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„Aušra", Nr. 56 (96) 

(Tęsinys) Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Prof. Dovydaitį minint 
(Tęsinys) 

Čia ne tas nelaimingas, besi
blaškantis, pasimetęs, kartais 
įtūžęs jaunimas, iš kurio valsty
bė ir mokykla atėmė Dievą, o 
pakišo seksą, džiazą ir socializ
mo propagandą. Šitas jaunimas, 
kurio dalį matėme Pilviškių 
bažnytėlėje, — tai kuriantis, 
mąstantis, tikintis jaunimas. 
Tai mūsų ateities jaunimas, 
tikrasis tautos pamatų statyto
jas, kuris vadovaujasi apaštalo 
Pauliaus žodžiu: „Kiekvienas 
težiūri, kaip jis stato. Nes nė 
vienas negali dėti kito pamato, 
kaip tik tą, kuris yra Jėzus 
Kristus". 

Pats tikriausias atsakymas į 
šiuos tautų apaštalo žodžius 
Pi lviškių bažnyčioje buvo 
įspūdinga bendroji šv. Komuni
ja ir bendroji malda prašant 
šventojo iš ateitininkų tarpo: 

„Tiek daug mums žiburių, o 
Viešpatie, davei! Tiek kankinių 
ir tiesos išpažinėjų išaugino 
mūsų gretos. Argi neleisi, malo
ningas Dieve, sušvisti bent 
vienam iš jų šventųjų garbėje? 
Mes meldžiam, ženklinki ste
buklu bent vieną tų, kurie pra
ėjo mūsų keliais pilni aukos, 
gyveno kaip šventi kariai ir 

Tavo vardą skelbė mūsų tauto
je-

Maldaujam, siųsk šventąjį iš 
mūsų kraujo ir kovos draugų, 
kad šviestų mūsų keliams ir 
vestų mus iš sąmyšio, netikru
mo ir baimės! Per Tave, mūsų 
Viešpatį Jėzų Kristų". 

Labai gaila, kad Pr. Dovydai
čio vardą neblogiau žinojo ir tie. 
kurie 1942.X1.4 viename iš 
daugelio Uralo kalėjimų nužu
dė jį, užkąsdami bendrame be
vardžiame kankinių kape. Tam
sos pasaulis negalėjo pakęsti jo 
taurumo, ištikimo tarnavimo 
Aukščiausiai Tiesai, Gėriui ir 
Grožiui, to didžiojo visus vieni
jančio troškimo „Visa atnaujinti 
Kristuje!" 

Pr. Dovydaitis nepripažino bet 
kokio neutralumo kovoje su 
netiesos skalbėjais, nedarė jokių 
nuolaidų religijos priešams. 
Kada 1930 m. lapkričio 1 d. 
Vl-jame kultūros kongrese buvo 
reikalaujama atskirti Bažnyčią 
nuo valstybės ir religiją nuo mo
kyklos, Pr. Dovydaitis atvirame 
laiške mokytojams ir kitiems in
teligentams parašė pranašiškus 
žodžius, kurie ir šiandien 
nenustojo savo aktualumo: 

(Bus daugiau* 

Nikaragvoje nauji pinigai 
Mangva. — Reuterio žinių 

pranešimu, Nikaragvos vyriau
sybė įvedė mokesčių ir kainų 
padidinimą ir išleido naujus 
pinigus, kurie pakeičia infliaci
jos paliestą jų piniginį vienetą 
cordobą. Šiuo būdu norima 
reformuoti Nikaragvos 
ekonomiją. 

Komercinės transakcijos buvo 
sustabdytos. Žmonės eilėse sto
vėjo pr ie bankų langel ių , 
norėdami pakeist i pundus 
beverčių cordobų į naujus 
banknotus. Prezidentas Daniel 
Ortega, pranešdamas apie šią 
programą, pažymėjojog kainos 
ir darbininkų atlyginimai bus 
padidinti penkis kartus. Jis dėl 
savo sunkių ekonominių sąlygų 
kaltino Reagano administraciją, 
kuri remia contras sukilėlius, 
norinčius nuversti jo vyriau
sybę. 

1,800% infliacija 
Sandinistų vyriausybės ats

tovas aiškino, kodėl tokios 
drastiškos reformos buvo dabar 
reikalingos: tai kova su inflia
cija ir kova su juodąja rinka, 
kuri užgožė visas sritis. „Van
duo pasiekė mūsų aus i s " , 
kalbėjo Nikaragvos centrinio 
banko viceprezidentas Roberto 
Gutierrez. J is reporteriams 
pranešė, kad metinė infliacija 
Nikaragvoje pasiekė 1,800 
procentų. „Mes norime vėl 
viskam sugrąžint i t ikrąją 
vertę". 

Naujoji cordoba yra verta 
tūkstančio senųjų cordobų. 
Vienam asmeniui leista 
išs ikeis t i daug iaus ia 10 
milijonų senų cordobų. Sakoma, 
kad tai padės suvaldyti speku
liantus, kurie turi bilijonus 
senųjų cordobų. 

Didelis pinigų nuvertinimas 

Ekonomistai betgi sako, jog 
šios reformos yra masinis nuver-

t inimas cordobos. tai pats 
didžiausias piniginio vieneto 
nuvertinimas visoje Centro 
Amerikos istorijoje. Apie 807r 
Nikaragvos importo galėjo 
pirkti Amerikos dolerį maždaug 
170 ar 370 santykiu. Pagal 
naują sistemą yra tik vienas 
valiutos kursas: 10 naujų 
cordobų už vieną dolerį, o buvo 
10,000 senųjų cordobų už dolerį. 
Tai milžiniškas ski r tumas 
tiems, kurie privalo importuoti 
prekes. 

Tačiau ekonomistai sako, jog 
ši piniginė reforma neišgydys 
krašto ekonomijos, kuri serga 
klaidingos komunist inės 
sistemos įvedimu, kai kraštas 
yra nualintas civiliniu karu. 
Nikaragvoje šeima iš keturių 
asmenų tegali nusipirkti vieną 
svarą ryžių savaitei. O žino
miausias Nikaragvos ekonomis
tas Rrancisco Mayorgta sako. 
kad panašios reformos Argen
tinoje ir Brazilijoje nepasisekė. 
Ir tie kraštai nebuvo karo stovy
je, kaip kad yra Nikaragva. 

Demonstruoja lenkų 
studentai 

Varšuva. — Kaip praneša di
džiosios žinių agentūros ir laik
raščiai, apie trys tūkstančiai 
lenkų studentų demonstravo 
universiteto aikštėje Varšuvoje, 
reikalaudami legalizuoti nepri
klausomą studentų sąjungą, ku
ri buvo uždaryta karo stovio 
įstatymu, ir padidinti stipendi
jas neturtingiem studentam. 
Demonstrantai, skanduodami 
atitinkamus šūkius, pasiekė 
rektoratą ir įteikė peticiją. 
Studentų delegaciją priėmė uni
versiteto prorektorius ir pasiūlė 
peticijoje keliamus klausimus 
bendrai apsvarstyti. Panaši de
monstracija tą pačią dieną įvyko 
ir Krokuvoje. Joje dalyvavo apie 
tūkstantis studentų. 

Tokyo mieste įvyko didelės japonų demonstracijos prieš Sovietų Sąjungos 
vadą Michailą Gorbačiovą. Demonstrantai reikalavo, kad Sovietai 
sugrąžintu keturias salas, kurias jie turi pagrobė Antrojo Pa-aulinio karo 
metu, kurios yra Japonijos teritorija. Demonstrantai nešė ir Gorbačiovo 
atvaizdą- skanduodami šūkius prieš Sovietų imperializmą. 

Vietoj puolimo — apsigynimo 
strategija 

Washingtonas. — Amerikos 
kariniai ekspertai ir moksli
ninkai mano, kad Sovietų 
Sąjunga keičia savo pagrindinį 
nusistatymą strateginėje karo 
doktrinoje ir pere ina iš 
puolamosios strategijos į apsi
gynimo strategiją. Specialistai, 
kurie seka sovietų pareiškimus, 
šią savo pažiūrą grindžia jų pro
fesine literatūra. 

Gynybos departamento oficia
lūs asmenys neabejoja Sovietų 
doktrinos pasiketimu. Tačiau 
pagal dabartinę pažiūra. ,.Mes 
klausome, ką j ie sako. 
Palaukime ir pažiūrėkime, ką 
jie darys", sako vienas Gynybos 
departamento vyresniųjų 
pareigūnų. Iki šiol Sovietų 
ginkluotų pajėgų struktūra dar 
nepasikeitė. 

Carlucci susitiks Yazovą 

Gynybos sekretorius Frank 
Carlucci, kalbėdamasis su Asso
ciated Press reporteriu, pasakė, 
jog sovietų Gynybos ministeris 
Dimitri T. Yazovas nori dis
kutuoti kar inės doktrinos 
pasikeitimus, kai jie susitiks 
kovo 18 d. ,,Bus labai įdomu iš-
girsti.ką jie galvoja apie tai", 
pasakė Carlucci". Ar tuo bus 
keičiamas karinių jėgų charak
teris?" 

Kai kurie amerikiečių 
vyriausybės ekspertai mano, jog 
naujoji apsigynimo doktrina 
gali vesti į branduolinių ginklų 
sumažinimą su t a r t imi s su 
Amerika ir tai gali būti raktas 
į konvencionalinių pajėgų 
sumažinimą Europoje. Į tai 
turėtų įeiti ginkluotų pajėgų 
sumažinimas Rytų Vokietijoje. 

Apsigynimo strategija 

Apie tai Gorbačiovas rašo 
savo ką tik pasirodžiusioje 
knygoje „Perestroika". Esą yra 
atėjės laikas Rytams ir 
Vakarams kreipti dėmesį į 
strateginį apsigynimą. Praėju
siais metais Komunistų partijos 
dienraštis „Pravda" atspausdi
no Varšuvos pakto komunikatą, 
kuriame pas isakoma, kad 
NATO ir Varšuvos Pakto karo 
daliniai turėtų užkirsti kelią 
netikėtam puolimui. Praėjusios 

vasaros metu Gorbačiovas 
pradėjo kalbėti apie abiejų 
pusių karines -"jėgas, kurios 
turėtų būti skritos tik apsi
gynimui. 

Instrukcijos karininkams 

Įrodymas, kad Sovietai kažką 
daro, yra Gynybos viršininko 
Yazovo išleista knyga „Socializ
mo ir taikos gynyboje", kuri 
skirta Sovietų karininkams. 
Ekspertai pastebėjo, kad 
Sovietai daugiau nebekalba 
apie blitzkrieg prieš NATO 
valstybes Europoje. 

Tačiau ekspertai pastebi skir
tingas nuomones tarp sovietų 
kariškių ir civilių vyresniųjų 
pareigūnų. Praeityje Sovietų 
Saugumas planavo kaip 
sumušti NATO valstybes, jei 
kiltų karas. Dabar galvojama, 
kad branduolinis karas 
neįmanomas. Tad ir norima per
tvarkyt i karines pajėgas 
pritaikant jas apsigynimo stra
tegijai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

„Caritas" už 
palestiniečius 

Roma. — Italijos kataliku 
žmonių pagalbos organizacija 
„Caritas" išreiškė savo solida
rumą palestiniečiams Izraelio 
okupuotoje Cisjordanijos ir 
Gazos teritorijoje. Organizacijos 
pirmininkas prel. Pasini su savo 
bendradarbiai? aplankė šią 
teritoriją, siekdami betarpiškai 
susipažinti su gyventojų porei
kiais ir siekimai?. Sugrįžęs prel. 
Pasini išreiškė įsitikinimą, jog 
reikia skubiai organizuoti tarp
tautinės viešos.os opinijos spau
dimą į Izraelio vyriausybę, rei
kalaujant, kad ji pripažintų pa
lestiniečių tautos apsisprendimo 
teisę ir pakeistu savo laikysena. 

— Lietuvoje iki šiol buvo ži
noma, kad Puntuko akmuo yra 
pats didžiausias - 6.9 metro il
gio, 6.7 m. pločio ir 5.7 aukščio. 
Dabar surastas Barstyčiuose, 
Skuodo apylinkėje, dar didesnis 
akmuo, kuris yra 12.7 metro il
gio, 6.3 metro pločio ir 5.2 met
ro aukščio. 

— Ok. Lietuvoje pradėtoji 
akcija iškoneveikti buvusius 
nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo vadus tąsiasi ir 
toliau. Sausio 31 d. numeryje 
„Tiesoje" gen. Povilas 
Plechavičius vadinamas 
Žemaičių budeliu, kadangi jis 
gynė žemaičius nuo komunis
tinių gaujų Sedoje, Kuršėnuose, 
Telšiuose, Tryškiuose, Skuode, 
Plungėje ir kitur. Didžiausias 
melas skelbiamas šiomis eilutė
mis: „1944 metais Povilą Ple
chavičių, bandžiusį suburti ir 
parduoti hitlerininkams išda
vikų, ,rinktinę', lietuvių tauta 
išmetė iš savo krašto į istorijos 
sąšlavyną". Visi žinome, kad 
tiesa yra kitokia: gen. Plecha
vičius kaip tik išformavo savi
saugos dalinius, kad jo kareiviai 
nepatektų hitlerininkams. 

