių, kas yra žmogus, kas 
yra jie patys. Savo nelaimei ir 
visuomenei jie tampa ne tik 
moralinė, bet ir materialinė 
žmonijos našta. Nors ne 
dažnai tai išsitariama, kad ir 
Kristaus laikais Magdalena 
buvo paklydusi, bet susiprato. 
Deja, ir Kristaus laikais tokių 
magdalenų buvo ne viena, bet 
kiek buvo tokių, kurios pasi
keitė. Ko žmonija gali laukti iš 
šiandieninių magdalenų ir ki
tokių netvarkingų. Kad žmo
nija ne tik laikosi, bet daro 
pažangos įvairiose srityse, tai 
tvarkingųjų asmenų, šeimų 
gyvenimo veiklos, ne retai 
aukos dėka. Ko reikia mūsų 
laiko visuomenei, kad esamas 
blogybes nors sumažinus, jei
gu ne visiškai pašalinus? 

Tai mintys kilusios mąstant 
apie šiais dvasinio atsinau-
jimo metais sutapimą švento 
Kazimiero šventės ir Pelenų 
dienos. Šių metų eigoje savo 
siekimuose k iekvienam 
pravartu dažnai prisiminti, 
kuo esame, palyginę save su 
šventuoju Kazimieru, ko ir 
kaip siekti. 

Vysk. Vincentas Brizgys 

DIDELĖS STATYBOS 

Orland Parke balandžio 
mėnesį bus pradėtos statybos 
101 namų šeimoms ir 480 
atskirų butų, panaudojant 283 
akrus golfo lauko, kuris kai
navo 125 mil. dolerių. Miesto 
vadovybė šį projektą patvir
tino. 

75 MIL. DOL. 
MIŠKELIAMS 

Cook apskr. miesto taryba 
priėmė apylinkės miškelių 
tvarkymo biudžetą, kuris sieks 
75.6 mil. dol. Pereitų metų 
biudžetas buvo 57.2 mil. dol. 

„A UŠROS" REIKŠMĖ 
ISTORIJOJE 

A N D R I U S MIRONAS 
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Mažosios Lietuvos rolė 

Nors protestuojame prieš 
neteisingą kritiką, mielai pri
imame neužsitarnautas ova
cijas. 

Jose Narosky 

Kas nenori galvoti, tas prie
taringas; kas negali galvoti, 
tas kvailys: kuris gi nedrįsta 
galvoti, tas vergas. 

W. Drummont 

Pirmieji lietuvių kalba knygas pradėjo spaus
dinti mažlietuviai, gyvenantieji vakarinėje Lietuvos 
dalyje, kuri nepriklausė Didžiajai Lietuvos 
kunigaikštijai ir buvo valdoma seniau vokiečių ordi
no, vėliau Prūsijos karalių. Ilgainiui visi lietuviai 
Mažojoje Iietuvoje virto protestantais, bet labai 
maža dalis išlaikė lietuvių kalbą ir save laikydavo 
lietuviais. Tokie buvo vargšai kaimietiai arba 
vadinamieji būrai. 

Lietuviškai rašė Abraomas Kulvietis (1510-1545) 
ir Stanislovas Rapalionis (1485-1545), tačiau jokių 
lietuviškų knygų nespausdino. Taip pat ir Jurgis 
Zablockis (Georgius Zablotius) spėjo tik paruošti 
„Litaniją naujai išguldytą". Šių trijų rašytojų darbų 
yra tilpę vėliau Martyno Mažvydo (1520-1563) 
katekizme. Pirmoji lietuviška spausdinta knyga 
buvo Martyno Mažvydo „Catechizmusa Prasty Sza-
dei", išleista Karaliaučiuje 1547 metais. 

Minėti rašytojai visi buvo kilę iš Didžiosios 
Lietuvos. Pirmasis Mažojoj Lietuvoj gimęs rašy
tojas buvo Jonas Bretkūnas (1536-1602'), išleidęs reli
ginių giesmių, maldaknygių ir pamokslų rinkinį 
Postilę, o svarbiausias jo darbas buvo Šv. Rašto 
vertimas j lietuvių kalbą. 

Dainų ir tautosakos rinkėjas Jonas Rėza (1576-
1629) ir pirmosios lietuvių kalbos gramatikos auto
rius Danielius Kleinas (1609-1666) jau išsiveržė iš 

tikybinių raštų įpročio, padėjęs pagrindus grynai 
kalbos ir tautosakos temomis knygų leidimui. 
Melchijoras Švobas (1624-1663) išleido jau savo 
sukurtų eilėraščių, pritaikytų giesmėms. 

Mažlietuviai pradėjo ir pasaulietinę literatūrą. 
Po kalbos ir gramatikos reformatorių, kaip Fridri
cho Wilhelmo Hako (1706-1754), Mykolo Moerlino 
(1641-1708), Pilypo Ruigio (1675-1749). J o n a s Šulcas 
(1664-1710) išleido Ezopo pasakėčių vertimą lietuvių 
kalba ir laikomas pirmuoju pasaulietinės lietuviškos 
knygos autorium. Pirmasis išleidęs originalių eilė
raščių rinkinį yra Adomas Fridrichas Šimelpenigis 
(1699-1763). 

Tačiau didysis mažlietuvių poetas be abejonės 
yra Kristijonas Donelaitis (1714-1780), kurio eiliuo
toji poema „Metai" yra klasikinis mūsų poezijos per
las. Po Donelaičio Biblijos vertimu iškilo I iudvikas 
Martynas Rėza. Tos Biblijos išėjo trys laidos ir su 
plačiais vertėjo komentarais, todėl ši Biblija laiko
ma svarbia mūsų literatūros istorijai. Be to, L.M.G. 
Rėza išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį, 
davęs pradžią mūsų tautosakos paskleidimui. 

Žymiuasias lietuvių kalbos mokslininkas buvo 
Fridrichas Kuršaitis (1806-1884), davęs jau susi
stemintą gramatiką Be to, išleido pilną Biblijos teks
tą. Vokiečių kalba išleido mokslinį veikalą apie lietu
vių kalbą. 

Pirmieji lietuviški laikraščiai M. Lietuvoje pradė
ta leisti 1823 m. N. Ostermejerio, o 1832 m. Fridricho 
Kelkio (1801)1877). Tai vis religinio turinio infor
maciniai leidiniai. Jų kalbą žiūrėjo F. Kuršaitis. 

Spaudą uždraudus vysk. M. Valančius pirmasis 
užmezgė ryšius su Mažosios Lietuvos spaustuvėmis. 
Ten jau ėjo keli lietuviški laikraščiai, bet jie davė 
tiktai informacijas, o tautinės sąmonės ugdymu 
nesidomėjo. Tik „Lietuviška Ceitunga" (red. M. Šer-
nius) ėmė spausdinti patriotinius straipsnius. 

daugiausia apie garbingą lietuvių ir prūsų senovę ir 
apie sunkią dabartį. Šie straipsniai buvo rašomi D. 
Lietuvos rašytojų — dr. J. Basanavičiaus, J . Šliūpo. 
A. Vištelio ir kitų. 

Žymesni M. Iietuvos veikėjai, kaip pats M. Šer-
nius, Martynas Jankus ir S. Sauerveinas. daugiau
sia rūpinosi laikraščių turiniu. Bet spausdinant lietu
višką tekstą gotiškomis raidėmis buvo kliūčių 
laikraščiams plisti D. Lietuvoje, nes žmonės tokio 
rašto negalėjo paskaityti. Antra vertus, mažlietuviai 
dar nesijautė esą su D. Lietuvos gyventojais vienaly
te tauta. Tatai privertė red. Šėmių sugrįžti ir vėl tik 
prie informacinio turinio. 

Prieš 1863 m. sukilimą vysk. M. Valančius 
spausdindavo knygas Vilniuje pas lenką Zavadskj ir 
pas žydą Dvorcą. pats gyvendamas Varniuose. 

Pasau l i e t ines l i teratūros pradžia 
Didžiojoje Iietuvoje Mikalojus Daukša (1527-

1613) su garsiąja „Postile". Konstantinas Sirvydas 
(1579-1631) su „Punktai Sakymu" ir kitų. daugiausia 
jėzuitų leidiniai buvo religinio turinio arba Šv. Rašto 
vertimai. 

Liudvikas Adomas Jucevičius (1813-1846) davė 
lietuvių kalbon vertimų iš Adomo Mickevičiaus poe
zijos ir rinko lietuvių tautosaką. Be vysk. Juozapo 
Arnulpo Giedraičio (1754-1838) Šv. Rašto vertimo, 
poeziją rašė Antanas Jackus Klementas, o Dionizas 
Poška (1757-1830), savo garsiajame Baublyje rinkęs 
senienas, paliko ir poezijos kūrinių, atspausdintų tik 
daug vėliau „Aušroje". Tai epinis eilėraštis ..Muži
kas Žemaičių ir Iietuvos". „Mužikėlio giesmė" buvo 
išleista 1823 m. J. Chodzkos ..Jonas iš Svisločės" 
knygutėje. D. Poškos didelis darbas yra ..Lenkų-lie-
tuvių-lotynų kalbų žodynas", kuris galutinai nebuvo 
baigtas ir pasiliko rankraštyje. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis. 1967 m. vasario mėn. 28 d. 

HORIZONTAI 

IR CIA SOVIETAI 
NELEIDŽIA MELSTIS 

Vasario 15 ir 16 d. lietuviai 
įvairiuose laisvojo pasaulio 
kampuose paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
69-sias metines, pasižadėdami 
su nauju ryžtu ir energija siek
ti jai laisvės ir nepriklauso
mybės. Vasario 15-os rytą 
skaitytojus pasiekęs šalyje įta
k ingo d i e n r a š č i o . .The 
\Vashington Post" sekmadie
n i n i s s t a m b u s n u m e r i s 
nudžiugino lietuvius, nes dien
raštyje pasirodė svečio teisė
mis paskelbta Algio Šilo ko-
lumna. kur jaunasis dienraš
čio bendradarbis pasišaipo iš 
kaip kurių sostinės įstatymų. 
Būtent dėl slaptosios policijos 
draudimo rengti maldos 
demonstraciją ir vigiliją prie 
sovietų ambasados. Tokią 
maldos vigiliją lietuvių jau
nimas VVashingtone privačio
je nuosavybėje priešais Sovie
tų Sąjungos a m b a s a d ą 
surengė gruodžio pirmą die
ną, paminint Lietuvos Helsin
kio grupės dešimties metų 
sukaktį. 

Tą vakarą atsitiko taip. kad 
slaptosios tarnybos parei
gūnai nutraukė jaunimo gie
damą giesmę, nes ir giedoji
mas giesmės pagal miesto 
potvarkį esąs įstatymo laužy
mas. Todėl Algis Šilas straips
nyje, kuris įdėtas svečiams 
skirtame puslapyje plačiai 
skaitomoje „Outlook" dalyje, 
teisingai pastebi: ..Atrodo, kad 
sovietai gali bausti žmones už 
religijos praktikavimą — ne 
tik jų okupuotuose kraštuse, 
bet taip pat ir Washing-
tone...*' Kaip teisingai išsi
reikšta ir kartu viename iš 
įtakingiausių viso krašto dien
raščių deramai paminėta Lie
tuvos Helsinkio grupės 10 
metų sukaktis. Dabar tenka 
laukti, kada tos grupės įstei
gėjas Viktoras Petkus bus 
paleistas laisvėn. 

Sekamdienio, vasario 15 d., 
rytas sostinėje Washingtone 
buvo palyginus labai šaltas, 
nes termometras rodė tik 15 
laipsnių. Vėjų miestui Chica-
gai tai reikštų vidutiniškai 
pakenčiamą žiemos klimatą, 
bet vašingtoniškiams tai jau 
neįprastai šalta. Tos dienos 
rytą lietuvį, kuris save laiko 
dar ir patriotu, pareiga kvietė 
dalyvauti lotyniškose Mišiose 
Šv. Mato katedroje, kurios 
buvo laikomos vieniems už 
tėvynę, kitiems už tėvų žemę 
Ijetuvą. Kad kiekvieneriais 
metais artimiausią sekma
dienį prieš vasario 16 d. už 
Lietuvą užprašomos tokios 
Mišios, padėkos ir pagarbos 
nusipelno Washingtono katali
kų veikėjas. Amerikos lietuvis 
Joe Simanis. Jis ne tik užpra
šo Mišias, bet ir pamokslui 
parūpina medžiagą. 

Taip ir šiemet lotyniškas 
Mišias už Lietuvą aukojo kun. 
Ralph Duffy su koncelebran-
tais. kurių tarpe buvo ir 
Washingtono lietuvių kape
lionas kun. dr. T. Žiūraitis. 
Malonu buvo stebėti, kad litur
ginę procesiją prie katedros di
džiojo altoriaus lydėjo ir Lie
tuvos vėliava, prie kurios ėjo 
tautiniais rūbais pasipuošusi 
lit. mokyklos vedėja Angelė 
Bailey su dviem mergai
tėm. Procesijoje kartu ėjo ir 
gana gausaus katedros choro 
nanai, giedodami giesmę. 

Kun. R. Duffy pamoksle 
iškėlė ir nagrinėjo Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties 
temą. pastebėdamas, kad 
praėjusį rudenį Washingtone 
vykusi Amerikos katalikų 
vyskupų konferencija priėmė 
rezoliuciją š.m. birželio 2* d. 
skelbiančią maldos dieną už 
Lietuvą. Šią krikšto temą 
vėliau savo paskaitoje I^atvių 
namuose Rockvillėje pajudino 
ir Lietuvos garbės konsulas 
Chicagoje V. Kleiza, paste
bėdamas, kad Lietuvos krikš 
to 600 metų jubiliejus vėl sutei

k i a gerą p r o g ą i ške l t i 
pasauliui Lietuvos vardą su 
sąlyga, kad vidujiniai bur
nojimai ir nesutarimai turi 
pasilikti mūsų pačių tarpe. 

