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r' Perskai tęs duok ki tam! 

Je i gan , padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Vilnius. Maždaug tuo pačiu 
metu, kai sužinota apie Vil
niaus arkivysk -pijos valdy
tojo kun. A. Gutausko pakė-
mą prelatu. Lietuvoje paplito 
žinia apie jo duotą interviu 
Austrijos komunistų laikraš
čiui „Volkstime" (1985.IX.12). 
Kiek šis pokalbis tikras, kur 
kun. A. Gutausko autentiški 
žodžiai ir kur korespondento 
plunksna prikūrė, skaitytojui 
sunku spręsti... 

Tikinčiuosius šokiruoja 
va ldy to jo A. G u t a u s k o 
pareiškimas, kad jis nežino 
Vilniaus diacezijoje žmonių, 
kurie dėl tikėjimo, ištikimybės 
Bažnyčiai, būtų buvę persekio
jami ar kaip nors kitaip spau
džiami. Gyvas tokio persekio
jimo pavyzdys — Vilniaus 
vyskupas Julijonas Stepona
vičius, 25 metus besitęsianti jo 
tremtis. Negi kun. A. Gutaus
kas užmiršo, kad ir jis pats 

valdytojo kun. A. Gutausko 
teiginys, kad nežinąs faktų 
apie civilinės valdžios kišimą
si į kandidatų kunigystei 
priėmimą. Visiems Lietuvoje 
yra žinoma, ko pašalinės jėgos 
reikalauja iš kandidatų ir kas 
galutinai nustato jų skaičių, 
nulemia priėmimą — rek
torius ar į g a l i o t i n i s . 

Užklaustas apie nuteistus 
kunigus Alfonsą Svarinską ir 
Sigitą Tamkevičių, valdytojas 
teisinosi negalįs daug ką 
pasakyti, nes teismas vykęs 
Kaune. Iš tiesų teismas vyko 
Vilniuje ir sukėlė didelę sensa
ciją. Pagrįstai tikintiesiems 
kyla klausimas, kaip kun. A. 
Gutauskas galėjo nežinoti apie 
beveik savaitę vykstantį 
teismą, kai kas rytą tikintieji 
rinkosi melstis į Aušros Var
tus ir tik po to važiavo prie 
teismo rūmų? 

Valdytojas pasididžiavo, 
kad aukštieji dvasininkai 
gyvena ne taip blogai: važinė-

,,Mes visi prisiekiam atstatyti laisvą, nepriklausomą ir 
demokratinę Nikaragvą" — šeši Nikaragvos Rezistencijos, ką tik 
sudarytos tarybos išrinktieji nariai, duoda priesaiką. Iš kairės 

Adolfo Calero. Pedro Joaąuin Chamorro, Alfredo Ceasar. Maria 
Azucena. Alfonso Robelo ir Aristedes Sanchez. 

„Mes visi prisiekiam 
kovoti už laisvę" 

Nikaragvos Rezistencija 
ir viena vadovybė 

Kas UZmirSO, Kau u Ji» yam g v v a i a n e v<Aî  ~ * ~ & ~ . 
savo laiku buvo apjuodintas ja po užsienį, pamato Romą, 
spaudoje, neteko registracijos Liurdą, Naiborį... Tai viena 

. . . -i • 1 * 1 pažymėjimo ir kurį laiką 
negalėjo pilnai eiti kunigo 
pareigų?! Pokalbio metu 
valdytojas išsitarė, kad „poli
tika — tai partijos ir valdžios 
reikalas, o kunigai turi mels
tis". Tuo metu, kai iš kun. A. 
Gutausko buvo a t imtas 
registracijos pažymėjimas, 
politika jis neužsiėmė, tad už 
ką buvo nubaustas?! Šiuo 
metu valdytojas kun. A. 
Gutauskas važinėjo po už
sienį, jo pasisakymų galima 
rasti ateistinėje spaudoje 
(bažnytiniai kanonai draudžia 
bendradarbiauti ateistinėje 
spaudoje). Ar valdytojas laiko
si šio dėsnio, pareikšto 
korespondentui, kad kunigui 
politika ne pakeliui? 

Kai beveik visi stojantys į 
Kunigų seminariją ir joje 
besimokantys yra vienaip ar 
kitaip saugumo terorizuojami 
ir kai yra viešas kun. Roko 
Puzono pareiškimas, kuriame 
yra smulkiai aprašoma šio 
kišimosi procedūros, sukrečia 
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medalio pusė," o kur kita?! 
Pokalbio pabaigoje kun. A. 

Gutauskas parodęs odiniais 
apdarais įrištą ir valstybinėje 
spaustuvėje ant gero popie
riaus spausdintą maldyną (ar 
mišiolą). Reiktų žinoti, kad 
geras popierius — ne tary
binis, tai Vatikano dovana, gi 
odiniai viršeliai — ne valsty
binėje spaustuvėje uždėti, bet 
privačiai. 

Jeigu tikrai šiandieninį Baž
nyčios gyvenimą Lietuvoje 
gerb. valdytojas mato tokį, 
koks jis nupieštas jo interviu, 
tai kaip, ignoruojant akivaiz
džią realybę, galima vaisin
gai t v a r k y t i Bažnyč ios 
reikalus? 

Bedievių leidimai remontui 
vieną ar kitą bažnyčią, tai tik 
antraeilis dalykas, mažai 
tepalengvinantis Evangelijos 
skelbimą šių dienų bedievina-
moje Lietuvoje. Jei nebus 
tikinčiųjų, kuo virs suremon
tuotos bažnyčios? 

(Bus daugiau) 

Miami. — Įvairios Ni
karagvos kovotojų grupės, 
susirinkusios Miami mieste, 
kurios veda kovą už demokra
t inę N i k a r a g v ą ir prieš 
d a b a r t i n ę prokomunis t inę 
sandinistų vyriausybę, beveik 
savaitę užtrukusiuose pasita
rimuose, suvienodino savo 
nuomones ir išrinko naują 
vadovybę, kuri ves kovą už 
Nikaragvos išlaisvinimą. Ta 
naujoji organizacija, apiman
ti v isas frakcijas, dabar 
vadinasi Nikaragvos Rezis
tencija. 

S u d a r y t a s v i e n a s 
d i r e k r o r i a t a s 

KATALIKAI PASAULYJE 

KUN. TAMKEVICIUS 
KANKINIO KELIU 

Kestono kolegiją, Britani
joje pasiekusiomis žiniomis, 
lietuvis sąžinės belaisvis kun. 
Sigitas Tamkevičius iš Vil
niaus kalėjimo yra vėl išvež
tas atgal į griežto režimo 
priverčiamųjų darbų lagerį 
Permėje. Kunigas Tamke
vičius buvo sugrąžintas į lage
rį dėl to, kad kategoriškai 
atsisakė pasirašyti malonės 
prašymą, kaltės prisipaži
nimą ar šiaip kokį pareiškimą 
pritariantį naujajai sovietinės 
valdžios vadinamai atsivė
rimo politikai. Nesuradus kun. 
Tamkevičiui priimtinos jo į 
laisvę grąžinimo formulės, jis 
buvo vėl išsiųstas į 37 Permės 
griežto režimo darbo lagerį, 
kur jau yra iškalėjęs 4 metus. 
Kestono kolegija primena, kad 
kun. Sigitas Tamkevičius iš 
Permės lagerio į Vilniaus 
kalėjimą buvo sugrąžintas net 
du kartus: pirmą kartą praėju
sių metų vasarą ir antrą kartą 
praėjusių metų pabaigoje, o 
galbūt ir šių metų pradžioje. 

Abu kartus buvo mėginta 
išgauti jo prisipažinimą prie 
tariamų nusikaltimų. 
TĖVYNĖ - PERSKIRTA 

MŪRO SIENA 
Europos vyskupų konferen

cijų pirmininkai — devyni 
kardinolai ir trylika vyskupų, 
neseniai posėdžiavę Federa
cinėje Vokietijoje, kreipėsi į 
Europos krikščionis ir į visus 
geros valios žmones juos 
kviesdami su atsakomybės 
jausmu įsijungti į pasaulinės 
taikos kūrimo darbą, ypač 
stiprinant santarvę Europos 
kontinente. Vyskupai pažymi, 
jog taika yra kur iama 
pirmiausia atsiveriant tiesai ir 
ugdant savitarpio pasitikė
jimą. 

Kristaus Evangelija, kuri 
yra taikos Evangelija, atsklei
džia žmogui tiesą, kuri savo 
ruožtu yra dinaminė jėga, 
ugdanti pasitikėjimą ir santar
vę. Gi iš santarvės gema 
visuotinė taika. Vyskupai 
ypač ragina Europos krikščio
nis stiprinti pasitikėjimą tarp 
Rytų ir Vakarų Europos tautų. 

Europa turi būt i visų 
europiečių bendra tėvynė. 
Deja, pažymi vyskupai, ši 
tėvynė tebėra perskirta mūro 
siena. Skirtingos politinės 
santvarkos, rašo vyskupai, 
neturi trukdyti visuotinės 
santarvės Europoje įgyvendi
nimui, su sąlyga, kad visos 
Europos t au tos ga lė tų 
pasinaudoti pilna religine 
laisve ir teise gyventi pagal 
savo tikėjimą. 

Naujieji vadai prisiekė gegu
žės 14 d. kovoti už Nikarag
vos laisvę ir tą kovą suinten
syvinti visais galimais būdais, 
o ypač politinėje arenoje. 
Sudarytas septynių asmenų 
direktoriatas. „Mes norime ne 
tik naudoti mihtarinę jėgą, bet 
ir visus galimus kontaktus, 
kad galėtume pasiekti poli
tinio sprendimo — laisvės 
Nikaragvai", aiškino spaudai 
Alfredo Cesar, vienas iš naujo
jo direktoriato narių. J am 
pritarė ir kiti trys kalbėję 
nariai. J ie palaiko neseniai 
Costa Ricos prezidento Occar 
Arias Sanchez pateiktą planą 
taikos įgyvendinimui. Šioje 
spaudos konferencijoje Nika
ragvos Rezistencijos kalbė
tojai pasakė, kad jie nori tik -
įvesti keletą pataisų į prez. 
Sanchez pateiktą planą, kai 
birželio mėnesį sus i r inks 
Centrinės Amerikos penki 
p r e z i d e n t a i p a s i t a r i m u i 
Gvatemaloje. Pataisose bus 
re ika l au jama , kad būtų 
paskelbta amnestija visiems 
k o v o t o j a m s , a t š a u k t a s 
apsiausties stovis visame 
krašte ir leista visiems sugrįž
ti į Nikaragvą. Jie taip pat 
pasakė, kad jie šiuo metu turė
jo kelis pasitarimus su specia
l i u p r e z i d e n t o R e a g a n o 
pasiuntiniu Phillip Habib ir 
yra daug vilties susitarti. 

Ketvirtadienio vakare kalbė
jęs ABC televizijos progra
moje Nikaragvos Užsienio 
reikalų ministeris pareiškė 
norą tart is su Amerikos 
v y r i a u s y b e a p i e p a d ė t į 
Cent r inė je Amerikoje ir 
specialiai Nikaragvoje. 

Iki šiol d i rbo 
a t s k i r a i 

sujungti savo jėga^". sakė 
P e d r o C h a m o r r o . I k i 
persiorganizavimo buvo dvi 
didžiausios grupės — Jungti
nė Nikaragvos Opozicija ir 
Nikaragvos Demokratinės 
Pajėgos, kuriai padėjo Ameri
ka ir kuri kontroliuoja kariuo
menės dal inius Hondūre, 
besitreniruojančius specialiai 
įsteigtose bazėse, netoli Nika
ragvos sienos ir kelios mažes
nės. 

Septintasis narys j direkto-
riatą bus išrinktas birželio 
mėnesį, kuris %> prezentuos 
Nikaragvos Atlanto pakraš
čio indėnus . Direktoriato 
balsavimuose dalyvavo 54 
egzilės vadai. 

Irano-Contras reikalus. Jis jau 
turėjo p a s i t a r i m u s su 
kongresiniais advokatais. 

Alfonso Robelo pasakė, kad 
dar per anksti ką nors pasaky
ti apie amerikiečių reakciją, 
kai prezidentas Reaganas 
paprašė Kongresą sekantiems 
metams skirti 105 mil. dol. 
paramai. „Mes dabar turime 
pristatyti save Lotynų Ameri
koje, Vakarų FJuropoje ir čia, ir 
parodyti, kad Nikaragvos 
Rezis tenci ja y ra t ikra , 
demokra t inė ir t a u t i n ė 
alternatyva marksistiniam 
režimui Managvoje", sakė A. 
Robelo. Jis ir Alfredo Cesar 
mano, kad kariniai rezistenci
jos d a l i n i a i t u r i būt i 
kontroliuojami civilių vadų. 
Vadai turi kovoti už žmogišką
sias teises ir prasižengimas su 
jomis turi būti baudžiamas. 

Visos organizaci jos " 
sus t abdo savo veiklą 

Nikaragvos Rezistencija pa
skelbė naujus nutarimus. 
Visos egzilėje veikusios 
organizaci jos tuojau pat 
sustabdo savo partizaninę 
veiklą ir laipsniškai tuojau pat 
jungiasi į Nikaragvos Rezis
tenciją, o visi kovotojai suda
ro naują Nikaragvos Rezis
tencijos Armiją. 

Adolfo Calero ir Aristides 
Sanchez negalėjo dalyvauti 

Gautas Amer ikos 
p r i t a r imas 

Alfredo Cesar paaiškino, 
kad kovos tempas dabar sulė
tės, nes Nikaragvoje praside
da lietaus sezonas ir judėji
mas bus labai suvaržytas, bet 
naujoji vienybė pakels karių 
partizanų moralę. 

Direktoriai taip pat pranešė, 
kad jie jau gavo Amerikos 
Valstybės departamento ir 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
departamento užtikrinimą, 
kad visiems Nikaragvos pilie
čiams bus suteiktas specialus 
statusas, kurie šiuo metu yra 
Amerikoje, kad jie galėtų atlik 
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Paminėjo Čiurlionį 
— Leningrade — buvo 

paminėtas Mikalojus Čiurlio
nis. Muzikos ir literatūros 
koncertas, kurį organizavo 
valstybinis teatro ir muzikos 
muziejus, buvo sukvietęs 
Čiurlionį gerbiančius į N. 
Rimskio-Korsakovo butą — 
muziejų. Beveik taip pat, kaip 
prieš 75 metus pavasarį, kai 
Peterburgo konservatorijos 
mažojoje salėje įvyko puikus ir 
r e i k š m i n g a s Č i u r l i o n i o 
paminėjimas, kai menininkas 
buvo prieš metus miręs. Tada 
pirmąsyk skambėjo jo simfo
ninė poema „Miške" ir veikė 
Čiurlionio paveikslų paroda. 

Šiemet leningradiečiai iŠ 
įrašų išklausė irgi poemą 
„Miške", fortepiono kūrinius ir 
styginį kvartetą. Pagrindinį 
pranešimą apie Čiurlionį, jo 
tekstus ir jam skirtą S. Neries, 
E. Mieželaičio, M. Gudleto ir 
T. Stepniovos poeziją skaitė 
viso renginio iniciatorius 
Leningrado gyventojas inž. J. 
Šeniavskis. 

Ir vėl. kaip prieš 75 metus, 
buvo eksponuojami Čiurlionio 
paveikslai, nors reproduk
cijose, fotografijos, knygos ir 
spauda. 

S f e r o j , kad jis Hudys £ £ ^ ^ - 3 2 ^ 
Kongreso jungtines sesijos AmenKos, 
apklausinėjimuose, kurie t ina misijos. 

Britanija atsisako 
gaudyti „nacius" 

Naujieji Rezistencijos vadai 
pareiškė, kad šis kovotojų 
persiorganizavimas įvyko tuo 
metu, kai vyksta militarinis ir 
politinis atoslūgis Contras 
pajėgose. „Mes buvome netoli 
prarajos ir todėl nutarėme 

Londonas . — Britanijos Vi
daus reikalų ministeris Doug-
las Hurd atsisakė pravesti 
įtariamųjų asmenų, kurie galė
tų būti buvę naci u ar su jais 
bendradarbiavę, apklausinė
jimus. Tam nėra pagrindo, nes 
liudininkų parodymai dažnai 
yra specialiai tam reikalui 
sufabrikuoti ir tariamieji 
nusikaltimai buvo įvykdyti už 
Britanijos ribų, pasakė minis
te r i s 

Nacių gaudymo Simon 
Wiesenthal centras pristatė 
Britanijos Vidaus reikalų 
ministeriui 17 asmenų, iš lat
vių, ukrainietiu ir lietuvių, 
sąrašą, kurie buvę kolabo
rantai su naciais ir masiškai 
žudę žmones Antrojo pasauli
nio karo metu, k ..rie dabar sau 
ramiai gyvena l.ritanijoje. 

Ministerio žodis 
spaudai 

Ministeris D uglas Hurd 
visiškai paneig< kad Britani
j a bet kada buvo karo 
nusikaltėliams -augus rojus. 

„Aš tikiu, kad mes pasielgėme 
protingai ir jautriai toje situa
cijoje, kai įsileidom e po karo 
pabėgėlius, pakankamai gerai 
juos ištyrę". 

Jis apie tai kalbėjo spaudos 
konferencijoje, kurioje dalyva
vo ir žydų vadai. J is paprašęs 
tikrų įrodymų iš Wiesenthalio 
centro, bet jų nesulaukęs. Jis 
aiškino, kad nėra jokio rimto 
p a g r i n d o tų ž m o n i ų 
apklausinėjimui. O ekstradi-
cija, dar specialiai į Sovietų 
Sąjungą, kuri yra užgrobusi tų 
žmonių teritorijas, yra visiš
kai negalima, deklaravo 
ministeris Hurd. 

Gi Ephraim Zuroff iš New 
Yorko, kuris padėjo sudaryti 
tuos sąrašus, įspėjo Britaniją, 
sakydamas, kad ji pasiliks 
viena, jei atsisakys pasekti 
Ameriką. Kanadą ir Autrali-
ją, kurios įsteigė vyriausybės 
įstaigas ištirti įrodymams 
prieš nacių karo nusikaltėlius. 

Taip ir baigėsi Britanijoje 
spaudos konferencija nacių 
gaudytojų reikalu. 

Iranui sugrąžins 
454 milijonus 

Washingtonas . — Ameri
ka priėmė specialaus tribuno
lo sprendimą ir sutiko grąžin
ti Iranui 454 mil. dol., kurie 
buvo sulaikyti , pranešė 
Valstybės departamentas. 

Departamentas tuoj pabrė
žė, kad tai nieko bendro neturi 
su pagrobtųjų amerikiečiu 
laikymu Libane. Pinigai, kaip 
sako departamento kalbėtojas 
Charles Redman. bus tuoj 
pervesti Irano sąskaiton, kaip 
to pageidavo tribunolas Hago
je. 

Tribunolas buvo sudarytas 
iš Amerikos, Irano ir trečios 
valstybės 1981 m. Prez. Jim-
my Carter buvo tuos fondus 
sulaikęs 1980 m., kai Iranas 
pagrobė Amerikos ambasadą 
Teherane 1979 m. lapkričio 4 
d. Pagrobtieji buvo išlaikyti 
444 dienas nelaisvėje. Irano 
sąskaitoje yra 520 mil. dol., 
bet Reagano administracija 
sutiko grąžinti 454 mil.. o liku
sius 66 mil. sumokėti Irano 
kreditoriams. 

Kita žinia — Amerika nebe-
siųs ambasadoriaus Thomas 
Eagleton į Siriją, iš kurios jis 
buvo atšauktas spalio mėnesį, 
protestuojant prieš Sirijos 
remiamą terorizmą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Klaipėdoje , ok. Lietuvo
je, buvo suruoštas septintasis 
St. Šimkaus chorų koncertas, 
skirtas kompozitoriaus gimi
mo šimtosioms metinėms 
paminėti. Konkurse dalyvavo 
30 chorų iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Alytaus, Šiaulių. 
Mariampolės ir Panevėžio. 
Konkurso laimėtojais tapo 
moterų liaudies choras „Eglė", 
Vilniaus vyrų liaudies choras 
„Vilma". Klaipėdos mišrus 
liaudies choras „Gilija" ir 
Vilniaus švietimo darbuotojų 
choras. 

— „Vi ln iaus bokštų" lie
tuvių es t radinės dainos 
konkurse paskelbė geriausius 
atlikėjus, kuriais yra sol. R. 
Čivilytė ir sol. S. Januška. 

— Washingtone Baltieji 
r ū m a i i r V a l s t y b ė s 
depa r t amen ta s dementavo 
skleidžiamą žinią, kad Ameri
kos 10 modernių lėktuvų, 
kuriuos nu ta r ta parduoti 
Hondūras vyriausybei, išplės 
karo konfliktą tame regione. 
Tie lėktuvai yra 75 mil. dol. 
vertės. 

— Š v e d i j o j e , kurioje 
gyventojų socialinio aprūpini
mo programa, draudimai ir 
sveikatos primokėjimai ligos 
atveju yra patys geriausi 
pasaulyje, vidutinis darbinin
ko uždarbis yra 35,000 dol. per 
metus. 

— Nevv Yorke Opera News 
redaktorius Robert Jacobson. 
kuris buvo 46 m. amžiaus, nuo 
įvairių komplikacijų mirė St. 
V i n c e n t l igoninėje. J i s 
Metropolitan Operos leidžia
mą žurnalą iškėlė į pasaulinio 
lygio operos meno žurnalą, 
kurį redagavo 12 metų. 

— Washingtone prez. Rea
ganas pasakė, kad jis nebuvo 
namuose, kai buvęs Saugumo 
Tarybos narys pulk Oliver 
North aprodė trims iranie
čiams Baltuosius rūmus vieną 
naktį, kai tie buvo atvykę 
pasitarti dėl ginklų pirkimo 
Iranui. 