— New Yorke Jungtinių 
Tautų Saugumo taryboje 
Amerika ir Britanija vetavo 
rezoliuciją, kad būtų įvestas em
bargo prieš Pietų Afrikos 
valstybę, kuri neseniai 
uždraudė 17 organizacijų 
veiklą, daugiausia kairiojo 
nusistatymo. 

— Washingtone Mokesčių 
įstaigos direktorius Lawrence 
Gibbs praneša, kad pakeitus 
pajamų mokesčių įstatymą pra-
ėjusiais metais , sumažėjo 
mokesčių nusukimas 20% • 

— Izraelio kabinetas vakar 
nutarė nepriimti taikos plano 
Vidurinių Rytų taikai, kurį 
siūlė Valstybės sekretorius G. 
Shultzas. 

— New Yorko gubernatorius 
Mario Cuomo vakar savo valsti
jos sostinėje Albany mieste 
pasakė, kad jis nepasisako nė už 
vieną prezidentinį kandidatą. 
Žurnalistų paklaustas, jei 
Demokratų partija konvencijo
je nu ta r tų jį kviesti būt i 
prezidentiniu kandidatu, ar jis 
sutiktų, išsisuko nuo atsakymo. 

— Armėnijos sostinėje dešim
timis tūkstančių šį antradienį 
surengė tylos demonstraciją — 
eiseną gatvėmis, prisimindami 
33 žuvusius armėnus buvusių 
susirėmimų metu. 

— Nikaragvos laisvės kovoto
jai Contras atsisakė dalyvauti 
sandinistų prezidento Ortegos 
kviestame naujame pasitarime 
paliaubų reikalu. 

— Panamoje itampa didėja, 
kai Noriegos policija pradėjo 
šaudyti į žmones ir areštuoti 
protestuojančius prieš dikta
torių gen. Noriegą. 

— Cape Canaveral buvo 
labai sėkmingai išbandyta 
Delta raketa erdvėse, kuri su
naikino 15 „sovietų" raketinių 
taikinių. Tai laikoma nemažu 
pasisekimu strateginio apsigy
nimo programoje. 

— Maskvoje buvo suimta 15 
Krymo totorių protesto metu, 
kai jie reikalavo leidimo grįžti 
į savo gimtinę. 

— Prahoje vėl suimta 13 
žmogaus teisių kovotojų, jų 
tarpe ir rašytojas Vaclav Havel. 

— Amerikos pirminiuose rin
kimuose, kurie praėjusį 
antradienj buvo 20 valstijų, 
respublikonų partijoje didelę 
daugumą balsų gavo viceprez. 
George Bush. laimėjęs 16 
valstijų. Pojoeinasen. BobDole 
ir kongr. J. Kemp. Demokratų 
sąraše daugiausia balsų gavo 
Michael Dukakis. Jesse Jackson 
ir Albert Gore. 

— Washingtone buvusi 
Jungtinių Tautų ambasadorė 
Jeane Kirkpatrick pasisakė už 
sen. Bob Dole kandidatūra į pre
zidentus. 

Vilniaus katedros 
konfiskavimas pažeidžia 
lietuvių tautinius jausmus 

Atstovų rūmų rezoliucija 300 
VVashingtonas. — Kongres-

menas Robert Borski, demokra
tas iš Pennsylvanijos, JAV 
Kongreso Atstovų rūmuose 
įnešė rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama, kad Vilniaus 
katedra būtų sugrąžinta tikin
tiesiems. House Resolution 300 
yra pavadinta „Pareiškiant 
Atstovų rūmų pasipriešinimą 
Sovietų Sąjungos tebetęsian-
čiam Vilniaus katedros Lietuvo
je valdymui". 

Rezoliucija atkreipia dėmesį į 
tai, kad 1988 m. gegužės 7 d. su
kaks 600 metų nuo katedros 
pastatymo. Net ir prieš tai, kaip 
nurodoma rezoliucijoje, kated
ros vieta buvo Lietuvos 
žmonėms religinio gyvenimo 
simbolinis centras, nes tenai 
stovėjusi pagonių šventykla. 

Toliau teigiama, kad katedros 
steigimas glaudžiai susijęs su 
1387 Lietuvos kr ikštu ir 
katedra vadinama „Lietuvos 
krikščionybės lopšiu". Katedra 
yra ir religinė ir taut inė 
šventovė, nes Lietuvos religinių 
bei pasauliečių vadų palaikai, 
įskaitant šv. Kazimiero bei 
Vytauto Didžiojo ten buvo 
palaidoti. 

Prieš tikinčiųjų valią 
Rezoliucijoje paminėta, kad 

nežiūrint to, kad katedra 
buvusi daug sykių dalinai ar 
visiškai sugriauta, Lietuvos 
tikintieji visada ją atstatę. 

Rezoliucija primena Lietuvos 
okupaciją bei inkorporavimą 
1940 metais ir juos sekusį 
bažnyčių konfiskavimą bei 
paskyrimą kitiems tikslams, 
nepaisant, kad tai buvo prieš 
tikinčiųjų valią. Sovietų valdžia 
pranešusi 1950 m., kad Vilniaus 
katedra pereina į valdžios 
rankas, o 1956 metais katedra 
paversta į meno galeriją. Toks 
katedros konfiskavimas bei 
išniekinimas pažeidžia religinės 
laisvės pastraipas Visuotiniam 
žmogaus teisių pareiškime, 
Tarptautiniuose žmogaus teisių 
sutarimuose ir Helsinkio 
baigiamajam akte. 

Rezoliucijoje sakoma, kad 
Lietuvos katal ikai niekad 
nesusitaike su katedros prara
dimu. Duodama porą pavyzdžių, 
pvz., Krikščionybės jubiliejaus 
Lietuvos komitetas, kuriam 
vadovauja vyskupas Juozas 
Preikšas, 1985 m. pateikė pra 
šymą valdžiai, kad jubiliejaus 
proga katedra bei kitos dvi kon
fiskuotos bažnyčios būtų ati
duotos tikintiesiems. Be to. per 
paskutinius kelerius metus. 

Raudonarmiečiai 
pas popiežių 

Roma. — Vatikane popiežius 
Jonas Paulius II audiencijoje 
priėmė Raudonosios armijos me
no ansamblį, atvykusį iš Sovie
tų Sąjungos ir koncertuojantį 
Italijoje. Grupe sudarė apie 130 
asmenų. Ansamblis Šv. Tėvui 
klausant atliko keletą rusų ir 
italų muzikos kūrinių. Savo žo
dyje Raudonosios armijos ka
riams popiežius pabrėžė didelę 
įvairių kultūrų susitikimo 
reikšmę, ugdant pavienių 
žmonių ir tautų tarpusavio pa
garbą, nuoširdų susipratimą ir 
draugystę 

šimtai Lietuvos kunigų, įskai
tant 60 nuošimčių Vilniaus 
arkivyskupijos kunigų, pasirašė 
peticijas pageidaujančias 
katedros sugrąžinimo. Kaip 
rezoliucijoje pažymėta, valdžia 
tuos prašymus ignoravo arba 
atmetė. 

Rezoliucijos punktai 
Rezoliucija Atstovų Rūmų 

narių vardu: 
1) pareiškia gilų susirūpinimą 

dėl Sovietų valdžios atsisakymo 
sugrąžint i ka tedrą Romos 
Katalikų Bažnyčiai; 

2) pareiškia paramą Lietuvos 
žmonių pastangoms atgauti 
savo katedrą ir užtikrinti sau 
teisę la isvai naudo t i s 
pagr indinėmis re l ig inėmis 
teisėmis, kurios t a ip ilgai 
paneigiamos; 

3) prašo Prezidentą ir 
Valstybės sekretorių iškelti 
katedros klausimą pasimaty
muose su sovietų pareigūnais ir 
liepti JAV valdžios atstovus 
tarptautiniuose žmogaus teisių 
forumuose stipriai pasisakyti 
dėl katedros sugrąžinimo; 

4) ragina JAV Kongreso 
narius besilankant Sovietų 
Sąjungoje įtraukti ir katedros 
sugrąžinimo klausimą į diskusi
jas su sovietų pareigūnais; 

5) ragina Sovietų valdžią 
pakeisti savo nusistatymą, 
draudžiantį katalikams garbin
ti Dievą Vilniaus katedroje ir 
sugrąžint i ją K a t a l i k u 
Bažnyčios priežiūron iki 1988 
m. galo. 

Ši rezoliucija į Kongresą 
įvesta Philadelphijos lietuvių 
iniciatyva. Lietuvių Infor
macijos Centro skyr ius 
VVashingtone pa te ikė 
kongresmeno Borski štabui 
informaciją apie ka tedrą , 
reikalingą rezoliucijos sure-
dagavimui. 

Maždaug tuo pačiu metu kaip 
rezoliucija įvesta, JAV-ėse buvo 
pradėtas peticijos vajus 
Michailui Gorbačiovui, kad 
Vilniaus katedrą sugrąžintų. 
Anot laikraščio Philadelphia In-
quirer. peticijos iniciatorius esąs 
Philadelphijos kardinolas John 
Krol. kuris pirmas ją ir pasirašė 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus minėjime Philadelphijoje 
lapkričio 1 d. 

Peticijos lapus galima įsigyti 
iš Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos New Yorke, 351 
Highland Blvd.. Brooklyn. NY 
11207. 

Lietuviai raginami savo kong-
resmenams rašyti laiškus arba 
skambinti jų įstaigoms su 
prašymu, jog jie praneš tų 
kongresmeno Borski štabui, kad 
jie sutinka tapti ..House Resolu
tion 300 co-sponsors. Prašome 
tai darvti dabar! 

KALENDORIUS 

Kovo 10 d.: V ik to ras . 
Makarijus. Visvydas. Žibuolė. 
Dainius. Naubartas. 

Kovo 11 d.: Konstantinas 
Aura. Žiedūnas. Eigustė, Eulo-
gijus. Kristoforas. Vijolė. 

ORAS 

Saulė teka 6:13. leidžiasi 5:50. 
Temperatūra dieną 44 1.. 

naktį 25 1. 

• 



• 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. kovo mėn. 10 d. 

* » 

• 

LIETUVOS GIMTADIENIS 

Vasario 20 d. , ,Žiburio" 
mokykloje pamokos pasibaigė 
anksčiau. Tėvų komitetas pa
vaišino neeiliniais priešpiečiais 
ir tuojau visi sėdo į prieš di
džiąją sceną išrikiuotas kėdžių 
eiles. Scenoje — šviesų apšvies
tos trispalvės vėliavėlės. Svečių 
tarpe tėveliai ir seselė Igne iš 
Putnamo, tą dieną mokiniams 
pravedusi religinius pašneke
sius. 

Mokytoja M. Jankauskienė 
pasveikino visus susirinkusius 
švęsti Lietuvos gimtadienį. Va
sario 16-tosios programą vedė 
12-tos klasės mokiniai: Daina 
Memėnaitė, Gytis Udrys ir An
drius Viskantas. Pranešdavo 
apie pasirodantį skyrių ir 
padeklamuodavo B. Brazdžionio 
eilių posmus. 

Pirmieji scenoje pasirodė pa
tys jauniausieji — priešmokyk
linė klasė ir vaikų darželis. 
Sudainuoja dainelę (vieno daini
ninko skaidrus balsiukas dar 
vis užtraukdavo gaidą visiems 
jau nutilus) ir pašoko „Pučia 
vėjas". Mokytojos D. Petrulytė 
ir T. Underienė. 

Pirmasis skyrius, su mokytoja 
V. Abariūte, deklamavo apie 
tėvynę. Antrasis skyrius nuošir
džiausiai perdavė J. Minelgos 
eilėraštį „Lietuva" — mokytoja 
B. Barauskienė. N. Lapšienės 
vadovaujamas trečiasis skyrius 
skaitė šešis pačių mokinių pa
rašytus rašinėlius: „Vytis", 
„Vėliava", „Tautiniai drabu
žiai", „Juostos", „Lietuvos upės 
ir miškai", „Karo muziejaus 
bokštas". Kiekvieną rašinį pa
iliustravo jų pačių nupiešti 
plakatai. 