Smagu buvo lietuviams Šv. 
Mato kata l ikų katedroje 
Washingtone, kai. pasibaigus 
Mišioms už Lietuvą, katedros 
choras. pritariant Mišiose 
dalyvavusiems lietuviams, šį 
kartą įspūdingiau negu per
nai sugiedojo Lietuvos himną 
ir jo neužliejo galingi vargonų 
garsai. Dalį katedros choro 
sudaro juodosios rasės žmonės 
ir atrodo, kad jiems svetima 
kalba nėra labai sunki. 

Paminėtina, kad pamoks
lininkas prieš pradėdamas 
pamokslą pasveikino Mišiose 
dalyvaujančius Lietuvos atsto
vą VVashingtone dr, St. Bačkį 
su žmona ir Lietuvos garbės 
konsulą Chicagoje V. Kleizą, 
čia atvykusį su žmona. 

Muzikas Aloyzas Jurgutis, pavaduodamas nuolatinę dirigente mokytoją Oną Razutienę. Nepri
klausomybės šventės minėjime dirigavo LB I.us Angeles Jaunimo ansambliui. 

LIETUVIAI CALIFORNUOJE 
TAUPOMI CENTAI 

Šiemet tam tikro nepasi
tenkinimo sukėlė LB VVashing-
tono apylinkės valdyba, nuta
rusi nesiuntinėti informacijos 
apie minėjimą tiems savo na
riams, kurie už 1986 m. 
n e s u m o k ė j o s o l i d a r u m o 
mokesčio. Šis nutarimas palie
tė ir visą eilę tikrų ir nuošir
džių bendruomenininkų. kurie 
dėl vienokios ar kitokios prie 
žasties užmiršo ar neprisiren
gė solidarumo mokestį sumo
kėti ir vieni jų susimokėjo 
atvykę į minėjimą, o kiti 
susimokės kita proga, nes 
kiekvienas suprantam, kad 
tas kuklus mokestis yra už 
suteiktą garbę būti ir mirti 
lietuviu. LB Washingtono apy
linkės valdybos greitas ir n e 
apgalvotas sprendimas tau
pyti centus kai kuriuos 
žmones atbaidė nuo dalyvavi
mo minėjime, ir tai nuostolis 
tik patiems rengėjams. 

Man atrodo, kad nesusi
mokėjusiems solidarumo 
mokesčio neturi būti leidžia
ma dalyvauti tik balsavimuo
se, kai renkama LB taryba ir 
apylinkės valdyba. 

LIETUVOS 
P A S I U N T I N Y B Ė J E 

Kas galėjo tikėti, kad per
nai kovo 10 d. automobilio 
sulaužytas Lietuvos atstovas 
dr. St. Bačkis po vienuolikos 
mėnesių bus jau taip atsi
gavęs, kad išdrįs vėl į Lie 
tuvos pasiuntinybės rūmus 
pasikviesti per šimtą ame
rikiečių, lietuvių ir kitų sve 
čių. juos visus pasitikti, priim
ti, pavaišinti ir paskui vėl 
išlydėti. Tačiau šiais laikais 
yra ir stebuklų. Dr. St. Bačkis. 
nors ir peržengęs 80 metų 
amžiaus ribą. vėl atrodė ir t i e 
sus ir drūtas, ir abu su žmona 
daugiau negu dvi valandas 
išstovėjo ant tų pačių kojų ant
rajam pasiuntinybės aukšte, 
sutikdami ir išlydėdami sve 
čius. 

Diplomatų tarpe gal aukš
čiausias rangu buvo Vatikano 
pronuncijus arkivyskupas Pio 
I^aghi. kiekvieneriais metais 
vasario 16 proga čia pasiro
dan t i s . Vals tybės depar
tamentui atstovavo vienas iš 
pasekretorių — Ed. Dervvins-
kis su žmona. Baltuosius rū
mus jų įstaigos santykiams su 
visuomene vienas direktorių 
Linas Kojelis. Buvo ,,Ameri
kos Balso" programų direk
torius Alan Heil su žmona, iš 
Baltimorės užsukęs Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke A. 
Simutis su žmona, iš Chica-
gos Lietuvos garbės konsulas 
V Kleiza su žmona. Matėsi 
taip pat latvių, estų. ukrainie
čių atstovai, o apie žurn. Ojers 
Kalnins minėjime pasakytą 
kalbą Jūrmaloje įvykusios pn 
vačios amerikiečių-sovietų 
konferencijos klausimu teks 
parašyti ateityje. 

VASARIO 16 
MINĖJIMAS 

LOS ANGELES 

Bendri įspūdžiai 
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas įvyko vasario 15 d. 
pamaldomis Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje ir prog
rama parapijos salėje. Šv. 
Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė prel. Jonas Kučingis. 
kuris, jungdamas religinius ir 
tautinius elementus, labai re 
aliai pažvelgė į išeivijos vaid
menį kovoje dėl Lietuvos lais
vės. Malonia naujove padvel
kė iškilmingai prie altoriaus 
nešamos dovanos — ne tik 
duonos ir vyno pavidalais, bet 
taip pat žemės žiupsnelis i* 
Lietuvos. Sibiro lietuvaičių 
maldynas ir rankšluostyje 
išaustas Iietuvos himnas. 
Procesijos metu aktorius V. 
Dovydaitis skaitė širdin smin
gančias rašytojos Alės Rūtos 
parašytas maldas. 

Oficiali minėjimo programa 
vyko parapijos salėje. įmonių 
prisirinko daug. Galima būtų 
sakyti, kad programa gera: 
gera svečio iš Chicagos dr. 
Jono Račkausko paskaita 
(nors, rašančiojo nuomone, 
geriau būtų tikusi spausdinti, 
o ne pateikti Vasario 16-sios 
minėjime >, gerai pravestas 
premijų įteikimas lituanis
tinės mokyklos mokiniams 
(nors būtų pageidautina, kad 
bent premijų atsiimti visi būtų 
atėję). įdomus A. Nelsaitės-
Narbutienės žodis apie premi
jas. Gerai programą vedė 
Čekanauskaitė ir Dabšys. 
gražiai dainavo LB Jaunimo 
ansamblio choras. Bet vis tik. 
reikia pasakyti, kad metų me 
tais pagal tą patį sukirpimą 
pravedami Vasario 16-sios 
minėjimai Los Angeles mieste 
gerokai nusibodę. Juo labiau, 
kad. kaip skelbiama, juos or
ganizuoja bendromis jėgomis 
Alto skyrius, LB apygarda ir 
Lietuvių fondo atstovybė. 
Rašantysis iŠ to minėjimo 
ilgiausiai prisimins aktoriaus 
A. žemaitaičio drąsų ir jautrų 
žodį apie prieš lietuvių tautą 
tam tikrų jėgų skleidžiamą 
melą ir kvietimą jungtinėmis 
pastangomis tą lietuvių tau
tos niekinimą ir istorijos klas
tojimą atremti. Prisimins ir 
gen. garbės konsulo V. Čeka
nausko stiprų pasisakymą 
prieš politiką, nes jo paties 
pateikti pavyzdžiai jo tezę ne 
parėmė, o griovė. 

labiausiai Vasario 16 die 
nos minėjimą įprasmino tai, 
kas vyko už minėjimo salės 
ribų, — kai politiškai pažan
gus Los Angeles jaunimas 
politikavo. Tuoj po minėjimo, 
paremdami ABC serijinį fil
mą ..Amerika", jaunimas de 
monstravo prie ABC televizijos 
studijų. Savo nusistatymus 
jaunimas reiškė plakatais, dai
nomis ir tautiniais rūbais. 
Demonstracija buvo parodyta 
dvi dienas, o programos 
pranešėja surišo ją su Vasario 
16 minėjimu Populiarioji 

KNX radijo stotis dvi dienas 
kartojo Antano Mažeikos 
demonstracijos metu duotus 
pareiškimus. Minėjimo dieną 
prieš pietus tas pats Antanas 
Mažeika Bill Pearl radijo 
programoje vedė diskusijas su 
Wiesenthal centro rabinais 
apie OSI akciją. Tos pačios 
dienos vakare ABC televizijos 
korespondentai atvyko į Rim
tauto Dabšio namus, kur buvo 
susirinkusi „Amerika-Watch," 
grupė, apie 20 jaunuolių, 
padarė pasikalbėjimus su tėvu 
Rimtautu ir sūnumi Tadu 
Dabšiais ir pažadėjo televizi
joje panaudoti vėliau, grei
čiausiai kai baigs filmo 
. . A m e r i k a " r o d y m ą . 
,,Amerika-Watch" grupes 
Amerikoje organizavo Ginta 
Palubinskaitė, šiuo metu dir
banti Freedom Federation 
Washingtone. 

Ryšium su demonstracija 
Iietuvos Nepriklausomybės 
sukaktį trumpai paminėjo 
„Ix)s Angeles Times" vasario 
17 d., o Associated Press žinių 
agentūra perdavė per savo 
tinklą. 

Vytautas Dabšys, Tado 
brolis, kolegijos studentas 
Pamonoje (apie 40 mylių nuo 
Ix>s Angeles), Vasario 16-ją 
paminėjo kitu būdu: būriui 
kolegijos studentų suruošė 
priėmimą, pavaišino lietu
viškais valgiais ir senelio 
padarytu krupniku ir švietė 
juos lietuviškais klausimais. 
Išsivystė puikus pašnekesys. 

Kaip mūsų reikalai page 
retų. jei keli šimtai lietuvių 
profesorių Vasario 16 proga 
suruoštų mažesnius priėmi
mus savo kolegoms amerikie 
čiams. Nereikėtų dejuoti, kad 
amerikiečiai apie Lietuvą 
mažai žino. Taip pat šimtai 
studentų galėtų pasekti 
studentų Dabšių pavyzdžiu. 

Tadas Dabšys. Kriaučeliūnų 
šeimos premijos naujasis lau
reatas, politinę akciją vykdė ir 
universitete, kur studijuoja. — 
UCIA. Vasario 13 d. studentų 
dienraštyje „UCLA Daily 
Bruin" paskelbė straipsnį, 
kuriame paliečiama Lietuvos 
istorija, okupacija ir apeliuo
jama į akademinį pasaulį 
pa remt i l ietuvių tau tos 
pastangas atgauti laisvę. 
Vasario 17 d. universiteto rajo
ne jis suorganizavo viešą 
Lietuvos Nepriklausomybės 

sukakties minėjimą. Kalbėjo 
Simas Kudirka. Sergej Zamas-
čikov — pabėgęs raudonosios 
armijos generolo sūnus, Šiau
liuose baigęs gimnaziją ir bu
vęs I^atvijos komsomolcų vir
šininkas, ir pats Tadas. 
Minėjimą pravedė V. Čeka
nauskaitė. Juozo Kaributo 
rūpesčiu buvo gautas auto
busas, veltui atvežęs būrelį 
lietuvių iš Los Angeles. Jeigu 
kalbėtojų žodis ir nepasiekė 
studentų masių, bet 28,000 stu
dentų ir šimtus profesorių 
pasiekė pirmajame puslapyje 
paskelbtas Anna Hrachovec 
straipsnis, kuris plačiai ir tiks
liai citavo kalbėtojų mintis. 
I^abai gerą ilgą laišką vasario 
18 d. tame pačiame dienraš
tyje paskelbė ir stud. M. Petru-
šis. 

Politiškai aktyvus Los 
Angeles lietuvių jaunimas, 
skleisdamas žinią apie Lietu
vą, parodė daugiau išradingu
mo už vyresniuosius. 

Juozas Kojelis 

M a l o n i a i k v i e č i a m e J u s d a l y v a u t i 
Lietuvos 6 0 0 m. Kr ikšč ionybės Jubi l ie
j u j e Romoje 1987 m . biržel io 2 4 d. iki 
l iepos 2 d . 

PROGRAMA: 
Popiežiaus Jono Paulio II audiencija su lietuviais. • Šv Tėvo 
sekmadieninės mišios ir arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacija. 
• Mišios Šv. Jono Laterno bazil ikoje. • MIŠIOS 12 apaštalų 
bazilikoje. • Lietuvių chorų pasirodymas. • Lietuvių akademi
ja. • Bufetas Sant 'Angelo pilyje. 

KAINA: (iš Č ikagos 1 asmeniui) 
Hilton S1530.00 
Sheraton/Boston $1375.00 
Polo $1310.00 
Michelangelo/Grand $1255.00 
Nordland $1090.00 

Skrendant iš Los Angeles — pridėti S150.00 prie kainos 
Skrendant iš Bostono. New Yorko ir Toronto — nuimti S50 00 

nuo kainos. 
Šios kainos nejSKaito $13.00 aerouosto mokestį. Kainos gali 

keistis pagal dolerio vertę 

Į šią ka iną į e i n a ; 
Lėktuvo bilietas • 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese kam
baryje) • (Continental) pusryčiai kasdieną • ..Hospitality 
Desk" • Lagaminų nešioj imas • Visas susisiekimo išlaidas 
pagal planą • Bil ietas dėl bufeto Sant 'angelo pilyje 

Dėl informacijos skambinkite Reginai Krutulytei (312) 
436 -5566 a rba „ to l l - f ree" 1 -800 -331-3903 , arba tiesiai 
agentui, kuris y ra Jums arčiausias: 

Romas Kezys 
c/o Vytis Internat ional 
2129 Knapp St. 
Brooklyn. NY 11229 
(718)769-3300 

Alex Laurait is 
c/o American Trave l Service 
9727 S. VVestern A v e . 
Chicago, IL 60643 
(312)238-9787 

Audrone — Jūrate 
c/o Audra Travel Corp. 
1573 Bloor St. West 
Toron to , Ont. M6P 1A4 
CANADA 
(416) 532-8772 

Birutė Za la tor ienė 
c/o Travel Adv isors , Inc. 
1515 N. Harlem Ave. 
Suite 110 
Oak Park. IL 60302 
(312) 524-2244 

Danguole Majauskas 
c/o Comtraage, Inc . 
9265 Overdale Lane 
Br ighton, Ml 48116 
(313) 229-6024 

Romas Kezys siūlo vienos savaites ekskursiją per Vokietiją ir 
Šveicariją. 

Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas { Vokietiją ir 
Šveicariją. Į Austriją, Budapeštą ir Yugoslaviją. ir vienes savaites 
ekskursiją Italijoje. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
1987 M. KELIONĖS Į LIETUVA. 

Čikagos 

' 1 . Gegužės 11-25 
2. Birželio 1-11 
3. Liepos 6-17 

*4 Liepos 6-20 
*5. Liepos 13-27 
•6. Rugp. 3-13 
*7. Rugp. 10-24 
*8. Rugp 17-31 
*9. Rugp. 27-R. 12 
10. Rugsėjo 14-24 

•11. Rugsėjo 21-S. 5 
12. Spalio 5-15 

•13. Spalio 6-22 

Belgrade 1, 
Belgrade 1, 
Maskvoje 1 
Belgrade 1, 
Belgrade 1, 
Belgrade 1 
Belgrade 1 
Belgrade 1 

Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 
Maskvoje 1, Vilniuje 5, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Vilniuje 5, Leningrade 3, Helsinki 1 
Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 

Vilniuje 10, Belgrade 1 
Vilniuje 5, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Vilniuje 10, Belgrade 1 
Vilniuje 10, Belgrade 1 
Vilniuje 10, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Vilniuje 5, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Vilniuje 10, Belgrade 1 
Vilniuje 5, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 

, Vilniuje 10, Varšuvoje 1 ir Belgrade 1 

Maskvoje 1, 
Maskvoje 1, 
Maskvoje 1, 
Maskvoje 1, 

Belgrade 2. Maskvoje 1. 
Belgrade 1. Maskvoje 1, 
Belgrade 1, Maskvoje 1, 
Belgrade 1. Maskvoje 1, 
Belgrade 2. Varšuvoje 1 

$1,765.00 
1,430.00 
1,860.00 
1.860.00 
1.860.00 
1,360.00 
1,860.00 
1.765.00 
1,860.00 
1,260.00 
1,760.00 
1,190.00 

New 
Yorko 

$1,715.00 
1.380.00 
1,660.00 
1,810.00 
1,810.00 
1,310.00 
1.810.00 
1,715.00 
1,810.00 
1,210.00 
1,710.00 
1,140.00 

Kaina bus 
paskelbta vėliau 

* Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. Kainos už viešbutį, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra 
numatytas pagal lėktuvų grupines skridimo kainas 1987 m. sausio mėnesį. 

Nuperkame giminėms automobilius ir sutvarkome dokumentus giminių iškvietimui iš Lietuvos. Parūpiname 
lėktuvų ir traukinių bilietus, viešbučius, automobilius į visus pasaulio kraštus. 

Prices are based on double oceupancy and are subject to change. 

Dėl registracijos ir informacijos skambinkite 312-238-9787. American Travel Service Bureau, 9727 S. 

VVestern Ave., Chicago, III. 60643. 
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70 metų aptarnauja lietuvius 
LITHUANIA, THE 

EUROPEAN ADAM 
Prof dr JUOZO ERETO vokiškai 

parašyta apie Lietuvą, išversta i anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje Kama su persiuntimu 
$4 50 Illinois gyventojai moka $4 75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
454S W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Indėliai iki $100,000.00 
Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

tDLAlHOStt 
LEN0ER 

file:///Vashington


DRAUGAS, šeštadienis. 1987 m. vasario mėn. 28 d. 

VASARIO 16-JI MOTERŲ 
KLUBO POBŪVY.)K 

NAUJOJI LIETUVIŲ FONDO 
PIRMININKĖ Moterys Lietuvių fonde. I? k vaidybos pirmininkė Marija Remie-

nė, jaunimo reikalams Ofelija Haršketytė ir raštinės vedėja Alė 
visų kitų ne numeriu, bet gė- Steponavičienė, 
lių gausumu, jos pačios priso
dintų bei prižiūrėtų. Tiek iš n u o 1 9 7 g m _ Lietuvių fondo ja, o remia, suprasdami reika-
lauko, tiek viduje. (britų ^ ^ b o s n a r ė , eidamas įvai- lingumą. Tad ir atiduodu daug 

Marija Remienė 

Visas Chicagos lietuvių 
moteriškasis skruzdėlynas 
sujudo ir apsidžiaugė, kai 
didžiulės finansinės institu
cijos — Lietuvių fondo — stip
rų ir galingą vairą j savo ran
kas perėmė trapi moteris, bet 
didžiūnė savo dvasia — Mar i 
j a Bare ikai tė-Remienė. 

Čikagiškis moterų pasaulis 
yra jau pripratęs ir yra gero
kai išlepintas regėti vadovau
jančiose vietose moteris. Mies
to mere buvo Jane Byrne, 
dabar vėl siekianti to paties 
vainiko. Lietuvos gen. kon
sule Juzė Daužvardienė per 
daugelį metų buvo pripažinta 
„ambasadorė", vėliau gi jai 

Diplomat iška 
visuomenininke 

Stebint Mariją plačiašakėje 
veikloje, negali atsistebėti jos 
, , d ž e n t e l m e n i š k u m u " — 
kantrybe, neatsikirtinu, taktu 
bei diplomatija, malonia, 

posakiu), tai „josios pilis 
Pati irgi visados, kaip iš 
„Vogue" puslapių išžengusi, 
elegantiška tiktai savo rankų 
darbo dėka. 

Nesvetima jai ir plunksna. 
Bendradarbiauja spaudoje 
straipsniais, pasikalbėjimais, 
reportažais, žiniomis. 

O lietuviškoje dirvoje yra gi
liai įleidusi šaknis, plačiai įsis
t ipr inusi bei išsišakojusi 
visuomenės veikėja. 

Daugiašakėje veikloje 
nuo j a u n y s t ė s 

Susidomėję, pradėjome var
tyti jos dar jauno gyvenimo 
puslapius. 

Jau gimnazijoje, tremtyje, ji 
nerimsta ir palinksta į skau
tes, eidamas įvairias parei
gas, pakildama net ligi tun-
t i n i n k ė s . M a r i j a buvo 
Seserijos vadijos narė, apdo
vanota Pažangumo ir Už Nuo
pelnus ordenais.1950 m. pakel
ta į skautininkės laipsnį. 
Vėliau Marija įsijungė į Lie
tuvių Bendruomenės darbus. 
Matome ją JAV krašto Švie
timo taryboje, Kontrolės komi
sijos pirmininke, PLB tarybos 
Kultūros komisijoje, Ameri
kos Lietuvių Katalikų fede
racijos centro valdybos sek
retore. 

Nuo 1982 m. Katalikų spau
dos draugijos narė. Visą ket
virtadalį šimtmečio pirminin
kavo P u t n a m o sesel ių 
rėmėjams Chicagoje, suor
ganizavusi banketus, vaka-

rias pareigas —renginių vado
vės, naujų narių verbavimo 
komiteto pirmininkės, vajų k o 
miteto pirmininkės, spaudos 
komisijos narės, pelno skirs
tymo komisijos narės, vaidy
bos pirmininko pavaduotojos, 
gi dabar išrinkta Lietuvių fon
do valdybos pirmininke. 

Norėdami supažindinti 
mūsų bendradarbius bei pla
čiąją visuomenę su nauja 
Lietuvių fondo pirmininke, 
davėme jai keletą klausimų, j 
kuriuos ji beveik prievarta, 
vengdama viešumos dėl savo 
kuklumo, nenoriai atsakė. 

— P e r visą fondo gyva
vimo la iką J ū s esate pati 
pirmoji moter i s per imanti 
vairą į savo r a n k a s . Iš kur 
t iek ryž to? — 

— Kaip ir daugelis dalvku 
bei įvykių gyvenime, taip ir 

laisvų valandų lietuvių išei
vijos visuomeniniams reika
lams. — 

— Šiuo metu esate Lie
tuvių fondo vadovė. Kokia 
dabart inė fondo padėt is ir 
kokios atei t ies viltys bei 
planai? — 

— Šie metai yra lietuvių 
fondo jubiliejiniai — 25 metai 
veiklos. Per 25 m. Lietuvių 
fondas išaugo į didelę finan
sinę instituciją, įsigijo pasi
tikėjimą lietuviškoje visuo
menėje ir pajamomis per savo 
gyvavimo laikotarpį parėmė 
lietuvybės išlaikymą 1,792.500 
dolerių. Dar šiais jubilie-
jiniais metais sieksime už
baigti ketunų milijonų kapi
talą. Stengsimės įvairiais 
būdais įtraukti jaunesniuo
sius profesionalus į Lietuvių 
fondo narių eiles, kad kren
tant palūkanoms nereikėtų 

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo narės, tęsdamos ilgame
tę tradiciją, ir šįmet paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo šventę trečiadienį, 
vasario 18 d.. Sharkos resto
rane. Vi 11a Park. Lietuvos ir 
JAV vėliavos. spalvingos 
gėlės, apsupusios dailų lietu
višką koplytstulpį priminė 
narėms ir viešnioms šios 
popietės svarbą. 

Popietės Šaimininkei Bever 
iv Brazytei-Opelkienei papra 
sius. visos dalyves sugiedojo 
JAV ir Lietuvos himnus. 
Klubo pirm. Gladys Kamiene 
pasve ik ino sus i r inkus ias , 
paaiškint) šio klubo narių 
veiklos tikslus, supažindino su 
šių metų valdybos narėmis ir 
popietės šeimininkėmis, pa 
kvietė dalyves priešpiečiauti. 

Kviestai paska i t in inke i 
Dainai Dumbrienei negalint 
atvykti į minėjimą, klubo 
garbės narė Marija Krauchu-
nienė suglaustai peržvelgė 
vieną lietuvių kul tūr inės 
išraiškos šaką. būtent, lietu
vių liaudies dainų lobį. Jau 
19:$H metais buvo surinkta 
daugiau negu 112.000 dainų 
tekstų ir 13,000 melodijų. 
Liaudies dainose atsispindi 
siekimai. svajonės. pasidi 
džiavimas ir dvasios giluma. 

Cia galima surasti istoriniu 
įvykių, mininčių Napoleoną, 
kryžiuočius, kalavijuočius, 
švedus ir 1.1. Per dainą iškyla 
samanotos bakūžės gyventojo 
fantazija ir lakioja po 
dangaus mėlynę, džiaugiasi 
dobilo ar ramunėlės žiedu, 
skatina lakštingala čiulbėti ir 
gegutę kukuoti. Goethe paste
bėjo, jog lietuvių liaudies 
dainos yra tų žmonių kūryba, 
kurie yra daug artimesni gam
tai, taigi, ir poezijai, negu 
išsimokslinęs pasaulis. J is 
panaudojo 4 lietuvių liaudies 
dainas savo dramoje ..The 
Fisher Giri". 

Baigdama trumpa kalbą. M. 
Krauc-hunienė apgailestavo. 
kad šių dienų jaunimas yra 
gana nutolęs nuo dainos, 
nebesigirdi gražiųjų sutarti
nių, kurios skambėdavo 
plačiai, suteikdamos malo
numo klausytojam^ ir patiems 
dainininkams. 

Popietės šeimininkės B. 
Brazy tė-Opeikienė ir Kariiė 
Kaliebe padėkojo visoms už 
dalyvavimą ir pakvietė dar 
ilgiau paviešėti, lietuvišku 
sūriu, duona ir aguoniniu 
pasivaišinti bei prisidėti prie 
suplanuotų popietės paįvai
rinimų. 

M. J. 

šios pareigos atėjo joms spe- mažinti dalinamos sumos, 
ciahai nesiruošiant ir nepla Šiuo metu. turime 5.800 narių. 

visad su šypsena kalba, žmo- rienes, koncertus, madų paro-
gaus išklausymu, patvarumu, das, meno parodas, kultūrines 
gražiu priėjimu ir bendradar- bei meno vakarones ir daugelį 
hiavimu net ir su arogantiš- kitų renginių. 
kais asmenimis. Savo darbš
tumu, sumanumu ir tikslo 
pasiekimu bei užsibrėžtų 
planų įvykdymu ji tikrai pasi-

II Pasaulio Lietuvių Dienų 
kultūrinių-pramoginių ren
ginių komiteto pirmininkė. 
1979 m. Marija sėkmingai 

žymi, nustebindama ne vieną, suorganizavo didžiulį komi-
Be savo nuolatinio pilno tetą „Draugui" remti ir jam 

darbo įstaigoje, Marija atsi- tebevadovauja draugiškoje. 
padėjo populiari vicekonsule davusiai prižiūrėjo savo tė- labai susiklausiusioje nuotai-
Marija Krauchunienė. Milži
niškam, stipriam, gailestin
gam Balfui — tai prestižinei 
lietuviškos šalpos organizaci
jai — daug metų vadovauja 
nuostabios orientacijos bei 
energijos Amerikos susipra
tusi lietuvė filantrope Maria 
Juozaitytė-Rudienė. Senajam 
ir nusipelniusiam Altui (Chi-
cagos skyriui) vadovavo akty
vioji Matilda Marcinkienė. 
Yra ir visa eilė kitų. 

Šias eilutes rašančiai teko 
pažinti M. Remienę Chica
goje, nors, pasirodo, likimo 
buvome sumestos toje pačioj; 
garsioje stovykloje — Hanau 
J i tada — gimnazistė, čia 
rašančioji — mokytoja lie
tuvių įsteigtoje gimnazijoje. 