— Vilniuje prieš 35 metus 
dainininkės karjerą pradėjo su 
Zibelio partija Irena Jašiūnai 
tė. Per tuos metus solistė sukū
rė operos scenoje daugiau 
negu penkiasdešimt meco
sopranui skirtų partijų. Vien 
tik Carmen partiją dainavo 
daugiau kaip šimtą kartų. 

— NVashingtone Atstovų 
rūmai nubalsavo žymiai 
sumažinti prezidento prašo
mas išlaidas apsigynimo 
programai. 

— Maltoje po 16 metų socia
listų valdymo rinkimus laimė
jo konservatoriai tautininkai, 
kurių vadas Edvvard Adami 
jau priėmė priesaiką būti 
naujuoju ministeriu pirminin
ku. 

— Teis ingumo departa
mento vadovas Edvvm Meese 
paprašė, kad specialus proku
roras ištirtų jo buvusius ryšius 
su Wesdtech korporacija, 
kuriai jis parūpinęs 32 mil. 
dol. vyriausybės kontraktą. 

KALENDORIUS 

Gegužės 16 d.: Jonas 
Nepomukas, Vaidimantas. 
Ubaldas. Inga, Bitė. 

Gegužės 17 d.. Paskalis. 
Basilė, Mindaugas. Gailė. 
Erikas. 

Gegužės 18 d.: Jonas pop
iežius I, Julita. Erdvilas. Ryte. 
Venantas. 

Gegužės 19 d.. Prudencija, 
Celestinas, Jovaras. Skaistuo
lis. Taura. 

ORAS 
Saulė teka 5.31, leidžiasi 8:03. 
Temperatūra šeštadienį 731.. 

sekmadienį 831.. pirmadienį 87 
1., antradienį 78 1. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 19S7 m. gegužes men. 16 d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4U48 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

LIETUVIŠKOS IR 
AMERIKIETIŠKOS 

APLINKOS DERINIMAS 
ROMI 'ALDAS KRIAUČIŪNAS 

Man tautybė yra svarbi, 
kaip viena mano tapatybės 
dalių. Kitos dalys: religija, 
šeimos padėtis. profesija, 
la isvalaikio užsiėmimai, 
visuomeninė veikla, kūryba... 
Tapatybę svarbu turėti ne tik 
praeit yje ar dabartyje, ja 
reikia ir ateitin stumti. Mano 
sūnus yra dalis tos tapatybės, 
kuria nonų ateitin kreipti. Su 
ta intencija ir šias eilutes 
rašau, nes noriu pasidalinti 
savo mintimis, patirtimi ir 
rūpesčiais. 

Amerikietiška aplinka siūlo 
įvairių pasirinkimų kiekvie
noje gyvenimo srityje: moks
le, politikoje religijoje, kultū
r o j e , l a i s v a l a i k i o 
u ž s i ė m i m u o s ^ . d a r b e , 
gyvenvietėje. Tai sveikas 
reiškinys. Kuo daugiau 
galimybių pasirinkti tuo 
didesnė proga žmogui susikur
ti sau palankią aplinką. Antra 
vertus, progų ir galimybių 
apribojimas neretai gaii 
nuvesti į proto, dvasios ir 
kūno nepriteklius ar skriaudą. 
L i e t u v i š k a a p l i n k a tų 
pasirinkimų galimybes gausi 
na. Galimybėms padaugėjus, 
kartais atrodo, kad sunkiau 
pasirinkti kas prasmingiau, 
mieliau ar patogiau. Amerikie
tiška aplinka per darbą man 
teikia apmokamas atostogas, 
progą dalyvauti profesiniuose 
suvažiavimuose, progą įleisti 
savo šaknis į gyvenamojo 
miesto kasdieninį gyvenimą ir 
iš to išplaukiančią „politiką". 
l^abai dažnai tų pasirinkimų 
yra ypač apstu. Pvz.. prieš 
keletą metų buvo pasirinki
mas ar seimai vykti } Cali-
forniją. ar į atei t ininkų 
kongresą. Laimėjo Oalifor-
nija. Netrukus po to vėl kita 
situacija. Vienas sūnus turėjo 

baigiamąjį pianino rečitalį, 
kaip tik tuo pačiu metu, kai 
vyko moksleivių ateitininku 
stovykla. I^aimėjo stovykla. 

Daugeliu atvejų nėra tikro 
konflikto tarp vienos ir kitos 
aplinkos. Ir viena, ir kita siūio 
ivairių galimybių, pasirinki
mų. Tam tikra prasme tai 
galima palyginti su valgiaraš 
čiu restorane. Ir amerikietiš-
kas, ir lietuviškas restoranas 
turi daug patiekalų, gomurį 
viliojančių valgių. Amerikos 
lietuvių atveju tie visi patie
kalai surašyti ant vienos 
kortelės. Sunkumas susidaro 
tik tame, kad iš visos eilės 
galimybių reikia pasirinkti 
mūsų žmogiškai prigimčiai 
balansuotą ir priimtiną dietą. 
Restorano atveju, bandant 
viską aprėpti, yra proga ap

siryti ir su laiku nutukti. 
Reikia išmintingai rinktis, kas 
vertinga, maistinga, skanu. 
Niekas, be abejo, nevalgo 
dvejų pusryčių, pietų i r 
vakarienių — amerikietiškų ir 
lietuviškų. Tai būtų nesąmo
nė, nes visi žinome, kad turi
ni', tik vieną pilvą. Panaši 
logika nebetaikoma kalbant 
apie kultūrine, visuomeninę, 
politine, kūrybinę ar kitokią 
veiklą lietuvių tarpe i r 
gyvenamajame krašte. Dažnai 
užmirštama, kad visi tunme 
tik Z-i valandas paroje, o ne 24 
valandas lietuviškiems ir 24 
valandas gyvenamojo krašto 
reikalams. Tad nenuostabu, 
kad kai kurie įsipareigojimais 
ir v e i k i m o ka lo r i j omis 
perkemša savo visuomeninį 
pilvą. Tėvai dažnai išgyvena 
tarsi konfliktą tarp lietu
viškos ir amerikietiškos realy
bės savo vaikų atveju. -Jei jų 
vaikai eina į lituanistinę 
mokyklą, priklauso lietuviš
koms jaunimo organizaci
joms, dalyvauja tautinių šokių 
šokėjų grupėje, nerealu tikė
tis, kad tuo pačiu laiku tie 
patys vaikai imtų baleto 
pamokas, būtų aktyvūs sporto 
komandose, išnešiotų laikraš
čius ir būtų pirmaeiliai moki
niai. Smagių išimčių yra buvę, 
bet tai daugiau gerų chromo
somų nuopelnas, negu protu 
pagrįstas sprendimas 

Auklėjimas — tai savųjų 
vertybių perdavimas kitai kar
tai, paliekant vietos ir opcijų 
pasirinkimui ir atsirinkimui. 
Kitokiu atveju turėtume 
. . sn iegenų p e r p l o v i m ą " . 
Užteks, tačiau, bendrybių. 
Prieš keletą metų su savo 
trim sūnumis (14, 12 ir 9 metų 
amžiaus tuo laiku) pravedžiau 
pasikalbėjimą — su kiekvienu 
atskirai ir pasilaikiau užra
šus. Klausimai buvo du: kokie 
smagumai ir sunkumai bū
nant lietuviu šiame krašte. 
Vardinant smagumus buvo 
paminėti šie punktai: padeda 
lengviau mokytis amerikiečių 
m o k y k l o j e ; amer ik i eč ių 
mokykloje pakartojama, kas 
lietuviškoje mokykloje jau 
buvo girdėta, pvz., grama
tikos taisyklės. Lengviau 
išmokti kitas kalbas, mokant 
lietuvių, pvz., vokiečių. Vasa
ros stovyklose yra smagu 
s u s i p a ž i n t i su n a u j a i s 
draugais. Būnant lietuviu tarp 
amerikiečių gali naudoti lietu
vių kalbą, kaip slaptą kalbą... 
ir apie kitus kalbėti jiems to 
nesupran tan t . Sužinoma 
daugiau apie pasaulio isto
riją. Galima daugiau važinėti į 

Dielininkaičio jaunių kuopos margučių ritinėjimo laimėtojai. Iš k.: 
Jonas Ubrasas, Vilija Gražulytė, Aleksandras Apkė, Vilija Bogutai-
te ir Gytis Vygantas. N u 0 t r A l g i o \*o r vUos 

SĖKMINGAS ATEITININKŲ 
NAMU PAVASARIO POKYLIS 

DETROITO 
ATEITININKŲ 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
Visiems Detroito ateitinin

kams žinotina ir ( aišku) 
dalyvautina savos šeimos 
tradicinėje Šventėje, kuri 
įvyks gegužės 31 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos patalpo
se. 

Š v e n t ė p r a s i d ė s š v . 
Mišiomis 10:30 vai. ryto. Tuoj 
po Mišių, bažnyčioje bus 
i šk i lmingas s tuden tų ir 
moksleivių pas i žadė j imas . 
Tolimesnė šventės eiga vyks 
parapijos kavinėje; girdėsime 
įdomią paskaitą, valgysime 
skanius pietus ir matysime 
jaunųjų ateitininkų atliekamą 
meninę programą. 

Paskaitą skaitys jaunas 
akademikas-doktorantas Do-
vas Šaulys iš Chicagos. 

Detroito ateitininkų 
sendraugių valdyba 

D a l i s W a s h i n g t o n o , D.C a t e i t i n i n k ų j a u n i m o s a m b ū r i o n a r i ų po 
a p s i l a n k y m o B a l t u o s i u o s K ū m u o s e . Iš k : A d a V u d o p a l a i t ė , R i m a s 
Čikota Vida Vodopalaitė, Loreta Laksite ir Mirga Gabija. 

Ir gamta, matyt, norėjo kad 
Ateitininkų namų pavasario 
pokylis pasisektų, užtikrin
dama žavią pavasario dieną ir 
malonų vakarą, kad net 
svečius buvo sunku sukviesti į 
vidų vakarienei. 

Skoningai papuoštoj salėj, 
prie pavasar io tulpėmis , 
žvakėmis ir indais apstatytų 
stalų susėdo šimtinė gerai 
nusiteikusių svečių. Vakaro 
šeimininkė Prudencija Joku-
bauskienė pasveikino svečius, 
nukeldama juos į Lietuvą savo 
prisiminimų iškarpoj iš daly
vavimo Ateitininkų kongrese 
Telšiuose ir ateitininkų ruoš
tose kelionėse po kraštą, 
sujungdama savo ano laiko 
įspūdžius Vytauto Mačernio 
poezijos posmeliu. 

Prasidėjus vakarienei, tęsė
si pradžios nuotaikos siubuo-
tė, kol pasisotinusius vakaro 
šeimininkė nuramino, norė
dama pristatyti programos 
atlikėjas, studenčių ateitin m 
kių sekstetą ,Šatrijos balsą", 
kuriam vadovauja Dalia Poli-
kaitytė. Kitos vieneto daini
ninkės yra: Ramoną Bielsky
tė, Gaja Pemkutė Nida 

Chicagą, Detroitą Dainavą. 
Smagu, kai laikraščiuose skai
tai gerus atsiliepimus apie 
lietuvius. Kartais mokytojai 
prašo papasakoti apie Lietu
vą ir lietuvius. Keliaujant j 
Lietuvą mokėsi susikalbėti 
(taip iš tikrųjų ir atsitiko kele-
tai metų praslinkus nuo to 
pasikalbėjimo). 

Tarp sunkumų, kurie buvo 
išvardinti, paminėtini toli
mas kelias važiuoti į lituanis
tinę mokyklą (teisybė, nes 
buvo 85 mylios į vieną pusę;, 
toli važiuoti į lietuviška 
bažnyčią, renginius. Sunkiau 
mokytis lietuviškoje mokyklo
je, nes dėl blogo oro ar kitų 
priežasčių važiuota ne kiekvie
ną šeštadienį. Mažiau laiko 
žaidimams ir draugams, nes 
reikia lietuviškas pamokas 
ruošti. Mama vis spaudžia 
pamokas ruošti. Anksti kelia rv 
tis šeštadienį (6 vai.) reik:a 
praleisti mult ipl ikacines 
filmas televizijoje. Nesmagu, 
kai kiti žmonės pravardžiuoja 
mus esant lenkais. Reikia kar
tais su draugais ginčytis, kad 
Lietuva nėra laisva. Vaikai 
atjautė ir tėvų dalią, supras
dami, kad tėvai turėjo rūpin
tis, kad vaikai pamokas 
paruoštų, kad nuvežtų juos į 
šeštadieninę mokyklą, kad 
atrastų lietuviukų draugystei. 

Baigiant reikia teigti, kad 
tas, kuris yra priėmęs savo 
tapatybę neturėtų turėti 
sunkumo ar gilaus konflikto 
tai kitiems perduoti. Nors. 
mano galvojimu, yra svar 
biau būti geru žmogumi, negu 
geru lietuviu, visa laimė, kad 
tame nėra jokio esminio 
konflikto. Galų galiausia — 
kreipinys mano sūnums kuru 
visi prenumeruoja ..Draugą" ir 
jį skaito. Kokia jūsų nuomonė 
dabar čia minimais klau
simais? Būtų smagu užvesti 
dialogą, pokalbį, kad ir šiame 
ateitininkų skyriuje. 

Pemkutė, Daina Tijūnėlytė ir 
Rasa Tijūnėlytė. 

Mergaitės padainavo keletą 
nuotaikingų lietuviškų daine
lių, kurios svečių buvo sutiktos 
gausiais plojimais. Pasisekė 
išprašyti ir papildomą daine
lę. ^ 

Neleidžiant svečių dėmesiui 
išnykti, tuoj prasidėjo laimė
jimų traukimas. Keistas reiški
nys, kad beveik visus bilie
tėlius traukė moterys, o 
dovanos teko vyrams. Dova
nas laimėjo: 

L KX) dol. dovana — St. 
Baltrukėnas, Dania, FL. 

'1. UKJ dui. piniginė dovana 
— American Travel Service, 
rhicago — kun. A. Babonas, 
Detroit, UI. 

3. 100 dol. piniginė dovana 
— -J. ir J. Lieponiai, Orland 
Purk, IL — Kostas Dočkus, 
Cicero, I L. 

4. 50 ,,Lito" akcijų — Litas 
Co. Richmond Hill, N.Y. - d r . 
Ant. Juzaitis, Plymouth Meet, ateitininkiska dvasia. "Dėk 

vo prie „atgaivos šaltinėlio" 
a r k a v o s puoduko savo 
pas i r inktų d r augų ta rpe 
spręsdami visokias proble
mas. 

Vakaro svečių tarpe matėsi 
gen. Lietuvos konsulas V. 
Kleiza ir jo žmona, Ateitinin
kų federaci jos v a d a s J . 
Polikaitis ir jo žmona, buvęs 
federacijos vadas J . Laučka ir 
jo žmona, namų iniciatorė ir 
sumanymo vykdytoja Elenutė 
Razmienė su vyru ir daug kitų 
namų rėmėjų ir draugų. 

Salės ir stalų papuošimais 
rūpinosi P. Jokubauskienė, A. 
Kamantienė, M. Tamulio-
nienė, L Šilkaitienė ir M. 
Šilkaitis. laimėjimų apyskai
tą tvarkė dr. O. Daugirdienė. 

Malonią staigmeną padarė 
„Šatrijos balso" studentės, 
sutartą 100 dol. atlyginimą 
p a a u k o d a m o s Atei t ininkų 
n a m a m s . Ž inodami , kaip 
kiekvienas centas studentams 
yra reikalingas, labai vertina
me šį jų poelgį. Tegyvuoja 

PA. 
5. Televizijos aparatas — 

Standard Federal Savings, 
Chicago, IL — L. Barauskas, 
Melrose Park, IL. 

6 50 dol. dovanų pažymė
jimas - (Hfts International, J . 

u i : 
Širdingai dėkojame visiems 

prisidėjusiems prie pokylio ir 
laimėjimų pravedimo darbais 
ir dovanomis. Ačiū ir visiems 
pokylio dalyviams. 

Ateitininkų namų 
taryba 

M A- .-t.ivykioje buvo smagu. Iš k.: Zita Prakapaitė, Rūta Kuraitė, 
Al;na Naikauskaitė ir Vitas Birgelis. 
Nuotr. K. Musonvtės 

ir N. v'azneliai — A. Markelis, 
Cicero. 11.. 

7. Aliejinis paveikslas — 
kun. -i. Domeika, Tucson, AZ 
-— V. Vilkas, Tujunga, Cal. 

6. La>vos fonnos kerami
kos indas — M. Gaižutienė, 
Chicago, IL — prelatas Jonas 
Balkunas, St. Pe tersburg 
Beach. FL. 

9. 2o dol. piniginė dovana — 
I^emont Savings Assn., I^e-
mont, IL. — J. Ambrizas, 
Chicago, II... 

Atlikus oficialiuosius vaka
ro reikalus, svečiai buvo 
pakviesti į apat inę sa lę 
Šokiams prie J. Grigolos lietu-
v i š k u š o k i ų m e l o d i j ų , 
pritaikintų daugumos dalyvių 
skoniui Susibūrę svečiai 
pradėjo dainuoti ir nenoriai 
rink<.si šokiams, o pradėję 
šokti — nenorėjo grįžti prie 
kavos ir tortų. Tortus dovano
jo. Pranutė Domanskienė, 
Irena Kazlauskienė, Raminta 
Su.k.enė, Algė Šležienė, Aldo
na Soliūnienė ir Audronė 
Tamulienė. 

Vienas tortas buvo paleis
t as varžytinėms, kurį laimėjo 
p. Kochanauekai. Svečiai dar 
ilgai linksminosi ir smaguria 

DR. RAMUNE MACIJAUSKAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
9356 S. Roberts Road 

H icko ry H i l l s 
Tel. 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

D R . V I L I U S M I K A I T I S 
šeimos datcta'as ir chirurgas 

217 E. 127 St. — L»m©nt, IL 00439 
Priklauso: Palos Commumty Hospital ir 

Sirver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai 257226S 

Dr. Romualdas Povilaiti* 
D A N T V GYDYTOJAS 

T e l . 767-7575 
57SO Archer Av«. 

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

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 * t Str««t 
Priirna trečiadieniais 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

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

2436 IV. L i thuan ian Pla/a Court 
Chicago. I l l ino is 60629 

Tel. 925-82** 
Valandos pagal susitarimą 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata m o k a m a iš anksto 

metams 4̂ metų 3 men 
U S A $60.00 $35.00 $20.00 
Kanadoje (U.S.A.) dol. . . $6000 $35.00 $20.00 
Užsienyje $60.00 535.00 $20.00 
Savaitinis (Sešt. pr ied) , $35.00 $20.00 — 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turim neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė 

OR. EOMUND L CIARA 
O P T O M E T RISTAS 

2709 VVest 5 l s t Street 
Tel. — 476-2400 

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

OR. ARVYDAS J. DAILIDE 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hvvy. (Hvvy. 3o) 
Olympia Fields. III. 

Te l . 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

D R . J A M E S V. H U D S O N 
D R . LORETA V. S T O N C I U S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71*t St . 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BJILDlNG 
9525 So. 79th Avenue. Hickory Hills 

./ it 9Stn St i blokas Į rytus nuo Rooerts RC | 
Te* . 598-8101 Vai pagal susitarimą 

p,.. 

OR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHiaUPGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
•R ODOS CHlRtlRGUA 

(Augliai nuimami ofise) 
2434 W. 71 S1r»at, Chicago 
Tai. 434-5049 (vem.a 24 vai.) 
. antr ketv . penkt. nuo 12 ik: 6 v.v. 

Ofs. 735-4477; 
Re/ . 24e-00o? ; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
C Y D Y T O I A IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

E M O C M E 5 LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUU.D1NC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos p*>;al su M 1.1 r. m.i 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal >uwtanma 

O f i s o tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKSA 
VANGU LIGOS 

6441 S. Pu lask i R d . 
V a l a n d o s pagal susi tar imą 

6132 S. Ked/ ie A ve.. Chicago 
W \ 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OlfOS LIGOS 

KOSMETINE: CHIRURGU A 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir Kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus. 

Tai . RE-llanc* 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 Waat 59th Straat 

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

Treč ir žest uždaryta 

Tel . of iso ir huto: OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
G V D Y T O I A S IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien I iki ? vai. vok 

išskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PBOSTHODONTICS - karūnėlės. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
K Ū D I K I U IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
M E D I C M BUILDING 

3200 W. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Re/ id . 385-4811 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
/a i . pa«al susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

6-° ; antr 12-*; penkt 10-12; 1-o. 