Ketvirtasis skyrius deklama
vo „Toli u i jūrių, marių" ir 
„Vasario 16-toji" — mokytoja V. 
Žambo. Septintojo skyriaus 
pasirodymas visus nuvedė į 
senovės kunigaikščių Lietuvą ir 
jos plotus, vėliau į bendrą su 
lenkais valstybę, jos žlugimą, 
spaudos draudimą, pastangas 
išsilaisvinti ir valstybės atsta
tymą. Suvaidino nepriklau
somybės paskelbimo akto pasi
rašymą, žiūrovams išdalino 
akto kopijas — mokytoja V. 
Šepetienė. Dešimtas ir devintas 
skyrius — eilėraščių pynę „Lie
tuva ir Maironis" — mokytoja 
A. Milmantienė. Visiems pasi
rodymams akordeonu pritarė 
Manvydas Šepetys. 

Mokiniams, 1987 m. gegužės 
mėnesį baigusiems „Žiburio" 
mokyklos aštuonis skyrius, 
dabar buvo įteiktos knygos — 
„Lietuvių Poezija III". Baigę 
pradžios mokyklą: Danutė Ba
rauskaitė, Paulius Gilvydis, 
Daina Merkytė , Danutė 
Rugieniūtė, Liana Janušytė ir 
Linas Stonys. 

Bendruomenės a ts tovė, 
mokyklos vedėjai D. Dovei-
nienei ir Tėvų komiteto iždi
ninkei A. Sventickienei, per
davė Švietimo Tarybos 1000 dol. 
čekį. 

Tautinių šokių grupė jau 
scenoje. Pirmieji pasirodymai 
lygiuojant, laikantis takto, 
nepasimetant ėjimuose, rei
kalauja daug pastangų. Matyti, 
kad vaikai labai stengiasi, kad 
jiems linksma ir smagu — 
mokytoja V. Viskantienė. Per-
sirikiuojama choran. Girdime 
„Geltona, žalia ir raudona" ir 
„Leiskit į tėvynę". Šventė 
baigta visų bendrai giedamu 
himnu. Choro vadovas M. Šepe
tys. 

Salės gale sėdintieji gal aiš
kiai ir neišgirdo visų dekla
macijų ir vaidintojų žodžių, 
tačiau matydami vaiku išrau

dusius veidelius, tikrai galėjo 
suprasti, kiek daug jie išmoko 
apie Lietuvą, besiruošdami Jos 
gimtadieniui. 

VYKS Į ŠVENTE 

„Žiburio" mokykloje veikia 
trys šokėjų grupės, kurios vyks 
Tautinių Šokių šventėn. Pirma 
— vaikai nuo šešių iki devynių 
metų amžiaus, antra — vaikai 
nuo dešimties iki dvylikos metų 
ir trečia —jauniai, nuo trylikos 
iki septyniolikos metų. Juos 
intensyviai moko mok. Vikto
rija Viskantienė. 

LĖLIU TEATRAS 

Šių metų, jau trisdešimt pir
moje Kaziuko mugėje, veiks 
Viktės Jankutės Lėlių teatras. 
Mugė vyks Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centre kovo 20 
d. Kaip visada — rankdarbiai, 
medžio drožiniai, margučiai, 
medauninkinės Kaziuko šir
delės, loterija, bufetas, kavinė, 
mieliniai sklindžiai, žaidimai. 
Kviečiami visi! 

KIŠKIU KLUBAS 

Visada malonu užsukti Kultū
ros centran šeštadienį tarp de
vintos ir pirmos valandos, kada 
veikia „Žiburio" mokykla. 
Pamatai judrius mokinius, gali 
šnektelti su mokytojais, jeigu 
domiesi mokyklos darbu. Tad ir 
šį kartą, pasveikinus pirmą su
tiktą mokytoją ir įprastiniai 
užkalbinus: 

— Kaip einasi? — gavau 
atsakymą: 

— Kas darosi šeštadieninėje 
labai gerai žinai, bet užsuk į ka
vinę, atrasi Kiškių klubą! — Žy
giuoju kavinėn. Gi aplink su
stumtus stalus sėdi dešimt 
mūsų jauniausių mamyčių, o 
ant jų kelių mažiukai baltapū
kiai ir tik vienas tikras brune
tas. Visi sėdi patogiai ir labai 
rimtai veria ant virvučių javai-
nių spalvotus žiedelius. Su-
vėrus vėrinėlius visi ėjo ratelin. 
Drauge su mamytėmis ir tė
veliais dainavo ir plojo, ir suko
si. Viskas lietuviškai: pirmosios 
dainelės, pirmieji žaidimai, pir
mieji draugai — lietuviškoje 
aplinkoje, erdvioje patalpoje. 
Tai jie, tarp vienerių ir dviejų 
metų amžiaus yra Kiškių klu
bo nariai. Ir visi šie „kiškiukai", 
kai kurie jau labai greiti, kiti 
dar ne taip smarkūs, renkasi 
kiekvieną šeštadienį savo klu
bo susirinkiman. kuriame visi 
drauge būna nuo 9:30 iki 11 
valandos. Nuostabu ir žavinga. 
Sveikinimai tėveliams, suor
ganizavusiems Detroito apy
linkėje patį gražiausią klubą! 

JP 

KĄ NUVEIKĖ DETROITO 
BALFININKAI 

Balfo 76-tojo skyriaus valdy
boje daugiausia dirba Vladas 
Staškus ir Česys Šadeika. Vla
das Staškus atlikdamas sekre
toriaus ir iždininko pareigas, 
k iekvienais metais suor
ganizuoja ir praveda rudeninį 
Balfo vajų. Kiti valdybos nariai 
padeda. Česys Šadeika uoliai 
atlieka finansų sekretoriaus 
darbą. Surinkti nario mokestį 
po vieną dolerį iš 391 asmens, 
ir dar gauti po penkinę ar 
daugiau iš šešių draugijų, reikia 
nemažai laiko ir kantrybės. Jo 
dėka, Balfo 76-tas skyrius yra 
gaus iaus ias nariais visoje 
Amerikoje. Vien tik nario 
mokesčio iš 351 nario ir 6 
draugijų 1987 metais gauta 414 

I Vasario 16-tosios minėjimą Detroite a tvykus i J A V senator ių Donald Riegle 
ir jo dukre lę pas i t inka adv . Kęs tu t i s Miškin is ir dr . Algis B a r a u s k a s . 

Nuot r . T a u r o B a r a u s k o 

dolerių. Praėjusiais metais į 
skyrių įstojo du nauji nariai ir 
mirė penki. Šiais metais jau 
mirė du. Rudeninis vajus, kurį 
planingai ir kruopščiai pravedė 
Vladas Staškus, talkinamas 
skyriaus valdybos, labai pasi
sekė. Surinkta 6162 doleriai, 
rekordinė suma. Paskelbus 
rinkliavos vietas ir rinkėjus, 
aukotojai, nelaukdami vajaus 
pabaigos, įteikė aukas. Tik 
nedaugelį reikėjo antrą kartą 
paskatinti skirti auką. 

Metiniame vasario 28-tos die
nos susirinkime, Šv. Antano 
parapijos patalpose, valdybos 
pirmininko Alfonso Juškos ir 
sekretoriaus Vlado Staškaus 
pranešimuose išryškėjo 
skyriaus veikla ir atlikti darbai. 
Rožės Ražauskienės perskai
tytas revizijos aktas patvirtino 
f inansinės a tskai tomybės 
duomenis bei gerą atskaitomy
bės tvarkymą. Skyr iaus 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
Alfonsas Juška, ir revizijos 

komisija sutiko padirbėti dar 
vienus metus. Iš klausimų ir 
sumanymų išsiskyrė vienas 
klausimas, lietęs bendrąją Bal
fo veiklą, jį atsakyti buvo 
kompetetinga Balfo centro val
dyba. Skyriaus valdyba pasiliko 
ta pati ir jai vadovaus Alfonsas 
Juška. Besidomintieji skyriaus 
valdybos ar re v. komisijos na
riais, galės arčiau susipažinti 
ateinančios rinkliavos metu. 
Balfo direktoriai yra Rožė 
Ražauskienė ir Leonas Petronis. 

Stasys Garliauskas 

KAZIUKO MUGEI 
REIKALINGI LAIMIKIAI 

Kaziuko mugės laimėjimams 
reikalingi laimikiai (fantai). 
Laimikius šeštadieniais ir sek
madieniais Dievo Apvaizdos 
Lietuvių Kultūros centre priima 
Valentina Bulotienė ir Šarūnas 
Mingėla. Visi prašomi paauko
ti vertingų daiktų ir tuomi pa
remti lietuviško skautiško jau
nimo veiklą. Turint klausimų, 
skambinti tel. 348-8123. Kaziu
ko mugė įvyks sekmadienį, 
kovo 20 d., Kultūros centre. Mu
gės atidarymas — tuoj po 10:30 
vai. r. šv. Mišių. Visi kviečiami. 

U O T U V<DO 

Recaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., P.O. Box 545, North Andover, MA 01845 

gramas Sovietų Sąjungos proku
ratūrai, išreikšdmai susirūpi
nimą Petro Gražulio likimu. 
Paminėtina, kad teismo metu 
dešimtis asmenų buvo suimti; 
septyni buvo paleisti, tačiau 
trys buvo 15 dienų tardyti. Pra
šykite savo kongresmanus ir 
senatorius prisidėti prie Petro 
Gražulio išlaisvinimo bylos! 

LIETUVOS VYČIŲ 
LIETUVIŠKŲJŲ REIKALŲ 

KOMITETO ŽINUTĖS 

Spalio mėnesio pabaigoje, 
dvidešimt penki JAV-bių sena
toriai paprašė Maskvoje esančio 
Sovietų Sąjungos Religinių 
reikalų komiteto pirmininko 
Konstantino Kharchevo, kad jis 
panaikintų šiais metais 76-tąjj 
gimtadienį švenčiančio vysk. 
Julijono Steponavičiaus iš
trėmimą. Vyskupas prieš iš
trėmimą dirbęs diecezijos 
administratoriaus pareigose, 
nebuvo nusikaltęs, nei teistas. 
Senatoriai pavadino jo jau ke
tvirtį šimtmečio užsitęsusį iš
trėmimą neįtikėtinu. Laiško 
Kharchevui reikalas buvo išju
dintas respublikono Minnesotos 
valstijos senatoriaus David F. 
Durenberger bei demokrato 
Michigano valstijos senatoriaus 
Donald W. Riegle. Jie yra 
neseniai JAV—bių senate 
įsteigtos Lietuvių katalikų reli
ginės laisvės grupės (Lithua-
nian Catholic Religious Liberty 
Group) pirmininkai. Lietuviai, 
išreikškite jiems padėką! 

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties metinių 
proga daug gubernatorių, sena
torių, kongresmanų bei 
burmistrų oficialiai paskelbia 
šią šventę. Daug laikraščių 
vedamuose bei straipsniuose 
iškėlė Vasario 16-tos šventės 
mintį, ypač Lietuvoje vykusių 
Vasario 16 minėjimų išraiškas. 
Rašykite miestų ir valstijų val
džios pareigūnams ir pasiųskite 
jiems tų žinių iškarpas, o Lie
tuvos Vyčių l ietuviškųjų 
reikalų komitetui (234 Sunlit 
Drive, Watchung, N J 070601 at
siųskite tų laiškų nuorašus. Jei
gu Jūs to asmeniškai negalite 
atlikti, susiraskite pavaduotoją, 
arba leiskite mums Jūsų mintis 
suformuluoti. Veikite! Ir neati
dėliokite! Siųskite medžiagą, 
pažymėdami šaltinį ir neužmirš
kite pridėti adresų sąrašą. 

* * * 

Andrius Eiva. JAV-bių sos
tinėje Washington, DC, būstinę 
turinčio Amprikos afganis 

taniečių veiklos federacijos (Fe-
deration of American Afghan 
Action) pirmininkas, sugebėjo 
įtaigoti kongresmanus Ritter, 
Frank, Lagomarsino bei Wilson 
pasiūlyti Atstovų rūmų 169-tą 
rezoliuciją, siekiančią, kad val
džia moraliai paremtų bei 
aprūpintų sovietų kariuomenės 
dezertyrus bei afganistaniečių 
kare paimtus karo belaisvius. 
Sovietų Sąjungos vadai yra 
paskelbę netrukus atitrauksią 
Raudonosios kariuomenės dali
nius. Daug tų kareivių yra Lie
tuvos, Latvijos, Estijos bei 
Ukrainos kraštų piliečiai. Jūsų 
kongresmanas turėtų prisidėti 
prie šios rezoliucijos pravedimo! 
Parašykite p. A. Eivai gauti 
daugiau informacijų adresu 512 
Groff Court. N.E.. Washington, 
DC. 

Sovietinės valdžios pareigūnai 
yra pažadėję sugražinti tikintie
siems jų pastatytą Klaipėdos 
bažnyčią pirminei jos užduočiai 
— Dievo garbinimui, o ne 
koncertų rūmų tikslams. Sovie
tų valdžiai turėtų būti išvys
tytas panašus spaudimas tikin
tiesiems sugražinti gražiąją 
Vilniuje esančią Šv. Kazimiero 
bažnyčią, šiuo metu paverstą 
ateistiniu muziejumi, ir Kauno 
miesto Prisikėlimo bažnyčią. 
Stalino laikais paversta elektro
ninių reikmenų fabriku. 