Marija (kaip ją vH populia
riai vadina Marytė) patrauki.", 
visų dėmesį. Kad ji žavios iš 
vaizdos, tinkonti net ir Bal 
tuose Rūmuose lietuviams 
reprezentuoti, tai — ne jos 
nuopelnas. Tačiau, kad ji tin
ka, kaip tėviškėje sakydavo, 
„ir prie tonciaus ir prie rožon-
čiau8" — tai jau tikrai jos 
pastangos, jei net ir tuo nėra 
jos apdovanojęs Pats Aukš
čiausias. 

vus, o dabar mamą. Josios koje. Nuo 1974 m. ji yra Lie-
namai priemiesty išsiskiria iš tuvių fondo valdybos narė, o 

nuojant. Lietuvių fonde eilę 
metų ėjau įvairias pareigas, 
per kurias su lietuvių fondo 
darbais ir reikalais teko gerai 
susipažinti. Vyriausieji fondo 
vadovai, tiek fondo taryboje. 
tiek valdyboje, ėmė mane 
skatinti fondo valdybos pir
mininkės pareigoms, mano 
kandidatūrą pasiūlė ir rėmė. 
Todėl ir ryžaus šioms parei
goms, turėdama stiprų užnu
garį'- — 

— Kaip gal ima išaiš
kint i , kad J ū s tiek daug 
va landų skir ia te lietuvių 
išeivijai, visuomenės rei
ka l ams? — 

— Kiekviena s žmogus gyve
nime atiduoda savo jėgas ir 
energiją kur nor^: vieni auklė 
darni lietuviškai savo augantį 
jaunimą, kiti savo profesijai. 
dar kiti kūrybai. 0 dar kiti — 
lietuviškos visuomenės rei
kalams. Tarnybinis darbas 
mane per daug neriša, tik tiek. 
kiek reikia pragyvenimui užsi 
dirbti. Artimieji neprieštarau-

o jų turėtų būti bent dvigubai 
daugiau. Nors Lietuvių fon
das, kaip koks plačiašakis 
ąžuolas, remia visas lietu
viukas apraiškas, bet didelė 
dalis tautiečių gal dar nėra įsi
tikinusi jo reikalingumu. 
Tunme viltį, kad lietuviškas 
dosnumas ir jautrumas sa 
viems reikalams įvertins mūsų 
pastangas ir įsijungs į Lie
tuvių fondą amžinam lietuvy
bės išlaikymui. — 

Kuriam laikui esa te iš 
r inkta į vadovybę, o be to 
a r galima pasil ikti ir an t 
ram terminui? — 

Susimąsčiusios paskaitos klausosi rašytojos-Julija Švabaitė-Gylienė 
ir Alė Rūta Arbienė 

— Pagal Lietuvių fondo įsta
tus, tiek valdybos, tiek tary
bos pirmininkai yra renkami jimo 
vieneriems metams. Taigi ir 
mano kadencija baigiasi pir
mame L.F. tarybos apyskai-
tinių metų posėdyje, bet galiu 
būti perrinkta dar vieneriems 
metams, tačiau ne ilgiau pir
mininkauti, kaip 3 metus iš 
eilės. Šiais įstatais neleidžia
ma, bet kūnam asmeniui, 
tapti ..amžinu" pirmininku. — 

— Kaip J ū s įs tengiate ša 
lia savo nuolat inio d a r b o 
Aetna Life & Casua l ty 
bendrovėje, tiek daug l a iko 
atiduoti sunkiam ir a t s a -
komingam. ka r ta i s labai i r 
nedėkingam ar sakyčiau , 
net dažnai ir ne įver t in tam 
o r g a n i z a c i j o s v a d o -

— Bet kokioje veikloje įsipa
reigojusi, įsitraukiu visa šir
dimi ir kiekvienam darbui ski
riu tokį pat dėmesį ir svarbą. 
Tačiau dirbti Lietuvių fonde 
yra malonumas dėl to. kad čia 
vyrauja susiklausymas, dar
bas atliekamas profesionališ
kai ir dėl viso to susilaukiama 
plataus visuomenės pasitikė-

— Atle iski te už tokį 
k laus imą , a r gal i d a b a r 
m o t e r y s t ikė t i s iš fondo 
daug iau , kai J ū s jam vado
vauja te? — 

Lietuvių fondo valdybos posėdyje. iŠ k.: dr. Kazys Ambrozaitis. Marija Remienė. im -tavinv. 
komisijos pirm.. Jonas Vaznelis ir tarybos pirm. Povilas Kilius. 

Nuotr. J . Tar.ulaičio 

vavimui? 

— Veikti šalpos organizaci
jose, o ypač nnkti pinigus, mū
suose yra labai nepopuliarus 
ir neįvertintas darbas. Tačiau 
gyvenant išeivijoje, ir netu
rint savo valstybės, nenorint 
žūti kitataučių jūroie svečioje 
šalyje, mes patys turime išlai
kyti lietuviškas Švietimo ins
titucijas, spaudą bei bendrai 
visus tautinius ir kultūrinius 
pasireiškimus. Tai ir paska
tina mus ne taip populiariam 
darbui ar jo vadovavimui. — 

— J ū s esa te pas i re i škus i 
tok io je v e i k l o s s r i č i ų 
gausybėje; kuri gi ve ik imo 
šaka buvo a r y r a J u m s 
labiausiai prie š i rdies? — 

— Neatrodo, kad Lietuvių 
fonde moterys iki šiol buvo 
skriaudžiamos, š t a i 1986 m. 
Lietuvių fondas paskyrė studi
jų stipendijas 22-iem jau
nuolėms ir H-iems jaunuo
liams. Kitų sričių projektai 
gauna atitinkamą dėmesį, 
pagal jo dydį ir svarbą, nežiū
rint kas prašo finansinės 
paramos tam projektui įgy
vendinti. Nerinkau statistikos 
kiek Lietuvių fonde yra narių 
moterų ir kiek vyrų. Kiek
vienas ,^ narys.-ė yra lygiatei
siai, jei jų auka yra ne mažes
nė kaip 100 dolerių, paaukota 
pagrindiniam kapitalui. Be to. 
būdama valdybos pirmininke, 
neturiu balsavimo teisės pel
no skirstymo komisijoje, tai 
negalėsiu moterų ,.užtarti", 
nors kaip matote, to iki šiol 
nei nereikėjo. — 

— Vėl a t s i p r a š a u už savo 
drąsumą. Dauge l iškilusių 
žymių moterų , netgi , kaip 
min i s t e rės p i r m i n i n k ė s ar 
b u r m i s t r ė s (merės) teigia, 
kad m o t e r i m s d a r sunku 
d i rb t i ir būti p r ipaž in toms 
,,vyrų p a s a u l y " , k u r jų bal
s a s y r a daug sva re sn i s už 
moter i šką . Ar mano te , kad 

ir J u m s teks sus idur t i su 
tokia is sunkumais? — 

— Nors nemalonu, bet rei
kia pripažinti, kad moterims 
yra sunku vadovauti ir būti 
pripažintoms ..vyrų pasauly", 
ypač mūsų tautiečių tarpe. 
Mes. lietuviai, esame labiau 
konservatyvūs, negu šio kraš
to žmonės. Kiek tenka susi
durti tarnyboje, kad ir Aet-
noje, dar mano atmintyje, 
moteris negalėjo užimti net ir 
mažos vadovaujančios pozi
cijos. O ir dabar reikia sunkiu 
darbu įrodyti savo suge
bėjimą ir tinkamumą, kai tuo 
tarpu vyrams to įrodyti nerei
kia. Nemanau, kad man teks 
susidurti su kokiais sunku
mais pačiame Lietuviu fonde. 
Tačiau kas nuostabu, iš šalies 
— ir tai daugiau iš moterų — 
gal ir gali pasitaikyti nepa
sitikėjimo baisų, bet tai nėra 
tikros kliūtys rimtam dar
bui.— 

— L i n k ė d a m a J u m s 
sėkmės Jūsų garbingose ir 
a tsakomingose pareigose, 
k ą J ū s n o r ė t u m ė t e 
pareikšt i moterims".' Taip
gi nepamiršk i te ir toliau 
b e n d r a d a r b i a u t i , k a i p 
praeityje malonėjote! Iš 
anks to dėkoju! — 

— Lietuvės moterys mūsų 
tautoje visados buvo jautrios 
lietuviškiems :.:kalams. To 
ypač būtų reikalinga dabar, 
išeivijoje, ne savame krašte. 
kur lietuviški reikalai gali būti 
lengviau nustumiami i šalį. 
Lietuvės motervs galėtų būti. 
kaip visada yra buvusios, 
įtakingiausios įkvėpėjos ir 
rėmėjos visam tam. kas bran 
gu ir vertinga bendrai gero
vei' — 

St. S. 

' * * '• •<*£** >--? 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 

Sunny Hills, FL 

VASARIO 16-JI - IŠ 
VISU TIK JfcGU, IŠ 
VISOS TIK ŠIRDIES 

Antraštės mįslė išsispręs, 
reportažą iki galo perskaičius. 

Kaip. žinau, dauguma lie
tuviškų telkinių visoj Ameri
koj ir Sunny Hills 69-tą Lie
tuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
sukaktį minėjome sekmadie
nį, vasario 15. 

Pradėjom pamaldomis Šv. 
Teresės bažnytėlėje. Čia 
Mišias koneelebravo kun. L. 
Musteikis su kunigais P. 
Jaraška. A. Kardu. A. Rač
kausku ir lenkų kilmės kle 
bonu Fr. Szczykutovricz. Muz. 
V. Mamaičiui vargonais gro
jant, giedojo ..Antrosios jau
nystės" choras. Lietuvos tris
palvę įnešė ir pamaldoms 
baigiantis išnešė šaulio uni
formoje Antanas Pileckis, ly
dimas tautinius rūbus dėvin
čių Julės Čepukienės ir Bronės 
Motuzienės. Tiek kun. L. Mus
teikio pamoksle, tiek po 
pamaldų klebono Fr. Szczyku-
tovvicz'iaus sveikinime buvo 
linkima ištverti, iki Lietuva 
laisvę atgaus. Klebonui mal
dininkai net paplojo, kas šioje 
bažnytėlėje labai reta. Po gra
žių religinių giesmių pasi
gedau tik Tautos himno. 

Antrą valandą susirinkome 
į Community Center salę. Čia 
reikia paminėti, kad iškilmes 
rengė LB vietinės apylinkės 
valdyba: pirm. Alfonsas Vėla-
vičius. vicepirm. Gana Če-
kauskienė bei nariai Vladas 
Adomavičius. Albina Vyš
niauskienė ir Jonas Zubavi-
čius. Nustebome salės lietuviš
ku išpuošimu: ilgi stalai baltai 
dengti, perjuosti tautinėm 
juostom, apstatyti tautinėm 
vėliaveTeTh. Ant sienų — lie
tuviški kilimėliai. Ant mikro
fono stalelio tautinė vėliavėlė 
ir dvi tautinės lėlės. Miniu tik 

v-bos narius, oficialius ren
gėjus. Salės puošime, o po 
iškilmių kavos ir kepinių vai
šių paruošime taipgi dalyvavę 
jų šeimų nariai, kuriuos palik
siu neįvardijęs. 

Visoms iškilmėms sklan
džiai vadovavo G. Čekaus-
kienė. Jos pakviestas, iškil
mes pradėjo A. Vėlavičius. V. 
Mamaičiui fortepionu lydint, 
visi giedojome JAV ir mūsų 
Tautos himnus, o po kun. L. 
Musteikio invokacinės mal
dos, „Marija, Marija" giesmę. 
Floridos naujojo guberna
toriaus Bob Martinez labai 
mums palankią proklamaciją 
aiškiai perskaitė Genė Belec
kienė. Oficialiosios dalies gale 
ji perskaitė ir ilgoką minėjimo 
rezoliuciją. 

A. Velavičiaus pristatytas 24 
minučių kalbą pasakė iš At
lantos atvykęs aukštas Gene 
ral Electric bendrovės parei
gūnas, JAV LB buvęs kelių 
tarybų narys, demokratų par
tijos veikėjas, prez. Ji m Car-
teno delegacijos narys Europos 
Saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijoj Madride 
Rimas Česonis. Priminęs, kad 
Vasario 16-sios proga atnauji
name įsipareigojimą padėti 
tautai atgauti laisvę, pabrėžė, 
kad ne išeivija, o pati tauta 
laisvę išsikovos. Ragino pažin
ti savo tautą, kuri ir po dau
giau kaip keturių dešimt
m e č i ų v e r g i j o s l i ko 
darbščiausia, kultūringiausia, 
daugeliu atvejų pranašiausia 
visoje Sovietų imperijoje. 
Skatino sekti pogrindžio spau
dą ir pats gausiai citavo LKB 
kroniką. Smerkė tuos. kurie 
neskiria okupantų tarnų nuo 
patriotų, pamiršdami, kad 
šalia šepečių, griškevičių, 
alseikų, yra gajauskai. lapie-
niai ir petkai. Smerkė bijan
čius, bet kokių santykių su 
Lietuvos sportininkais, dai
nininkais, šokėjais. Ryšiai esą 
reikalingi ir būtini, tik ne to
kie, kaip vieno dailininko. 