O f s . te l . 471-3300; r«z. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ava. , 
Chicago, III. 60652 

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

Cardiac Diagnosis, L td . 
Marquette Medical Bu i ld ing 

6132 S Kedz ie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAO TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALSIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS I I G O S -

CHIRURGIJA 
6132 S Kedzie. Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Avę., Elgin. I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
\ alandos p,i£,il susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ C Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. S&3-0700 

Valandos panai susitarimą 

Dr. Tumasonio afiša pereme 

DR. S. LAI 
SPTCIALYBr". - - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm Vi Antr. ir 
krtv 0-12. Penkt. 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
iKalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 VV 7Ist St. - Te l . 737-5149 

Vai. pa«al susitarimą U/darvta trer/. 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Speualvbe - Chirurgi ja 
2454 VVest 7 ls t Street 

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

3 iki 7 v.v T ik susitarus 

OR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučiu ligos 

2«M W 71*1 St., Chicago. IM. 
Tat.: 434-0100 

11800 soutt>w«»t mfmmt 
Palo* Hatgtrt*, M. (0463 

(312) 3«1 0220 :312) 361 0222 

OR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p. i r ketv 2-5 pp 
5est pagal susitarimą 

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

Edmundas Vižinas, M.D.. S.C 
Spe< i.ilvbe - Vidaus ligų gvdvtoįas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austinl 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 5 8 5 - 7 7 5 5 

; 



jtyšiai su žmonėmis — 

PASIDALIJIMAS 
ŽINIOMIS 

Pasaulis lyg sumažėjęs ir 
žmonės vienas kitą jame gali 
pasiekti minučių laike. Ryšių 
palaikymas ir žiniomis pasidali
jimas šiandien yra toks ryškus, 
kad be to negalėtų gyventi nei 
žmonės, nei tautos, nei vals
tybės. Vieni kitiems perduoda 
ne tik žinias, bet ir savo patir
tį, kuri yra naudinga saviems ir 
kitiems, jei jos nešykšti tie, 
kurie daugiau patirties toje ar 
kitoje srityje turi. Gyvenimas 
jau yra taip pasikeitęs, kad 
vienų su kitais ryšių palaiky
mas yra šių dienų būtinybė. Jos 
neišvengia net tokie kraštai, ku
rie nenori savo žinių kitiems 
perduoti, juo labiau savo kraš
te įvykusių nelaimių. 

Dabar jau kasmet ir yra mi
nima vadinama komunikacijos 
diena, primenanti tų ryšių 
palaikymą ir žiniomis pasi
dalijimo reikalingumą. Komu
nikacijos diena ir nori primin
ti, kad bet koks žinių perda
vimas būtų teisingas, atviras, 
nesudarąs kitų žmonių kūnui ar 
sielai pavojaus. Tai kyla kaip 
tik dėl technologinių komunika
cijos priemonių panaudojimo, 
kad jos būtų naudojamos tik 
kaip įrankiai, bet ne gandų 
skleidimui ar žmogaus kilnumo 
įžeidimui. Turi būti vertinamos 
tos modernios komunikacijos 
priemonės, bet be piktnaudžio-
jimo jomis, paverčiant jas tik 
priemonėmis pelnui ar propa
gandai. 

Komunikaciją brangina kiek
viena valstybė, organizacija ir 
asmenys, norį iškilti viešumoje 
— visuomenėje, politikoje, net 
prekyboje ir pramonėje. Ta prie
monė gali būti panaudota 
geram, bet ir blogam, gali būti 
panaudota tiesai skleisti, žmo
nėms ir tautoms pagelbėti, bet 
taip pat gali būti panaudojama 
ir melui, apgaulei, grynai rekla
mai, kuri tik suvilioja pirkimui 
ir apgauna geriausius žmones. 
Komunikacijos priemones pa
naudoja i r Bažnyčia bei 
tikinčiųjų bendromenės skleis
ti savo idėjoms. Bet jos pa
naudoja tik kaip priemones 
geriau pasiekti savo narius, pa
skleisti savo žinias pasaulyje, 
kad tikėjimas būtų jų gyvenimo 
dalis. 

Norint savo mintis, idėjas, pa
tirtį paskleisti, komunikaciją 
visuomet reikia laikyti aukštoj 
pagarboj, nes tai yra moderni 
priemonė, kurią reikia naudoti 
tik geram. Ji negali būti įrankis 
tik žinioms, kurios naudingos 
kokiai organizacijai ar net 
valstybei. Žinios tu r i būti 
naudingos žmonijai arba bent 
tiems žmonėms, kuriems yra 
reikalingos. Tokios priemonės 
šiandien panaudojamos ir tiems 
kraštams, kurie yra uždaryti 
nuo pasaulio žinyno, kuriems 
nesakoma tiesa, nors ji yra čia 
pat. juo labiau nesakoma, kai ji 
yra įgyvendinta svetimuose 
kraštuose. Tai daro ypač komu
nistų valdomuose kraštuose, nes 
komunistai savo juodus darbus 
slepia ir nenori, kad jų vergai 
žinotų, kas darosi pasaulyje. 
Pasaulis, kurį valdo nekomunis
tinės valdžios, piešiamos tik blo
gai, tartum viskas, kas bloga, 
būtų už komunistinių sienų, o 
kas gera, vyktų tik komunistų 
valdose. 

Komunikaciją panaudoja blo
gam ne tik komunistiniai kraš
tai, bet ir tie. kurie seka jų 
metodais. Užuot skleidę tik 
tiesą, kaip žmogus ją gali 
pažinti, užuot perdavė patik

rintus faktus, dažnai ir laisvųjų 
kraštų komunikacijos žmonės, 
radijo ir televizijos atstovai, 
savo komentarais, savomis 
pastabomis nuteikia daugelį 
tikėti ne tikromis žiniomis, bet 
jų skelbiamais gandais ar 
spėliojimais. Užuot skelbę ži
nias, reikalingas ir naudingas 
žmonėms, komunikacijos per
davėjai dažnai eina policijos ar 
teismų pareigas, perduodami 
žmones viešumos teismui, neiš-
tyrę jų nusikaltimų, perduoda 
visuomenės sprendimui, negalė
dami įrodyti nuopuolio. Teisin
gumas gi reikalauja nekaltinti 
nė vieno, kol jo nusikaltimas 
nėra įrodytas. Juk valstybė turi 
policiją ir teismus — jų pareiga 
nusikaltėlių ieškot, juos baus 
ti, o ne komunikacijoj dirbančių 
žmonių. 

Į bet kokių žinių perdavimą 
reikia žiūrėti labai rimtai. Tai 
yra žmonių ryšiai, geresnio 
gyvenimo laidas, vienų kitais 
pasitikėjimas. Komunikacija 
yra būtina, bet ne visuomet geri 
yra kmunikacijos atstovai. 

AR KVAILI LAIŠKAI 
AR NELEISTINAS SPRENDIMAS 

Rimties valandėlei 

TEISINGUMU IR BAUSME 

Kai krikščionys meldžiasi, 
kad žmonių ryšiai būtų sveiki, 
žinių perdavimas būtų tik tei
singas, komunikacijos prie
monės tik geram panaudotos, jie 
turi žvelgti į savo reikalus, 
kurie priklauso nuo svetimos 
komunikacijos. Katal ikų 
Bažnyčia dar neseniai buvo 
labai atsargi žinių perdavimo ir 
ryšio su kraštais palaikymo at
žvilgiu. Dabar tos priemonės jau 
ištobulėjo, tai ir Bažnyčia turi 
specialią įstaigą perduoti žinias 
pasauliui, kad jis galėtų pasi
naudoti jos nuomone ir jos 
veikla. Net Bažnyčioje veikia ne 
visuomet tik dieviškoji tiesos 
dalis, kurią Šventoji Dvasia nuo 
klaidos saugoja. Čia veikia ir 
žmogiškumas bei žmogiška 
silpnybė, kuri pasireiškia 
žmonių tikėjimo ir gyvenimo 
išorėje. 

Panaudodama naujausias 
priemones tikėjimui skleisti net 
ten, kur jis yra suvaržytas ir 
persekiojamas, Bažnyčia atlieka 
tik savo misiją, kurią jai pavedė 
Jėzus Kristus, įsakydamas 
skelbti Evangeliją visoms tau
toms. Komunikacijos priemo
nėmis šiandien Bažnyčia pasie
kia ir tuos uždarus kraštus, 
kurie saugojasi dieviško žodžio, 
kad galėtų valdyti vergus, kali
nius, kitaip manančius savo 
geležine kumštimi, policinėmis 
priemonėmis, kalėjimais ir 
trėmimais. Žmonės ir ten ištroš
kę tikėjimo tiesų, bet apie jas 
gali išgirsti tik tokiomis prie
monėmis, kur ios šiandien 
naudojamos komunikacija per
duoti žinias iš vieno pasaulio 
krašto į kitą. Technologija šiuo 
atveju tarnauja gėriui, tiesai, 
tikėjimui skleisti. Bet ji. ir kitas 
žinias skleisdama, turi tarnauti 
tik tiesai, gėriui ir geresniam 
žmonių gyvenimui. 

Lietuvių išeivija turi pareigą 
panaudoti geriausias šių dienų 
technologines priemones. Bet 
jas gali panaudoti tik radio 
bangomis, remiama svetimų 
valdžių, kurios žino. kad mūsų 
pavergta tėvynė ir vergais pada
ryti mūsų artimieji tų žinių 
laukia. Taip pat išeivija turi pa
naudoti spaudą, žodį, ryšius su 
svetimaisiais, kad tuo bent 
palengvintų savo artimiesiems. 

Po Chautauąua konferencijos 
Jūrmaloje, Latvijoje, jau praėjo 
daugiau pusmečio, tačiau apie 
ją dar vis kalbama. Kaip atrodo, 
apie ją buvo užsiminta ir Baltų 
Laisvės lygos konferencijoje 
kovo 21d. Los Angeles, kurioje 
vienas kalbėtojas, turbūt, latvis, 
pasakė, kad, „kai latviai su 
amb. Matlock ruošė mums nau
dingą planą Jūrmalos konfe
rencijai, Jietuviai ir estai vals
tybės depar tamentui rašė 
kvailus laiškus' ". (Draugas, 
1987 bal. 25). 

Pažiūrėkim, kiek ši konferen
cija buvc ,,vienas reikš
mingiausių įvykių Pabaltijo 
respublikų istorijoje po antrojo 
pasaulinio karo. Tai buvo pir
mas kartas per 46 metus, kada 
aukšti Jungtinių Amerikos 
Valstybių pare igūna i Pa-
baltiečių žemėje iš naujo patvir
tino ilgalaikę JAV politiką 
nepripažinti nelegalaus Pa
baltijo valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą antrojo 
pasaulinio karo metu". Taip 
rašo Nils Mengailis, vienas iš 
septynių Amerikos latvių, kurie 
buvo nuvykę į Jūrmalą (Li-
tuanus. 1987, Vol. 33, No. 1). 

Tiesa, pirmą kartą tai padarė 
Amerikos pare igūnas pa-
baltiečių žemėje, bet j i s 
nepasakė jokios naujienos. Per 
tuos 46 metus Amerikos parei
gūnai ir kongreso nariai tai gal 
šimtą kartų yra pasakę, ir visi, 
kas nori žinoti, tai žino. Tai 
koks čia reikšmingiausias įvy
kis ir už kokią kainą tai buvo 
pasakyta? 

J U O Z A S VITENAS 

Paže is ta Amerikos politika 

Valstybės departamento lei
dinyje ,,Gist" (1979 m. liepos 
mėn.), kuris skirtas klausimui 
„The Baltic Republics: U.S. 
Policy", sakoma, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės nepripa
žįsta prievart inio Pabaltijo 
respublikų įjungimo į Sovietų 
Sąjungą ir ši nepripažinimo 
politika pareiškiama keliais bū
dais. Vienas jų taip nusakomas: 
„Mūsų ambasadoriui Maskvoje 
ir kabineto lygio Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriau
sybės pareigūnams neleidžiama 
lankytis Pabaltijo valstybėse". 

Amerikiečių delegacijoje į 
Jūrmalą įėjo prezidento pa
tarėjas sovietų reikalais amb. J. 
Matlock, valstybės sekretoriaus 
padėjėjas Europos reikalams, 
p a s k i r t a s ambasadorium 
Vengrijoje Mark Palmer, gyny
bos ministerio padėjėjas R. Perle 
(vėliau atsisakęs vykti) ir kiti. 
Toks jų dalyvavimas šioje dele
gacijoje aiškiai pažeidė minėtą 
Vals tybės depar tamento 
direktyvą. 

Tiesa, Valstybės departamen
tas tvirtino, kad dalyvavimas 
Jūrmalos konferencijoje nereiš
kia Amerikos politikos dėl Pa
baltijo valstybių pakeitimo, bet 
kiekvienam buvo aišku, kad jie 
sako vieną, o daro kita. Pvz. 
„New York Post" savo veda
majame (1986 birželio 13) rašė: 
„Aukšto lygio konferencijos su 
sovietų pareigūnais surengimas 

St. Catharines Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį minint. Garbės knygo
je pasirašo Kanados LB apyl. pirm. Adolfas Šetikas. šalia stovi miesto 
meras Joseph McCaffery. 

Latvijoje — po panašios kon
ferencijos pernai Chautauąua, 
New Yorko valstijoje — labai 
stipriai rodo, kad JAV dabar 
pripažįsta sovietų valdžios Lat
vijoje teisėtumą. Iš tikro sunku 
įsivaizduoti bet kokią kitą in
terpretaciją. Logiška išvada bus, 
kad VVashingtonas laiko Latviją 
Sovietų Sąjungos dalimi taip. 
kaip Chautauąua yra Jungtinių 
Amerikos Valstybių dalis". 

Bet didžiausią ironiją parodė 
to meto įvykis su Amerikos 
žurnalistu N. Daniloffu. kurį so
vietai, apkaltinę šnipinėjimu, 
buvo suėmę. Amerikiečiai, pro
testuodami prieš šio žurnalisto 
suėmimą, dieną prieš delegaci
jos išvykimą pranešė, kad ji ne
vyks, jei Daniloffas nebus 
paleistas. Sovietai jį paleido, ir 
delegacija, nors ne su visais 
aukštais pareigūnais, išvyko. 
Taigi dėl vieno Amerikos 
žurnalisto įkalinimo delegacija 
nebūtų vykusi į Jūrmalą, bet 
kad trys Pabaltijo valstybės yra 
įkalintos sovietų imperijoje. 
Amerikos pareigūnams nerū
pėjo padaryti bent panašų gestą. 

Savigarbos stoka 
Valstybės departamento pa

reigūnams taip buvo svarbu 
dalyvauti Jūrmalos kon
ferencijoje, kad jie tiek nusi
žemino, jog leido sovietams 
spręsti, kas gali dalyvauti 
amerikiečių delegacijoje. Tai 
rodo faktas, kad sovietai vizų 
nedavė trims amerikiečiams: 
Amerikos Balso radijo kores
pondentei Joan Beecher, Chau
tauąua organizacijos pareigūnei 
Lisai Paul ir vienam amerikie
čiui latviui, Draugas 1986 rug
sėjo 30 rašė, kad ir vienam lie
tuviui iš Washingtono Maskva 
nedavė vizos, bet amerikiečių 
laikraščiai mini tik tuos tris. 
(Tiesa, buvo pranešta, kad vals
tybės departamentas dėl to pa
reiškė formalų protestą, bet tuo 
viskas pasibaigė). Tiktai Jung
tinių Amerikos Valstybių 
informacijos agentūros, kuriai 
priklauso Amerikos Balso radi
jas , direktorius Ch. Wick 
apkaltino Maskvą cenzūra
vimu, Amerikos žurnalistų 
bauginimu bei apsikeitimo susi
tarimo pažeidimu ir pareiškė: 
„Aš neleisiu sovietų vyriausybei 
spręsti, kuriam Amerikos Balso 
žurnalistui bus leista ar neleis
ta pranešinėti žinias". Ir jis 
įsakė kitiems dviems Amerikos 
Balso reporteriams nebevykti į 
Jūrmalą, nors sovietai jiems 
buvo išdavę vizas („Chicago Tri
būne", Sept. 14. 1986). 

Būtų klaida manyti, kad 
Dievo siųstieji pranašai kalbėjo 
tik žydų tautai. Dievo balsas per 
juos buvo skirtas ir kitoms tau
toms — visai žmonijai. Cia palie
sime tik vieną aspektą — Dievo 
teisingumą ir bausmę už visų 
tautų daromas neteisybes. 

Paimsime tik vieną iš prana
šų, kuris ypač skelbė Dievo 
bausmes už pažeistą teisingumą 
— tai pranašas Amos. Kai jis 
savo pranašystę skelbė žydų 
tautai apie kitų tautų pasmer
kimą dėl to, kad jos nesilaiko 
teisingumo, tai žydai džiaugėsi 
ir buvo patenkinti. Tačiau pra
našas Amos staiga pakeičia 
idėją ir ima skelbti Dievo 
bausmę ir išrinktajai tautai. Si 
tauta geriau žino Dievo įsta
tymus, todėl ir jos atsakomybė 
yra didesnė, o už neištikimybę 
ir bausmė smarkesnė. 

Šių dienų tautos, kurios sako
si esančios krikščioniškos ir yra 
valdomos krikščioniškų valdžių, 
turėtų įsidėmėti šiuos pranašo 
Amos žodžius: ..Viešpats sako: 
Dėl trijų, net keturių Izraelio 
piktadarybių aš nepakeisiu savo 
nutarimo, nes jie pardavė teisųjį 
už pinigus ir beturtį už porą ba
tų. Jie įmina į žemės dulkes 
beturčių galvas ir vengia 
varguolių kelio" t Am. 2, 6-7*. 
Pasmerkimas yra labai ryškus. 

Tokios savigarbos neparodė 
latviai, kurių vienam sovietai 
neišdavė vizos. Kiti septyni mie
lai pasinaudojo šia sovietų 
„malone", neatsižvelgdami į 
jokį solidarumą su savo tau
tiečiu, kuris sovietams buvo 
nepriimtinas. 

Kurie teisingi? 

Kiekvienas, atsižvelgdamas į 
šiuos faktus, gali spręsti, ar 
kvaili buvo tie, kurie pasisakė 
prieš amerikiečių dalyvavimą 
Jūrmalos konferencijoje, ar tie; 
kurie tam pritarė ir nuvyko. 

,.New York Pos t " savo 
vedamajame ..Jungtinės Ameri
kos Valstybės neturi jokio 
reikalo dalyvauti pasitarimuose 
sovietų okupuotoje Latvijoje" 
taip pasisakė: „Rytoj bus 46 
metai, kai sovietų NKVD (to 
meto KGB) suėmė daugiau nei 
10,000 latvių intelektualų ir 
politinių aktyvis tų, kurių 
dauguma dingo Gulago platy
bėse. Šios Chautauąua konfe
rencijos surengimas Latvijoje 
yra būdas panaikinti iš pasaulio 
atminties tą tamsų epizodą — ir 
tam neturi būti leisti įvykti" 
(1986.6.13). 

Svarbiausias nusikaltimas yra 
socialinio pobūdžio, bet drauge 
ir nusikaltimas Dievui ne
dėkingumu, užmirš tant jo 
geradarybes. 

„Jūs. Izraelio sūnūs... Tiktai 
jus iš visų žemės giminių aš 
tepažįstu; todėl jumyse aš 
bausiu visas jūsų neteisybes" 
(Am. 3,2). Tiktai dėl to, kad iš
rinktoji tauta yra artimesne 
Dievo širdžiai, jo sprendimas ir 
bausmė bus didesnė. 

Dėl to Dievas savo tautą per 
pranašą ragina: „Ieškokite gero, 
ne pikto, kad būtumėte gyvi; 
tada Viešpats , kareivijų 
Viešpats bus su jumis, kaip jūs 
sakote. Laikykite neapykanto
je pikta ir mylėkite, kas gera, ir 
darykite teismuose teisingus 
sprendimus' (Am. 5. 14-15). O 
Dievas, pranašo žodžiais jeigu 
kasdieniniame gyvenime nesi
laikoma socialinio teisingumo 
nevert ina nė religingumo 
apraiškų. 

„Aš nekenčiu ir atmetu jūsų 
šventes ir nepriimu jūsų iškil
mingų susirinkimų maldai... 
Salin nuo manęs su savo gies
mių t r iukšmu, aš nenoriu 
klausytis jūsų arfų melodijų. 
Teisėtumas turi pasireikšti kaip 
vanduo ir teisybė kaip galinga 
upė" (Am. 5, 21, 23-24). 

Pranašas matė turguje, buvo 
liudininkas negarbingų pirklių 
godumo. Jis girdėjo teismo 
sprendimus miesto vartuose. Jis 
žiūri į pasaulį atviromis akimis. 
Būdamas pasauliškis, žino ką 
kalba. Išorinė karaliaus Jerobo-
amo karalystės gerovė nepa
jėgia jo apgauti. Jis skelbia 
Izraelio pasmerkimą, gieda 
laidotuvių giesmę. Jis mato, kad 
po ta medžiaginės gerovės 
skraiste yra paslėptas supu
vimas. Tauta, kuri paniekino 
teisingumą, negali ilgai 
patverti. 

Amos mato laiką, kada bus 
krašte badas ir žmonės ieškos 
ne duonos, o Dievo žodžio: „Jie 
blaškysis nuo jūros iki jūrai ir 
nuo š iaurės iki rytų; e : : 

aplinkui ieškodami Viešpati* 3 
žodžio, bet jo neras. Tą diena 
gražios mergaitės ir jaunikaičiai 
nutrokš" 'Am. 8. 12-lą). 

Šie paprasti pranašo žodžiai 
tuojau mums primena šių dienų 
Vakarų ir Rytų pasaulį, kur jau
nuolių būriai blaškosi, protes
tuoja, demonstruoja, metasi į 
kraštutinumus, ieškodami atsa
kymo į rūpimus klausimus, 
ypač norėdami suvokti gyve
nimo prasmę, ir neranda 
atsakymo. 

J . V. 

JA UNYSTĖS KELIAIS 
ALEKSANDRAS TENISONAS 

1898 — 1986 

Parinkus miške tinkamą vietą dirvai ruošti, 
pirma pašalinami augantys ten medžiai. Jie nukerta
mi nuo kelmo ir suverčiami vienas ant kito į krūvas 
— laužus. Laužai per vasarą saulės džiovinami 
džiūsta, o rudenį ten pat vietoje padegami, nežiūrint, 
kad sudega ir gera statybinė miško medžiaga. 
Medžiams sudegus, raunami kelmai ir ruošiamos iir-
vos, kasmet jų plotą vis didinant. Taip iš lėto, 
sunkiai dirbant, plėtėsi arimai, kūrėsi sodybos. Taip 
augo ir Vikšnių ūkis. 