Šių metų vasario 2-rą dieną 
29-iu metų lietuvis Petras 
Gražulis, žinomas disidentas 
Kapsuke (Marijampolėje), ne tik 
buvo nute is tas dešimčiai 
mėnesių paprasto režimo darbo 
stovyklon. bet sargų sumuštas 
už tai. kad paskelbė bado 
streiką. Gražulis a t s i sakė 
atlikti karinę prievolę, pasi
remdamas įsitikinimu, kad jo 
tėvynė Lietuva svetimos 
Sovietų Sąjungos valstybės 
okupuota ir todėl, būdamas 
krikščionis, negalįs ginti jo 
tikėjimą persekiojančią valdžią. 
Teismo salėje keliasdešimt žiū
rovų prisiekė prisijungti prie 
Gražulio paskelbto streiko. 
Penki JAV-bių kongresma-
nai/senatoriai yra pasiuntę tele-

* * * 

* * * 

Pirmą kartą istorijoje abejuo
se New Jersey valstijos įsta
tymų leidimo įstaigose — Sena
te ir Generalinėje asamblėjoje 
(atstovu rūmuose) — buvo pra
vesta rezoliucija, pažyminti 
Lietuvos. Estijos bei Latvijos 
nepriklausomybių paskelbimo 
70-ties metų paskelbimo 
sukaktis. Senatas ir atstovų 
rūmai paskelbė: „sveikiname ir 
pagiriame Pabaltijo kraštuose 
šaknis turinčius New Jersey 
valstijos gyventojus, jų tėvynių 
neprikausomybių paskelbimo 
70-ties metų sukakties proga, 
reiškiame paramą bei soli
darumą pavergtiems Pabaltijo 
kraštų gyventojams jų kovoje 
prieš svetimųjų priespaudą". Už 
tokį veiksmą turėtume siųsti 
padėkos laiškus šiais adresais: 

Hon. John F. Russo, 917 N. 
Main St., Toms River, NJ 
08753. 

Hon. John Paul Doyle, 917 N. 
Main St., Toms River, N J 
08753. 

Hon. Robert W. Singer. 25 
Rte. 37 E., Toms River, NJ 
08753. 

Dr. Jokūbas J. Stukas, 
Lietuvos Vyčių lietuviškųjų 

reikalų komiteto pirmininkas 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W 71 st Street 
Priima trečiadieniais 
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prašymą. 

NAUJA VALDYBA 
WORCESTERYJE 

Mūsų naujoji vaidyba prašo 
narius jiems padėti 1988-tais 
metais išvystyti stiprią veiklą. 
Valdybą sudaro: pirmininkė 
Rita Pinkus, vicepirm. Milda 
Lapinskas, sekretorė Aldona 
Waska, finansų sekr. Marion 

Racicot, iždininkas Ted Pinkus, 
iždo globėjas Bill Leseman, 
tvarkdarys Bill Karas, spaudos 
komiteto pirm. Virginija Cum-
mings, lietuviškųjų reikalų 
kom. pirm. Ona Bender, ir 
ritualų kom. pirm. Marion Raci
cot. Dvasios vadas bus paskelb
tas vėliau, o ,,Vyčio" ko
respondentė liko Olga Keršis. 

Atsiliepdamas prašymui iš
reikšti pasaulinio masto soli
darumą su Sovietų Sąjungos 
okupuotos Lietuvos persekioja
mais katalikais, vysk. kvietė 
visus tikinčiuosius, ypač lietu
vių kilmės katalikus, vasario 
mėnesį įsijungti j bendrą maldą 
bei pasninką. Tas prašymas, 
vakaruose atsiradęs šių metų 
sausio 30-tą dieną, atsiųstas iš 
Lietuvos, buvo pasirašytas 41 
dvasininko bei tikinčiojo. Papra
šykite savų parapijų klebonus 
paskelbti bendrą maldą Lie
tuvoje persekiojamų tikinčiųjų 
intencija! 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — ViDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kaDinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 Įveikia 24 vai.) 

Pirm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W 69 St 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v. p p.; treč. 12-2 v. p.p. 
penkt. 1-3 v p p. 
3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LiGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos paga: susitarimą 

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

i ' hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagai susitarimą 
Penkt. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III 60652 

Pirm . antr.. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Card iac Diagnosis. L td . 
Marquet te Medical Bu i ld ing 

6132 S Kedzie 
Ch icago. IL 60629 

Te l . 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Tel. RE-liance 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
3925 West 59th Street 

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

Treč ir šešt uždaryta 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v Tik S'jsitarus 

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

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Te l . : 436-0100 

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

(312) 361 -0220 (312) 361 -0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168: 
Rezld. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 St Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 5 0 3 4 8 ; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm <r ketv 12-4 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel . 776-2880. w. 448-5545 

NANCY STREITMATTER. M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D.. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm., antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v.v. 

« 
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Žiaurumu vergams 

VALSTYBE 
NEIŠSILAIKO 

TRIUMFO DIENOS 
PHILADELPHIJOJ 

iitTm.<aMĄ 

Arkivyskupų pasikeitimas 

Pro suplyšusią geležinę 
uždangą praeina skundai, kan
čios ir mušimo riksmas. Oku
puotoje Lietuvoje ir okupuotoje 
Estijoje, kurios užgrobtos Stali-
no-Hitlerio suokalbiu, komunis
tiniai žiaurumai pasireiškia 
visu baisumu. Skaitėme ameri
kiečių ir lietuvių spaudoje, gir
dėjome žinių agentūrų pra
nešimus, kuriuos panaudojo ra
dijai. Dvasia ir mes dalyvavome 
jų demonstracijose, jų noruose 
paminėti Lietuvos tikrosios Ne
priklausomybės 70 metų sukak
tį. Taip pat mes žinojome ir o-
kupanto baimę, kad nepadėtų 
ant Lietuvos didvyrių kapų 
gėlių puokštės, kad nesukalbėtų 
maldos už žuvusius ir mirusius. 
Žiauriausioms priemonėms, ku
rias tik gali išgalvoti komunis
tai, prisivežę aziatų į pavergtus 
kraštus, pakinkė vietos iš
gamas, mušimais ir areštais 
bandė sutrukdyti šventę ir mi
rusių paminėjmą. 

Išvados jau savaime pasidaro. 
Okupantas bijo kiekvienos lais
vesnės minties, kiekvieno lais
vesnio žodžio ir juo labiau 
kiekvieno veiksmo, kuris pri
mintų jaunajai kartai buvusias 
laisvės dienas, dabar t inės 
okupacijos sunkumus, priespau
dą vergijoje ir vergų iš
naudojimą. Jei okupantas ir jo 
tarnai bijo gėlės, tai juo labiau 
jie bijo ginklo, kuris ateina net 
po naivių sutarčių. Jei okupan
tas bijo eisenų ir maldų, tai juo 
labiau bijo tikrosios laisvės 
troškimo, kuris nesibaigs tik 
prispaudėjo pergale, bet visišku 
jo sunaikinimu. Tai žinom iš 
istorijos, bet to nepajėgia mo
kytis komunistiniai valdovai, 
kurie tik apgaudinėja laisvuo
sius ir saugoja savo pirmenybę 
prieš kitus valstybėje, kurie 
priklauso partijai. 

Vergų balsas nenueina tik 
šiaip padangėmis. Į jį atsilie
pia žmonių ausys ir širdys. Lais
vas pasaulis pagaliau supras, 
kad komunizmas terioja ne tik 
savo vergus, bet jis graso visai 
žmonijai, norėdamas ją padaryti 
mažos klikos verge. 

Gaila tų visų kenčiančių ir 
mušamų, kai jie nori pareikšti 
savo tautinius jausmus ir uždėti 
gėlių ant didvyrių kapų ar pasi
melsti už mirusius. Jų balsas, jų 
ašaros ir žaizdų kraujas išlietas 
ne veltui — tas kraujas šaukiasi 
laisvojo pasaulio dėmesio ir pa
galbos. Ar pavergtieji šiuo metu 
jau gali pagalbos tikėtis ir 
laukti, tai kitas klausimas. Bet 
jie pramuša geležinę uždangą ir 
akivaizdžiai parodo komunizmo 
žiaurumą, jo baimę dėl privi
legijų, propagandinę apgavystę 
ir klastą pasaulyje, kuris nori 
tik pelno iš didžiulės valstybės, 
nepaisydamas, kad ta valstybė 
susideda tik iš vergais pavers
tų tautų ir milijonų žmonių. 

Vienas k i tas la isvesnis 
okupuoto krašto žmonių išlei
dimas į užsienį dar nėra laisvės 
žymė. Tai yra tik didesnė apga
vystė, tik didesnis suvaržymas 
namuose ir didesnis persekio
jimas už kiekvieną laisvesnę ap
raišką tautoje, religijos išpaži
nime ar savo tautinių įsitiki
nimų teigime. Rusiškos meškos 
noras suvirškinti visas tautas, 
kurias darbar ar anksčiau yra 
užgrobusi. Dabar komunizmas 

nėra pasauliui paguoda ir su
raminimas. J i s graso liku
siam laisvam pasauliui, ypač 
esančiam pašonėje. Juk tik 
kelių žingsnių tereikia užgrob
ti visą Europą iki Atlanto. Tai 
parodo ir dabartiniai persekio
jimai okupuotuose kraštuose — 
Lietuvoje, Estijoje, Armėnijoje, 
Kazakijoj. Tai aiškus jų noras 
visus paversti komunistais, kad 
greičiau pasidarytų rusais. 

Užsienis nuolat girdi apie 
kelis žymesnius politinius kali
nius, kaip kunigus Svarinską ar 
Tamkevičių, pasauliečius Ga
jauską ar Petkų. Bet jis negirdi 
ir net nežino pavardžių 
daugelio, kurie yra suimti, se
niai kenčia Sibiro lageriuose, 
kuriuos persekioja KGB ir jų 
tarnai — lagerių vadovai ir vir
šininkai. Jie taip pat yra Lie
tuvos dalis, kuria išeivija turi 
rūpintis, kad jie nežūtų sunkaus 
ir naikinančio darbo stovyklose, 
psichiatrinėse ligoninėse. 

Sovietų Sąjunga pareiškė 
Amerikos Valstybės departa
mentui protestą, kad jis per savo 
radijo laidas paskelbė, kas 
darosi prievartos ir policinės 
valstybės viduje. Jų vadovai tai 
laiko kišimusi į Sovietų Rusijos 
vidaus reikalus, nes jie tik 
,,malšina neramų elemente įr 
chul iganus" . Bet didžiausi 
kriminalistai, neramus elemen
tas ir chuliganai sėdi sovietų 
valdžioje, ypač susimetę į KGB 
įstaigas, kurios yra pelningos, 
pr ivi legi juotos ir laisvos 
persekioti kitus. Jie ir dabar tai 
daro ir dar išdrįsta protestuoti, 
tartum pasaulis prie šio meto 
modernių susižinojimo prie
monių negalėtų sužinoti apie 
primityvios valstybės vidaus 
gyvenimą. 

Sumušimas Nijolės Sadūnai-
tės gatvėje, uždarymas jos, Ter
lecko, Cidziko ir kitų Vasario 16 
dieną KGB būstinėse yra įrody
mas, kad komunistinė valstybė 
jau yra supuvusi. J i jau bijo savo 
pačios šešėlio. Ta valstybė yra 
tik partijos — privilegijuotos kli
kos nuosavybė, persekiojanti ir 
išnaudojanti vergus iki gyvybės 
atėmimo. Komunis tų žiau
rumas yra žinomas pasauliui. 
Juo labiau tiems, kurie yra 
komunizmo padarytų tautoms 
skriaudų liudininkai. Jie yra ir 
turi būti kenčiančių ir ne
galinčių viešai pasiskųsti balsas 
ir riksmas, kad pasaulio sąžinės 
atbustų ir kad pasaulis išgirstų 
vergų šauksmą, kaip įspėjimą, 
jog ir jam graso ta pati vergija, 
ta pati priespauda ir tie patys 
žiaurumai. 

Po Lietuvos Nepriklausomy
bės sukakties minėjimų nei tau
ta vergijoje, nei išeivija neturi 
sustoti skelbusi pasauliui apie 
komunizmo grėsmę. Ta sistema 
yra blogis savyje, išsigimusi 
žmogaus laisvės ir teisių iš
naudotoja. Pasaulis šiandien 
mato tik pelno ir savo prekių 
pardavimo dirvą, bet tur i 
matyti ir tuos žiaurumus, 
kuriuos parodo komunistinė 
valstybė prie* savo pavergtuo
sius. Kančia, kraujas, ašaros ir 
žmogaus širdies troškimai nesi
baigia tik tyla. Jie eina savo 
riksmu ir skundu per istoriją, 
kol laisvoji žmonijos dalis su
pranta ir jos grėsmės ginasi. 