šlykščiai nusižeminusio prieš 
..partiją ir vyriausybe". Neti
kįs Gorbačiovo „reformų" 
k o s m e t i n i u j o v a l u , bet 
demonstracijos esą vertos 
dėmesio. Per dešimtmetį daly
vavęs JAV LB veikloje, prisi
minė didelius LB pasiekimus 
įvairiose srityse. Gyrė prez. 
Carterį už 200 lietuvių priė
mimą Baltuosiuose rūmuose ir 
lietuvio paskyrimą į Madrido 
konferenciją. Didžiausiu LB 
pasiekimu laikąs Lietuvos 
diplomatinės tarnybos tęsti
numo sutvarkymą. Veiks
niams patarė n esi griebti kas
met dešimčių darbų, kurių 
vistiek nenudirba, o ribotis ke
liais. Šiems metams siūlė tik 
tris svarbius darbus: įtaigoti 
Šv. Tėvą, kad aplankytų Lie
tuvą ir ją moraliai pastip
rintu; raginti prez. Reaganą, 
kad nesiribotų tik dviem veik
liais jaunuoliais l i n u Kojelių 
ir Rita Bureikaite (apie abu 
juos gražiai atsiliepė), bet kad 
iki savo kadencijos galo 
įtrauktų į aukštesnes valdžios 
tarnybas daugiau jo partijai 
ištikimų mūsų tautiečių, kaip 
Kudukis, Zaparackas, Milū-
nas. broliai Anužiai (minėjo 
dar kelias pavardes, kurių 
neužsirašiau); pagaliau įvyk
dyti visų veiksnių konsolida
ciją. Kalbą išpuošęs pogrin
džio spaudos, poezijos ir 
Bronio Railos raštų citatomis, 
baigė Jono Aisčio eilėraščio 
posmeliu apie meilę Lietuvai, 
kurio šį reportažą rašant, 
man nepavyko turimoj Aisčio 
rinktinėj surasti, bet spėjau 
tiksliai, užsirašyti tik dvi 
paskutines eilutes: „(Lietuvą) 
...Mylėti kasdienišką, varga
ną, pilką / Iš visų tik jėgų, iš 
visos tik širdies". Užgriebiau 
tik kelias R Česonio pagrin
dines mintis. Kalba kelis kar
tus buvo pertraukta plojimais. 
Manding, tokios geros kalbos 
galėtų pavydėti daugiašimtės 
auditorijos Detroite, Cleve-
lande ir Chicagoj. 

Meninę dalį atliko 19-kos 
dainininkų Vinco Mamaičio 

vedamas „Antrosios jaunys
tės" choras ir aktorius Vincas 
Žebertavitius. Dvi dainas dai
navo tik mocerys ir keturias 
kartu su vyrais. Tai buvo liau
dies, B. Budriūno, J. Naujalio, 
J. Žilevičiaus, St. Gailevičiaus 
ir J. Gudavičiaus kūriniai. 
Ilgai, intensyviai repetavęs, 
choras pasirodė puikiausiai ir 
saulaukė gausių plojimų. V. 
Žebertavičius i š t rauką iš 
Kazio In6ūros dramos „Vin
cas Kudirka", Bevardžio ir 
Antanėlio pokalbį apie išsva
jotą Lietuvos laisvę, skaitė 
neskubėdamas, su jausmu, 
abu pokalbininkus skirtingu 
balsu interpretuodamas, dėl 
efekto vietomis lūpine ar
monikėle pasigrodams. Buvo 
tikrai tinkamos Vasario 16-os 
progai gabalas. Meninės 
dalies pranešėjo pareigas stro
piai atliko Klemensas Žukaus
kas. 

Kava ir pyragaičiais vaišin
ti ruošiantis, A. Vėlavičius 
paskelbė aukų laisvės reika
lams rinkimo rezultatus: Altai 
suaukota 144 dol., Mikui — 
214 dol., ir LB — 594 dol., iš 
viso 952 dol. Tai rekordinė 
suma pernykštę prašokusi 
bent porą šimtų. Ir ji dar nepil
na. Aukų prašantį laišką iš 
Tautos fondo vadovybės ga
vusieji, kai kurie, įskaitant ir 
6a rašantįjį, aukas išsiuntėm 
prieš minėjimą, tad tikrai 
suaukota per tūkstantį dole
rių. 

Kiek dalyvių? Jų suskaičiau 
71. Nedalyvavo tik sunkiai 
sergantieji, išvykusieji ir kele
tas dėl svarbių priežasčių 
negalėjusiųjų. Dabar jau aiš
ku, kaip gražiai išsipildė Jono 
Aisčio žodžiai. Rimo Česonio 
išdeklamutieji. Sunny Hills 
lietuviai Lietuvą myli „iš visų 
tik jėgų, iš visos tik širdies..." 

Alfonsas Nakas 

Laiškas 
PATIKSLINIMAS 

Š.m. vasario 24 d. „Drauge" 
buvo atspausdinta korespon
dencija „Mus aplankė Lietu
vos gen. konsulas", kurioje K. 
Donelaičio aukštesniosios 
mokyklos mokinė sklandžiai ir 
suglaustai aprašo mano ap
silankymą toje mokykloje. 
A i š k u m o dė l i a i , noriu 
patikslinti vieną sakinį. Ten 
rašoma: ,,Jo (konsulo) parei
gas galima suskirstyti į tris 
dalis: praktiški patarnavimai, 
atnaujinant Lietuvos pasus, 
tvarkant palikimus, patvir
tinant gimimo metrikus ir p.; 
informacijos apie Lietuvą ir 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
1-4 

3940 W. 69 PI. 
5 kamb. mūrinis. 32 m senumo. Pilnas 

rūsys 2 maš. garažas Daug priedų. Labai 
švarus Puikioje vietoje. Arti krautuvių. 
Skambinkite dabar 

No. 695 — 64 ir Spauldlng 
$41,900 — negalima t ikėt. 6 kamb 
apkaltas medinis su priekyje didele veran
da namas. 3 miegam plius paneliuota 
veranda Gražiai išdažytas skiepas, naujas 
centr pečius, naujos nnos ir nutekamieji 

P? MA5 KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

l i e t u v i u s — a t s a k y t i į į v a i r i u s vamzdžiai Didelis kiemas vaikams žaist 
< îmh<Mcite nrie telefono — skambinkit klausimus, su kuriais žmonės 

kreipiasi į Lietuvos konsulatą 
ir reprezentacija". Šiuo metu 
Lietuvos pasus išduoda bei 
juos atnaujina ir palikimų 
bylomis rūpinasi tik mūsų 
generalinis konsulas A. Simu
tis Nevv Yorke. Kiti konsula
tai (I/)s Angeles ir Chicagoj e) 
jam tik talkininkauja, bet tų 
funkcijų patys neatlieka. 

Vaclovas Kleiza 
Iietuvos generalinis konsulas 

Skubėkite 
dabar 

prie telefono — skambinkite 

No. 750 — 46 Ir Karlov — 2 aukštų, 3 
m mūras, 3 miegam, ir 1 % prausyklos 
savininku. 4 kamb. butas pajamoms. 2V2 
auto mūro garažas; atskiras šildymas. Šv. 
Bruno parapijoje. Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

Policininkai • Gaisrininkai 
No. 794 — 84 ir Lawndale 3 mieg. 

gražus mūrinis namas su natūraliu židiniu 
šeimos kamb., pusiau baigtas skiepas, 1 % 
prausyklos, šoninis Įvažiavimas j 2 auto. 
mūr. garažą. Didelis sklypas vaikams žast i , 
daug priedų — labai geras. Skambinkite 
dabar. 

No. 803 — Tinkantis karaliui. 6 kamb 
mūras su 3 dideliais miegam., 3 atskiros 
prausyklos, užbaigtas skiepas — baras su 
bėgančiu vandeniu. 2 auto. garažas, nau
jas nuo sienos iki sienos kilimas. Geresnis 
už puikų, švarus, St. Nick's parapijoje. 
Geras pirkinys — protingai pasielgsite pa
skambindami dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduoaamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

ALGIRDAS LEONAS 

GIEDRĖ 
Ši is tor inė apysaka yra iš 13-jo 

amžiaus gyven imo Lietuvoje, va iz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius, 
karo žyg ius , jaunatv išką mei lę ir pr is i 
rišimą pr ie senos ios t ikybos. 

Knyga 166 ps!.. kieti viršeliai, gražiai 
i š l e i s t a . S p a u d ė M. M o r k ū n o S a v 0 n a m ą g a l l t e p a r duo t i . tik pa-
spaustuvė 1984. Kaina su pers iunt imu skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 

ARTI PAVASARIS. 
JAU PRASIDĖJO NAMŲ 

PARDAVIMAS. 
Jei norite namą parduoti, galiu 
nemokamai įvertinti ir susitarus par
duoti. Turiu laukiančius pirkėjus. 
Prašau paskambinti po 3 vai. p.p. 

778-6916 
Brokeris P. ŽUMBAKIS 

$8.00. I l l inois gyventojai m o k a $8.50. ; sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
Užsakymus siųst i 

D R A U G A S 
4 5 4 5 W . 6 3 r d Street 
C h i c a g o , IL 60629 

1 galime padėti nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite 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 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

% 

Geriausias turtas, kurį mirš
tantis laikas gali duoti, yra ne
suteptas vardas. 

Shakespeare 

B R I D A L D I R E C T O R Y 

VJEDD1NG BELLS 
VENICE BANOUETS 

5636 W. Ful lerton 
Chicago, I I I . 

237-9007 
Banauets For Ali Occasions 

Faclities for up to 700 People 
vveddmg & Anmversary Speoalists 

WEST LANE BANOUETS 
S350 S. Kedzie 

436-1600 
Banquets for VVedd'.ngs & Ali Occasions 

Ouality Service — Reasonable Pnces 
Accomodations For 30 to 300 

Package Plans Available 

A & A LIMOUSINE INC. 
201 W. H i l l g rove , La Grange. I I I . 

579-1621 
Luxury Limousmes & 

Rolls Royces for VVeddmgs and 
Ali Occasions 

Professionally Trained Chaffeurs 

SOKOL STICKNEY 
4131 Home Ave . ilsiear Harlem & 39th) 

St ickney. I I I . 
788-9828 

3anquets For Wedd:ngs & Al! Occasions 
Compiete P a c o g e Psans Avanable 

Reasonaoie Pnces 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - 9HM) v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL, 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N 6 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

L I E T U V I S K O N T R A K T O R I U S 
Pageidauja pirkt i n a m u s Marque t te 
Parko apyl inkėje g ryna i s p in iga is . 
Skambink i te ang l iška i . 

4 3 6 - 7 6 0 4 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji P IRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią įstaigą, p rašome 
paminėti, kad esate arba nor i te būti 
Rimo Stankaus kii jentais. Nuosa
vybės įka inavimas n e m o k a m a i . 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wost 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

Brick building — $600 vveek rent in-
come plūs tavern and 6 rooms for 
ovvner. A 1 condition. 

4001 S. Kedzie Ave. 

OnMKįyi KMIECIK REALTORS 
M 7922 S. PULASKI R0 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Sčerbartei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

4An?ber Holidays" 
1987 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEVV YORKO 

PULASKI CAKE SHOPPE 
4012 W 5Sth St. 

Chicago. I I I . 
735-6486 

Cakes 'or Wedd igs and Ali Occasions 
Come >n and See Our 

VVedd'ng Cake Display Boom 

LA PETITE PASTRY SHOP 
2809 W 63rd St. 

434-4174 
5610 W. 63rd St. 

735-7383 
Chicago. III. 

Soecal zmg m VVeddmg Cakes 
anc M"\aiure Pastr^es 

NEVV GOLD COAST INN 
2525 W. 71 st 

434-4149 
Hali Avaiiabie For VVeddmgs 

Brtdai Shovvers — Funeral Luncheons 
And Ali Occasions — Up To 170 People 

E-ne Jerry & Hank 

ALICE'S MORAVIA 
3735 S. Har lem. 8 e r w y n . I I I . 

484-5505 
Banquets For VVeddmgs. Shovvers & 

Ali Occasions 
Package Plans Available 

Accommodations 'or 50 to 160 

G e g u ž ė s 4 
G e g u ž ė s 12 
Bi rže l io 3 
L i e p o s 7 

$ 1 4 2 9 . 0 0 L i e p o s 20 
1 9 1 5 . 0 0 Rugsė jo 16 
1 5 5 8 . 0 0 S p a l i o 6 
1 9 5 6 . 0 0 Gruodž io 26 

— $ 1 3 9 9 . 0 0 
— 1 4 2 9 . 0 0 

1 7 2 5 . 0 0 
— 1 5 1 4 . 0 0 

MASTER PLUMBING 
L i c e n s e d , Bondad , Insured 

Nau j i darba i ir pataisymai. V i r tuvės 
ir von ios kab ineta i . Keramikos p ly te
lės. Karšto vandens tankai. Flood con -
trol. Užs i k imšę vamzdžiai išvalomi 
e lektra. Pal ik i te pavardę ir te lefoną — 
l ietuviškai . 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

SERVICES 

Jeigu jums reikalinga prižiūrėti mažus 
vaikus arba senesnio amžiaus asmenis, 
daryti namų apyvoką, supirkti maistą ir visą 
kitą. mes pasiryžę padėti — surasime 
tinkamą asmenį bent kokiam darbui pagal 
jūsų pageidavimą. Skambinti: 278-8209 
angliškai arba 434-7642 lietuviškai. 

IŠNUOMOJAMA — F0B MEST 

IŠNUOMOJAMAS 
4 kambarių butas suaugusiems. 
Skambinti 

778-3231 

ESCORT FORMAL WEAR AND 
GLADYS BRIDALS 

3822 W. 111th. Chicago. III. 
238-5001 

Custom Made B'-dal Gowns and 
B' dai Pany Dresses 
^or^a i Wear Rentai 

JETWAY WORLD TRAVELS 
8457 S. Pu lask i . Ch icago . III. 

585-6422 
Honeymoon Speaalists Speaahzing m 
Caribbean. Hawan and Ali Honeymoon 
Destmations Mes kalbame lietuviškai — 
kreipkitės pas Lo-ie 

Kelionių i lg is nuo 10 iki 18 dienų — nauji. įdomesni maršru ta i . 