Sulaukęs keturių sūnų — Andriejaus, įvaro, 
Danieliaus ir Mykolo — dvi dukrelės mirė dar mažy
tės — senolis, dengdamas jaujos stogą, nukrito nuo 
stogo ant akmenų. Pasirgo kiek ir mirė, sulaukęs 54 
metų amžiaus. Senolė Ieva pragyveno dar 18 metų. 
Senoliui mirus, ūkininkauti pradėjo jo vyriausias 
sūnus Andriejus. Andriejus ir įvaras mirė Latvijoje. 

didindami jų viltis kada nors Dėdė Danielius su grupele kitų latvių naujakurių 
a tgaut i laisvę ir geresnį patraukė prieš saulę į rytus ir Rusijoje, Jaroslaulio 
gyvenimą. 

Veikti, lyg negalėtume savęs 
išganyti be mūsų brolių — tai 
didelis dvasinio gyvenimo 
dėsnis, kuris taipogi yra svar
bus principas ir sociologijoje. 

R. Montier 

Jei artimo džiaugsmas nėra 
mūsų džiaugsmu, jei artimo 
ašaros nėra mūsų ašaros — 
nesame krikščionybės skleidė
jai. 

T. Žiūraitis 

gubernijoje, nusipirko iš vieno dvarininko žerr.e ir 
P r . Gr. ten visi gerai įsikūrė. Rusas dvarininkas kaip tik 

norėjo naujakurių iš Pabaltijo, kurie būtų rusų muži
kams pavyzdžiu, kaip reikia ūkininkauti. 

Latviai gerai pasiturinčiai įsikūrė, sudarė ten 
mažą pavyzdingą koloniją, bet kilus rusų revoliu
cijai 1916-17 m., jie vietinių rusų buvo pavadinti 
kulokais buržujais ir visi iš tenai dingo be žinios Jie 

„Kas eina prieš saulę į rytus, tas žūsta..." 
Mano tėvas irgi ten buvo įsigijęs žemės sklypą, 

bet gavęs miško žvalgo (objezdciko) tarnybą Telšių 
urėdijoje (lesničestvo). savo sklypą perleido kitam ir 
patraukė su saule į Lietuvą, o kartu ir aš. 

1915 metais balandžio mėn., kaizeriui Vilhelmui 
okupavus Lietuvą, tėvai liko Tverų girininkijoje, o 
aš, septintos klasės Rygos gimnazistas, likau už 
fronto atkirstas nuo tėvų. Nuvykau pas dėdę Andrie
jų į Vikšnius. Čia pamačiau senolio visą kvartalą, jo 
statytus trobesius ir lankus, kur pirmiau žaliavo 
giria. Miško jau nebebuvo, tik pora beržynėlių tarp 
laukų. Dėdė sirgo širdies liga. dirbti nebegalėjo. 
Žentas buvo mobilizuotas kare ir visi ūkio darbinin
kai — mano dvi pusseserės. Tad uoliai dirbau per 
visą pavasarį (mokslas gimnazijoje baigėsi tada dėl 
fronto balandžio 15 dieną) ir vasarą. Reikėjo 
užsidirbti rublių važiuoti rudenį į gimnaziją. Be to. 
malonu buvo dirbti senolio praartose dirvose, sėti. 
drapakuoti, akėti, voluoti. pjauti šieną, mirkyti 
linus... Dėdė Andrius papasakojo ir vieną kitą įvykį 
iš mano senolio laikų. Porą čia paminėsiu. 

Tais laikais, kada senolis kūrėsi Vikšniuose. po 
jo kvartalą ir giliau miške dar vaikštinėjo meškos. 
Vieną rudenį tokia pilka meška vis naktimis įsisuk
davo į senolio avižų lauką. Nubraukydavo grūdus. 
ištrypdavo pasėlį ir pridarydavo žemdirbiui daug 
pykčio ir žalos sunkiai paruoštoje avižų dirvoje. 

Ką daryti? Šautuvo senolis neturėjo, nes baro
nas draudė, o kovoti su meška reikėjo verkiant. Tad. 
pasiėmęs šunį. dalgį bei gelžgalį skambinti į dalgį ir 
metaliniu garsu baidyti mešką, nuėjo vakare prie 
avižų lauko. Atsigulęs patvoryje, per dieną dirbęs. 
belaukdamas meškos ėmė ir užmigo. Užmigo ir šuo 
greta jo. Naktį meškai jau priartėjus prie sargų, šuo 

persigando, pamanė, kad jau meška griebia jį į savo 
glėbį. Išgąstis iškart buvusi didelė, bet pradėjus 
skambinti gelžgaliu į dalgį, meška pabėgo ir į avižų 
lauką daugiau nebesugrįždavo. 

Kitas sugalvotas „įvykis" jau gryna tautosaka 
— pasaka sukurta Vikšniuose. Naujakuriai, ypač 
tokie, kaip mano senolis, kurie brovėsi ir „lindo" į 
girią kurti sau ūkį, susidūrė su begaliniais sunku
mais, kuriuos teko nugalėti. Tuos sunkumus latvių 
naujakuriai yra simbolizavę posakiu ..kova su 
velniu''. 

Tad ir mano senolis kovojo su nematomu velniu, 
bet tas velnias turėjo būti ?ia pat ūkyje ir pagaliau 
pasirodyti. Taip senolis vieną vėlyvą rudens naktį 
džiovino pirtyje linus. Pakūrė pečių ir saugojo ugnį. 
Besaugodamas iškepė žarijose sėtinį ir ėmė valgyti. 
Tik Čia pirties tamsiame kampe subildėjo kas tai ir 
nuo ardų nušoko velnias. 

Prisiartinęs prie senolio, paklausė: 
„Kokį tu čia, žmogau, skanumyną kerti? Net 

visa pirtis prikvipo; Duok ir man paragauti!" 
Senolis nebuvo bailus, velnio neišsigandęs. 

kemša sau sėtinį ir sakąs šalia pristojusiam nelaba
jam: 

„Va. žiūrėk, ten žarijose guli baltas gumbas. 
Trauk, krapštyk jį laukan ir vaišinkis iki valios". 

Velnias, paėmęs savo dvišakį, iškrapštęs iš kros
nies jam nurodytą sėtinį, perlaužęs nagais per pusę 
ir pradėjęs traškinti, kad net burnoje spirgėję ir 
dūmai rūkę. Kiek kandęs, drėbė tą sėtinį į aslą ir 
nepatenkintas sumurmėjęs senoliui, kad su tokiu 
daiktu tik dantis sau galįs išsilaužti. Mat... senolio 
parodytas žarijose žėrėjęs sėtinis buvęs tikras 
akmuo. Turbūt velnias pagaliau supratęs, kad buvęs 
apgautas, ir supyko, nes daugiau po tojau į pirtį pas 

buvo arba likviduoti, arba išvežti į Sibirą. Taip ir staiga pabudo ir kaukdamas, cypdamas, peršokęs senolį nebeatsilankydavęs. 
vėl pasitvirtino orof. I. Končiaus nranaSiški *nH**«- ner senoli, puolė loti mešką. Senolis pabudęs iš miego (Bus daugiau) 
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• M 1 K t »LV LMO niui ji susidomėjo filatelija ir 
LIETUVOS tapo profesionalia filateliste. 

PREZIDENTO 2MONA Kaune turėjo savo filatelijos 
Paklausus, kiek gabesnį prekybą ir, prekiaudama pašto 

šeštadieninių lit. mokyklų Ženklais, nemažai važinėjo po 
mokinį, kiek prezidentų turėjo 
nepriklausomos Lietuvos 
respublika, jis atsakys, kad 
tris: A. Smetoną, A. Stulgins
kį, dr. K. Grinių ir vėl A. Sme
toną. Kad iki š.m. gegužės 2 d. 
gyva mūsų tarpe dar buvo 
prezidento dr. Kazio Griniaus 
žmona Krist ina Arsaitė-
Grinienė, vargu ar daug kas ir 
iš suaugusiųjų tarpo žinojo, 
nekalbant jau apie jaunimą. 

Kristina Arsaitė-Grinienė, 
trečiojo Lietuvos respublikos 
prezidento dr. K. Griniaus 
žmona, sūnaus inž. Liūto Gri
niaus ir jo Šeimos globojama, 
mirė gegužės 2 d. Virginijos 
valstijoje, prie sostinės 
W a s h i n g t o n o , s u l a u k u s i 
beveik 91 metų amžiaus. Su 
jos mirtimi istorijos gilumon 
visiškai nugrimzdo demokra
tinės nepriklausomos Lietu-

užsienj. Užsienyje įmesdavo 
laiškus Amerikos social
demokratų veikėjui dr. P. 
Grigaičiui ir kitiems kairiųjų 
pažiūrų žmonėms , n e s 
Lietuvoje laiškus kartais 
sulaikydavo cenzūra 

Susidomėjimas filatelija 
ypač pravertė vokiečių okupa
ci jos m e t a i s . Ka i už 
memorandumo į te ikimą 
vokiečių okupacinei valdžiai 
buvo nacių persekiojami ir 
iš t remti m e m o r a n d u m o 
signatarai kun. M. Krupa
vičius, J. Aleksa ir dr. K. 
Grinius (pastarasis nutremtas 
į tolimą kaimą Lietuvoje). 
Tada Kristina Grinienė, gelbė
dama savo vyrą, bandė prieiti 
prie aukšti ausiu Gestapo 
viršininkų Lietuvoje. Ir jai tai 
pasisekė, sužinojus, kad 
vienas iš tų galiūnų taip pat 

Karuža, A. Kuolas, V. Gulbi-
naitė, A. Kudirkaitė; UI skyr. — 
A. Kuolas, V. Sekai tė , A. 
Karaliūtė; V skyriaus — V. 
Tompauskaitė, A. Pupius, A. 
Dūdaitė, R. Kudirka; VI sky
riaus — G. Dūda, V. Kiškytė; 
VII skyriaus — V. Baltrušaitytė; 
VIII skyr. — T. Barauskaitė, V. 
Žemaitaitis, P. Mošinskis; IX-X 
skyr. — V. Žemaitaitytė. 

Kaip rodo patirtis, tokie 
konkursai yra labai naudingi 
mokiniams, nes juos skatina 
savarankiškai galvoti, savo 
mintis išreiškiant individualiai, 
be kieno nors pagalbos. 

Šiuos mokslo metus Šv. 
Kazimiero lituanistinė mokykla 
baigs birželio 7 d., suderindama 
laiką su jaunimo švente. 

Ig. M. 

^tpber Holidays" % 
1987 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
Dar yra vietų sekančiose grupėse; 

Los Angeles. Cal., Šv. Kazimiero parapijos kieme kraujo spaudimą patikrinus. Iš kairės: gail 
ses. Nijole Pupienė, Vakarų LB apygardos pirm. Angelė Nelsienė, prel. Jonas Kučingis, gail 
ses. Anelė Vosylienė ir Birutė Prasauskiene. 

LIETUVIAI CAUF0RNI.I0JE 
tinės neprisiausomos î dcuu-
vos laikotarpis, kurio dienos esąs filatelistas. Per jį dr. K. 
baigėsi 1926 m. gruodžio 17 d. Griniui buvo leista persikelti į RAMBYNO PAVASARIO jaunosios kartos klasikinis gi-

"*"—- Kauno apylinkes. ' BALIUS * taristas iš Denverio, atliko 
•>->,t«nQ nr-norama ir buvo šiltai 

buvo senyvo amžiaus ir ligų 

perversmu. Kauno apylinkes 
Kristina Arsaitė, iš profesi- l savąją gailestingos sesers 

jos gailestingoji sesuo, impera- profesiją, kurioje dirbo Rusi-
torišką gail. seserų mokyklą joje p r i e š g r į ždama į 
baigusi Rusijoje I pasaulinio nepriklausomą Lietuvą, vėl 
karo metu, su dr. K. Grinium teko sugrįžti vargo prispaus-
susipažino vienos prie Kauno tai jau Amerikoje. 1947 m. 
amerikiečių pinigais pastaty- pradžioje pasiekus Amerikos 
tos l igoninės a t idarymo krantus, dr. Kazys Grinius jau 
iškilmių metu. Netrukus už jo 
ištekėjo ir kartu su dr. K. 
Grinium išgyveno iki jo mir
ties 1950 m. birželio 4 d. Chica-
goje. Per tą laiką abiem teko 
pergyventi nemažai įvykių: 
Lietuvos nepriklausomybės 
l a i d o t u v e s ir s o v i e t i n ę 
okupaciją, po to sekusią vokie
čių okupaciją ir dr. K. 
Griniaus ištrėmimą į provin
ciją, vėliau bėgimą iš Lietu
vos ir, dr. K. Griniui jau 
būnant senyvo amžiaus, kelio
nę per Atlantą į Jungtines 
Amerikos Valstybes. JAV 
Grinių šeima pasiekė dar 1947 
m. pradžioje, ir amerikiečių 
dienraščiai skelbė sensancin-
gas žinias apie nuo bolševikų 
siaubo pabėgusį buv. Lietuvos 
respublikos prezidentą ir jo 
šeimą. Nors skaitydamas po 
mirties išleistus buvusio ok. 
Lietuvos Aukščiausios tary
bos pirmininko Justo Palec
kio atsiminimus, radau auto
r iaus užuominų, kad K. 
Grinienė nepriklausomybės 
laikais sušelpdavo ir komunis
tus. Bet, nežiūrint to. nuo 
Stalino ..saulės" abu su vyru 
išbėgo į nežinią, kuri ypač jos 
vyrui senatvėje taip pat nieko 
gero nežadėjo. 

Los Angeles skautai San Ber
nardino kalnuose turi savo 
stovyklavietę „Rambyną"; tai 
10 akrų gražaus pušyno su 
dviem stambokais pastatais. 
„Rambyną" reikia išlaikyti Los 

buvo senyvo amaaus \i u g ų Angeles lietuviams — negauna-
kankinamas, o sūnus Liūtas me paramos išjokių fondų, todėl 
dar studentas. Tad reikėjo kasmet ruošiamas balius što
kam nors užtikrinti pragy
venimą šeimai ir ta pareiga 
teko Kristinai Grinienei. Ilges
nį laiką atitrūkus nuo savo
sios profesijos, nelengva buvo 
gauti gailestingosios sesers 
darbą naujoje šalyje. Tačiau ją 
priėmė Providence ligoninė 
Chicagoje. Pamačiusi, kad 
pacientai yra vien juodosios 
rasės, pradžioje išsigando. Bet 
staiga jos sąžinė sudrebėjo, 
mintyse kilo klausimas, ar 
juodieji irgi nėra žmonės ar 
jie neturi savo papročių, savos 
kultūros. 

Taip pasakojo man K. 
Grinienė prieš šešerius metus, 
minėdama savo amžiaus 85 
metus. Ji Providence ligoni
nėj:: išdirbo kelerius metus, kol 
sūnus baigė universitetą, 
sukūrė šeimą ir gavo darbą 
savo profesijoje. Kartais inži
nieriams tenka keltis tarny
bos reikalais iš \ienos vietos į 
kitą. Ilgesnį laiką K. Grinienė 
kartu su sūnaus šeima gyveno 
Californijoje. paskui kėlėsi į 
Buffalo miestą. New Yorko 

vyklavietės išlaidoms padengti. 
Šiais metais balius įvyko 
gražioje veidrodžių salėje, kur 
svečiai skaniai pavakarieniavo, 
linksmai pašoko ir parėmė 
skautišką jaunimą. 

Programą pravedė veiklusis 
visuomenininkas Rimas 
Dabšys. pakviesdamas stovyk
lavietės komiteto pirmininką 
Zigmą Viskantą pasveikinti 
svečius. Algirdas Dambrava, 

Apie filateliją yra skaičiusi 
paskaitų Los Angeles, Chica-
gos ir Washingtono lietu
viams. 

Susilaukusi keturių vaikai
čių. K. Grinienė saulėleidžio 
dienas leido sūnaus Liūto 
šeimoje, o kai jau reikėjo 
globos per ištisą parą, buvo 
perkelta j rūpestingus senelių 
slaugymo namus. Ten ir 
užbaigė dienas. sulaukusi 
gilios senatvės, bet tebetu
rėjusi šviesų protą. Sūnus 

p a r o d ė s a v o m o t i n a i 
Kutlalo miestą. ^ew i u u u s , , , u - . 
v S o j e . o paskutiniu laiku nepaprastą malę ir pagarbą 
daugiau k ^ p 10 metų gyveno nes kelerius metus nebuvo 

N'uotr. R. Nelso 

reiškiame didelį ačiū. Reikia 
priminti, kad kai kurie minėti 
asmenys ,.Rambyną" remia 
stambesnėmis aukomis jau dvi
dešimt metų. 

Stovyklavietės komitetas 

LOS ANGELES 
ŠV. KAZIMIERO 

LITUANISNTINĖJE 
MOKYKLOJE 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lituanistinė mokykla, kuriai 
vadovauja J. Pupius, be bendrų 
Švietimo tarybos nustatytų pro
gramoje lituanistinių dalykų, 
didelį dėmesį skiria visuomeni
niam ugdymui, kad jaunoji 
išeivijos karta būtų sąmoninga, 
degtų savo tautos meile ir kovo
tų dėl jos reikalų. Tuo tikslu 
mokiniai supažindinami su 
visais svarbesniais Lietuvą 
liečiančiais įvykiais, pasiren
kant formą, kur i atrodo 
tinkamiausia. Šiemet, artėjant 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukakčiai , 

žai aukų, oe Kurtų ucS a K .u . . ,v žemesniųjų skyrių mokiniams 
išsilaikyti: Kęstutis ir Alena buvo pavesta klasėse tą sukaktį 
(Devenienė), Grigaičiai aukojo pavaizduoti jiems suprantamais 
300 dol.. prelatas Jonas piešinėliais, o vyresniesiems, 
Kučingis. Vidas ir Aldona kurie jau sugeba išreikšti savo 
Variakojai. Antanas Kašelionis mintis raštu, klasėse, pamokos 
ir Zigmas ir Birutė Viskantai po metu, buvo paskirta apie tai 
100 dol. Edmundas ir Rūta parašyti. Geresni piešinėliai ir 
Kulikauskai, Povilas ir Siga rašinėliai buvo premijuojami, 
Abelkiai, Viktoras ir Ilona paskir iant laimėtojams 
Peteriai po 70 dol. Garbės kon- dovaneles knygomis ir pinigais, 
sulas Čekanauskas, Vitalis ir Beto, konkurso laimėtojai savo 
Danutė Lembertai. Monika rašinėlius galėjo paskaityti 
Lembertienė po 50 dol. Rimas ir mokyklos Vasario 16 minėjime. 
Lilė Kaminskai 30 dol. ir K. Konkursą laimėjo šie moki-

A Mntt is . J. 

taristas iš Denverio, atliko 
trumpą programą ir buvo šiltai 
publikos priimtas. Reikia 
tikėtis, kad Algirdas bus pa
kviestas į Los Angeles rimtam 
koncertui, nes klasikinė gitara 
nelabai tinka pokyliams. 

Balių organizavo stovykla
vietės komitetas, kuris yra ir 
, ,Rambyno" šeimininkas. 
Vyriausias kaltininkas — Algis 
Šėkas, sugebantis viską gražiai 
koordinuoti. Kiti komiteto 
nariai, prisidėję prie baliaus 
rengimo, buvo — Gražina 
Tompauskienė, Rimas Mulokas. 
Rolandas Giedraitis, Arvydas 
Kudirka ir Romas Žemaitaitis. 
Prie baliaus pasisekimo daug 
prisidėjo Birutė Viskantienė, iš
platindama bilietus. Nuošir
džiai dėkojame visiems pa
dėjusiems šį baiių suruošti. 

Baliaus metu gavome nema
žai aukų, be kurių negalėtume 

A l 

Per filateliją priėjo 
p r i e Gestapo pare igūnų 
K. Grinienė, nors Lietuvoje 

buvo baigusi teisę, bet tos 
profesijos nepraktikavo. Jai 
ypač rūpėjo našlaičių globa ir 
aplamai lietuvių šalpa. Daug 
laiko ir pastangų skyrė 

Washingtono pašonėje, kur 
sūnus, kaip inžinierius dirba 
kariniam laivyne. 

Velionė K. Grinienė kurį 
laiką turėjo pašto ženklų 
prekybą Chicagoje. įsteigė 

tokios dienos, kad sūnus Liū
tas ar kuris nors iš jo šeimos 
narių neaplankytų motinos ir 
močiutės. O ir nuotolis nebuvo 
toks mažas. 

Velionės Kristinos Grinie-

Kaveckas 20 dol. Šios aukos 
padės sumažinti turimą 15.000 
dol. skolą. Visiems rėmėjams 

mat: I skyr. - A. Mattis, J. 
Mulokaitė, L. Juozapavičiūte, 
E Dūdaitė; II skyr. - r. 

Ui 

prekybą L;rucagoje. jsieige 
Lietuvių filatelistų draugijas nės toks jau buvo pageidavi-
Chicagoje ir Los Angeles ir mas. kad kūnas be jokių šer-
buvo Chicagos lietuvių fila- menų ir a t s i sve ik inamo 

ceremonijų būtų sudegir.tas. 

O 
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AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
1987 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ 

Čikagos 

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

*4. Liepos 6-20 
*5. Liepos 13-27 
*6. Bugp. 3-13 

Rugp. 10-24 
Rugp. 17-31 
Rugp 27-R. 12 
Rugsėjo 14-24 
Rugsėjo 21-S. 5 
Spalio 5-15 
Spalio 6-22 

'7 
•e 
*9. 
10 

•11. 
12. 

•13. 

Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 10. Belgrade 1 

Belgrade 1. Maskvoje 1. Vilniuje 5, Maskvoje 1 .r Belgrade 1 
Maskvoje 1. Vilniuje 5. Leningrade 3. Helsinki * 
Belgrade 1. Maskvoje 1. Vilniuje 10. Belgrade 1 
Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 10. Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1. Viln.uje 5. Maskvoje 1 .r Belgrade I 
Belgrade 1, Maskvoje 1. Vilniuje 10. Belgrade 1 
pa rade 1, Maskvoje 1, Viln.uje 10. Belgrade 1 
Belgrade 2. Maskvoje 1. Vilniuje 10. Maskvoje 1 "Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1. Viln.uje 5. Maskvoje 1 .r Belgrade I 
Belgrade 1. Maskvoje 1. Vilniuje 10. Belgrade I 
Belgrade 1. Maskvoje 1. Viln.uje 5. Maskvoje 1 ir Belgrade i 
Belgrade 2, Varšuvoje 1. Viln.uje 10. Varšuvoje 1 , Belgrade 1 

$1.765.00 
1.430 00 
1.860.00 
1.86000 
1.86000 
1.360 00 
1,860.00 
1,765 00 
1.860 00 
1,260.00 
1.760 00 
1,190 00 

$1,715.00 
1.380.00 
1,660.00 
1,810.00 
1,810.00 
1,31000 
1,81000 
1,715.00 
1,810 00 
1,21000 
1,71000 
1.140.00 

Kama bus 
paskelbta vėliau 

* Galimybė aplankyti gimtąsias vietas Karnos už viešbutĮ, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra 
numatytas pagal lėktuvų grupines skridimo kainas 1987 m sausio mėnesi. 

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

Pnces are based on double occupancy and are subject to change 

D6I -egistracijos ir informacijos skambinkite 312-238-9787. American Travel Sarvlce Buraau, 9727 S. 

Western Ava., Chlcago. III. 80843. 

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 

V A S A R O S 
S T O V Y K L A 

birželio 7 - 14 d.. 
Dainavos stovyklavietėje, Michigan 

Kviečiamas visas Š. Amerikos 
jaunimas tarpe 18 ir 35 m. 

PILNA IR ĮVAIRI PROGRAMA: 
— paskaitos 

— užsiėmimai ir sportas 
— šokiai, laužai, žaidimai. 

Stovykla baigsis bendru 

JAV LJS 
SUVAŽIAVIMU 

šešt . birželio 13 d.. 1987 

ATVYKITE PABENDRAUTI, PASIMOKYTI, 
PASTOVYKLAUTI' 

Liepos 20-28 

Rugsėjo 18-25 

Gruodžio 26-
Sauslo 10 

Maskva 1, Vilnius 5, 
Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 5, 
Maskva 2 
Maskva 2, Vilnius 5, 
Riga 4, Leningradas 3 

$1399.00 

1429.00 

1514.00 

{DOMESNI MARŠRUTAI 

Liepos 7-24 Maskva 2, Vilnius 5, 
privačiu autobusu per 
Pabaltijį iki Leningrado 

Spalio 6-23 Maskva 2, Vilnius 9, 
Leningradas 4, Helsinki 1 

— 1956 

- 1725 

Dėl daugiau informacijos ar užsiregistruoti skambinkite: 
1-800-722-1300 (Toli Free) 

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8784 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W. Broadvvay, P.O. Box 116, 

So. Boston, MA 02127 
Prices are based on double occupancy for departures from Boston 
or New York and are subject to changes. 

r 

RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 
1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 

NR. 8701 Gegužės 8 - > ̂  jžės 23 d. 
Iš New Y ' ^ O 
iš cr<įQ$ 
"\fcS?5s maršrutas: 1 naktis Maskvoje. 
W naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm'e 

$1.895.00 
$1,995.00 

Liepos 3 d. 
Iš New Y o r ^ X ^ stono 
Iš Chir, 
ĮįįK 
\t?\etroit 'o 

and o 

NR 8702 r 
$1.795.00 
S1,895.00 
$1,869.00 
$1.889.00 

Iš Tampa'os S1.949.00 
Iš Los Angeles/Seattle S1,995 00 

Sutrumpintos kelionės maršrutas 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $170.00 
NR 8705 Rugpjūčio 14 d. 

Iš New York'o/Bostono $1.825.00 
Iš Chicagos $1,925.00 
Iš Cleveland'o $1,895.00 
Iš Detroit'o $1.915 00 
Iš Tampa'os $1.969.00 
Iš Los Angeles/Seattle $2.025.00 

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje. 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Stockholm'e. Pilnos kelionės priedas $17000 

NR. 8708 Rugsėjo 18 d. 
Iš New York'o/Bostono $1.695 00 
Iš Chicagos $1.795.00 
Iš Cleveland'o $1.769.00 
Iš Detroit'o $1.789 00 
Iš Tampa'os $1.839 00 
Iš Los Angeles/Seattle $1.895.00 

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje-10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $140.00. 

KITOS KELIONĖS 

NR. 8703 Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA 
Iš New Yorko 
Maršrutas: 2 naktys Helsinki. 10 naktų Riga. 

NR. 8704 Rugpjūčio 1 - 1 ' ^ MENO IŠVYKA 
Iš New Yorkv ^ 

$1.695.00 

$2.165 00 

N R 8707 

Kreiptis; 
JAV LJS Vasaros Stovyklos Komitetas 

p.O. Box 1071. New York, NY 10276 

5. 7 I^ r iŠTO^L jX~SP^T7s , DISKUSIJOS, JUOKAI, 

Maršrutą' c ^^K tys Maskva. 4 naktys Leningradas. 
1 n?' £OV\x;kholm'as. 2 naktys Helsmki's. 2 naktys 
Silijt\ene laive. 

Lapkričio 8 • lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA 
Iš New Yorko $1.950 0" 
Maršrutas: Stockholm'as 2 naktys. Maskva 3 nakty 
Leningradas 3 naktys, Budapeštas 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys Viso 10 operos ir baleto 
spektaklių. 

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, (vairias ekskursijas ir daug kitų priedų. 

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras 

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams 

G.T. International, Inc. 10401 Roberte Rd., Palos Mills. IL 6046S 
Telefonas: (312) 430-7272 

file:///ienos


LINKĖJIMAI 
ABITURIENTAMS 
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ASTA KIŽYTĖ 

Red. R i t a Likanderytė, 6556 S. Talman, Chicago, IL 60629. Tel. 312-737-9057. 

DAINUOJANTI JAUNYSTĖ TORONTE 
Autobusiukai išriedėjo iš 

Jaunimo centro aikštės dešimt 
minučių po aštuntos ryte. Tai 
buvo skaidrus penktadienio 
rytas, o mums pasirodė dar 
gražesnis, nes gavom praleis
ti sunkią mokslo darbo dieną! 
Tą v a l a n d ą jau mūsų 
amerikiečiai draugai buvo suė
ję į t vank ia s , neįdomias 
mokyklas, jau vartė knygas, 
jau kasė pakaušius, spręsda
mi sunkius uždavinius. O mes. 
Pedagoginio lituanistikos in
stituto studentai, ką darėm? 
Juokingai susispaudę j du 
autobusiukus, atsisukom radi
ją ir, kikendami bei dainuo
dami, pasukom Toronto link! 

Važiavom keturiolika su 
puse valandų. Žinau, kad 
nebūčiau iškentėjusi siaubin
gai ilgos kelionės be tokios 
geros kompanijos. Jei ne 
v a l g ė m a r gėrėm, t a i 
diskutavome įvairias temas. 
Penkiolikos žmonių grupėje 
tenka išgirsti labai daug 
nepaprastai skirtingų nuomo
nių! O kai nesikalbėjome, 
dainavome lietuviškas dainas. 
Beveik dvi valandas pralei
dome vien tik dainuodami. 
Kai tik baigėm vieną dainą, 
tuoj užtraukėm kitą. Taip 
dainavom, kol naujų dainų 
pritrūko! 

Kelionė į Torontą nebuvo be 
kliūčių. Pervažiavę Kanados-
Amerikos sieną, trumpam 
sustojome pavalgyti McDo
na ld ' s . Staiga Ričardas 

ASTA KAZLAUSKAITĖ 

pastebėjo, kau gazolinas bėga 
iš variklio. Skubiai nuvažia
vome pas mechaniką, kuris 
per dvi valandas pataisė 
problemą. J a m betaisant 
autobusiuką, mes pirkinė-
jomės artimoje krautuvėlėje, o 
e idami kel iu da inavom 
„Rugiapjūtės šventės" dainas. 
Praeinantieji ir pravažiuo
jantieji keleiviai į mus keistai 
žiūrėjo. Gaila, kad jie nemokė
jo prisidėti, nes tada būtų 
žinoję, kaip mums smagu! 

Toronto Lietuvių Namuose 
atsiradome beveik vienuoliktą 
valandą vakaro. Aš su savo 
torontiškiais pažįstamais tada 
išvažiavau į miestą, po kurį 
vaikščiojome ir vėliau užvalgė-
me. Su drauge Vida į jos 
namus grįžau vėlyvą valandą, 
o po to dar ilgai šnekėjomės, 
nes ilgai viena kitos nebuvom 
mačiusios. 

Rodės, kad tik akis sumer
kus, vėl reikėjo keltis, šįkart į 
vaidinimo repeticiją. Mat Šios 
keliones tikslas buvo lietu
v i a m s T o r o n t e pa rody t i 
v a i d i n i m ą „ R u g i a p j ū t ė s 
šventė". 

Po repeticijos buvo laisvo 
laiko. Vėl su draugais ir 
draugėmis važiavome į miesto 
centrą požeminiu traukiniu. 
Toronto požeminis yra nuosta
biai saugus ir švarus. Matė
me, kaip vienas darbininkas 
net plovė cementines grindis 

požeminio stotyje, prie bėgių! 
Pusę penkių a r t i s t a i 

susirinkome Lietuviu Namuo
se. Ruošėmės spektakliui. Dar 
kelios vaidinimo dalys mums 
buvo neaiškios, tai jas 
pakartojome. Arvydas £ygas 
nervinosi, o E. Sakadolskienė 
stengėsi, kiek tik galėdama jį 
nuraminti. Tuo tarpu mūsų 
pilveliai irgi pradėjo suktis. 
Pirštais skaičiavome minu
tes iki septintos valandos. Dar 
sukalbėjome „Tėve mūsų" 
prieš atsiveriant uždangai. 

Pūkiai pasirodėme! Dainos 
garsiai ir iškilmingai skambė
jo žmonių perpildytoje salėje. 
Uždangai užsidarius, publika 
plojo ir plojo, kol vėl atsidarė 
scena ir mes sudainavome dar 
kartą „Stok ant akmenėlio". 

Sekmadienį buvo šv. Mišios 
Toronto lietuvių parapijoje. 
Klebonas paminėjo mus čika 
giečius, padėkojo už „Rugiap
jūtės šventę", ir pabrėžė, koks 
geras vaidinimas buvo. 

Kelionė namo buvo mažiau 
nuotykinga, negu ten važiuo
jant. Aišku, buvo įdomu dalin
tis asmeniškais nuotykiais bei 
patirtim Torontą Vėl daina
vome ir pramogavome, bet 
šįkart autobusiukas nesuge
do! Atsiradome Chicagoje 
maždaug pusę dvyliktos vaka
re, o Jaunimo centre jau laukė 
tėvai , mus i š v a r g u s i u s 
parsivežti namo. Taip ir baigė
si savaitgalis Toronte, kurio 
niekad nepamiršiu. 

J a u praėjo metai, kai aš 
būryje bendraamžių iškilmin
gai sėdėjau, t a ip kaip jūs 
dabar, mieli abiturientai, ir 
jaučiausi, lyg išaugusi iš savo I 
jaunuolės amžiaus, lyg kopiu į 
aukš tesnę pakopą, kuri 
suteikia m a n daugiau sava- ; 
rankiškumo, išlaisvina mane 
iš bet kokių varžtų. Aš jau 
užaugau. Dabar aš 18 metų, 
darau ką noriu — esu laisva, 
kaip paukštis. 

P a l a u k i m e ! D a b a r j ū s 
pere ina te į subrendusio 
jaunuolio amžių, bet prieš akis 
jums didelė atsakomybė spręs
ti tolimesnius savo gyvenimo 
žingsnius, nustatyti kryptį. 
Jums visiems ir man dar metų 
eilė to gyvenimo pasiruoši
mui. Gautas brandos atesta
tas neduoda veltui bilieto į 
laisvą, savarankišką, laimin
gą gyvenimą. Jis įsigijamas 
sunkiu darbu , i šmin t imi , 
pas i ryž imu i r nuoš i rdž ia 
malda — ir dėka daug pinigų 
iŠ tėvų kišenės. 

Aukštojo mokslo siekimas — 
p ro fe s i j a y r a v i e n a i š 
neįkainojamų gyvenimo verty
bių. Mokslo dėka žmogus 
nutiesia lygius kelius, pastato 
dangoraižius, išgalvoja įvai
riausias mašinas, suskaldė 
atomą, išlandžiojo neišma
tuojamas erdves, išbraidė jūrų 
gelmes. Bet pagalvokime! 

Tie visi technologijos ir kito
kių mokslų išradimai nepada
rė žmogaus pilnai laimingu. 
Kodėl? Nes vien tik mokslas 
nepajėgia išauginti žmogaus. 
J i s apvaldė gamtos jėgas, bet 
neįstengė apvaldyti žmogaus 
vidinių jėgų. Kad mokslas 
būtų pilnas, jis turi būti 
nukreiptas į visą žmogų — į jo 
fizinį. protinį ir dvasinį 
pasaulį. 

Visų akys nukreiptos į 
jaunimą. Kartu su įgiįamu 
mokslu re ikia a t s imin t i 
pagrindinį gyvenimo tikslą, jo 
prasmę, vadovautis religinio 
tikėjimo principais, kad įgy
t a s ž in i a s būtų ga l ima 

LOS ANGELES LJS VEIKLA 
Jau ilgai negirdėjote iš Los 

Angeles Lietuvių Jaunimo 
sąjungos, nes buvome labai 
užimti ruošiant įvairius subu
vimus. 

Gruodžio 20 d, Los Angeles 
jaunimo sąjunga paruošė 
Kalėdinę vakaronę. į kurią 
buvo pakviesti visi Los Ange
les lietuviai. Programą sureži
savo Danutė Mažeikienė su 
Vitos Vilkienės, chorvedės, 
pagalba. Instrumentalistai 
Maureen Mickienė, Raimon
das Mickus, Kristina Mickutė 
ir Rimas Kaunas, pradėjo 
programą su uvertiūra. Chore 
dalyvavo Onutė Sepikaitė. 
Ramunė Ruzgytė, Regina 
Stitilytė, Dana Augiūtė-Scola. 
Da ina Detorokienė. Vita 
Vilkienė, Angelė Budreikienė. 
Gailė Radvenytė. Regina 
Polikaitienė. Rita Čekanaus
kaitė, Danutė Mažeikienė. 
Tauras Radvenis, Vincas 
Skirius, Marco Tėti Linas 
Pol ikai t is , Vilius Žalpys, 
Rimas Kaunas ir Edvardas 
Budreika. Jie įėjo į salę giedo
dami „Sveikas. Jėzau, gimu-
sis" a capella. Sekė kitos 
k a l ė d i n ė s g iesmės , jau 
a k o m p a n u o j a n t i n s t r u -
mentalistrms. Marco Tėti 
nustebino publiką, savo švel
niu, grynu balsu, giedodamas 
solo „Skambinkit varpeliai*. 
Jaunavežiai, atvykę iš tolimo 
San Diego, nudžiugino žiū
rovus savo estradiniais 
Šokiais. Atvykę svečiai gyrė 
jaunimą už tokią staigmeną ir 
gailėjosi, kad daugiau nebuvo 
atvykę. 

Kaip kasmet. Kalėdų šokiai 
.buvo labai sėkmingi. Re 

Šokimo ir baliavojimo, įvyko 

Kongreso atstovų rinkimai. 
Kandidatavo Gailė Radveny
tė, Tauras Radvenis. Paulius 
Viskanta ir Rymantė Vizgir
daitė. 

Sausio mėnesį, jaunimas 
suruošė du įvykius — vieną 
smagų, ir kitą rimtą. Sausio 16 
d., kavinėje lietuviukai ir lietu
vaitės pasilinksmino ir juokėsi, 
klausydami Aurio Jarašūno 
h u m o r i s t i n i ų l i e tuv i škų 
patarlių. Jaunimo Mišios 
įvyko sausio 25 d Jaunuoliai 
skaitė ir nešė aukas. 

Vasario 13 d. Jaunimo 
sąjunga suruošė „Širdžių 
šokius". Porelės galėjo roman
tiškai fotografuotis prie ..šir
džių sienos" ir kavalierius 
galėjo nupirkti savo myli
majai gėlę. Taip pat vasario 
27 d. pas Radvenius pasirodė 

panaudoti žmonijos geresnei 
ateičiai , t a i ka i . gerovei, 
grožiui... 

Aš tikiu, kad mumyse šian
dien dega neišblėstanti ugnis 
siekti nesunaikinamų verty
bių, kurios padės ir savam 
kely ir priartins laimingesnę 
žmonijos ateitį. Nesvarbu 
kokie vėjai pūstų ir iš kokių 
šalių, negalima leisti tai lieps
nai užgesti. Reikia pasitikėti 
savimi, mokytis iš praeities, 
daryti ką galima geriausiai 
šiandien, nes nebegalima 
sugrįžti atgal ir pradėti tą 
kelią iš naujo. Svarbu tikėti 
ateitimi. 

Nebijokime būti kuo esame. 
Tautybė, lietuviškumas yra 
mūsų gyvenimo dalis, mūsų 
pačių dalis. Kenčianti tauta 
reikalauja mūsų pagalbos. 
Nepalikime jos. Ženkime su 
Dievu. Be Jo gyvenimas tam
sus . E i d a m i į gyvenimą 
nepamirškime šių vertybių 
visumos, kurios sudaro pilnu
tinį žmogų. Labai svarbu būti 
patenkintais savimi. Tačiau 
tik pilnutinis žmogus gali būti 
s a v i m i p a t e n k i n t a s i r 
pasitikintis. Juk, kame gi yra 
gyvenimo pasisekimo paslap
tis? Pačiame individe — pas 
mus pačius. Niekas kitas, tik 
mes tegalime atsidaryti duris į 
geresnį gyvenimą. 

Įstojusi į universitetą 
susipažinau su žmonėmis, 
kurie yra ir labai turtingi, ir 
labai gabūs. Jie mane stebi
no, bet t ada aš patyriau, kad 
visai nereikia stebėtis, nes 
per savo pastangas ir darbą 
galima daug ką pasiekti. 

Linkiu jums, mieli abitu
rientai, ir jūsų užsibrėžtą 
tikslą laimingai pasiekti, kad 
l a i m ė j i m a i s g a l ė t u m ė t e 
džiaugtis ne tik jūs patys, bet 
ir jūsų tėveliai, mūsų tauta ir 
visa viešuomenė. 

(Kalba pasakyta 1986 m. 
baigusių abiturientų vardu, 
abiturientų pokylyje, 1987 m. 
gegužės 4 d. Sabre Room salė
je.) 

Australijos atstovai laukia VI Pasaulio lietuvių Jaunimo Kongreso 
dalyvių atvykstant, ten toli, apatinėj žemės pusėj. 

Nuotr. Lino Meilaus 

JAV LJS STOVYKLA 
- SUVAŽIAVIMAS 

nemažas skaičius veidų (žino
ma, su kūnais) pasikalbėti su 
„skrendančia sesele" Igne iš 
Putnam, CT. Pašnekesiai tęsė
si iki vidurnakčio ir dar 
neužteko laiko pasikalbėjimui 
su šita nuostabia moterimi 
apie mūsų tikrai nuostabų 
tikėjimą. 

Kovo 6 d. įvyko pirmoji 
audimo pamoka, kurią prave
dė Ramunė Ruzgytė. Pasiro
do, kad ir Tadas Dabšys turi 
ypatingą talentą audimui. Tie, 
kurie nesidomėjo audimu, vis-
tiek atvažiavo pabendrauti ir 
pasilinksminti. 

Balandžio 10 d Jaunimo 
sąjunga suruošė informacijos 
vakarą apie vyskupą Jurgį 
Matulaitį. Balandžio 19 d,, 
Velykų dieną, buvo Velykų 
šokiai. Visas jaunimas atvy
ko iš arti ir iš toli linksmai 
pabendrauti. 

Andrytė Giedrai ty tė 
LA-LJS sekretorė 

l'asaulio lietuvių Jaunimo etnografinis ansamblis atlieka Arvydo 
Žygo sukurtą etnografinį vaidinimą ..Rugiapjūtės šventėje". Chorve
dė ir choreografė Emilija Sakadolskienė. 

Nuotr. Valerijos Sparkytės 

S K A U T U 
S T U D I J Ų D I E N O S 

Akademinio Skautų sąjū
džio ruošiamos studijų dienos 
įvyks birželio 18-21 d. Daina
vos stovyklavietėje, Manches-
ter, MI. Programos komisija 
jau sparčiai ruošiasi, kad 
p rog rama būtų įdomi ir 
patraukli visiems — ir jaunes
niems korporantams, ir vyres
niems filisteriams. Numa
t o m a p r o g r a m ą p r a d ė t i 
ketvirtadienį po pietų. Ketvir
tadienio dienos programa 
rūpinasi Detroito skautai 
akademikai. 

Penktadienio rytą numa
toma mediciniška paskaita, 
nagrinėjant kelias aktualias 
temas ir problemas, o po pietų 
— paskai ta apie Lietuvą ir 
dabartinius emigrantus į JAV: 
kaip jauniesiems emigran
tams sekėsi pritapti prie 
Amerikos naujo gyvenimo. 
Vakaro programą atliks žino
mas žurnalistas iš Clevelando 
Algis Rukšėnas. 