P. S. 

Vasario 4 ir 11 liks svarbiomis 
dienomis ne tik Philadelphijos 
arkivyskupijos, bet ir visos 
Amerikos katalikų istorijoj. 
Minėtomis dienomis įvyko arki
vyskupų pasikeitimas: kard. 

BRONIUS VAŠKAITIS 

gera proga plačiu mastu išvys
tyti peticijų rašymą Gorbačio
vui, reikalaujant, kad mūsų 
religinis lopšys, tautinė šven-

John Krol, sulaukusio 77 m. ir t o v ė būtų grąžinta tiems, 
pensijon pasitraukusio iš- kuriems ji priklauso. Norint šį 
kilmingas atsisveikinimas ir reikalą sudramatinti ir galimai 
buvusio Pittsburgho vysk. An- p i a c i a u išgarsinti, prieš prasi-
thony J. Bevilacųua, popiežiaus dedant iškilmių mišioms, kurias 
pakelto į arkivyskupus, trium- celebravo pats kardinolas, į 
fiškas sutikimas. Prie šių įvykių arkidiecezijos kieboniją buvo pa-
didingumo nemažai prisidėjo kviesti laikraščių, televizijų 

Paprastai laikomas dėkingas 
tas, kuris pasakoja apie patirtą 
gera; tačiau tikrumoje daug 
dėkingesnis yra tas, kuris, 
užmiršęs geradarybę, atmena 
patį geradarį. 

L. Boerne 

savo garsinimais televizijų, 
radijų stotys ir visa vietinė 
spauda. Jų dėka į arkivyskupų 
pasikeitimą dėmesys buvo at-

atstovai, fotografai. Kardinolas 
pirmasis po peticija padėjo savo 
parašą. Po to pasirašė vysk. 
Paulius Baltakis, vysk. Louis A. 

kreiptas ne tik katalikų, bet ir DeSimone, doc. Vytautas Skuo-
kitų gyventojų. Tie įvykiai tapo dis, kongresmanas Bob Borski 
tarsi visos Philadelphijos ir įr kiti. Apie šį mums labai svar-
plačių apylinkių triumfo die- bų įvykį greitai sužinojo plačios 
nomis. Su dideliu įdomumu juos amerikiečių mases. Savuosius 
sekė ir visoje didžiulėje arkivys- pe r lietuvių išeivijos periodinę 

Atgaila užmeta savo šydą ant 
viso to, kas buvo bloga, ir atsi
naujinusi siela iškyla iš praei
ties griuvėsių nuplauta aša
romis, — gražesnė, negu krikš
to dieną. 

P. Maurice 

kupijoje išsisklaidę lietuviai, o 
ypač gyveną Philadelphijoj. 

Kard . Krol ir lietuvai 
Lietuvius išskirtinai domino 

kard. John Krol, su kuriuo Lie
tuvių Bendruomenės vadovybės 
dėka glaudūs ryšiai pradėjo 
megztis 1969 m., kada Šv. Pet
ro ir Povilo katedroje buvo su
ruošta ekumeninė maldos diena 
už kenčiančią Lietuvą. Jis daug 
nuoširdumo ir dėmesio lie
tuviams skyrė prieš keliolika 
metų Philadelphijoj įvykusio 
Eucharistinio kongreso metu. 
Kardinolo tėviška globa bei 
rūpestis pasireiškė ir 1985 m. 
švenčiant šv. Kazimiero 500 m. 
mirties sukaktį. Tada katedro
je jis buvo vyriausias mišių 
celebrantas ir pasakė įspūdingą, 
stipriai Lietuvos okupantą kri
tikuojantį pamokslą. Būdamas 
27 m. arkidiecezijos vadovas, 
net kelis kartus visose parapi
jose įsakė paskelbti maldos 
dieną už Lietuvą. Betgi didžiau
sios jo moralinės paramos 
susilaukta pernai rudenį, mi
nint krikščionybės 600 m. 
jubiliejų. Ir vėl, nors ir negalvo
damas, sutiko būti vyriausiu 
iškilmių vadovu. Philadelphijos 
minėjimo komiteto atstovams 
audiencijos metu priminus pa
vergtos Lietuvos katalikams 
komunistų daromas skriaudas 
ir pareiškus rūpestį dėl iš
niekintos Vilniaus katedros, 
kardinolas giliai susimąstęs 
pareiškė, kad, Sovietų Sąjun
goje pradėjus reikštis šiokiems 
tokiems palengvėjimams, yra 

spaudą informavome mes patys, 
pageidaudami, kad parašus po 
peticija rinktų ir kitose vietose. 
Kiek žinome, atsiliepimas į 
mūsų prašymą yra gana 
palankus. 

Audiencijos metu kardinolas 
sugestionavo sovietus spausti ir 
kitais būdais, būtent per JAV 
kongresą. Padedant Viktorui 
Nakui, Lietuvių informacijos 
skyriaus Washingtone vedėjui, 
rezoliuciją dėl Vilniaus katedros 
grąžinimo pasiūlė minėtas 
kongresmanas Borski. 

Kardinolui nuolat nuoširdžiai 
kooperuojant su Philadelphijos 
lietuviais, mums iabai palankus 
pasidarė ir jo arkidiecezijos 
savaitraštis „The Catholic Stan
dard and Times". Minint kokį 
svarbesni su religija susijusį 
įvykį, jame pasirodydavo net po 
kelis straipsnius, iliustruotus 
nuotraukomis. Mes kardinolui 
esame už daug ką dėkingi, bet 
labiausia už spaudimą oku
panto dėl katedros grąžinimo. 

Jei kartais pavyktų ją atgauti, 
jo vardas, be abejo, patektų į 
lietuvių išeivijos istoriją. Kardi
nolas mus nuoširdžiai užjaus
davo, greičiausia, todėl, kad bu
vo lenkų emigrantų, kurių tėvy
nę taip pat terioja komunistai, 
sūnus. Dera dar pridėti, kad jau 
50 m. jis darbuojasi Kristaus 
vynuogyne. 

Padėkos pamaldos katedroje 

Vasario 4 d. žmones iš arti ir 
toli skubėjo, i 120 m. senumo 
Šv. Petro ir Povilo katedrą, no
rėdami išklausyti paskutinių 

kardinolo, kaip arkivyskupo, 
mišių. Ketvirtą valandą p.p. 
jų jau buvo apie 2,500. Chorui 
su galinga vargonų palyda gie
dant Ecce sacerdus magnus (štai 
didysis kunigas), į katedrą pra
dėjo žygiuoti procesija, susi
dedanti iš 125 dvasiškių, 
turinčių įvairius titulus. Jos 
gale ėjo Philadelphijos vysk. 
Louis A. DeSimone, naujas arki
vyskupas ir kardinolas. Kai 
kurių katedroje esančių akyse 
pasirodė net džiaugsmo ašaros. 
Vysk. DeSimone pamoksle kal
bėjo apie gero ganytojo pareigas 
ir atsakomybę. Prisiminė, kaip 
kard. Krol, prieš 27 m. perim
damas arkidiecezijos valdymą, 
prašė žmonių remti jį maldomis, 
kad baigęs pavestas pareigas 
galėtų pasakyti: „Dieve, aš iš
saugojau tavo man pavestą 
kaimenę". Į tai kardinolas 
vėliau atsakė: „Aš dariau tai, 
ko, mano manymu, Dievas iš 
manęs laukė". Atseit, jo svajo
nė išsipildė, pavesta misija buvo 
atlikta gerai. Visą laiką kardi
nolo veide spindėjo džiaugsmas. 

Iškilminga vakarienė 

Vakare erdviame Civic cent
re įvyko iškilminga atsisveiki
nimo vakarienė, į kurią atsi
lankė 1,100 kardinolo gerbėjų. 
Jų tarpe buvo ir Philadelphijos 
burmistras VVilson Goode. Jis 
savo kalboje pareiškė, jog „nie
ks šioj apylinkėj per 27 m. žmo
nėms nepadarė tiek daug gero 
kaip kardinolas". Įdomus buvo 
ir kitas kalbėtojas, 21 m. 
katalikiško universiteto studen
tas. Jis papasakojo, kaip 
maždaug prieš 18 m. pirmą 
kartą sutiko kardinolą. Tuo 
metu jis, turėdamas apie trejus 
metus, buvo našlaičių prie
glaudoje. Kalėdų proga vaikams 
buvo suruoštos vaišės, į kurias 
atsilankė kardinolas ir pradėjo 
sveikintis su berniukais. Dabar
tinis studentas pačiupo jo ranką 
ir įkando į pirštą. Nuo tada jie 
liko geri draugai. 

Kardinolas, žvelgdamas į 
naująjį arkivyskupą, tarė: 
„Mozė, žydų vadas, susenęs ir 
jau sirguliuodamas paklausė 
Dievą, kas tęs jo darbą? Dievas 
atsakė: „Aš parinksiu vieną iš 
jūsų giminės: jis vadovaus jums. 
klausykite jo ir darykite, ką jis 
jums sakys". Tas, atrodo, buvo 
taikomas sau ir naujajam arki
vyskupui. Kvietė statyti tiltus, 
ne užtvaras, puoselėti tarpusavę 

Rochesterio, N.Y., lietuvių Vasario 16 tosios minėjime skaičiusi paskai tą 
viešnia iš Kanados adv. Joana Kui aite-Lasiene. 

Ninitr. Vyt. Staškevič iaus 

meilę, rūpintis vargšais, įskai
tant ir AIDS liga sergančius 

Kitas ganytojas 

Naujo ark. A. Bevilacųua ofi
cialus sutikimas ir simboliškas 
arkivyskupijos pareigų pei 
davimas įvyko vasario 11 taip 
pat Šv. Petro ir Povilo katedro 
je. Joje minia buvo kiek 
mažesnė (1,800), kaip kardinolo 
mišiose, bet žymiai pašoko 
aukštų dvasiškių ir žymių 
pasauliečių skaičius. Naujo 
arkivyskupo pagerbti atvykę 
kardinolai (jų tarpe New Yorko 
John O'Connor), 17 ar
kivyskupų (įskaitant Vati 
kano ambasadorių Pio Laghi*. 
104 vyskupai, daugybė kunigų. 
Pennsylvanijos gubernatorius 
Bob Casey, sen. Joh n Heins (R, 
Pa;, Philadelphijos burmistras 
\V. Guodė ir per šimtas arki
vyskupo giminių. 

Apie 3 vai. p.p. į katedrą 
iškilmingai įžengė didžiulė 
spalvinga procesija, kurios 
įkandin ėjo arkivysk. Bevilac-
qua. kard. Krol ir arkivysk. Pio 
Laghi. Jiems pasirodžius, gaudė 
vargonai, sklido giesmės žo
džiai, o minia audringai plojo. 
Kard. Krol atsisėdus į prie alto
riaus esantį didžiulį sostą, 
arkivysk. Laghi perskaitė po
piežiaus raštą, kuriuo buvęs 
Pittsburgho vysk. Bevilacqua 
skiriamas Philadelpijos arkivys
kupu. Skaitymą baigus ir vėl 
miniai džiaugsmą reiškiant 
triukšmingais aplodismentais, 
kard. Krol ganytojiškąją lazdą, 
kaip valdžios simbolį, perdavė 
naujam arkivyskupui ir jam už
leido sostą. Jis tapo septintu 
Philadelphijos arkivyskupu. Pio 
Laghi perskaitė popiežiaus svei
kinimą ir padėkojo kard. Krol 
už atliktus didelius daibus. 
Ark. A. Bevilacųua pamoksle 

prašė susirinkusius padė t i 
pašalinti įvairias blogybes: 
abortus, diskriminaciją, porno
grafiją, neteisingumą, amora
lumą, palankiai išspręsti be
namių klausimą. Apgailestavo, 
kad šiuo iškilmingu momentu 
negali pasidžiaugti jo abu tėvai 
'jie jau yra mirę) ir kun. Klar-
mann, daug padėjęs Bevilacąų 
šeimai nuo pat atvykimo į JAV 
ir didelės įtakos turėjęs į 
bręstantį Tony. Anot pamoksli
ninko, kunigas šiose iškil
mingose pareigose tikrai būtų 
taręs: Dieve, globok mano mažy
tį Antanėlį, tai yra mane". 
Panašiai, kaip popiežius, septy
niolika kalbų, įskaitant ir lie
tuvių tarė „Garbė Jėzui Kris
tui". 