Regis t rac i jos, informacijos reikalu skambinki te: 
1-800-722-1300 (Tol i Free) 

Iš Massachuset ts ir Kanados skambinki te 1-617-268-8764 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W. Broadway, P.O. Box 116, So. Boston, 

MA 02127 j | -
Įstaigai vadovauja: A lb ina Rudziunas 

' ' « i i i > f 

Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes 

«* 

LIETUVOJE KRIKŠČIONYBĘ 
ĮVEDĖ MINDAUGAS 

Antanas Marma 

ši knyga išleista 1987 m. 285 psl Kama S10 00 Paremta gau
siais istoriniais ir archeologiniais daviniais Gaunama pas platinto
jus. Marginiuose, pas Vaznel|. Patna. Seklyčioje ir Lietuvių Balso 
administracijoje (pas V Šimaitį) 

Užsakymus siųsti: 
Antanas Marma 

4601 S. Talman Ave. 
Chicago, III. 60632 

Plron 

656-2233 

RfAlTOO 

Alew Solo* • Revtiar 
Vittor Soto* • Reoltor -t 

FHA/VA FINANCING 
AVAILABLE 

Ser\ing Y our Community For Over 25 Years 

5727 W. CERMAK 

Apkiluojim. pirkia ir 
piriiodm 

CICERO, IL 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

S606 So. Kedzie Avenue 
Chicago. IL 60629. Tel 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

VENCKAUSKAS. Inc. 
Builders & Remodeling 

INCOME TAX 
SERVICE 
Turintis ilgų metų 

patyrimą 

Pranas G.Meilė,CPA 
2649 West 63 Street 
Chicago, III. 60629 

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

Porches & Decks 
Alummum Sidmg & Trim 

• Vlasonry 
i Additions 

. Fioor & Waii Tile 
• Kitchen & Baths 

•ftec Rooms 
• Insurance Repais 

J o e (312) 5 8 2 - 7 6 0 6 
P e t e r (312) 3 7 1 - 7 4 9 9 

SOPHIE BARČUS 
R A D I O Š E I M O S V A L A N D A 

W C E V - 1 4 5 0 A M 

Lietuvių kalba sekmadien ia is nuo 
7 3 0 iki 8 :30 vai. ryto. Transl iuojama 
iš nuosavos studijfls Marquette Parke 
Vedė ja A ldona Daukus 

7 1 5 9 S . Map lewood A v e n u e 
Chicago. IL 6 0 6 2 9 

T e l . - 7 7 8 - 1 5 4 3 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 9 
valandos 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

I š n u o m o j i ! 4 kamb. butą 
vyresnio amžiaus asmeniui/asme
nims Marquette Parko apylinkėje. 

Skambinkite HE 4-4440 

Išnuomojamas kambarys vyrui 
tarp 65 ir 70 m. amžiaus. Galima 
naudoti garažą. 

2925 W. 71 St. 
778-8264 

Brighton Parko apyl. išnuom. 6 
kamb. butas 2-tram aukšte vyresno 
amž. asmenims. 3 miegm.. apšildo
mas, virimui plytelė ir šaldyt.. patiems 
apsimokėti gazas ir elektra $425 
Skambinti 847-5174. 

FOR SALE 

SIDABRINIS OATSUN 
1980 metų — įkainuota greitam par
davimui. Skambinkite po 6 v.v 
savaitės dienomis. 

925-2082 

YVAGNER and SONS 
TYPEvVRITERS A N D 

ADDING M A C H I N E S 

Nuomoja . Parduoda . Taiso 

V i rš 50 metų pat ik imas jums 

pa ta rnav imas 

5 6 1 0 S. Pu lask i R d . , C h i c a g o 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 



VALENTINA MINKIENĖ 
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN 

So Bostone ir Bostono 
apylinkėse pasklido liūdna ži
nia, kad vasario 19 dieną savo 
namuose širdies smūgiu stai
giai mirė a.a. Valentina Min-
kienė. Minkų pavardė yra 
gerai žinoma kiekvienam 
lietuviui, gyvenančiam Bosto
no apylinkėse. Jos balsą mes 
girdėjome kas sekmadienį duo
dant pranešimus arba skai
tant Magdutės pasakas. Jau jo 
daugiau nebegirdėsi m. Pasku
tinį sekmadieni Magdutės 
pasaką ska i t ė Steponas 
Minkus. 

Valentina Minkienė gimė 
1907 metais lapkričio 15 dieną 
Woroe*«.eryje, MA. Anais lai
kais Amerikoje vyko emigraci
ja iš Lietuvos, atvykdavo daž
n iaus ia i ka imo žmonės. 
Valentina gimė inteligentų 
Paltanavičių šeimoje. Jos tė
vas buvo įsteigęs laikraštį 
„Keleivį" Bostone, įvedęs 
populiarų tipą Maikį ir Tėvą, 
kuris daug metų išsilaikė iki 
„Keleivio" uždarymo. Pats 
Paltanavičius išsikėlė į Wor- „ 
cesterį, dar įsteigė ..Amerikos 
lietuvį" kurį ilgai redagavo, o 
po jo mirties laikraštį perėmė 
redaguoti jo žmona Kai-
riūkstytė-Paltanavičienė. Pal
t anav ič ienė buvo vaisti
ninkė iš profesijos, bet ji dir
bo plunksnos darbą, ypač rašė 
„Amerikos lietuvyje" ir yra 
parašiusi Magdutės pasakas, 
kurias skaitant girdėdavom 
jos dukterį Valentiną Minkie-
nę. 

Valentina užaugo susipra
tusių lietuvių šeimoje ir iš šei
mos paveldėjo l ietuvybės 
meilę. Jaunystėje Valentina 
mėgo vaidinti įvairiuose lietu
vių rateliuose, kurių buvo 
daug anais neramiais ginčų 
laikais, kada kovojo dešinysis 
ir kairysis sparnas. Valen
tina buvo gerai išauklėta, bai
gusi New England konser
va to r i j ą , vedus i c h o r u s 
Bostone, akompanavusi solis
tams ir solistėms. J i ištekėjo 
už advokato Stepono Min-
kaus, kuris savo profesiją 
paaukojo lietuvybei. 1934 
metais abu Minkai įsteigė 
Naujosios Anglijos radijo 
programą lietuvių kalba, kad 
lietuviškas žodis pasklistų po 
Naująją Angliją. 1936 metais 
prie lietuviško žodžio buvo pri
jungta ir anglų kalba, ką mes 
girdime i r dabar. Anglišką 
dalį pravesdavo Steponas ir 
lietuvišką — Valentina. 1938 
metais Minkai davė translia
cijas į Lietuvą, kas buvo nau
jas ir didelis dalykas anais 
laikais. 

Minkai ruošė renginius 
programai išlaikyti, Miss New 
England karalienės rinkimus, 
išrenkant gražiausiąją lietu
vaitę. Tai yra tikrai naujas 
reiškinys mūsų kultūriniam 
gyvenime. Minkai stengėsi 
prisitaikyti ir prie naujų atei
vių, kurie atsirado po antrojo 
karo Amerikoje ir kritiškai žiū
rėjo į Minkų darbą. Patys Min
kai yra padarę 70 afidevitų ir 
tiek asmenų jų dėka atvyko. 
Valentina ir dabar dirbo atei
nančiam renginiui, kuris turė
jo būti kovo 22 dieną, ir 
rūpinosi jo darbų rėmėjais. 

Atsisveikinimas su Valen
t ina įvyko Kasper laidotuvių 
namuose So. Bostone. Kun. A. 
Kontautas, Šv. Petro parapi
jos klebonas, atkalbėjo mal
das. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo poetas Stasys Sant
varas, kuris savo poetišku žo
džiu nubrėžė Valentinos gyve-

Zmonių esti keturių rūšių: 
kurie nieko nežino ir nežino, 
kad nežino, — jie yra kvaili, — 
venkite jų; 

kurie nieko nežino, bet žino, 
kad nežino, — jie yra nemok
šos, — pamokykite juos; 

kurie žino, bet nežino, kad 
žino, jie yra apsnūdę. — pa 
žadinkite juos, 

kurie žino ir žino, kad žino, 
— jie yra išmintingi. — sekite 
juos. Arabų išmintis 

nimą bei darbus. Tautinės 
sąjungos vardu kalbėjo rašy
tojas Jonas Vizbaras, kuris 
tęsė Valentinos gyvenimą ir 
jos darbus, Altos vardu kalbė
jo Bronius Paliulis, Moterų 
federacijos Bostono klubo var
du kelis žodžius tarė EI. Vasy-
liūnienė ir L. Bendruomenės 
vardu kalbėjo Bostono apyl. 
pirmininkas Brutenis Veitas. 
Minėjimą pravedė EI. Vasy-
liūnienė. 

Pirmadienį vasario 23 
dieną, 10 vai. ryto Šv. Petro 
parapijoje So. Bostone buvo 
atlaikytos šv. Mišios už a.a. 

Valentinos sielą. J i buvo 
p a l a i d o t a F o r e s t Hil l 
kapinėse. 

Savo ilgame gyvenime Va
lentina priklausė Sandarai 60 
metų, priklausė įvairiom or
ganizacijom ir lietuvišką Žodį 
skleidė 53 metus ištikimai. 
Užuojauta jos vyrui Steponui 
Minkui, kuris, nežiūrint savo 
asmeninės nelaimės, tęsia 
toliau radijo programą, 
užuojautos jos seseriai Irenai 
Williams. Ilsėkis ramybėje, 
brangioji sese, dirbusi nepri
klausomai Lietuvai. 

Elena Vasyliūnienė 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.f.A. 
KOSTAS JAROŠIUS 

Šiandien, vasario 28 d. sueina penki metai, kai staigi 
mirtis iš mūsų tarpo išskyrė bangų tėvelį ir dėdę. 

Nors laikas nesustojančiai bėga, jis yra visuomet mūsų 
mintyse. 

Paminėti šią liūdną sukaktį, šv. Mišios aukojamos 
Chicagoje ir jo mieloje gimtinėje. 

Nuoširdžiai prašome prisiminti velionį savo maldose. 
Tegul Aukščiausias suteikia jam amžiną ramybę. 

Liūdintys — duktė ir giminės. 

A.tA. 
Prof. STASIUI STULPINUI 

mi; i, žmonai LIUDMILAI, broliui dr. GABRIELIUI 
MISEVIČIUI ir jų šeimoms bei velionio seseriai ir 
broliui Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą ir kar tu liū
dime. 

Genė ir Kazys Šukiai 
Janina ir Jonas Šalnai I 

LIETUVIŠKOS KASETĖS 
ESTRADINĖ-ŠOKIŲ MUZIKA 

1. Gervės skrenda — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai. 

2. Raganėlių puota — instru-
mentalinis ir vokalinis ansamblis 
Nerija. 

3. Volungėlė — įvairūs orkestrai 
ir dainininkai. 

4. Nakties muzika — įvairūs or
kestrai ir dainininkai. 

5. Myliu — Įvairūs orkestrai ir 
dainininkai. 

6. Už viską švelniau — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai. 

7. Paklydo ramunė — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai. 

8. Balti balandžiai — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai. 

9. Vilniui — įvairūs orkestrai ir 
daininkai. 

10. Su tavim kartu — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai. 

11. Gimtinės aidai — B. Gor-
bulskio dainos su orkestru ir 
dainininkais. 

12. Brangiausias žodis — Rau
donikio dainos su orkestru ir 
dainininkais. 

13. Dar širdyje ne sutema — 
įvairūs orkestrai ir dainininkai. 

14. Dainuok ir šok — dainuoja 
J . Nakutavičius su Dana 
Striugaite. 

15. Ir vėl žydi gėlės — dainuoja 
Juozas Nakutavičius, naujai išleis
ta kasetė. 

16. Armonika — kaimo kapela 
su dainininkais. 

17. Mūsų kaime gegužinė — 
kaimo kapela su dainininkais. 

18. Tūkstantis žingsnelių — 
kaimo muzika, dainuoja E. Kuodis 
su Girijotu. 

19. Vyrų ir moterų oktetai — iš 
okupuotos Lietuvos. 

20. Šventieji vakarai — Dainų ir 
šokių ansamblis Lietuva. 

21. Chorai I — įvairūs chorai iš 
okupuotos Lietuvos. 

22. Chorai II — įvairūs chorai iš 
okupuotos Lietuvos. 

23. Ąžuoiiukas — žymusis ber
niukų choras iš okupuotos 
Lietuvos. 

šios visos kasetės yra 60 
minučių ilgumo. Vienos kasetės 
kaina — 10 dol. su persiuntimu. 

1. Virgilijus Noreika — dainuoja 
liaudies, estradines dainas ir 
operų arijas. 

2. Aliukų broliai 1983 — viena iš 
populiariausių grupių okupuotoje 
Lietuvoje. 

3. Aliukų broliai 1984 — viena iš 
populiariausių grupių okupuotoje 
Lietuvoje. 

šios trys kasetės yra 90 minučių 
ilgumo, Vienos kasetės kaina — 
15 dol. su persiuntimu. 

Užsakant kasetes, čekius rašyti 
Lyra Records, Inc.. 236 Norman-
dy Rd., Massapequa. N Y. 11758. 
Tel. 516 795-7930. skambinti 
vakarais. 

Taip pat ga''ma gauti visokių šo
kių muzikos kasečių, tik instru
mentinės, be įdainavimo. Su
interesuoti prašom rašyti nurodytu 
adresu ir prašykite kasečių sąrašo 

Šias kasetes taip pat galima gauti: 
Gift International, Inc., 

2501 W. 71 St., Chicago, IL 60629 

I^ranesame draugams ir pažįstamiems, kad mirė 

A.tA. 
NIJOLĖ H. FEEMAN 

( B A U Ž A I T Ė ) 

Gyveno Davison. MI. 
Mirė 1987 m. vasario 25 d. 12:06 vai. ryto, Harper 

ligoninėje, Detroite. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Carl, duktė Gina 

Schaffer, jos vyras Terry, sūnus Edmundas, anūkėlis Steven 
Schaffer, teta ir dėdė Elena ir Albinas Bočkai, pusseserė 
Nijolė Tamulaitienė su šeima, pusbrolis Tomas Bockus su 
žmona Toronte, teta Stasė Kananavičienė ir pusseserė Auš
ra Philadelphij'oe, dukterėčios Rasa Baužaitė, Audra 
O'Brien su vyru James, Nicole ir Liana Baužaitės bei kiti 
riminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas buvo pašarvotas Vašu, Rodgers & Connell, 4375 
N. Woodward Ave., Royal Oak, MI, koplyčioje. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 28 d. su Mišiom 
laidotuvių koplyčioje už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į rloly Sepulchre kapines. 

Nv ordžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus prisimini velionę savo maldose. 