Š e š t a d i e n į t i k i m a s i 
s u v a ž i u o j a n t d a u g i a u 
stovyklaujančių, tai ir dienos 
progTama šiek tiek pilnesnė. Iš 
ryto bus prof. Vaškelio paskai
ta „Lietuvių išeivijos litera
tūros keliai ir keleliai", o 
vėliau bus politinė tema: pasi
kalbėjimas su vi etiniais lietu
viais politikieriais ir kaip jiems 
sekasi amerikiečių politikoje. 

Po pietų, api<- naujus OSI 
išradimus JAV Kanadoj ir 
Australijoj kalbės adv. Povi
las Zumbakis. Taip pa t numa
tyta pakviesti Antaną Kulbį iš 
Bostono parodyti savo susuk
tus filmus „Part izanai" ir 
„Sapnas Gedimino pilyje". 
Meninę programą atliks „Se
renados" vienetas iš Toronto. 
Bus šokiai, laukas, dainos ir 
gera nuotaika. Visi filisteriai, 
korporantai ir tikrosios narės 

su šeimomis yra laukiami. 
Tai birželio 18-21 dienomis vi
si keliai veda į Akademinio 
skautų sąjūdžio studijų 
dienas. 

Stovyklos programa bus 
vedama C h i c a g o s l a i k u 
(CST), o ne Michigano valsti
jos. Atkreipkite į tai dėmesį, 
ruošdamiesi atvykti. Registrą 
ciją priima ir tolimesnes 
informacijas teikia fil. Anta
nas ir Aldona Rauchai, 10423 
Broadmoor Dr.. Palos Hills, IL 
60465. Telefonas: 312-598-7438. 
R e g i s t r u o k i t ė s d a b a r ! 
Neatidėkite. Rita 

J A U N I M O MALDOS 
E I S E N A ROMOJE 

Penktadienį, birželio 26 d. 
Romoje, 600 metų krikščio
nybės paminėjimo proga, 
jaunimas organizuoja maldos 
eiseną. Prie maldos eisenos 
organizavimo ir jos prave-
dimo prisideda Italijos jauni
mo katal ikų intel igentų 
organizacija „Communione e 
liberazione". Jos nariai daly
vaus ir kitose jubiliejinėse 
programose. 

Maldos eisena prasidės 7 
v. v. prie buvusios senovės 
romėnų pagoniškos šven
tyklos Panteono. Iš ten eisena 
žygiuos link Šv. Petro aikštės, 
nešant tris lietuviškus kry
žius, apsuptus fakelais. 
Eisenos dalyviai taip pat neš 
po fakelą ar po kryželį. 

Ši eisena simboliškai 
pavaizduos Uetuvos istoriją, 
prasidėjusią nuo pagonybės 
ir išsivysčiusią į gyvastingą 
bei tvirtą kirkščionišką tautą. 
Eisenos tikslas — Šv. Petro 
aikštė — yra vieta, kur Jėzaus 
Kristaus įpėdinis, šv. Petras 
buvo nukankintas. Tuo ši isto
rinė vieta išreiškia ir dabar 
tinę persekiojamos, kanki 
narnos lietuvos padėtį. 

JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos vasaros stovykla bus 
š.m. birželio 7-14 d., ir baigsis 
su JAV 1J8 suvažiavimu, 
birželio 13-14 d. Vasaros 
s t ovyk l a bus Da inavos 
stovyklavietėje netoli Detroi
to, Manchester, MI. 

Akademinė p r o g r a m a 
Akademinėje programoje 

bus eilė paskaitų. 
Pirmadienį, Birželio 8 d.: 

Viktoras Nakas , Lietuvių 
I n f o r m a c i j o s c e n t r o 
VVashingtono skyriaus vedė
jas, pasakos apie Lietuvos 
žmogaus teisių kovotojų rėmi
mą Amerikos kongrese ir val
džioje. 

Antradienį, birželio 9 d.: 
prof. dr. Rimvydas Šilbajo
ris, Ohio universiteto slavis
tikos skyriaus vedėjas, auto
rius eilės knygų apie lietuvių 
literatūrą, skaitys paskaitą 
dar nenustatyta tema. 

Trečiadienį, birželio 10 d.: 
Dovas Šaulys, Illinois un-
iversiteto doktorantas ir JAV 
LJS Krašto valdybos narys, 
aptars pirmas šešias savaites 
Sovietų okupacijos Lietuvoje. 

Ketvirtadienį, birželio 11 d.: 
Saulius Tomas Kondrotas , 
neseniai pasi t raukęs iš 
okupuotos Lietuvos, jaunos 
kartos rašytojas '34 metų 
amžiaus!), pasakos apie savo 
gyvenimą ir kūrybą. Dr. Aras 
Žlioba, JAV LJS Krašto 
valdybos pirmininkas, praneš 
apie naujausius duomenis 
liečiančius Černobylio atomi
nės jėgainės katastrofą. 

Penktadienį, birželio 12 d. 
Dr. Viktoras Stankus , JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdybos vicepirmininkas ir 
Coalition for Constitutional 
Justice and Security veikėjas, 
skaitys paskaitą apie Lietu
vių istorijos sąmoningą falsifi
kaciją, ypač kas liečia Antrąjį 
pasaulinį karą ir kaip reikia 
kovoti prieš melą. 

Kasdien. Prof. d r. Anta
nas Klimas, University of 
Rochester. žymus indoeu
ropiečių kalbotyros specialis
tas Utuanus redaktorius, 
skaitys paskaitas apie lietu
vių kalbą. 

Muzikinė programa 
Muzikine programą — choro 

ir „operos" būrelius bei bendrą 
dainavimą praves Viktoras 
Ralys, New Yorko Apreiški
mo parapijos mu/.ikinis 
direktorius ir vadas ..Harmo
nijos" kvarteto. 

Bendra programa 
Be muzikinių, veiks sekan

tys užsiėmimo būreliai: 
lietuvių kalbos. lietuviško 
maisto kepimo, gamtos. ..radi
jo valandėlės", šposų ir išdai

gų. Kasdien bus progos 
pasportuoti, paplaukti ežere, 
pasigrožėti gamta ir lietu
viška aplinka Ketvirtadienis 
bus sporto diena. Kas vakarą 
bus įvairios programos: 
laužai, žaidimai, vaidinimai, 
talentų bei Havajų vakarai ir 
šokiai. 

JAV L J S suvaž iav imas 
vyks šeštadienį, birželio 13 d. 
Pranešimus duos LJS krašto 
valdyba ir paskirų miestų 
valdybos. Bus svarstomos 
veiklos problemos, gairės ir 
planai. Bus diskutuojami 
pasiekti darbai ir pasiekti 
planai. 

Stovyklos ad re sas : Camp 
Dainava, 15100 Austin Rd.. 
Manchester. MI. 313-428-8919. 
Atvykusieji į aerouostą ar 
traukinio ar autobuso stotį bus 
sutikti. Jei negalite atvykti 
visai savaitei, atvykite nors 
kelias dienas pabendrauti! 
Kanadiečiai yra taip pat 
mielai kviečiami! 

JAV LJS Stovyklos rengėjai 
yra JAV LJS vasaros stovyk
los komitetas su JAV LJS 
krašto valdyba. Tolimesnių 
informacijų rašyti JAV Lietu
vių Jaunimo sąjungos krašto 
vaidybos adresu: JAV LJS 
stovvkla. P.O. Box 1071, New 
York, N Y 10276. 

Šv. Petro aikštėje Maldos 
eisena tęsis Kryžiaus keliais, 
tuo maldos bei susikaupimo 
atmosferoje minint Jėzaus 
paskutinius gyvenimo žings
nius ir kartu prisimenant 
sunkią mūsų Bažnyčia dabar
tine padėtį. Tikimasi, kad eM* 
nos pabaigoje, Šv. Tėvas 
pasirodys pro savo darbo 
kambario langą, suteikdamas 
palaiminimą. 

JAUNIMO 
RENGINIAI 

Gegužės 16 — Lemonto 
Pavasario balius Graikų salėj, 
Chicagoje (programą atliks 
..Spindulio" tautinių šokių 
grupės dramos būrelis). 

Gegužės 17 — ..Laiškai 
Lietuviams" vakarienė. Chica
goje 'programą atliks „Spin
dulio" tautinių šokių grupės 
dramos būrelis). 

Gegužės 23-25 — Skau
tiškos sutiktuvės Beaumont 
stovvkl avietėj e Rock Creek, 
OH. 

Gegužės 24 — Eugenijaus 
Kriaučeliūno vardo jaunimo 
premijos įteikimas Chicagoje 
(premija sk i r ta veikliam 
jaunuoliui iš Los Angeles 
Tadui Dabšiui). 

Birželio 7 — Sekminių 
šventė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

Birželio 7-13 - JAV LJS 
vasaros stovykla Dainavos 
stovvklavietėje. Manchester. 
MI. 

Birželio 13-14 - JAV LJS 
s u v a ž i a v i m a s D a i n a v o s 
stovyklavietėje. Manchester 
MI. 

Birželio 11-14 — Pabaltie-
čių Jaunimo kongresas (BYC) 
Piesaule. NH. 

Birželio 13 — Joninės Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

Birželio 26 — Maldos 
eisena Romoje per krikščio-

• nybės jubiliejų. Ruošia Romos 
lietuviškas jaunimasr 

Birželio 18-21 — Akade
minio skautu sąjūdžio ruošia
mos studijų dienos Dainavos 
stovyklavietėje. 

B i r ž e l i o 2 5 - 3 0 — 
..Bangos" stovykla. kurią 
ruošia Montreaho LJS Kil-
mar. Quebee. Kanadoje. 

Liepos 18-31 — Ketu
rioliktas Lituanistikos se
minaras. I/emonte. 

— *< 
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Kazys Bartašius, nors ir „jvirtes" į dešimtąjį savo gyvenimo dešimtmetį, 
prasmingai leidžia dienas, jau daugelis metų besidarbuodamas lietuviu 
tautodailės srityje. Cia jį matome prie jo paties pagamintų audimo staklių. 

N'uotr. Edmundo Kulikausko 

ŠVEDIJOS 
DIPLOMATAS 
IR VOKIEČIŲ 
NUOLAIDOS 

Iš anglų kalbos vertė 
B R O M U S NEMICKAS 

Amerikos pasiuntynybės 
Stockholme radijo žinių tvarko-
vui p a t y r u s iš Švedijos 
diplomato, grjžusio iš Berly
no, numatomos steigti Vieti
nės rinktinės (Lietuvių divi
zijos) sąlygas ir vokiečių 
nuolaidas, atstovas Herschel 
V. J o h n s o n a s savo 1944 m. 
sausio 27 d. slapta radio
grama*) persiuntė VVashingto-
nan Valstybės sekretoriui 
tokio turinio radijo žinių 
tvarkovo pranešimo santrau
ką: 

..Vokiečiai dar bando veržti 
lietuvius, kad jie paklustų 
vokiečių karinės mobilizacijos 
įsakymams. Pasak informa
toriaus, šie įsakymai neseniai 
pake i s t i . Vokiečiai nebe-
r e ika l au j a s te ig t i vadina
mo SS legiono (tautinio legio
no). Iš tikrųjų jie sutiko iš 
principo su Lietuvių divizijos 
steigimu. Paprastai vokiečiu 
informuojamų SS legionų 
laipsniuotieji viršininkai būna 
vokiečių aukšti karininkai. 
Tačiau sutartos Lietuvių divi
zijos vadovybę vokiečiai 
sut iko pavest i lietuviui 
karininkui. Divizijos štabo 
viršininkas taip pat bus lietu
vis. Mano informatorius pridū
rė, kad generolas Kubiliūnas, 
dabartinis vyriausias lietuvių 
savivaldos tarėjas Lietuvoje, 
neturi nieko bendra su šio 
susitarimo sudarymu. 

Duodami savo sutikimą 
formuoti Lietuvių diviziją, 
vokiečiai pastatė vieną sąly
gą. Jie spaudė, kad lietuviai 
įteiktų vokiečių įstaigoms peti
ciją, prašančią jas leidimo 
steigti lietuvių karinį vienetą. 
Tačiau kol kas nebuvo galima 
rasti jokios lietuvių grupės. 
nor inčios tokią peticiją 
pasirašyti. Lietuvių generolai. 
kurie buvo užkalbinti, atsisakė 

MŪSŲ KOLONIJOS 

East Chicago, Ind. 
LB SUSIRINKIMAS 

imtis šios akcijos tokiu pagrin
du, kad jie nelaikė savęs lietu
vių tautos rinktais atstovais. 
Vokiečiai neleis rinkimų, nei 
nieko kito, kas siejasi su 
d e m o k r a t i n i o pobūdžio 
procedūra. Todėl jie įtaigojo, 
kad būtų surasta iškilių lietu
vių peticijai pasirašyti, tuo 
suteikiant jai tautos valios 
išvaizdą. 

Mano informatorius toliau 
sakė, kad yra trys lietuviai 
generolai, kurie įtaigojami 
kandidatais į siūlomos Lietu
vių divizijos vado vietą. Jie 
yra: 1. generolas Raštikis. 2. 
generalinio štabo pulkininkas 
Rėklaitis, 3. generalinio štabo 
generolas Plechavičius. 

Galima manyti vokiečius 
turint įspūdį, kad šie generolai 
lietuvių tautoje buvo populia
rūs, dėl to ir įtaigoti kandi
datais. Antra vertus, jų pavar
des galėjo duoti lietuvių 
savivaldos nariai. Galop jie 
galėjo būti sugestijuoti ir 
generolo Justo, vokiečių 
karinio vado Lietuvoje. 

Mano informatorius taip pat 
patvirtino, kad. kai minėti 
generolai buvo paklausti jų 
nuomonės apie siūlomą Lietu
vių diviziją, jie atsakė, jog 
būtų galima sumobilizuoti 
lietuvių tokiam vienetui, jei jo 
aukštoji vadovybė būtų 
atiduota į lietuvių rankas. 
Antroji sąlyga buvo. kad lietu
vių daliniai jokiu atveju nebū
tų siunčiami už Lietuvos 
sienų. 

Ankstyvesnėmis progomis 
vokiečiai niekados nesvarsty
davo (visada atmesdavo) 
atskiro lietuvių karinio viene
to steigimą, nes toks sutari
mas neįtilpo į bendrąjį jų visų 
karinių vienetų sąrangos 
planą. Šiuo atveju jie tačiau iš 
principo sutiko su atskiro 
lietuvių karinio vieneto forma
vimu. Betgi kol kas geistoji 
lietuvių peticija, rodos, negau
ta. 

Mano nuomone, šiuo atveju 
vokiečių padarytoji nuolaida 
buvo aiškus jų silpnumo 
ženklas". 

Johnson 

MĖLYNOS 
ARMIJOS 

KREIPIMASIS 
šiemet sueina 36 metai, kai 

gegužės 13 d. yra švenčiama, 
kaip viso pasaulio lietuvių 
maldos ir atgailos diena už 
lietuvos laisvę ir pasaulio 
taiką. 

Popiežius Jonas Paulius II 
šiemet Naujųjų Metų proga 
paskelbė Šventuosius Marijos 
metus. Šventieji Marijos metai 
prasidės šiais metais Sekmi
nių Šventėje ir baigsis 1988 m. 
Marijos Dangun paėmimo 
šventėje. 

Be to, šie metai Lietuvai yra 
ypatingai svarbūs, nes šiemet 
birželio 28 d. viso pasaulio 
lietuviai ir Lietuva minės 600 
metų Lietuvos krikšto sukak
tį. Taip pat lietuviai su 
džiaugsmu laukia birželio 28 
dienos iškilmių, kada arki
vyskupas Jurgis Matulaitis 
bus paskelbtas palaimintuoju. 

Gegužės 13 d., artimiausią 
šiai dienai sekmadienį, ta 
proga pakartoti pasiaukojimą 
Nekalčiausiai Marijos šir
džiai, pakviesti žmones, kad 
iie garbintų Šv. Jėzaus ir 
Marijos širdį ir kiekvieno 
mėnesio pirmą šeštadienį 
priimtų Marijos prašytą šv. 
Komuniją, ka ip atgai los 
Komuniją, aukojant ją už 
Lietuvos laisvę ir pasaulio 
taiką. 

Kun. Albertas Kontautas, 
Lietuvių Mėlynosios 

armijos sąjūdžio 
dvasios vadas 

Laiškas 
„Draugo" 1987 balandžio 25 

d. vedamajame buvo malonu 
skaityti teigimus, kurie mū
suose buvo įsigyvenę nuo 
mokslo dienų Lietuvoje, kad 
Lietuva tai Vakarų Europos 
kraštas. „Artinantis iškilmėms, 
sutelkti visas pajėgas" straips
nyje primenama, kad prieš 600 
metų priimtos katal ikybės 
poveikyje l ietuvių t a u t a 
„pasisuko į Vakarus ir pasidarė 
Vakarų kultūros tauta" ir kad 
„niekas negali išbraukti iš 
istorijos mūsų senolių pasi
rinkimo kelio į Vakarus, o ne į 
Rytus". 

Paskelbta tiesa, kuri kiek
vienam bent vyresnės kartos 
lietuviui gana gerai žinoma. 
Nenus tebau pripuolamai į 
rankas patekusio laikraštuko 
„Gimtojo krašto" straipsniu „O 
visgi Lietuva Rytų Europoje", 
nes tai okupanto laikraštis, tik 
leidžiamas ne rusų, o lietuvių 
kalba. Bet kuo nustebau, tai 
straipsnio gale padarytu prie
rašu, kad straipsnis perspaus
dintas iš „Akiračių" ir parašy
tas L. Mockūno. Priploja Moc-
kūnas Lietuvą prie slavų 
pasaulio ir gėdina Vytautą 
Volertą, kuris Vasario 16 
minėjime Chicagoje drįsęs lie
tuvių tautą nuo Rytų atskirti. 
Be rusų jam „būtų pražuvęs ir 
mūsų tautos atgimimas". Iš
vi rkšč ia i t iesai įrodyti 
Mockūnas šaukiasi Maironio, 
Čiurlionio ir Milosz. Bet Mairo
nis juk dainavo: 

Duok, Viešpatie, pranašu 
būt melagingu: 

Nuo Volgos mužikai ateis. 
Viešpats neišklausė Maironio 

prašymo. Jis neliko melagingu 
pranašu. Mužikai nuo Volgos 
atėjo. Tai tautos nelaimė. Bet 
nedidelė laimė, kai Chicagoje 
atsiranda „šviesuolių", kurių 
s t ra ipsnius persispausdina 
okupanto spauda ir prideda pa
stabą , ,Spausdiname be 
redagavimo". 

Jonas Matulaitis 

MISCELLANEOUS 

/ *~V I L I M AŠ 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
—- . _ 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u2 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
320812 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektr*. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

CLASSIFIED GUIDE 

NEW YORKO ŠAULIŲ 
KUOPOS LITERATŪROS 

KONKURSAS PRATĘSIAMAS 
Susidomėjimas New Yorko 

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
paskelbtu romano ar novelių 
rinkinio konkursu yra nuosta
biai didelis. Yra gauta visa eilė 
pageidavimų ir net su prie
kaištais, kad šiam konkursui 
duotas terminas yra per trum
pas t i n k a m a m kūr iniui 
paruošti. 

Kuopa, atsižvelgdama į gau
tus pageidavimus, nutarė šio 
konkurso terminą prailginti iki 
šių metų lapkričio 1 dienos. 

Šio konkurso premijos dydis — 
1000 dolerių. 

Dar kartą primenama, kad 
kūrinių tema — laisva, pat
riotinė su krikščioniškos min

ties atspalviu. Knygos dydis — 
nemažiau 200 puslapių rankraš
tis, parašytas rašomąja maši
nėle, dvigubų tarpu tarp eilučių 
ir t ik vienoj puslapio pusėj. 
Rankraštis pasirašomas slapy
vardžiu. Tikroji autoriaus pa
vardė ir adresas turi būti atski
ram užklijuotam voke, ant 
kurio užrašomas autoriaus 
slapyvardis. 

Premijuotas kūrinys lieka 
kuopos nuosavybe su teise 
išleisti jį atskira knyga kuopos 
vardu. 

Rankraščiai siunčiami šiuo 
adresu: Kęstutis K. Miklas, 71 
Farmers Ave., Plainview. N.Y. 
11803. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
East Chicago apylinkės valdy
ba šaukia visuotinį narių susi
rinkimą 1987 m. gegužes 24 d. 
po lietuviškų pamaldų 11 v, ryto 
Šv. Pranciškau* parapijos pa
talpose, 3901 Fir St. East 
Chicago. Indiana 

Maloniai kviečiame visus apy
linkės lietuvius dalyvauti šiame 
sus i r ink ime , kur iame bus 
sprendžiama mūsų apylinkes 
ateitis. 

Koresp. 

Šaltinis: National Archives 
- 860M. 20/20). 

*) Šios radiogramos anglišką 
tekstą ištisai yra paskelbęs 
1986 m. ..Lituanus" Nr. 4. 19-21 
psl. 

IEŠKO ŠIMTAMEČIU 

Illinois valstijoje liepos 1 d. 
bus pagerbti š imtamečiai . 
Žinantieji tokius, prašomi pra
nešti Illinois senimo departa
mentui, tel. 917-2620. 

ANT. GUSTAIČIO IR 
ST. SANTVARO PADĖKA 

LB Bostono sk. valdyba, kurios pirm. šiuo metu yra inž. 
Brutenis Veitas, balandžio 11 d., 7 vai. vakaro Lietuvių 
piliečių d-jos III a. salėje surengė Poezijos spektaklį, skirtą 
mudviejų darbam paminėti. 