Susipažinimo bal ius 

Jis įvyko puošniame Franklin 
Plazza viešbutyje. Ark i 
vyskupas buvo sutiktas arkidie
cezijos aukšt. mokyklos garbės 
sargybos, pasipuošusios spalvin
gomis uniformomis, grojant jų 
pačių orkestrui. Po valgio tartą 
į 1,800 klausytojų žodį naujasis 
arkivyskupas baigė: „Aš jau 
jaučiuosi kaip namuose". 

Jis, kaip paskutinis ber
niukas, augo itališkoje, netur
tingoje 11 vaikų šeimoje New 
Yorke. Svarbiausias duonos p;a-
rūpintojas buvo tėvas, akmens 
statybų darbininkas. 

Arkivyskupu pasikei t imas 
buvo labai plačiai aprašytas 
amerikiečių spaudoje, įdedant 
didžiules nuotraukas. Tele
vizijos stotys davė specialias 
programas. Jutosi didelė pa
garba abiems hierarchams. Tas 
sukėlė pasididžiavimą ne t ik ' 
lenkų ir italų, iš kurių jie abu 
buvo kilę, bet ir kituose žmo
nėse. Philadelphija šių įvykių il
gai neprnirš. 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 

58 
Neaiškinsi po to kokia „turtinga ir sena" ta tavo 

kalba, bposaus akis išvertę idiotai. Net savo kalba 
nemokėdami gerai rašyti. 

Tarp jų žmogaus nerasi dabar, o draugo — nė su 
žiburiu. Sustangrėję ir išsigandę tirpstančiu darbu, jie 
žvelgė šonu, akių baltymais, kaip skerdynių peilio išsi
gandę žvėrys. Žiūrėti tiesiai į akis ar pakelti ranką 
prieš ateinančią grėsmę jiems būtų lyg kokia savižu
dybė. Todėl tik žvygčioja, kaip paršeliai prieš budynes. 

Bet ką prieš grėsmę padarysi? Maištausi? ne čia 
vieta maištauti, inžinierių kalba ribota, nėra komu
nikacijos: kažko vis trūksta, kai net susikalbama. Esmė 
ir tiesa pranyksta jų būreliuose, įspraustuose j darb
davių savivalės kanalus. Kaip žmonės — vienišos sielos 
ir labai nelaimingos, atsiradusios kartu su masine 
gamyba, pasiutusio greičio mašinomis. Tokių prieš tai 
nebuvo. 

Ir slinko visi į atžingsniuojančią grėsmę su baime. 
Herojų ar draugų jų tarpe ir negalėjo būti — kiekvienas 
saugojo ir dengė savo naują kailį, kibo į savo mažas 
iliuzijas ir laikėsi įsitvėrę, kaip neregiai už šiaudo. 

— Blogai, Maryte, — parėjęs į namus sakydavo pa
vargęs. — Darbas jau eina prie galo. 

Ji tik pažvelgdavo į jį tikriausiai nesuprasdama. 

XXII 
Ir Devinskis kratėsi jį apėmusių naujų blogų 

minčių. 

Jis stengėsi jų atsikratyti, ieškodamas išsiblašky
mo diskotekos triukšme, prisėsdamas prie baro ar 
plepėdamas su lankytojais. 

Pritemdytų šviesų diskotekos salė buvo jo vakarinė 
karalystė. Trankus „disko" šokis ir kaubojų muzika 
sparčiau varinėjo kraują jo gyslose ir priduodavo 
drąsos. O dabar ši muzika buvo pakeista kita, nes šiau
rėje ji neprigijo. Retas iš lankytojų mokėjo grakščiai, 
kaubojiškai dėlioti kojas, mažiau žmonių ateidavo ir 
pelnas sumažėjo. 

Salės kampe dar liko tik elektra varoma buliaus 
iškamša, ant kurio lipo lankytojai, bet muzika buvo 
kita, gal net daugiau pašėlusi. Dėl pelno ir iraniečiai 
jau įsileidžiami, jie mėgsta šią „šecherezadą" ir girti 
netvojo Devinskiui į kaktą dėl politikos. Tvarkdariai 
turėjo darbo su vietiniais mušeikomis. 

„Bloody Mary" ir „Daiąuiri" gėrimai liejosi bare, 
nešė didžiausią pelną ir Devinskio įnašas į diskoteką 
apsimokėjo. Tik gaila, kad nesimatė Lenos. 

Devinskis vaikščiojo aplinkui ir seniems pažįs
tamiems iš baro užfundydavo gėrimų. 

— Ko taip nosį nuleidęs? — paklausdavo jo ne 
vienas. 

Devinskis savo ramiu, tyliu balsu jiems kažką at
sakydavo. Triukšme, neišgirdę ką jis dusliu balsu saky
davo, jie plojo jam per pečius, išmaukdavo į jo sveika
tą su savo mergšėm, patenkinti laisvais gėrimais. 

Cigarečių dūmai graužė akis, gėrimai graužė skilvį 
ir jam darydavosi Uoga. Nuo būgno dundėjimo po kelių 
valandų atrodė plyš ausys, bet jis kentėjo. Jauni vyrai 
ir vietiniai storuliai turtuoliai jį dar mylėjo. Bet čia, 
daugiau kaip kitur, po šimts, jis prisimindavo Leną, 
išeidavo į lauką piktas, sėsdavo į automobilį ir pra 
važiuodavo pro jos namus tamsoj. 

Kartą, pastebėjęs jos mažytį automobilį ir dviratį 
prie tvoros, užėjo į vidų. Bet labai nustebo neradęs 

merginos namuose. Jos motina su prijuoste kažką 
gremžė verdančiame puode Nuo karštos ugnies ji buvo 
suprakaitavusi. 

— Kur Lena? — dairėsi Devinskis. 
— Pamatė ir kaip drugelis išskrido, — ironiškai 

šyptelėjo motina ir toliau maišė puode. 
— Išbėgo pro užpakalines duris, — dar pridėjo ji 
— Tai tau... 
Teisybė. Išėjęs lauk. Devinskis pastebėjo, kad 

dviračio prie tvoros jau nebebuvo — Lena su dviračiu 
kažkur išsidangino. Pasukaliojęs su automobiliu po gre
timas gatves ir pasidairęs ir ten jos nerado. 

Na, na, vaikuti, pagalvojo... Tau reikia dirželio. 
Ji slapstėsi nuo jo kažkur, lyg jis būtų baisiausias 

žmogus, galvojo Devinskis. Nežino kaip jis ją myli ir 
koks yra kantrus. Jai reikėtų griežto tėvo žodžių ir 
dirželio, jei tai ką nors padėtų. Jaunutė, ji žaidžia, kaip 
pradžios mokykloj, kai jam krūtinėje žalčiai ropoja ir 
niekur nusiraminimo neranda, nors pasikark. 

Aprėkęs namuose Ameliją dėl atšalusios vaka
rienės ir Ritą už sudaužytą pieno stiklinę, kitą dieną 
Devinskis pasišaukė po posėdžio išojusį. kartotekom 
užsiėmusį Prūsą ir užsipuolė jį: 

— Tabeles užbaigei? — pražiodė burną riksmui. 
— Dar ne. Tiek šalutinių darbų. 
— Klausyk gerai! Nesiteisink ir nesimeilink. Tau 

patarsiu geriausią išeiti. 
— Ką? — Prūsas beveik suaimanavo. 
— Atsistatydink. 
Prūsas išsižiojo, sudrebėjo ir pirmą kartą De

vinskiui atrodė piktas. Tai gerai! 
— Kitokiu atveju turėsiu atleisti tave. 
— Kas čia dedasi? Priskirkit mane prie s t ruktūrų 

— tame turiu šešiolika metų patirties. 
Devinskis tylėjo ir džiaugėsi išgąsdinęs bent vieną 

fmo&* (Bus daugiau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 

VASARIO 16 MINĖJIME 

Šių metų Vasario 16 — Lie
tuvos Nepriklausomybės 70 
metų minėjimas įvyko vasario 
20 d. Juno Beach Metodistų 
bažnyčioje ir vasario 21 d., 
sekmadienį, St. Paul of the 
Cross katalikų bažnyčioje. 
Pirmą dieną minėjimas buvo 
akademinis — paskaita ir 
meninė programa, antrą dieną 
religinės — iškilmingos 
pamaldos kartu su amerikie
čiais Lietuvos intencija ir po 
pamaldų Lietuvos krikščio
nybės nueito kelio paroda. 

LB apylinkės pirm. dr. Jonas 
Šalna atidarė minėjimą, 
pasveikino dalyvius ir pareiškė 
didelį džiaugsmą, sakydamas, 
kad dar niekad čia nėra buvę 
tiek daug atvykusių ir iš toli su
važiavusių lietuvių, kas rodo 
nepaprastą meilę Lietuvai, mi
nint jai 70 metų nepriklausomy
bę. Minutės susikaupimu buvo 
pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę 
savanoriai-kūrėjai, kariai ir par
tizanai, 10 metų vedę mirtiną 
kovą su rusais okupantais. 
Minėjimą pravesti pakvietė 
Dalią Augūnienę, Lietuvos 
dukterų draugijos pirmininkę. 
Operos solistas Algirdas Brazis 
sugiedojo Amerikos himną. 
Algis Augūnas perskaitė Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą. 

Kun. Vytautas Pikturna 
perskaitė gražią, patriotinę 
invokaciją. Pagrindinis kalbė
tojas dr. Vytautas Majauskas 
buvo iškviestas iš Daytona 
Beach. Florida. Augūnienė 
gražiu žodžiu jį pristatė, kaip žy
mų gydytoją, plačios apimties 
visuomenės veikėją, didelį 
patriotą, taurų lietuvį. 

Paskaitininkas dr. Vytautas 
Majauskas, pasirinkęs tokią 
įdomią ir tokią tinkamą šiam 
minėjimui paskaitą „Laisvės 
rezistencijos motyvai Maironio 
poezijoj", sako, kad Vasario 16 
proga su pagarba ir meile arti
namės prie Maironio — laisvės 
šauklio ir rezistento, bandydami 
atsakyti kada, kaip ir kiek Mai
ronio poezija veikė tautą, įžieb
dama laisvės, tautinės ir valsty
binės minties bei kovos dvasia, 
prisimenant ne tik dabartį 
bet ir praeitą šimtmetį. Mai
ronio poezija ypač paliečia ir vei
kia tautą jos atgimimo ir oku
pacijų metais. Pradžioje ji bu
dino ir kėlė tautą, rodė kelią į 
laisvę, mokslą, tautinių papro
čių puoselėjimą. Okupacijose 
Maironio dainos ir giesmės vėl 
visą tautą guodžia, stiprina, už
dega kovos ir aukos idealais. 
Prelegentas dėl laiko stokos pa
citavo tik keletą Maironio dai
nų bei giesmių patvirtinančių jo 
žodžius. Prelegentas, kalbėda
mas apie dabartinę rusų okupa
ciją, sako, kad Maironio poezi
ja labai ilgai cenzūros buvo už
drausta, tik maža jos dalis buvo 
leidžiama vien tik komunistų 
tikslams. Pastaruoju metu Mai
ronis „reabilituojamas": pasiro
do objektyvi prof. Vandos Za-
borskaitės studija „Maironis", 
oficialūs valdžios suruošti 125 
m. Maironio gimimo minėjimai 
(Trojos arklys, Čekoslovakijos 
pavasaris?). Seka spontaniškos 
tautos demonstracijos prie Mai
ronio kapo, Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, Vilniuje ir pro
vincijoj. Viešas minių reikala
vimas Lietuvai laisvės, paleis
ti politinius kalinius, išspaus
dinti nesuklastotą Lietuvos is
toriją ir visi kiti reikalavimai 
palydimi Maironio dainomis bei 
giesmėmis. 

Maironio poezija gaivina Sibi
ro tremtinių nedalią ir stiprina 
jų dvasią. Kai mūsų laisvės me
tais 1918-1940 Maironio daina 
pritilo — ji skambėjo emigracijoj 

JAV, Brazilijoj, Urugvajuj, 
Kanadoj ir visur kitur. 

Be partizanų kovų, krauju 
rašiusių heroizmo epochą, be 
Katalikų Bažnyčios kronikos ir 
kitų pogrindinių leidinių, be 
Maironio dainos ir giesmės 
vargu ar tauta šiandien berody-
tū gyvastį ir rezistencinę dvasią. 
Mes pateisinsim savo buvimą 
svetur, jei vis stengsimės atlikti 
tą, ko negali atlikti okupuota 
tauta. Ji eina kryžiaus keliu, 
ir duoda mums viltį, nes 
kryžiaus kelias, žvelgiant į Mai
ronio poeziją, veda tautą į 
prisikėlimą, į laimėjimą, į laisvą 
nepriklausomą Lietuvą. 

Paskaita dalyvių buvo išklau
syta su dideliu dėmesiu ir įver
tinta ilgais plojimais. 

Alicija Solienė perskaitė 
proklamacijas, kurios dalyvių 
buvo vienbalsiai priimtos. Jos 
bus pasiųstos šio krašto valdžios 
atstovams. 