Nul Idę vyras , duktė i r sūnus. 
Laidotuvių direkt Yolanda Zaparackienė. Tel. 313-554-1275. 

"Į DRAUGAS, šeštadienis. 1987 m. vasario mėn. 28 d. 

PADĖKA 

A.tA. 
Barbora Panavienė 

Mūsų brangi mainytė, uošvė ir senelė mirė 1987 m. 
sausio 5 d. ir buvo palaidota sausio 8 d. Šv. Kazimiero 

į kapinėse Chicagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui už maldas 

koplyčioje, mūsų mielam giminaičiui kun. Juozui Panavui 
už maldas koplyčioje, už atnašavimą gedulingų šv. Mišių ir 
palydėjimą į kapines. 

Dėkojame visiems atsilankiusiems į koplyčią, atsiuntu
siems gėlių, užprašiusiems Sv. Mišias ir aukas, kurios buvo 
perduotos organizacijoms a.a. mamytės atminimui. Taip pat 
dėkojame visiems užjautusiems mus atsilankymu koplyčio
je, žodžiu, laiškais, užuojautomis spaudoje ir palydėjusiems į 
amžiną poilsio vietą. 

Ypatinga padėka karsto nešėjams ir laidotuvių direkto
riui D. Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems mūsų nuoširdi padėka. 
Nuliūdę duktė V a n d a Stankienė, žen tas J o n a s , 

anūka i : Smilius su žmona Valyte, Ramoną ir Rimas. 

A.tA. 
ELENAI TURAUSKIENEI 

mirus, velionės sesutei BIRUTEI PRAPUOLENIE-
NEI, šeimai, giminėms ir artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir liūdime kartu. 

Dalia ir Jonas Kučėnai 
Antanina Noreikienė 
Bronius ir Eleonora Paliulioniai 
Liucija ir Regimantas Vedegiai 

Mylimai seseriai 

A.tA. 
ELENAI TURAUSKIENEI 

amžiams iškeliavus, skausmu dalomės su mūsų miela 
seniūne RTRUTE PRAPUOLENIENE. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
ELENAI TURAUSKIENEI 

mirus, skaudaus išsiskyrimo valandoje užjaučiame se
serį BIRUTĘ PRAPUOLENIENE. 

Valė ir Jonas Pleiriai 
Rūta ir Jonas Spurgiai 

Brangi a n; tėveliui 

A.tA. 
Prof. J O N U I PALTAROKUI 

mirus, dukrą JOANĄ VAIAITIENĘ ir artimuosius 
nuoširdžia: užjaučiame. 

Illinois Lietuvių Gydytojų 
pagalbinis moterų vienetas 

_k_ r 

P A D Ė K A 

A.tA. 
Klemensas Čižauskas 

Mano mylimas vyras mirė 1987 m. sausio 29 d. ir buvo 
palaidotas vasario 2 d. lietuvių Tautinėse kapinėse, Chicago
je-

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie suteikėjam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžinojo poilsio vietą. 

Nuoširdi padėka kan. Vacį. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje, už gedulingas pamaldas bažnyčioje ir už velio
nio palydėjimą į kapines. Ačiū sol. Algirdui Braziui už gies
mes bažnyčioje. 

Ypatingai dėkoju Vytauto Didž. Šaulių rinktinei, 
vadovaujamai VI. Išganaičio. už pravestą atsisveikinimą, 
už garbės sargybą koplyčioje ir bažnyčioje ir už įspūdingas 
apeigas kapinėse. 

Dėkoju Amerikos Lietuvių Tarybai, Iietuvos Dukterų 
dr-jai, liet. Soc. demokratų 4-ai kuopai, Marąuette Parko 
namų sav. dr-jai, Suvalkiečių dr-jos valdybai ir nariams ir 
SI A organizacijos nariams. 

Nuoširdus ačiū visiems aukojusiems šv. Mišioms, 
atsiuntusiems gėles, aukojusiems Tautos Fondui ir kitoms 
or gani zaci j om s. 

Dėkoju visiems draugams ir giminėms, dalyvavusiems 
laidotuvėse, man pareiškusiems užuojautą žodžiu ar per 
spaudą ir tuomi palengvinusiems širdies skausmą. 

Reiškiu ypatingą padėką Jūratei ir Edm. Jašiūnams, 
kurie pirmieji atėjo liūdesio valandoje man pagelbėti. 

Dėkoju laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui už 
tvarkingą patarnavimą 

O tu, mano mylimas vyre, ilsėkis ramybėje ir lauki 
manęs ateinant. 

Liūdinti žmona Elena . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i forn ia Avenue 

Te le fonas - 523-0440 

P E T K Ų S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St. , Chicago 
Telefonas — 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69ih S t ree t - Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy., Pa los Hills, Illinois 
Tel. - 974-4 410 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

E V A N S - E V A N A U S K A S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

9837 S. Kedzie Avenue , E v e r g r e e n Pa rk , I l l inois 
(Anksčiau buvę 6845 Sou th Western Avenue) 

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marąuette Parke Cbicagoje ir 

priemiesčiuose 
T e l . — 4 2 2 - 2 0 0 0 



s DRAUGAS, šeštadienis. 1987 m. vasario mėn. 28 d. 

x I)r. Antanas Razma, 
įvairiom progom jau kėlęs 
pagalbos reikalą tautiečiams 
tėvynėje, krikščioniško savait
galio antros dienos popietėj, 
kovo 15 d.. 3 vai. po piet 
Marqutte Parko parapijos 
patalpose nagrinės tikslus bei 
būdus pagelbėti persekioja
miems okupuotoje Lietuvoje. 

x Algis A. Regis Vytauto 
Didi. šaulių rinktinės meti
niame susirinkime buvo 
paskelbtas garbės šauliu už 
nuopelnus šauliškoje ir visuo
meninėje veikloje. A. Regis jau 
kelias kadencijas yra Vytauto 
Didž. šaulių rinktinės garbės 
teismo pirmininkas. 

x „Ner i jos" tunto jūrų 
skaučių mamytės jungiasi 
talkon kovo h d. įvyksiančioje 
Kaziuko mugėje. Mamytės, 
talkinamos skaučių, patar
naus švedams valgykloje, 
mažojoje -Jaunimo centro salė
je. Maistą pagamins tunto 
narė Marytė Kupcikevičienė, 
Talman delikatesų prekybos 
savininkė. Darbą virtuvėje ir 
valgykloje koordinuos skau
tininke Roma Norkienė. Visos 
mamytės kviečiamos talkon. 

x L i e t u v i ų J a u n i m o 
sąjunga kviečia visą Chica-
gos ir apylinkių lietuvišką jau
nimą aktyviai jungtis sąjun
gos veiklon. Visi kviečiami ^ 
sekmadienį, kovo 1 d.. 1! vai. 
ryto atvykti į susirinkimą Jau
nimo centro LB kambary?e. 

x Inž. Edmundas Milius, 
Mt. Prospect. 111.. Jonas Bu-
jauskas. Detroit, Mich.. už kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
25 dol. auką. Nuoširdus ir di
delis ačiū. 

x Dr. Vidas Nemickas. 
širdies ir vidaus ligų specialis
tas praneša, kad atidaro nau
ją įstaigą. Adresas: 7722 S. 
Kedzie Ave., Chicago, 111. 
60652. ofs. tel. 47l-.:!30<>. rez. 
442-8297. Įstaiga veiks pirm. 
antr.. ketvr. ir penkt. pagal 
susitarimą. 

(pr. i 

x Kaziuko mugė, ruošiama 
Chicagos skautų ir skaučių, 
įvyks sekmadienį, kovo 8 d.. 
Jaunimo centre. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti. 

(pr.) 

x J „Draugo" koncertą, 
kuris bus kovo 28 d., šeštadie 
nj. Marijos aukštesniosios 
m o k y k l o s a u d i t o r i j o j e 
Chicagoje. bilietus gaiima 
įsigyti Gifts International — 
N.J. Vaznelių prekvboje. 2501 
W. 71 St.. Chicagol 111. 60629 
Tel. 471-1424. 

' p r . i 

x Falanga . Klaipėda (su 
nakvyne), Panevėžys, Kau
nas, tai tik keletas iš Lie
tuvos miestų kuriuos lankys 
G.T. Internat ional . Inc., 
ekskursantai . Registruotis 
prašom skambinti: (312)430-
7272. 

(sk.) 
x Baltic Monuments. Inc., 

262! W, 71 Street. Chicago. 111. 
Tel. 176-2*82. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai 
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Akiniai siuntimui į Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaite 

Optical Studio. 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas ~~»J>~tyf>. 

'sk.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkite.8 į Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road - Tel VI 7-7747. ( s k į 

x „The Chicago Catho-
lic" savaitraštyje vasario 27 
d. laidoje, yra kun. J. Pruns-
kio straipsnis apie lietuvos 
krikšto 800 metų jubiliejaus 
pasiruošimus kovo 14 ir 15 d. 
savaitgaly, kurį rengia Liet. 
Kat. federacija. Tame pačia
me numeryje net du kartu yra 
paminėtas Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas. 

x Kostas Os t rauskas yra 
vienas iš stipriausiųjų dra
maturgų išeivijoje. Jo drama 
„Čičinskas'* bus suvaidinta 
gegužės 5 d., sekmadienį, 2:30 
vai p.p. Jaunimo centre. Vai
dins Chicagos lietuvių teatro 
..Vaidilutės" aktoriai: Aud
rius Viktorą, Edis Šulaitis, 
Viktoras Radvila ir Laima 
Sulaitv tė. 

x Lietuvių Fondo pelno 
skirstymo komisija primena, 
kad LF paramai gauti prašy
mus reikia paduoti bendrie
siems reikalams iki kovo 15 d.. 
o studentų stipendijoms iki 
balandžio 15 d. Vėliau paduo
ti prašymai šių metų skirs
tyme nebus svarstomi. Laikas 
nustatomas pašto antspaudo 
data Visi prašytojai turi už
pildyti Lietuvių Fondo nusta
tytos formos anketas, kurios 
gaunamos lietuvių Fondo 
būstinėje, 3801 West 59th St., 
Chicago. UI. 60629. tel. 312— 
471-3900. 

x Ona Ivaškienė. So. Bos-
ton. Mass., mūsų nuoširdi ir 
didelė rėmėja, garbės prenu-
meratorė. dienraščio stiprini
mui atsiuntė visą šimtinę ir 
palinkėjo visam „Draugo"" šta
bui geros sėkmės dirbant lietu
višką spaudos darbą. Nuošir
dus a6ū už realią auką ir 
linkėjimus. 

x Inž. Mykolas Lukas , 
Sunny Hills. Fla„ Algis Nor
kevičius. Westborough. Mass.. 
Juozas Lukas. Grand Rapids, 
Mich.. Jer. Švabas. Chicago. 
UI.. Jonas Žostautas. No. 
Redington Beach. Fla.. Petras 
Mikšys, Leicester. Mass.. pra
tęsdami prenumeratą kiek
vienas pridėjo po 15 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x Rimas Stankus , kuris 
buvo paskelbtas tarp iškiliųjų 
nekilnojamo turto agentų 
Re Max Real Estate. nuošir
džiai dėkoja lietuviams, kurie 
savo pasitikėjimu ir rekomen
dacijomis būdami jo klijentais 
padėjo jam to pasiekti. Rimas 
ir ateityje sąžiningai patar
naus lietuviams perkant ar 
parduodant nuosavybes: Mar-
ųuette Park. Brighton Park, 
Oak b w n . Palos. Orland. 
Hickory Hills ir kitur. Tel 361-
5950 arba 636-6169. 

(pr. i 

x Aplankiusi Austriją, 
Vengriją ir Jugoslavi ją 
..laiškai lietuviams'" ekskur
sija atvyks į Romą užbaigti 
kelionę ir dalyvauti Jubilie
jaus šventėje. Kelionė vyks 
š.m. birželio mėn. 11 d. iki lie
pos 2 d. Vykstantieji į Romos 
iškilmes aplankys Vieną, 
Budapeštą, Jugoslaviją ir 
Pompėją. Registracija ir infor
macija: American Travel Ser
vice Bureau, 9727 So. "Vv'estern 
Ave.. Chicago. 111. 60643. Tel. 
1-312-238-9787. 

(sk.) 

x Darome nuo t r aukas dėl 
pasų ir kitų dokumentų, ku
rias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau. 9727 S. Vv'estern Ave. 
Chicago. 111. 60634. Tel. 238-
9787. 

'sk.) 
x Lietuviškas r e s t o r a n a s 

Burhank — atidarytas 7 die
nas savaitėje nuo 11-8 v.v.. 
šešt.. sekm. nuo 8-8 v.v. Taip 
pat paruošiam maistą ves
tuvėms ir kitiems paren 
gimams. Savininkė: Jul i ja 
Liutikienė, SAGILS'S 6*14 
W H? St.. tel. 59M)f>85. 