Eilėraščius atrinko, spektaklio statymu rūpinosi Mirga 
Girniuvienė ir Zita Krukonienė; programą atliko Mirga 
Girniuvienė, Antanas Kulbis (jis parengė St. Santvaro 
skaidrių montažą). Aidas Kupčinskas. Gitą Kupčinskienė, 
Zita Krukonienė, Aleksandras Pakalniškis, Jr.. Gražina Saka-
lienė, Vytautas Sakalas (pastarieji du sudarė Ant. Gustaičio 
skaidriu montažą-). Romas Šležas rūpinosi spektaklio 
apšvietimu. Sodauto etnografinis ansamblis, vad. Gitos 
Kupčinskienės, spektaklį padabino liaudies dainomis. Gin
taras Čepas originaliai pravedė sveikinimus raštu, Kazys 
Bačanskas uoliai prisidėjo prie kitų renginio darbu. 

Inž. Br. Veitui ir jo vadovaujamai LB Bostono sk. valdybai 
nuoširdžiai dėkojame už Poezijos spektaklio surengimą ir 
globą, programos sudarytojom ir vadovėm, visom ir visiems 
programos atlikėjam reiškiame atskirą ir nuoširdžią padėka 
už tikrai dailaus ir savaimingo spektaklio parengimą bei 
atlikimą. 

Bostono ir jo apylinkių lietuviam, o taipgi ir tolimesniu 
vietovių tautiečiam broliškai dėkojame už tai, kad jie taip 
gausiai susirinko mūsų darbų paklausyti ir mudviem parode 
tiek daug savo širdžių šilimos. 

Taupydami gyvenimo laiko likutį, ta pačia proga nuošir 
džiausiai dėkojame visom tautietėm ir tautiečiams, bičiulėm 
ir bičiuliam, kurie mus pasveikino raštais, laiškais, 
telegramom, telefonogramom ir telefonu. Sąrašas ilgokas, tad 
prašome mudviem atleisti, kad visu pavardžių negalime 
paminėti. 

Atskira padėka „Dirvos" vyr. redaktoriui Vytautui 
Gedgaudui, kuris savaitraštyje skyrė daug vietos, visuomenei 
priminė mudviejų darbus ir gyvenimo sukaktis. 

Dar kartą reikšdami padėką Poezijos spektaklio 
rengėjams, atlikėjams ir jo dalyviams, visiem jungiame gilią 
pagarbą 

Antanas Gustaitis Stasys Santvaras 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

SOPHIE BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDA 

WCEV — 1450 AM 
Lietuvių kalba sekmadieniais nuo 

7 30 iki 8 30 vai. ryto. Transliuojama 
iš nuosavos studijos Marąuette Parke. 
Vedėja Aldona Daukus. 

7159 S. Maplewood Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-1543 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAIT1S ir 
V. BRIZGYS 

b606 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 

Porches 8. Decks • Roor & Wall Tile 
i Alumirum Sidrg & Trim • K'tchen & Baths 
, Mascnry *Rec Rooms 
i Add'tior.s •Insurance Reoairs 

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

MAROUETTE 
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 pirmadienį ir 
ketvirtadieni vakarais iki 9 
valandos. 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

REAL ESTATE 

^FiĄt 
Republic 
ReĄįty, Inc. 

Pardavime ar pirkime nuosavybes, rezi-
denci' es ar komercines paskirties dei 
greito ir sąžiningo patarnavimo 
skambinkite 

VALDAI PAŠKUS 
499-2912 arba 857-7187 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se Y-iač Lemonte ir Homer Tovvnship 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Unas Gylys 
Algis l ;~ponis 

G. Petras Lisponis 
Bronius Nainys 

Rūta Sušinskiene 
Neapmokamai (kamuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME R E A L ESTATE 

460-0880 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas namokamai. 

POR RENT 

BRIGHTON PARKE 
išnuomojamas 4 kamb. apšildomas 
butas 1-mam aukšte. Skambinkite 
vakarais 

247-3777 

Išnuomojamas kambarys vyresnio 
amžiaus moteriai. Skambinti 

737 -0618 

VASARVIETE — LAKESIDE. Ml ar
ti Pebble House. Graži, 2 mieg., nau
jai atremontuota. 1 blokas nuo priva
taus pliažo tarp gegužės - rugsėjo už 
$1,400 mėn. arba $365 sav. Skambin
kite Ritą šiokiadieniais po 5:30 vai. 
p.p. 

(312) 445-4465 

HELP VVANTED 

Putnamo sesalams reikalinga virtuvą] 
padėjėja birželio, liepos, rugpjūčio mėnesį. 
Darbo valandos: 9-1 ryte. 4-7 po pietų. Būtų 
parūpintas kambarys. Susitarti dėl 
atlyginimo. Prašome kreiptis: Ses. Paute 
1 203-928-5828 arba laišku: ICC-Bt 2 1 , 
Putnam, CT 06260. 

SITUATION WANTED 

VYRESNIESIEMS PAGALBA 
Aš galiu būti kompanijonė; attikti namų ruo
šos darbus; išvirti: plaukus sutvarkyti, 
nuvežti pas daktarą, krautuvę ar banką 
Kokia pagalba jums reikalinga? Skam
binkite angliškai ANNA 

227-3880 

FOR SALE 

PARDUODAMI IŠ LIETUVOS 
gintariniai paveikslai, gintaras su va
balu, karoliai, žiedai, broškutės, tulpių 
staltiesės ir visoki lino išdirbiniai 
Skambinti 

650-6599 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda, Taho 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

REAL ESTATE 

m MLS. 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 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

84 ir KEDZIE — savininkas parduo
da 3 mieg. mūrinį labai švarų namą. 
Galima tuojau užimti. Skambinkite 
angliškai. 

582-0349 

Q-**a KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

Arti 65 ir Pulaski parduodamas 90' 
namas. 3 mieg., užbaigtas skiepas, 
žaidimo kamb. ir 2 elektriniai židiniai. 
Apžiūrėjimas tik susitarus tel. 

767-7729 

ATIDARI NAMAI APŽIŪRĖJIMUI 
Sekmadieni 1 - 4 v. p.p. 

3614 W. 84 St. — 3 mieg. mūrinis 30 m. 
namas: gero medžio kabinetų virtuvė 
mamai, pusiau baigtas skiepas, centrinis 
vėsintuvas. 21/2 auto. garažas, naujas kili
mas. Skubiai atvykite pamatyti! 

4520 S. St Louls — tiktai 39,900. 5 kamb. 
namas: 2 mieg.. V/z prausyklos, ištisas 
skiepas su virtuve, naujas šildymo pečius 
ir elektra, uždara priekinė ir užpakalinė 
veranda, alum. namo viršūnė, tvarkingas 
ir švarus. Jei rasite geresni Brighton Parke 
už 39.900 — pirkite! 

7329 S. Albany — 8 kamb mūrinis 
nepaprastas namas: 5 didžiuliai mieg., 13A 
prausyklos, didelis skiepas ir kiemas. 4 
namų apyvokos daiktai, ištisas skiepas. 2 
auto. garažas. Labai geram stovyje — 
skubiai pamatykite! 

No. 808 — 71 ir St. Louls: 3 mieg 35 
m. mūrinis namas; mod medžio virtuves 
kabinetai: ištisas skiepas; 2 auto. garažas 
Arti 71 ir Pulaski apsipirkimo centro Geras 
pirkinys už šią žemą kainą — skambinkite 
dabar! 

GARFIELD RIDGE NEPAPRASTAS 
NAMAS 

No. 837 — Archer ir Narraganssett — 
3 dideli mieg . 25 m mūrinis pagai 
užsakymą statytas; 2 pilno dydžio prausyk
los, tinkuotas skiepas su 4-tu mieg. ir 
vasarai virtuvė; naujas su durų atidarymo 
Įtaisu 2V'2 auto. garažas, alum papuoši
mas; 1 blokas iki Archer autobuso 
Skambinkite dabar pirmieji kol dar 
neparduotas 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai. — 434-7100 

84 Ir Pulaski savininkas parduoda gražų 
pagal užsakymą statytą tinkant) giminingai 
šeimai namą. 3 mieg . formalus valgo
masis. C/A. naujas kilimas, užuolaidos, 
namų apyvokos daiktai $95.900 
Skambinkite 

767-8039 

\ < 



Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos darželio mokiniai su Velykų kiškiu. 

ISTORINĖ SUKAKTIS 
K.BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

1935 m. gruodžio 10 d. savo 
sosto atsisakė Didžiosios Bri
tanijos karalius Edvardas VIII. 
Sujaudinti buvo salos gyven
tojai, nes tokj žingsnį jis pasta
tė dėl du kartus persiskyrusios 
moters amerikietės Wallis 
Simpson. 

50-ties metų proga šį 
nepaprastą įvykį labai plačiai 
atžymėjo vokiečių spauda ir 
televizija. Tad, pasinaudodami 
tais pranešimais, duosime ir 
mūsų skaitytojams šios „aferos" 
bent trumpą santrauką. Tikro
vėje, tai buvo nemažas „skan
dalas", gerokai sukrėtęs britų 

tuoti , kad karal i ja y r a 
svarbesnė už paskiro asmens 
laimę, nežiūrint stipriai sukrės
tos monarchijos ir valstybės 
galybės. Tačiau niekas iš mūsų 
negali imtis teisėjo pareigų dėl 
žmogiško susijaudinimo, kuri 
istorinę monarchinę instituciją 
privedė prie didelio pavojaus". 

Be abejo, plačiai buvo 
kalba-'** apie jo intymius san
tykiu" m Simpson ir net ben
dras a tostogas, k u r i ų 
neišvengia dar šiandieną prin
cesė Margareta. Taigi, šią 
meilės istoriją galima buvo 
lengvai „užtušuoti" pvz. netoli 

sostą. Šiandieną, daug kalbama Buckingham rūmų padovano-
ir girdima apie karalienės jant poniai Simpson didelį 
dukros Onos įvairius, pokštus - apartamentą. Tačiau karalius 
bei sūnaus Andriaus meilės 
istorijas, tačiau į tokius ka
raliaus rūmų atstovų išsišo
kimus niekas rimtai nežiūri, 
kadangi ir jie priklauso prie 
„mirtingųjų", eidami per gyve
nimą su silpnom savybėm. 

Tuometinis visuomenės nuo
monės reiškėjas , .Times" 
dienraštis, sekančią abdikacijos 
dieną rašė: „Surinktais duome
nimis, mes turime teisę konsta-

PARAMA VARGO 
ŽMONĖMS 

Chicagos katalikų labdara yra 
plačiai išvysčiusi pagalbą varge. 
Per metus davė pavalgyti 
173,228 kartus, išdalino daug 
maisto siuntinių nemokamai ar 
labai papigintai, suteikė 
159,850 nakvynių, davė 
psichologinių patarimų 5,929 
žmonėms, tam skiriant 159,850 
valandų, atidavė įsūnijimui 119 
našlaičių vaikų, kurių motinos 
negalėjo auginti. 

prieš akis turėjo vieną tikslą: 
bet kokia kaina vesti „ameri
kietę" (taip ją vadino anglai), 
nustatant prieš save Bažnyčią, bų jie nepripažins karaliaus 

nurodė, kad vedus Simpsonienę, 
kraštas ir monarchija žengs į 
didelę krizę. Problema buvo 
labai aiški: Amerikietė nepri
klausė kilmingųjų luomui, bu
vo užsienietė, du kartus persi
skyrusi ir labai dažnai matyta 
egzotiškuose rateliuose. 

Tradicijose paskendę anglai 
negalėjo sau įsivaizduoti šalia 
sosto sėdinčios „tokios karalie
nės", prisimindami kartu, kad 
kara l ius yra anglikonų 
Bažnyčios galva. Be to, kaip ir 
R. katalikų Bažnyčia taip ir 
anglikonų nepripažįsta persi
skyrimo. 

Pasikalbėjimui ir išsiaiški
nimui visų klausimų su karaliu
mi buvo įgaliotas tuometinis 
min. pirm. Stanley Baldwin ir 
Canterbury arkivyskupas. Deja, 
tikslas nebuvo pasiektas, ka-
dargi Edvardas VIII neatsisako 
kė vesti ponios Simpsonienės 
Jaučiama buvo didelė valsty
binė krizė, o gal net ir skilimas, 
nes kai kurie kraštai min. pir
mininkui pareiškė, kad po vedy-

tro pasaulinio karo jam buvo 
leista vieną kaitą aplankyti 
Londoną ir 1965 m. galutinai 
sus i t a iky t i su kara l i ška i s 
rūmais. 

Kunigaikštis su žmona ap
sigyveno Paryžiuje, daug 
keliavo, draugaudami su grupe 
asmenų, kurią šiandieną galima 
būtų vadinti „Jet Set". 

Tėviškės teise Windsoro kuni
gaikštis atgavo 1972 m. gegužės 
mėn. 28 d., palaidojus jį 
Frogmore karašliškose kapi
nėse. Wallis Simpson amžiną 
poilsio vietą taip pat rado šalia 
savo vyro. Ji mirė Paryžiuje 
1986 m. balandžio mėn. 24 d. 

Koks didelis nepasitikėjimas 
buvo Windsoro kunigaikščiu, 
ga l ima spręsti iš a n t r o 
pasaulinio karo įvykių. Gyven
damas Pa*-yžiuje jis ėjo ryšių 
ka r in inko pareigas, tač iau 
žlugus Prancūzijai, kunigaikštis 
pabėgo Ispanijon. 1940 m. W. 

I Churchill perkėlė kunigaikštį į 
Bahamus gubernatoriaus parei
goms. Mat min. pirm. norėjo 
Windsoro kunigaikštį „laikyti" 
kuo tol iausia i nuo karo 
veiksmų. 

Kodėl? Churchilli bijojo, kad 

Vokietija abdikavųsį karalių 
gal i p a n a u d o t i propa
gandiniams tikslams, kadangi 
1938 m. Oberzaleberge Hitleris 
priėmė jį labai iškilmingai. Be 
to W. Churchill nepasitikėjo 
VVindsoro kunigaikščiu, kadan
gi ir Anglijoje būta nemažai 
fašizmo simpatikų, nusista
čiusių prieš įtakingus žydus. 
Kunigaikštis gal nesimpatizavo 
fašistams, tačiau visuomet sto
vėjo arti autoritetinės valstybės 
santvarkos šalininkų. Be to, ne
galima pamiršti, kad ir Angli
joje Įtakingi asmenys karo metu 
„dirbo" vokiečiams kaip pvz. 
buv. karališkos gvardijos kari
ninkas ir vienas ministerio 
s ū n u s . J i e abu p r ik lausė 
anksčiau prie VV. Simpson ir 
Windsoro kunigaikščio ratelio. 

Archyvinė medžiaga Berlyne 
nurodo, kad Reichas mėgino 
užmegzti santykius su abdi-
kavusiu karaliumi. Deja, prie 
realaus ryšio neprieita. Be to , . 
kad ir užmezgus ryšius, Vokie
tija daug naudos neturėtų, ka
dangi buv. karalius D. Bri
tanijoje jokios politinės galios 
neturėjo ir karo klausimuose 
negalėtų daug padėti. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. gegužes mėn. 16 d. 

valstybę ir vyriausybę. 
Karalius Edvardas VIII buvęs 

labai populiarus, parodęs jau 
kaip Valijos princas dideles 
simpatijas žemesniam luomui 
bei siekdamas visiems D. Bri
tanijos gyventojams gerovės. 

Sostą jis pasiekė 1936 m. 
sausio men. tuo tarpu „ame
rikietę" jis pažinojo jau nuo 
1931 m. Bažnyčia, politikai, 
laikraščių redaktoriai, formuo
dami visuomenės nuomonę 

suvereniteto. Taigi, pasaulinė 
galybė D. Britanija galėjo su
t rupėt i dar pr ieš antrąjį 
pasaulinį karą. Tad, paliko t ik 
atsisakymas nuo sosto. Tik kaip 
VVindsoro kunigaikštis, buv. 
karalius išvyko į Prancūziją, 
kur 1937 m. birželio mėn. 7 d. 
vedė savo gyvenimo draugę, 
vedybomis paaukodamas D. Bri
tanijos sostą. 

Negreitai pamiršo Anglija ku
nigaikščio nuodėmę. Tik po an-
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L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — JfcOO v. vakaro. 

Visos laidos is WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312) 839-2511 

f\Vl micllcind Padarai 
WKĖKm Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BR1GHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

598-9400 

BSOE t=l 
iSAHOUSME 
UEN0ER 

P A D Ė K A 

A.tA. 
Dr. Bronius Leparskas 

(Veter inar i jos gydyto jas ) 

Mūsų mylimas vyras, tėvelis, brolis mirė 1987 m. 
vasario 28 d. ir buvo palaidotas kovo 4 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Chicagoje, Illinois. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas 
koplyčioje. Dėkojame kun. Kireiliui ir kun. Francis Schou-
ten už koncelebravimą laidotuvių šv. Mišių Evergreen Park, 
Illinois ir kun. Kireiliui už velionio palydėjimą į kapines. 

Labai nuoširdžiai ačiū sol. D. Stankaitytei ir sol. Algir
dui Braziui už giesmes bažnyčioje. • 

Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, aukojusiems 
labdaros organizacijoms velionio vardu, atsiuntusiems gėles 
ir paguodos žodius atsiųstus laiškais. 

Širdingai dėkojame visiems atsilankiusiems koplyčioje, 
pareiškusiems mums užjuojautą žodžiais, dalyvavusiems šv. 
Mišiose,, suteikusiems a.a. Broniui paskutinį patarnavimą 
ir palydėjimą jį į amžiną poilsio vietą. 

Ačiū karsto nešėjams. 
Dėkojame laidotuvių dir. Kenny Brothers už rūpestingą 

patarnavimą. 
Visiems mūsų nuoširdžiausia padėka. 
Nuliūdę žmona Kas tu tė , sūnūs , brol ia i su še imo

mis. 

A.tA. 
Dr. GEDIMINUI GUDAUSKUI 

mirus, mielą muzikę GIEDRĄ GUDAUSKIENĘ ir vi
są šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aldona ir Antanas Lipskiai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 

^iiš&^žSšsm MSfcS 

STEVEN LACK JAMES LACK RONALD LACK 

Hickory Funeral Home 
(Lack & Sons Directors) 

9236 South Roberts Road 
Hickory Hills, IL 60457 

(312) 430-5700 
Palos Funeral Home 
11208 S. W. Hkjhway 
Palos Hills, IL 60465 
(312) 974-4410 

Lack Funeral Home 
2424 W. 69th Street 

Chicago, IL 60629 
(312) 737-1213 

LACK (LACKAVIČIŲ) ŠEIMA 
nuoširdžiai jus kviečia apsilankyti 

trečios ir naujausios koplyčios 
atidaryme 

HICKORY FUNERAL HOME 
9 2 3 6 South Rober ts Road 

Sekmadienį 1987 m. gegužės 23 dieną 
n u o 1 v. p .p . iki 5 v. p .p . 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Elenos Vasiliauskienės 
1987 m. gegužės 24 d. bus vieneri metai, kai mirties 

Angelas pasiėmė mūsų mylimą žmoną, motiną, močiutę ir 
promočiut». 

Tegul Dievas suteikia jai amžiną ramybę 
Šiai liūdnai sukakčiai atminti šv. Mišios bus aukoja

mos Tėvų Marijonų koplyčioje gegužės 24 d.. 9 v. ryto. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje 8:30 v. ryto. Taip pat pas Tėvus 
Pranciškonus Kennebunkporte ir Brooklyne, Rochesteryje, 
N.Y., Kanadoje, Lietuvoje Jurbarke ir Kaune. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus už 
velionės sielą pasimelsti. 

Liūdintis vyras , vaikai , anūkai ir p roanūka i . 

BRANGIAM TĖVUI 

A.tA. 
STANLEY P. BALZEKUI, Sr. 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų STANLEY BAL-
ZEKĄ, Jr., jo šeimą ir artimuosius. 

Chicagos Lietuvių Tautodailės institutas 

GAIDAS—DA1MID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U 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 SŪNUS 
LACKAW1CZ 

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

11028 Southvvest Hwy., Palos Hills , Illinois 
Tel . - 974-4410 

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

1446 South 5()th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

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

9 8 3 7 S. Kedzie Avenue, Evergreen P a r k , Illinois 
(Anksčiau buvę 6845 South Western Avenue) 

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marquette Parke Chicagoje 

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

ir 



DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. gegužės mėn. 16 d. 

x Kapinių puoš imo dieną 
— Memonal Day — gegužės 25 
d. dalyvaus eisenoje lietuvių or
ganizacijos, kaip Liet Kat. fede
racija. Skautų ir Ateitininkų or
ganizacijų nariai ir kt. Šv. Mi
šias 10:30 vai. laikys vysk. 
Paulius Baltakis, specialiai tai 
dienai atvykstąs į Chicagą. kon-
celebruos kun. Jonas Kuzin-
skas. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos klebonas ir Šv. Kazi
miero l ie tuvių kapin ių 
direktorius. 

x Marytė Kuc in ienė . Mon-
tessori mokytoja ir Meca paruo
šimo kursu nuolatinė dėstytoja, 
studentų vertintoja ir mokyklų 
konsultantė, neseniai lankėsi 
Idaho Falls, ku r lankė naujai 
pradėtą Montessori mokyklą, 
skaitė paskaitas Montessori ir 
darželių mokytojams. Tuo laiku 
ten vyko ..Fair" ir Kucinienė. 
prisirinkusi lietuviškų meno 
dirbinių Chicagoje. ten suruošė 
mažą lietuvišką parodėlę, visų 
tautų šokių grupei demonstravo 
lietuviškus taut inius šokius, 
audėju gildijai rodė lietuviš
kų juostų audimą. Šokių grupė 
pažadėjusi kitą kartą šokti ir 
lietuviškus šokius. 

x ..Galerijos" kilnojamoji 
meno pa roda gegužės 16-17 d. 
bus Detroite Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos Kultūros cen
tre. Bus išstatyta daugiau kain 
60 lietuviu dailininku darbu. 
Šią parodą globoja JAV Lie
tuvių Bendruomenės Detroito 
valdyba. Parodos organizatorius 
yra Algimantas Kezys. 

x Nijolė Ci jūnėl ienė, Mon
tessori mokyto ja . Meca 
mokytojų kursų administratorė, 
studentu vertintoja ir paskaiti
ninke kandidatuoja į Amerikos 
Montessori draugijos direktores. 
Draugijos s u s i r i n k i m a s i r 
rinkimai bus gegužės 26 dieną. 

x A. a. A n t a n a s Kare iva 
mirė 1985 m. gegužės mėn. 11 
d. Minint dvejų metų mirties su
kakti, šv. Mišios bus atlaikytos 
š.m. gegužės mėn. 20 d.. 8:30 
vai. ryto. Tėvu Jėzuitų koplyčio
je. 