Ižd. Marius Sodonis pranešė, 
kad aukų gauta 4260 dol. ir jos 
aukotojų paskirtos sekančiai: 
Lietuvių Bendruomenei 2000 
dol., Vlikui 1460 dol., Altai 440 
dol., Americans for Due Process 
285 dol. ir Lietuvių Fondui 75 
dol. Pasidžiaugė, kad šiame 
minėjime aukų gauta % dau
giau kaip pernai. Stambesnėm 
sumom aukojo: J. Z. Bud-
revičiai, A. Jucėnas, dr. K. ir M. 
Sodoniai, dr. J. ir J. Šalnai, dr. 
A. ir B. Čiuriai, dr. P. ir V. 
Mažeikai, A. ir D. Augūnai, B. 
ir V. Aušrotai, A. ir J. Jaku
bauskai, V. Tomkus, Ksečkaus-
kas, dr. M. ir A. Žemaičiai, S. 
Šalkauskas, Stakniai, A. Sku
čienė, dr. P. ir D. Jarai, dr. A. 
Stankus, A. ir O. Šalčiūnai. 
Aukas rinko Jucėnas, Jonas 
Mildažis ir Sabonis. 

Meninės programos dalį atli
ko svečias iš Chicagos buvęs 
Metropolitan operos solistas 
Algirdas Brazis labai gražiai pa
dainuodamas šias dainas: Kur 
bakūžė samanota — St. Šim
kaus, Kur tas šaltinėlis — liau
dies daina, Mėlynas kraštas — 
P. Sarpaliaus. Publikai nesi
liaujant ploti, bisui padainavo 
ariją iš operos I Lituani — A. 
Ponchielli, Stasys — A. Vana
gaičio. Kur banguoja Nemu
nėlis - V. Niekaus ir Lietuva 
brangi kartu su visais. Jam la
bai gražiai akompanavo muz. 
Aldona Brazienė. Moksleiviai 
Aldis ir Gitas Jameikiai labai ' 
gražiai padeklamavo Maironio 
du eilėraščius: Aldis — Geresnių 
laikų viltis ir Gitas — Jau slavai 
sukilo. Susilaukė ilgų plojimų. 
Augūnienė nuoširdžiai jiems 
padėkojo ir pareiškė, kad mums 
yra didelė garbė turėti tokius 
gabius jaunuolius, kurie taip 
gražiai ir taisyklingai vartoja 
lietuvių kalbą, o už tai didelė 
padėka priklauso ir jų motinai. 

, ,Dainos" choras, vado
vaujamas muz. Irenos Mano-
maitienės labai gražiai pa
dainavo šias dainas: Ko čiulbi, 
lakštute? — J. Stankūno, Oi toli 
toli — S. Gailevičiaus, Mer
gužėlė lelijėlė — J. Bendoriaus. 
sol. Ona Šalčiūnienė gražiai 
padainavo Karvelėli mėlynasai 
— Č. Sasnausko, pritariant 
chorui. Susilaukė didelio įverti
nimo publikos ilgais plojimais. 

Pirm. dr. Šalna nuoširdžiai 
padėkojo paskaitininkui dr. Ma
jauskui už tokią reikšmingą 
šiam minėjimui paskaitą, solis
tui Braziui ir akompaniatorei 
Brazienei už puikų koncertą. 
Dainos chorui ir jo vadovei 
Manomaitienei už labai gražų 
padainavimą, moksleiviam 
Aldžiui ir Gitui Jameikiam už 
labai gražų deklamavimą, 
Daliai Augūnienei už labai 
gražų minėjimo pravedimą, 
visiems dalyviams už atsi
lankymą ir už gausias aukas. 
Pirmos dienos minėjimas baig
tas Lietuvos himnu. 

CLASSIFIED GUIDE 

Juno Beach. Fla.. Vasario 16-tosios minėjime programos atlikėjai ir svečiai. Iš kairės: dr. J. Šalna, 
dail. R. Zotovienė. kun. V. Pikturna, D. Augūnienė, V. Urbonienė, A. Brazienė, sol. A. Brazis, 
Gitas Jameikis. paskaitininkas dr. V. Majauskas... Pirma iš dešinės — „Dainos" choro vedėja 
I. Manomaitiene, už jos Aldis Jameikis ir choristai. 

Nuotr. J. Garlos 

Kitą dieną, sekmadienį, 
minėjmas vyko St. Paul of the 
Cross bažnyčioje per 10 vai. 
pamaldas kartu su amerikie
čiais, kurių tiek daug dalyvavo, 
kad jau neužteko sėdimų vietų. 
Jie apie šį minėjimą jau buvo 
žinoję iš spaudos skelbimų. 
Prieš pamaldas parapijos kle
bonas kun. Alex Paul pranešė, 
kad šios pamaldos bus laikomos 
Lietuvos intencija, minint 70 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį. Iškilmingas šv. Mi
šias atnašavo klebonas kun. 
Alex Paul ir kun. Vytautas 
Pikturna. Klebonas kun. Paul 
pasakė gražų pamokslą, 
liečiantį garbingą Lietuvos 
praeitį, tragišką jos dabartį — 
rusų komunistų okupaciją. 
Kvietė visus melstis už Lietuvą, 
kad Dievo malone ji vėl atgau
tų laisvę. Ir mišių maldose buvo 
prašoma melstis už kenčiančią 
Lietuvos Bažnyčią. Mišių auką 
nešė tautiniais drabužiais pasi
rėdžiusios: A. Pilipavičienė, A. 
Šalčiūnienė, L. Skripskutė, L. 
Sčiukienė, K. Rugienė, B. Jucė-
nienė, A. Tomkienė, D. Valod-
kienė ir įteikė klebonui Lie
tuvos krikščionybės 600 metų 
jubiliejaus paminklinę lentą, 
pagamintą dail. Edmundo Tre
čioko su labai gražiai įmontuo
tais žyminiais: Lietuvos krikš
čionybės 600 metų jubiliejaus 
medalis, Gedimino kalno trys 
kryžiai ir anglų kalba šis įra
šas: 1387-1987 600 years of 
Christ ianity in Lithuania 
Jubilee. Courtesy of Lithua-
nian-Americans of P.B. County. 
A. Solienė trumpu žodžiu apibū
dino žyminių reikšmę. Klebonas 
padėkojęs pareiškė, kad šią pa
minklinę lentą patalpins pa
rapijos centro rūmuose prie kitų 
paminklų. Pamaldų metu lie
tuviai pagiedojo Prieš tavo 
altorių. Sol. Ona Blandytė-Ja-
meikienė nepaprastai gražiai su 
giliu jausmingumu pagiedojo 
Maria Mater Gratiae — P. 
Guidi. Kunigai ir visa bažnyčia 
ilgais plojimais jai pareiškė 
didelį įvertinimą ir dėkingumą. 
Pamaldos baigtos Lietuvos him
nu. O jį gražiai giedojo ir 500 
šimtai amerikiečių! Jiems, įei
nant į bažnyčią, buvo įteikta 

himno žodžiai ir gaidos. Kun. 
Pikturna nuoširdžiai padėkojo 
klebonui kun. Paul už šias iškil
mingas pamaldas Lietuvos in
tencija, už pasakytą gražų pa
mokslą ir visiems parapiečiams 
už tokį gausų dalyvavimą. 
Visus pakvietė dabar užeiti į 
parapijos salę pažiūrėti Lietuvos 
krikščionybės nueito kelio 
parodą ir pasivaišinti kavute ir 
pyragais. Ir į parodą atsilankė 
keli šimtai amerikiečių. Jiems 
įeinant buvo įteikta anglų kalba 
keturių puslapių lankstinukas 
— lietuvių tautos meno istorija. 
Paroda buvo gausi Lietuvos 
bažnyčiomis, kryžiais, koply
tėlėmis, šventųjų paveikslais, 
gintariniais religiniais dirbi
niais , foto nuotraukomis , 
keramika ir kitais meno kūri
niais. Dalyviai paroda buvo 
sužavėti — daug kas klausė, ar 
jie neparduodami ir kur juos 
būtų galima nusipirkti. Rengė
jai gerai padarė, kad po 
eksponatais buvo ir anglų kalba 
įrašai. Žiūrovai daugiausia 
būriavosi, aptarinėjo dailininkų 
paveikslus, kurie buvo išstatyti 
šia eile: Šv. Onos bažnyčia 
Vilniuje, į kuria eina mergaitės 
pasirėdžiusios tautiniais drabu
žiais — R. Zotovienė. Lietuvos 
pakelių kryžiai ir koplytėlės — 
A. Galdikas. Kristaus žvilgsnis 
į Vilniaus bažnyčias — dr. A. 
Lipskis. Kryžiai Kalvarijos 
kalne — A. Petrikonis. Kristus 
žvelgia nuo Alyvų kalno — P. 
Jurkus. Church of the Assump-
tion Veliuona, Lietuva — oil by 
A. Staknius. Aušros Vartų šven
tovė Vilniuje — oil by V. Šalčiū-
nas. Vilniaus katedra, komu
nistų paversta paveikslų galeri
ja — oil by V. Šalčiūnas. Vytau
to bažnyčia Kaune — oil by V. 
Šalčiūnas. 

Didelio žiūrovų dėmesio susi
laukė ir Vlado Kulpos-Kulpa-
vičiaus medžio drožinių reli
giniai dirbiniai: kryžiai, koply
tėlės, rūpintojėlis, šventųjų pa
veikslai. 

Parodą pavyzdingai gražiai 
suorganizavo Rimgailė Zo
tovienė. Irena Manomaitiene, 
Vincas Šalčiūnas ir kun. Vytau
tas Pikturna, nuolatinis jų tal
kininkas. 

Teko girdėti daug atsiliepimų, 
kad šių metų Vasario 16 
minėjimas buvo gražus ir skir
tingas nuo anksčiau buvusių 
minėjimų. Jiems laba patiko dr. 
Majausko paskaita, kad buvo 
kalbama apie dabartį, o ne apie 
visų gerai žinomą kunigaikščių 
garbingą gadynę, graži meninė 
programa, bendros su ameri
kiečiais pamaldos ir graži ir 
n a u d i n g a paroda, sk i r ta 
amerikiečiams susipažinti su 
Lie tuvos 600 metų 
krikščionybe. 

P . Mikšys 

LAIŠKAS 
GAL... 

Reikia tik vieningai sušukti: 
Bravo, bravo, moterys (R. K. Vi-
džiūnienė ir A. Balašaitienė), 
kad drąsiai, atvirai „Drauge" 
1988 m. vasario 20 d. drįso kaž
kokiems paslaptingiems pla
nuotojams pasakyti — liaukitės, 
gana... Keistais motyvais re
miantis pradedama dalykai pla
nuoti. Girdi, reikia centro — na
mų, nes X tautiečiai turi, reikia 
katedros (univ.), nes Y įsteigė, 
reikia knygos, nes anie jau tokią 
išleido, dar ir dar... Kurgi pačių 
galvos ir išmintis? Gal anų 
daug, gal jie turtingi, gal jie įta
kingi?.. Daug daug tų gal... 
Darosi aišku, kad gražių laiške
lių pagalba jau „centrų" nebe
pastatysi. Pagal Jurgį ir kepu
rė. 

Skaitytojas 

UODŲ PAVOJUS 
Chicagos apylinkėse jau praei
tą vasarą buvo pastebėti uo

dai, vadinami Azijos tigrai. Jie 
platina virusų užkrėtas ir bijo
mas i , kad gali pavojus 
padidėti, kai už keletos savaičių 
iš jų kiaušinėlių išsiris nauji jų 
vaikai. Jie platina dvi pavo
jingas ligas: encefalitą ir kaulų 
uždegimą. Mokslininkai ragina 
mokyklose aiškinti apie jų 
pavojų. Šie uodai puola ir 
dienos metu. Jie perisi negi 
liame, stovinčiame vandenyje. 

GERA ŽINIA, JEI PLANUOJATE APLANKYTI 
LIETUVĄ 1988 METAIS 

MŪSŲ EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
LI-881 
15 dienų Lietuvoje + 2 dienos Maskvoje 
Išvykstame gegužės mėn. 24 d. Grįžtame birželio mėn. 11 d. 1988 

10 dienų Lietuvoj* -t- 2 dienos Maskvoje 

LI-882 LI-883 
Išvykstame birželio 14 liepos 12 
Grįžtame birželio 28 liepos 26 

LI-884 
rugpj. 16 
rugpj. 30 

I I 885 
rugsė] 06 
rugsėj. 20 

Rezervacijos priimamos dabar įmokant $200 asmeniu* Vietų skaičius ribotas. Prašome rezervuoti iš anksto. 

DAUGIAU GERŲ ŽINIŲ... 