'sk.) 

x Sv. J u r g i o p a r a p i j a Chi
cagoje rengia makaronų balių 
JLotea pasta III'", šeštadieni 
kovo 21, 5:30 v.v. parapijos 
salėje. 911 W. 32nd Place. 
Bilietai 5 dol. iš anksto, 6 dol. 
prie durų. 2.50 dol. vaikams. I 
bilieto kainą įeina makaronų 
vakarienė su stikline vyno 
suaugusiems. Bus pramogų, 
šokiai ir linksma nuotaika. 
Skambinti į parapijos klebo
niją 376-2141. Visi maloniai 
kviečiami. 

x L 'žgavėnių k a r n a v a l e — 
Mardi Gras, kurį rengia lietu
viškos organizacijos šį šešta
dienį Jaunimo centre, bus 
lietuvių medžiotojų primedžio-
tos žvėrienos vakarienė, jūrų 
skautų disco. du orkestrai ir 
t.t. Gražiausios kaukės bus 
premi juo jamos . Premijas 
gražiausioms kaukėms įteiks 
Ed. Vrdolyak, kandidatas į 
Chicagos miesto burmistrus. 

x Msgr . J o n a s A. Kučin
gis , Ix)s Angeles. Cal„ „Drau
go" ir kitos lietuviškos spau
dos didelis rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Msgr. J . Kučingiui. mūsų gar
bės prenumeratoriui, tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Kun . B. Pacevič ius , To
ronto. Kanada, mūsų garbės 
prenumeratorius ir nuoširdus 
„Draugo" rėmėjas, už kai<v 

dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuošir
dus ir didelis ačiū. 

x l ) r . A n t a n a s B e l u k a s , 
Evergreen Park. UI., pratęsda
mas ..Draug>>" prenumeratą, 
atsiuntė visą šimtinę. Dr. Ant. 
Belieka skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už gražią 
paramą labai dėkojame. 

x Inž. -Juozas Rimkevi
č ius . Chicago. UI., lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenume
ratą su 25 dol. auka. J. Rimke
vičiui, mūsų garbės prenu
meratoriui, tariame nuoširdų 
ačiū. 

x V y t a u t a s Č ižauskas , 
Detroit. Mich.. pratęsė pre
numeratą ir atsiuntė 83 dol. už 
parduotas „Draugo" knygas. 
V. Cižauskas yra mūsų arti
mas bendradarbis, pas kurį 
galima užsisakyti „Draugą" ir 
įsigyti įvairių leidinių. 

x J A V L B L e m o n t o apy
linkės valdyba ir bažnytinis 
komitetas kovo 3 d., antra
dienį, ateitininkų namų apati
nėje salėje ruošia Užgavėnių 
blynų vakarą. Pradžia 6 vai. 
vakare. 

(pr.) 

x Ba lzeko Lietuvių kul 
tūros muziejus ieško energin 
gos krautuvėlės (Gift shop) 
tarnautojos su kiek nors paty
rimo. Valandos 10 iki 4. pirma
dieniais iki 8. Skambinti Va
lentinui Ramoniui, 582-6500. 

(sk.) 
x A m e r i c a n T r a v e l Ser

vice Bureau praneša, kad 
vykstantieji i Lietuvą turės 
progos aplankyti Klaipėdą. 
Palangą, Panevėžį ir Kauną. 

(sk.) 

x ( i r e i t a m p a r d a v i m u i (dėl 
mirties šeimoje) Sunny Hills. 
Floridoje. Namas -i-jų mie
gamų. Centrinis šildymas ir 
šaldymas. I^abai gražioje ir 
patogioje vietoje. Nepaprastas 
pirkinys 42.500 dol. pilnai su 
visais baldais. Teirautis pas 
savininką Sunny Hills Fl.: tel. 
904—773-3349. Chicagoje: tel. 
434-2876. 

(sk.) 

x Šve ica r i j a . Austr i jos 
T i ro l i s , Italija ir Jubiliejaus 
šventė Romoje — „Draugo"' 
ekskursijos maršrutas š.m. bir
želio 11 d. iki liepos 2 d Dėl 
kainų, brošiūrų ir informaci
jos kreiptis. American Travel 
Service Bureau. 9727 So. Wes-
tem Ave.. Chicago. UI. 60643. 
Te!, i -312-£38-9787. 

(sk.. 

IŠARTI IR TOLI 

Sol. Antanas Pavasaris, atvykstąs iš Lx>s Angeles. Cal., atlikti dalį 
programos „Draugo" rengiamam koncerte kovo 28 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. 

x V ik to ra s Sutkus, West 
Germany, didelis lietuviškos 
spaudos rėmėjas, su prenu
meratos pratęsimu atsiuntė 
visą šimtinę. V. Sutkui, mūsų 
garbės prenumeratoriui ir 
nuolatiniam rėmėjui, tariame 
nuoširdų a6ū. 

x I)r. L. Bajorūnas, Pom-
pano Beach, Fla., mūsų nuola
tinis rėmėjas, garbės prenu
merator ius , pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė visą 
šimtinę su laišku, kuriame 
rašoma, kad „Draugui" kelia
mos bylos turėtų būti išlygin
tos be teismo, tam reikalui 
reiktų sudaryti tnjų asmenų 
grupę, vieną iš marijonų ir iš 
dviejų pasauliečių kata
likų ..kas atsitiktu su „Drau
gu", jei bent viena... byla būtų 
pralaimėta. Labai dėkojame 
už auką ir laiškutį. 

x S i g i t a s M i k n a i t i s , 
Clarendon Hills. Iii., žinomas 
skautų veikėjas, atsiuntė už 
tris ..Draugo'" prenumeratas ir 
dar pridėjo auką už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
ačiū. 

x .Juozas Taoras , St. 
Petersburg Beach. Fla.. pra
tęsė prenumeratą su 25 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. J. Tao-
rą skelbiame garbės prenu
meratorium, o už mielą auką 
labai dėkojame Malonu pami
nėti, kad Taoras buvo mūsų 
artimas bendradarbis, kurį lai
ką platino lietuviškas knygas, 
bet dėl visuomenės mažo susi
domėjimo knygų skaitymu 
buvo priverstas knygų plati
nimą nutraukti. 1986 m. Tao
ras buvo atsiuntęs taip pat 25 
dol. auką, bet per neapsižiū
rėjimą buvo nepaskelbta. Atsi
prašome. 

x V y t a u t a s Mažel is , 
Ridgevvood, N.Y., Sophie 
Gliožeris, Chicago, 111.. „Drau
go" apsigynimo fondui kiek
vienas atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Nuoširdus atiū. 

x A n t a n a s Valančius, 
VVorcester. Mass. S. M. Jamei-
kis, Palm Beach Shores, Via.. 
kiekvienas atsiuntė po 30 dol. 
auką „Draugo" apsigynimo 
fondui. I>anai dėkojame. 

x Racine Bakery, Inc. 
Chicago. UI., savininkai D. ir J. 
Kapačinskai atsiliepdami į 
„Draugo" renginių komisijos 
išsiuntinėtą laišką dėl ruošia
mo koncerto programos lei
dinio, atsiuntė 50 dol. ček). 
Nuoširdus ačiū. Racine kepvk-
los duona ir pyragai turi gerą 
skonį, juos valgo dideli ir maži 
su pasigardžiavimu. Kon
certas bus kovo 28 d. Marijos 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje. 

x Baltic Blossoms, 245! 
W. 69th Street, Chicago. 111.. 
gėlių krautuvė vedama lietu
vaičių. „Draugo" koncerto 
ruošiamam programos lei
diniui atsiuntė 25 dol. čekį. 
Labai dėkojame. Jų krautuvė
je per apvalius metus žydi 
gėlės ir pasirinkimas visom 
progom yra įvairus ir didelis. 

x Poetas J o n a s Rūtenis, 
Hyannis, Mass.. pratęsdamas 
..Draugo" prenumeratą, pri
dėjo ir 10 dol. už kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. „Vaivos juos
ta", eilėraščiai ir dialogai, 
išleista 1986 m„ 134 psl„ kieti 
viršeliai. Tai paskutinis auto
riaus veikalas, kurį su įdomu
mu perskaitys kiekvienas 
poezijos mėgėjas. Gaunamas 
„Drauge". Su persiuntimu kai
nuoja 7 dol. 

J . A. \ ALSTYBfcSK 

— Angelė Nelsienė, LB 
Vakarų apyg. pirm.. Jaak 
Treiman, estų konsulas, ir 
Valdis Paviovskis, Amer. Lat
vių sąjungos vicepirm., deda 
pastangas, kad naujuosiuose 
Californijos istorijos vadovė
liuose šalia kitų „holocaustų" 
būtų minimos ir masinės 
žudynės Pabaltijo valstybėse. 
Pirmajame vadovėlio projekte 
Pabaltijo valstybės išleistos. 
Pabaltiečių iniciatyva arti
moje ateityje bus pasitarimas 
su Californijos valstybės švie
timo komisijos atstovais. 
Medžiaga apie komunistų ir 
nacių vykdytas žudynes 
Pabaltijo valstybėse švietimo 
komisijai laiku buvo įteikta. 

— Virginija Misiūnaitė-
Skot te yra viena kelionių biu
ro vedėjų ir sąžininga kelio
nių patarėja. Ji viena iš 
pirmųjų „atrado" lietuvius 
Seattle mieste. 

— A. a. Kazys Miklas-
M i k l a s e v i č i u s , gyvenęs 
Great Neck. N.Y., mirė sausio 
13 d.. Velionis buvo gimęs 
Kretonių km.. Švenfronėlių 
apskr. prieš 91 metus. Iietu-
voje jis dirbo geležinkelių 
tarnyboje Tauragėje, Pane
vėžyje ir Švenčionėliuose. 
Vokietijoje gyveno Hanau 
stovykloje. Į Ameriką atvyko 
1949 m. Palaidotas Great 
Necke. l iko nuliūdime žmona 
Ona, sūnus su šeima Cali-
fornijoje, duktė su šeima Tex-
as, duktė Danutė su šeima 
Great Neck, N. Y. Taip pat liko 
du brolio vaikai K< sis ir 
Henrikas Miklai, set Aus
tralijoje, dvi seserys o . Lietu
voje. 

KANADOJE 

— Katalikių Moterų drau
gijos šventė buvo gruodžio 7 
d. Buvo pasimelsta už a.a. 
kun. Joną Gutauską, buvusį 
dvasios vadą. Kalbėjo B. Orvi-
das iš Hamiltono. S. Steig-
vilienė paskaitė porą eilėraš
č ių . M. S t a n k a i t i e n ė 
kanklėmis paskambino keletą 
dainų. Minėjiams baigtas gies
me Marija. Marija, Delhi, 
Ont„ moterys džiaugiasi, kad 
bent retkarčiais turi progą 
susirinkti. 

— A.a. Edmundas Cicė
nas , eidamas 77 metus, perei
tų metų gruodžio 18 d. mirė 
Londone. Ont. Liko žmona ir 
brolis Jeronimas. Po gedulin
gų šv. Mišių, kurias laikė I^on-
dono lietuvių klebonas kun. B. 
Mikalauskas, OFM, palaido
tas Šv. Petro kapinėse. 

— L o n d o n o l i e t u v i a i 
K a l ė d a s atšventė iškil
mingai Prieš Bernelių Mišias 
buvo choro koncertas, paruoš
tas ir diriguojamas Ritos 
Abromaitytės- Vilienės. Taip 

Los Angeles 7 kanalas, rodęs TV filmą „Ameriką" teiravosi etnikų reakcijų j šj filmą. Nuotrau
koje t.>v;»s ,r sūnus - inž. Rimtautas ir Tadas Dahšiai savo bute. 7 kanalo apkiausin<>j;imi dali 
naši dvifjij kartų lietuvių perspektyva apie komunistinę okupaciją. Mikrofoną palaiko Virgilijus 
Kasperavičius. 

Niiotr A l b e r t a H a r t s h o r n 

pat Regna Bankienė pagroj„ 
smuiku, akompanuojant Ritai 
Vilienei. Klebonas padėkojo 
muzikei R. Vilienei ir jos vado
vaujamam „Pašvaistės" cho
rui ir smuikininkei R. Bankie-
nei. Bernel ių Mišioms 
patarnavo Vilių vaikučiai, au
kas nešė parapijai nusipelnę 
M. ir P. Jokšai. Kun. B. Mika

lauskas pasakė Kalėdoms pri
taikytą pamokslą Mišių metu. 
Šis religinis susikaupimas 
buvo visų džiaugsmingai pri
imtas. 

— Elvyra ir Arvydas 
Krausa i Calgary, Albertoje, 
atšventė savo vedybinio gy
venimo 25 metų s.-kaktį. 
Sukakties pobūvį organizavo 
I. Baruta, M. Vanagaitienė, N. 
Astravienė. Dalyvavo ir Elvy
ros tėvas J. Stankevičius, duk
ra Ver nika, atvykusi iš 
Toronto. 

BRAZILIJOJE 

— A.a. Juozas Trinkū
nas mirė pereitų metų lapkri
čio 6 d. Velionis buvo gimęs 
netoli Utenos 1902 m. gegu
žės 25 d. Kurį laiką tarnavo 
pasienio policijoje. Brazilijoje 
gyveno nuo 1929 m. Sukūręs 
šeimą su Iiudvika Šukyte (mi
rusia 1955 m.) išaugino tris 
dukteris, pats būdamas našlys 
ir dukterys našlaitės. Kai jos 
sukūrė šeimas, jis išėjo į pensi
ją ir gyveno pas dukterį ir žen
tą Oną ir Henriką Guzikaus-
kus. Palaidotas po šv. Mišių, 
kurias atlaikė kun. Feliksas 
Jokūbauskas. Vila Alpina 
kapinėse. Nuliūdime liko trys 
dukterys. Ona. Birutė ir Elena 
su šeimomis. 

— A.a. Marija Jurevičiū-
t ė - T e r e l i e n ė , 79 metų 
amžiaus, mirė pereitų metu 
lapkričio 28 d. Mokoje. Buvo 
gimusi 1907 m, liepos 2 d. Bra
zilijoje gyveno nuo 1927 m. 
Buvo ištekėjusi už a.a. Anta
no Terelos, kuris jau seniai 
yra miręs. Išaugino dukteris 
Olgą ir Dulcę, dabar su šeimo
mis. Priklausė Maldos Apaš
talavimo draugijai ir Šv. Kazi
miero parapijai. Palaidota 
Quarta Paradą kapinėse. 

— Lietuvė Gražina Bolec-
k ienė (Gina Boleckis) išleido 
Rio de Janeiro Achiame lei
dykloje humoristinę beletris
tikos knygą. Su knyga supa
žindinime dalyvavo daug 
žmonių, stebėdamiesi, kad 
lietuvė taip gerai rašo portu
gališkai. Ji rašo ir lietuviškai. 
Viena jos knyga išleista 
Buenos Aires. Argentinoje, bet 
turi paruošusi ir antrą knygą, 
kuri laukia leidėjo. 
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