(pr.i 

x Pr ieš b e t k u r u ž s a k a n t 
paminklą, aplankykite S t . 
Casimir M e m o r i a l s . 3914 \V. 
l l l th St. Turime didelį pasi
rinkimą, matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Taip pa t 
padarome paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą — brėžinius. Visada 
prieš s ta tant į kapines, jūs 
apžiūrėsite ir įsitikinsite, kad 
paminklas padarytas, ka ip 
Jūsų buvo pageidauta. Savi
ninkai lulia ir Vilimas Nel
sonai, 445-6959. 

(sk.) 
x Je igu ruoš ia te PIKNI

KĄ, pamatykite privatų sodą. 
2835 W. 71 Street . 

(sk.) 

x Ieškau auklės prižiūrėti 2 
metu amžiaus vaiką nuo 3 iki 5 
dienų i savaitę. Skambinkite 
476-1224. , s k , 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse Skambinki te 
RE MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, u•'. 361-5950 arba 
636-6169. 

- sk . i 

A R A S 
Dengiame ir taisomf visu ru^iu 

STCK;LS 
Su aukotu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIElA 

iiihi ii 4 
arba tarp 10 v.i 

1>I. 434-9655 

x Šve. M. Marijos Gimimo 
parapi jos mokyklos Motinų 
klubo susirinkimas bus pir
madienį, gegužės 18 d.. 7 vai. 
vak. mokyklos salėje. Bus pn 
statyta nauja klubo valdyba 
Kviečia visas motinas, močiutes 
ir viešnias į tradicinį vakarą. 

x Mokyt. J ū r a t ė Jokša i -
tė-Maier ir šiemet di-bs įvai
rius rankų darbus su jaunes 
n ia i s ia i s s tovyklautoja is 
lietuvių kilmės vaikų sto
vykloje. Nijolė Zelvvinder, far
macininke, Detroito Lietuvių 
Bendruomenės apylinkes pir
mininkė, eis sveikatos direk 
torės pareigas Dainavoje. 

sL J o h n L. Paukš t i s kong. 
William O. Lipinskio, demokra
tų etninių grupių ko-pirmi-
ninko. tarp kitų tautybių yra 
pristatytas pažymėjimui. Jis yra 
vyčių ir Dariaus ir Girėno vete
ranų veikėjas. įteikimas bus 
gegužės 31 d., sekmadieni. May-
field banketų salėje, 6072 So. 
Archer Ave. 

x Šv. Kryžiaus ligoninės sa
vanoriai pagelbininkai suteiks 
stipendiją studentui, siekian
čiam medicininės karjeros, savo 
metiniam vakare gegužės 30 d., 
šeštadienį, Oak Lawn Hilton 
Inn viešbutyje. 

x Madison, Wis., burmist
ras ir miesto taryba nesutiko 
oficialiai pradėti to miesto broly
bes ryšių su ..Sovietiniu Vil
n i u m i " . Tač iau privačiam 
apsilankymui gegužės 25 d. at
vyksta Vilniaus burmistras 
Algirdas Vileikis. lydimas Juno 
Menšikovo. Madisono burmist
ras atsižvelgia į inž. Alg. Čaplė-
no vadovaujamo Amer. Liet. 
Tarybos skyriaus pareiškimus, 
o Madisono l ietuviai šiuo 
reikalu budrūs ir energingi. 

x Reikalinga moteris padėti 
slaugyti ligonę 6 dienas po 4 vai. 
iš ryto. Už darbą apmokės Il
linois Dept. Of Aging For Help 
At Home. Tel. 436-7905. 

(sk.) 
x D. L a p i n s k o komiš

kos operos REX AMOS premje
ra įvyksta State of Illinois 
Center auditorijoje. 100 \V. Ran-
dolph šešt.. gegužės 30 d. 8:00 
v.v. ir sekm.. geg. 31 d. 3:00 vai. 
Bilietai — Vaznelių prekyboje. 
Pelnas skiriamas DUX MAG
NUS plokštelės išleidimui. 

«sk.) 

x I e š k o m a l i e t u v i š k a i 
kalbant i PADAVĖJA. Skam
binti vakarais 847-5840. 

(sk.) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cice
ro. Berwyn. Riverside. Vvest-
chester ar kituose vakariniuo
se priemiesčiuose, kreipkitės i 
Alex Real ty , 5727 W. Cer-
m a k Rd.. C icero. II Tel. 
656-2233. Įstaigai vadovau
ja Aleksas Šatas ir sūnus 
Vik to ras . V i k t o r a s £ a t a s — 
profes iona las nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai taupymo bend
rovės ir privatūs asmenys. 
J e i g u m e s negalim par
duot i : m e s galim patys 
nupi rk t i ! 

(sk.) 

Pabaitieciu Jaunimo sandrauga Washingtone balandžio 4 d. suruoštame bankete pagerbė Juozą Laučka. 
Iš kairės: prel. A Hačkis. O. Bačkienė. Lietuvos Diplomatijos šefas dr. S. Baėkis, I. Laučkienė ir Juozas 
Laučka 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS BAŽNYČIŲ 

NAUJOS KNYGOS 
SUTIKIMAS 

Bronius Kviklys lietuviškai 
visuomenei padovanojo naują 
savo leidinį — Lietuvos 
bažnyčių ciklo V-jo tomo antrąją 
knygą. Sakau padovanojo, nes 
tai gal geriausiai tinkantis 
žodis. Jam niekas nemokėjo ir 
niekas už darbą neatlygino. 
Jeigu jo darbo valandas vertin
tume vidutinio profesionalo 
mastu, tai kiekvienas tomas 
būtų... vis po rezidenciją. 
Lietuviams tai gal neįprasta ir 
keistai skamba, bet Amerikoje 
rašytojai ir žurnalistai gauna 
gerų profesionalų atlyginimą. 

x A m e r i c a n Trave l Ser
vice B u r e a u praneša, kad 
vykstantieji į Lietuvą turės 
progos aplankyti Klaipėdą. 
Palangą. Panevėžį ir Kauną. 

(ak.) 

x „Krikščionybė Lietuvo
j e " , nuo pHešmindauginių ligi 
šiu laikų, kolektyvinis lietuvių 
autorių veikalas, red. prof. dr. 
V. Vardžio, už keliu savaičių jau 
išeina iš spaudos. Bus apie 670 
psl . . i l i u s t ruo tas , k ie ta is 
v i r še l ia i s . Dabar užsisa
kantiems 20 dol. f USA- su pf>r 
siuntimu. Iš spaudos išėjus — 25 
dol. ir persiuntimo išlaidos. 
Užsakymus siųsti: Br. Polikai-
tis. 7218 s. Fairfield. Chicago. IL 
60€29, USA. . , 

Csk.) 

x Lietuvių S u v a l k i e č i ų 
draugijos narių susirinkimas 
bus penktadieni, gegužės 22 d., 
i vai. po pietų Anelės Kojak 
salėje. 4500 So. Talman Ave. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Po susirinkimo bus vaišės. 

x KASA Lietuvių Federalinė 
Kredito Unija auga ir plečiasi. 
KASA ieško b u h a l t e r i j o s 
specialisto (accounting bookeep-
ingi dirbti ne pilną laiką. Palan
kios sąlygos ir darbo valandos. 
Kreipkitės į Čikagos skyriaus 
vedėja KASA 2615 W. 71st. 
Str., Chicago. IL 60629. Tel.: 
737-2110. (sk.) 

x Norman Burstein'o mote 
riškų kailiu prekvba: 679 No. 
Michigan Ave.. 11 aukštas 
(Įėjimas iš Huron St.), Chicago. 
111. 60611 Tel. 263-5826. 

(sk.' 
x Darome n u o t r a u k a s dėl 

pasų ir kitų dokumentų, ku
rias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau. 9727 S. Vvestern Ave.. 
Chicago. I!l. 60634. Tel. 238-
9787. 

(sk.) 
x Palanga, Kla ipėda ( su 

nakvyne), Panevėžys , Kau
nas, tai tik keletas iš Lietu
vos miestų kuriuos lankys 
G.T. Internat ional , Inc., 
ekskursantai. Registruotis 
prašom skambinti: (312H30-
7272. 

(sk.i 

x Baltic Monumonts . Inc. 
262! VY. 71 Street, Chicago. 111. 
Tel 176-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Akiniai s iuntimui j Lie
tuva- Kreiptis \ V. Kurosaitę 
- Optini! Studio. 2620 West 
7! Street. Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 77N-67f>6. 

(sk.) 

x Užpildome siuntiniam* į 
Lietuvą reikalingas formas 
pagal dabartinius pašto reika
lavimus. Kreiptis j American 
Travel Service Bureau, 9727 
So. Western Ave.. Chicago. 111. 
60643. tel. (312) 2:>S-9787. 

(sk | 
x NAMAMS PIRKTI PA-

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkite į Mutual P'ederal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road - Tel VI 7-7747. 

fak.) 

Tik mūsiškiai dh už ačiū, 
dažnai ir to .įesulaukdami. 

Naujos Knygos sutikimas 
įvyko gegužės 8 d. Jaunimo cen
tro kavinėje. Vakaronę atidarė 
Salomėja Endrijonienė, Jau
nimo centro ir Moterų klubo pir
mininkė. Po trumpo įžanginio 
su knyga supažindinti pakvietė 
kun. dr. Igną Urboną. Jo žo
džiais, tolimoje praeityje 
lietuviai statė pilis, kurias 
kryžiuočiai griovė. Dabar vieto
je pilių lietuviai gina savo 
bažnyčias, kurias taip pat 
priešai puola ir net griauna. 
Skirtumas tėra tik toks, kad 
praeityje pilių gynėjus, paimtus 
į nelaisvę, varydavo į vakarus, 
o dabar bažnyčių gynėjus varo 
į rytus. Kova dėl bažnyčių yra 
lahai sena. Tolimoje praeityje 
liaudis turėjo kovoti del lietuviš
kų giesmių ir poterių, vėliau jas 
ginti nuo uždarymo. Dabar 
padėtis yra žymiai blogesnė, 
ypač lytinėje Lietuvoje. Srityse, 
priskirtose Gudijai, padėtis 
tragiška, ten bet kokie 
lietuvybės reiškiniai yra be ato
dairos naikinami. Buvusiose 
bažnyčiose nėra kunigų, o iš 
Lietuvos nuvažiuoti neleidžia
ma. Ši knyga apima Vilniaus 
vyskupiją. Prelegento žodžiais, 
palietus Vilniaus vyskupiją, vis 
atsiveria ta neužgyjanti žaizda. 
\ ją braunasi ne tik lenkai, bet 
ir gudai. Bet kokia kova su jais 
beveik neįmanoma, nes nevalia 
pasakyti žodžio prieš bet kurią 
slavų tauta. Lietuvos parei
gūnai, žinoma, pataikauja — tai 
padėtį dar labiau sunkina. Tad 
mes laisvėje gyvenantiej i 
turime už juos kalbėti. Br. 
Kviklys pagerbė tas pilis — 
bažnyčias šįvakar pristatomoje 
knygoje. 

Toliau apie Vilniaus vysku
piją kalbėjo kun. dr. Vikt. 
Rimšelis. Jis to krašto sūnus, 
gimęs ir augės Švenčionių 
apylinkėse. Jis pergyvenęs len
kinimą ir persekiojimą. Tas 
persekiojimas nesibaigė su 
lenkų okupacija. Lietuviu per
sekiojimai tęsėsi ir toliau, ypač 
buvo baisūs ..Armija krajowa" 

siautėjimai. Kai kurios šeimos, 
jaunystėje jo pažintos, buvo 
ištisai išnaikintos. Jo prisi 
minimai dar gyvi. ir skriaudos, 
atrodo, dar neseniai pergyven
tos. Sako, mes esame tauta, kuri 
turėjo kentėti nuo kaimynų, 
nuo kunigų ir net vyskupu. 
Kaimo žmonės negalėdavo 
suprast i , kodėl j ie savo 
bažnyčiose lietuviškai net mels
tis negali. Vilniaus vyskupų pir
moji pareiga buvo lenkinimas. 
Nesvarbu, ar žmonės turėjo 
kokį religijos supratimą ar ne. 
Svarbu, kad būtų lenkiškai. 
Papasakojo pavyzdį. Vienas 
senukas kažką bamba sau pa
nosėje, sako, ..kalbu poterius". 
Paklaustas, kokius poterius, at
sako, „nežinau, aš žodžių 
nesuprantu, bet ponas Dievas 
tai supranta. Klebonas taip iš
mokė, ta i t u rbū t Dievas 
supranta". 

Po kun. V. Rimšelio kalbėjo 
pats šios knygos autorius Br. 
Kviklys. Yra žmonių, klausian
čių, kodėl tu, Kvikly, nebū
damas nei kunigu, nei vyskupu, 
rašai apie bažnyčias. Pati min
tis atėjo iš Lietuvos: prašė tai 
padaryti ir žadėjo talką. Pra
dėjus darbą, ta jų taika nebuvo 
jau tokia žymi. Teko patiems 
medžiagą organizuotis, taip pat 
ir pinigus. Kiekvieno tomo išlei
dimas yra labai brangus. Buvo 
kreiptasi į lietuviškas parapijas, 
teatsiliepė tik trys klebonai. 
Tiesa, atsiliepė dar du. bet šie 
nesisiūlė su pagalba, o patys 
aukų prašė savoms parapijoms. 
Buvo aplankyta daug lietuviškų 
kolonijų, bet be žymesnių 
rezultatų. Floridiečiai aprodė 
savo puošnias rezidencijas, bet 
knygų jose nematyti, neva tai 
oras ar vabalai. Negalima 
sakyti , kad mūsų žmonės 
lietuviškos knygos nemylėtų ar 
negerbtų. Gerbia ir labai gerbia! 
Yra tokių, kurie nusipirkę net 
iš plastinės luobelės neisima, 
kad nedulkėtų. Tai vis iš pagar
bos lietuviškai knygai. 

Jeigu nėra per daug skuban
čių su čekiais, tai to nebūtų gali
ma pasakyti apie patarimus. 

Patarimus duodančiųjų, kaip 
normaliai , niekuomet ne
trūksta. Lietuvos bažnyčių seri
jai e inant į pabaigą, kad 
Kviklys nenuobodžiautų ir 
nepradėtų kokių ,,blėdžių" 
išdarinėti, jo gerove susirūpinę 
atskuba su patarimais. Sako, 
kadangi aprašei ka ta l ikų 
bažnyčias, tai dabar aprašyk 
protestantų ir priedo sinagogas. 
Kiti susižavėję jo darbais siūlo, 
kad jis panašiai pagerbtų ir 
Amerikos lietuvių bažnyčias. 
Tik čia vėlgi į bėdą papulti gali, 
pradėjus medžiagą platesniu 
mastu rinkti, gali atsirasti ne 
du, bet tuzinas klebonų, kurie 
pagalbos būtų reikalingi. Neži
nia, ar Kviklys iš savo pensijos 
galėtų daug visiems padėti. 

Pagerbdami mūsų žymųjį kul
tūrininką, kuris mums davė ne 
tik „Lietuvos Bažnyčių" šešias 
knygas ir baigia rengti septin
tąją, bet kuris praeityje parengė 
keturis tomus ..Mūsų Lietuvos", 
susirinko beveik pilna Jaunimo 
centgro kavinė. Buvo knygų 
stalas, kur buvo išstatyti jo lei
diniai ir kuriuos vakaronės 
dalyviai pirko. Savo kalboje Br. 
Kviklys išminėjo ir visus savo 
talkininkus bei geradarius, be 
kurių nebūtų ir šių knygų. 
Kadangi jų pilno sąrašo neturiu, 
tad ir neminėsiu. 

Susumuojant Br. Kviklio 
atliktus darbus, jis yra, Simano 
Daukanto žodžiais tariant tikra 
„vargo pelė". Atsitiktinai ar 
simboliškai kavinėje atsirado 
nuvargusi ir išsigandusi pelytė. 
Narsesnės moterys bandė ją į 
kavos puodukus įvaryti. Man ta 
vargana pelytė tebuvo simbolis 
mūsų kultūrinės veiklos ir lietu
viškos spaudos. Vakaronę rengė 
ir padėka priklauso ' unimo 
centro Moterų klubu: 

,. Žygas 

NAUJA LAIDOJIMO 
ĮSTAIGA 

Lack (Lackavičius) & Sons ati
darė naują laidotuvių koplyčią. 
9236 S. Roberts Road, Hickory 
Hills. Tai gražus tęsinys tris 
generacijas Lack šeimos 
vadovaujamos nuosavos įstai
gos. Stephen D. Lack laidotuvių 
namus įsteigė 1919 m. Chicagos 
vakarinėje pusėje. 1953 m. jo 
sūnus Stephen C. Lack atidarė 
antrus laidojimo namus Mar-
ąuette Parke. Toliau plėsdami 
šeimos įstaigą jis su sūnumis 
James ir Ronald 1971 m. ati
darė laidotuvių namus Palos 
Hills. Dabar, matydami, kad 
laidojimo patarnavimų reikia 
Hickory' Hills. Justice ir Bridg-
view apylinkėse, jie perremon-
tavo buvusias Prudential ap-
draudos firmos patalpas į 
moderniškas, gražiai išdekoruo-
tas laidotuvių patarnavimų 
patalpas. 

Naujose patalpose yra patogus 
poilsio salonėlis kavai atsigerti, 
privatus kambarys su pilna 

IŠ ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— Evange l ikų l iu te ronų 
Išganyto jo parapija išsi
rinko naują tarybą, kuri pasis
kirstė pareigomis: E. Stepo
nas — p i rmin inkas , E. 
Bartminas ir G. Šernas — 
vicepirm., M. Dambarienė ir 
E. Delkuvienė — sekr., J. 
Novog — ižd., E. Pamatait is ir 
V. Stanaitis — ūkvedžiai, A. 
Šernaitė — Jaunimo reika
lams,.!. Šturmienė — soc. veik
lai, V. Dauginis — atstovas 
Toronto liuteronų taryboje, E. 
Varden — narys. 

— Kun. d r . T o m a s Žiū
ra i t i s , domininkonas, nuo ba
landžio 6 iki 12 d. ves rekolek
cijas Prisikėlimo parap ..oje. 

— A u š r o s Va r tų p a r a p i 
jos salė je Montrealyje kovo 
15 d. buvo pademonstruota 
specialia' Lietuvos krikšto 
sukakčiai užsakyta kantata 
„Kryžių ir Rūpintojėlių Lietu
va". Libretą parašė poetas 
Henrikas Nagys, kuris ją pub
likai ir paskaitė. Muziką 
parašė muz. A. Stankevičius, 
kurios dalys buvo pademons
truotos iš juostelės. Ji skam
bėjo didingai. Publika abiems 
— autoriui ir kompozitoriui — 
nuoširdžiai plojo po kelias 
minutes. Kantatą atliks solis
tai Gina Capkauskienė, A. 
Keblys, Slavą Žemelytė ir V. 
Verikaitis, Montrealio Aušros 
Vartų ir Šv. Kazimiero parapi-
ju c h o r a i , „ P a v a s a r i o " 
ansamblis ir „Ramunėlės" iš 
Ottavvos. Po demonstracijos 
buvo vaišės. 

— Liet. Ka ta l ik ių mote rų 
draugi jos Montrealio skyrius 
savo veiklos 35 metų sukaktį 
paminės rugsėjo 20 d. Aušros 
Vartų par. bažnyčioje. Aka
deminėje dalyje pažadėjo daly
vauti sol. Gina Capkauskienė, 
sol. Rimas Strimaitis ir muz. 
Jonas Govėdas. Balandžio 5 d. 
ses. Margarita skaitys visoms 
moterims paskaitą. 

Solistė Laima Stepaitiene. akompanuojant muz. Manigirdui Motekaičiui. atliko menine programa I! 
linoi.s Liet Respublikonu lygos 16 tame atžymėjimu bankete. Su menininkais - banketo rengimo komi 
tetui vadovai Vytautas Jasinevičius ir Regina Andrijauskienė. 

N'uotr Vyt. A. Račkausko 

virtuvėle mirusiojo šeimai, 
patogios ir erdvios koplyčios, 
įspūdingas priėmimo kambarys 
ir didelė raštinė laidotuvėms 
suplanuoti ir suorganizuoti. Pa
didinta, automobilių pasista
tymo aikštė talpina 80 au
tomobilių. Lack šeima turi paty
rimą įvairiuose laidotuvių pa
t a rnav imuose , im t ina i ir 
p rogramomis dar r e i k a l u i 
neesant , laidojimu su
deginimo būdu, veteranų bei 
Socialinės apdraudos mokėjimų 
atvejais bei valstybinės pašalpos 
reikalais. Apylinkėse gyve
nantieji yra kviečiami ap
lankyti šiuos naujus laidojimo 
namus ir pasirinkti nemokamų 
lankstinukų virš minėtomis 
temomis. 
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