Jei nonte pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV. mes galime padėti su formalumų detalėmis. 
informacijai skambinkite arba rašykite: 

BALTIC-AMERICAN HOLIDAYS. INC. 
A OIVISION OF ROBERT J. EULYN TRAVEL, INC. 

501 FIFTH AVENUE, SUITE 1605 
NEW YORK, NY 10017 

TELEPHONE: (212) 972-0200 
"TOLL FREE" numeris (jei ne New York valstijoje) (800) 835-6688 

Business opprt. gas station for 
ront. 2 bays for mechanic. 

Call 238-4608. 

REAL ESTATE 

MLS_ KOMPIUTERI!/ 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRAMK ZAPOUŠ 
3208V2 Wes S5th Street 

Tel. — GA 4-8954 . 

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

mCOHE TAX — INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bor.ded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

St. Gali parapija (55 ir Kedzie) rengia 
meno/rankdarbių parodą ir kepsnių par
davimą šešt., kovo 12 d. 9 v. ryto - 3 v. 
p.p. Čia sutiksite įvairių rankdarbių spe
cialistų, paragausite namie gamintų ska
numynų, išbandysite laimę loterijoje. Įėji
mas — veltui! 

FOR SALE 

Parduodami: bufetas, virtuvės 
stalas ir 4 kėdės ir virimo plyta. 
Skambinti: 776-9180. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

šiomis dienomis „Draugo", 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau-; 
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybę, 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 

Grtu^ KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaital Mayer dėl sąžiningo patar4 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. v 

Open hse. Sunday. March 13, 1-4 p.m., 
3943 W. 61 st PI.; brick bungalovv. 30' lot; 
2 bdrm, living rm., formai din. rm., kitehen, 
Ige. vvalk-in eloset. TV rm., bsmt apt. or 
related living; nevv 2-car garage. 

ALGIRDAS LEONAS 

GIEDRĖ 
Ši istorinė apysaka yra iš 13-jo 

amžiaus gyvenimo Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius, 
karo žygius, jaunatvišką meilę ir prisi
rišimą prie senosios tikybos. 

Knyga 166 psl, kieti viršeliai, gražiai 
išleista. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė 1984. Kaina su persiuntimu 
$8 00 Illinois gyventojai moka $8.50. 

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Namas apžiūrėjimui, sekmad.. kovo 13 
d.. 1-4 v. p.p.. 6154 S. Kolmar 1V2 aukš
to, mūrinis. 29metų; 3 mieg. kamb. pirmo 
a. bute; 2 mieg. kamb. antro a. bute: 
moderniškos virtuvės ir prausyklos; 3 
kamb. butas padės mokėti palūkanas; 
aluminio pastogės: 2 auto garažas. 
Skambinkite dabar! 

No. 129 — GarfieM Ridge Speciali 61 
6 Natoma. 4 mieg. kamb. mūras; 1% prau
syklos; didžiulė virtuvė su ąžuolinėmis spin
telėmis: ištisas rūsys; užpakalyje namo atvi
ra graži veranda; erdvus kiemas; nauji 
kilimai; 2 namų apyvokos reikmenys; 
namas puikiai išlaikytas. Paskubėkite ir 
apžiūrėkite ŠĮ gražuolį šiandien! 

No. 142 — 72 A Kedzie, naujas mūras su 
7 dideliais kamb.; 3 didžiuliai mieg. kamb.; 
virtuvėje medinės spintelės: ištisas rūsys; 
garažas; naujas stogas, šildymo sistema, 
kilimai; aluminio apkalimai: gerame stovy
je: labai švarus. Skubėkite! 

No. 151 — Svajonių namas! 6 kamb mū
rinis, aštuonkampis fasadas: 3 dideli mieg. 
kamb.: ištisas rūsys su baru: 2 auto 
garažas; naujas stogas, nauja šildymo sis
tema ir elektros laidai; puikiai išlaikytas. 
Skubėkite! Skambinkite dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? ^ ^ 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai .jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamb (vertinimui skambinkite skubiai — 
1abar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY -
Tel . — 434-7100 

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 Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 
NR. 8 527 psl $10.00 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1918-1940. Bronius 
Povilaitis. 367 psl $18.00 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS. Stasys Yla. 
180 psl $20.00 

SUKILIMAS, LIETUVOS SUVERENUMUI AT
STATYTI. Kazys Škirpa. 583 psl $25.00 

Pastaba. Užsakant knygas per pastą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



arijonų Bendradarbių 60- tas Seimas 
1988 m , fcovo men. 20 4 , sekmadienį TĖVŲ MARIJONŲ PATALPOSE 6336 So. KHbourn Avc^ Chicagoj 

m 

S E I M O P R O G R A M A : 
11:00 riiaodą — ir. Misos ir pnmnlreb« _ 12:00 valandą — Pietūs. 

1*30 valandą — Seimo posddis, po kurio ir baigsis 60-tas Seimas. 
SEIMO SŪKIS — -RIKIUOKITĖS IR PASISVCSKITEr 

8 Nuoširdžiai kviečiame visus Marijonų Vienuolijos rėmėjus - bendradarbius, taip
gi visus prijaučiančius bei norinčius paremti jų darbus šioje Salyje ir užsienyje, 
kuoskaltlireįausiai dalyvauti šiame 60-tame Bendradarbių S^mf, 

Mari jonai ir Marijonų Bendradarbių Chicagos Anato. Valdfba 

iiiiifiiiiuiiniiiiiiiiiuiiuuuiiuiiiiiiiiiiiiitunniitiii 
Maža m ū s ų apyl inkė vis 

mažėja. Dėl sunkios ligos minė
j ime šiemet nedalyvavo il
gametis LB apylinkės narys, 
dosnus aukotojas savanoris 
Kazys Kriaučiūnas. 

Zaukų šeimos dėka minėjime 
dalyvavo jų vaikai ir anūkai iš 
New Jersey ir Long Island, N.Y. 
Danielė Kiverytė ir Kristina 
Andrela (anūkės: _ tai būsimos 
lietuviškų programų dalyvės. 
Buvo ma lonu svečių tarpe 
matyti R.I. seimelio atstovą 
Rene M. Lafayette, įstatymo 
autorių kasmet Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį minėti 

Paskelbus Lietuvos nepriklausomybės dieną Scranton. Pa. Iš kairės: Lietuvių Bendruomenės atsto
vas dr. Romas Dovydaitis, Casimir Yanish. Scrantono meras David J. Vvenzei. ALRK Susivieni
jimo vyr. vicepirm. Frank Katilius ir Lietuvių savišalpos draugijos atstovas George Sadauskas. 

MG5U KOLONIJOSE 
Scranton, Pa. 

N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 
M I N Ė J I M A S 

Šiaurryt inės Pennsylvanijos 
lietuviai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės švente šeštadie
nį, vasario 13 d. Paminėjimas 
pradėtas Scrantono merui Da
vid J. Wenzel paskaitant pro
klamaciją, skelbiančią vasario 
13 d. Lietuvos nepriklausomy
bės diena. Po to Šv. Juozapo pa
rapijos klebonas kun. Madus pa
laimino vėliavą, kurią iškėlė 
Lietuvos vytis Richard Laske, 
asistuojamas George Sadausko, 
Lietuvių savišalpos draugijos 
atstovo. Frank Katilius, Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo vyriausias vice
pirmininkas, perskaitė peticiją 
JAV prezidentui, valstybės sek
retoriui ir JAV kongresmenams 
bei senatoriams iš Pennsylvani
jos. primenančią Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 70-tąjį 
jubiliejų, JAV ir Tautų lygos jos 
pripažinimą, Lietuvai daromą 
skriaudą ir prašymą, kad JAV 
reikalautų sovietų pasitrauki
mo iš Lietuvos. Pasiūlymą šios 
peticijos priėmimui pristatė Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Scrantono skyriaus atstovas dr. 
Romas Dovydaitis, o paliudijo 
Casimir Yanish. Liet. vytė Ma-
rie Laske pravedė JAV ir Lietu
vos himnų>giedojimą, dalyvau
jan t taut inia is drabužiais pasi
puošusioms vyresnėms ir jau
nesnėms vvtėms. 

Y. 

Providence, R.I. 

V A S A R I O 16-SIOS 
M I N Ė J I M A S 

Vasario 14 d. Providence, R.I., 
paminėjome 70 m. sukaktį nuo 
Lie tuvos Nepr ik lausomybės 
atstatymo ir 737 - nuo Lietuvos 
valstybės įkūrimo. Su džiaugs
mu p r i s iminėme gyvenimo 
laikotarpį laisvėje, stiprinome 
jėgas rezistencijai iki išsiva
davimo iš dabart inės vergijos. 

Iš tikrųjų minėjimas prasidėjo 
už mūsų .uždarumo' ribų. Pagal 
praeitais metais priimtą R.I. 

valstijoje įstatymą (3-čias JAV) 
Lietuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
sukaktį paminėjo R.I. a t s tovų 
rūmai savo darbo sesijoje va
sario 11d. Lietuvos paverg imo 
ir jos išlaisvinimo k l aus ima i s 
kalbėjo atstovai (representa-
tive): Joseph L. Casinelli (gyve
nantis Lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos ribose), pernykščio įs
ta tymo pravedimo a u t o r i u s 
Rene M. Lafayette iš Woon-
socket, naujai prisijungęs David 
W. Durnas iš East Greenwich ir 
pirmininkas Joseph DeAngel is 
(Speaker of the House). J ų visų 
išreikštos mintys y r a mūsų 
siekimų atgarsiai. Minėj imas 
buvo transliuojamas televizijoje. 

LB apylinkės valdybos reng
tame minėjme jo Miš ių už 
Lietuvą ir jos kankin ius bažny
čioje popietėje buvo n u s i 
stovėjusi minėjimo eiga pa
rapijos svetainėje. Sveikino bei 
mintimis pasidalino kleb. kun . 
I. Gedvilą, Liet. klubo pirmi
ninkas J. Kiela, klubo moterų 
paga lb in io v i ene to v a r d u 
vicepirmininkė K. Valiuškienė, 
Vyčių kuopos p i rmininkė B. 
Stoškienė. kuri išrūpino ir per
ska i tė R.I. g u b e r n a t o r i a u s 
proklamaciją. Rimas S a u l ė n a s 
perskaitė LB rezoliuciją, kur ia i 
dalyviai vienbalsiai p r i t a r ė . 
Rezoliucija pas iųs t a a t i t i n 
kamiems Amerikos valdžios ir 
lietuvių pareigūnams. Toliau 
LB a p y l i n k ė s p i r m i n i n k ė 
Aldona Kairienė pavedė Gajai 
Valiuškytei pranešinėti progra
mą. 

Pagrindinė kalbėtoja seselė 
Igne Marijošiūtė iš P u t n a m o , 
Ct., giliomis praktiškomis min
timis ne tik stiprino pasiryžimą 
dirbti Lietuvos laisvinimui, bet 
nurodė ir būdus, kaip to s iekt i . 
Pirmiausia tur ime nepamirš t i 
kas esame, pabrėžė eil inių tau
tiečių svarbą išlaikant l ietuvy
be nuo caro okupacijos bei išti
sus šimtmečius kovoje už laisvę 
su primityviais ginklais sukili
muose, taipgi už l i e tuv i šką 
raš tą . P a p r a s t i , n e ž y m ū s 
žmonės yra ypatingai ver t ingi! 

Sese lės t a l e n t o i r p a s i 
šventimo lietuvybei ir t ikėjimui 
dėka išgirdome atnauj inančių, 
dabarčiai įtikinančių minčių, 
kuriomis bandome pas inaudot i 
žūtbūtinėje kovoje už laisvę. 

visoje valstijoje. Tai j aunas 
prancūzų kilmės valstybininkas 
daug d i rba pavergtai Lietuvai 
page lbė t i . J i s dalyvavo su 
žmona, lydimi Lietuvos reika
lams pasišventusios Viktoro 
Mathieu šeimos. 

Negausioje lietuvių gyvenvie
tėje laisvinimo reikalams, paga! 
laisvą aukotojo apsisprendimą, 
sur inkta 969 dol. Stambiausi 
aukotojai Lietuvių-Amerikiečių 
pagalbinis klubas 200 dol., S. ir 
D. Šatai 100 dol., klubo moterų 
pagalbinis vienetas 50 dol., J . ir 
K. Navakauskai 50 dol. 

A. Val iušk is 

Mūsų pareiga prašyti senatorių 
ir kongresmanų pagalbos, už 

paramą padėkoti . Į takingas se
nator ius C. Pell (RJL) šiuo metu 
yra Senato užsienio reikalų 
komite to p i rmin inkas . Ypač 
re ikalaut i , k a d jis per sekr. 
Schultz p rašy tu prez. Reagan 
ateinančiose v i ršūnių derybose 
pagal iau iškelti Lietuvos pa
vergimo klaus imą ir re ikalaut i 
ja i laisvės. Re ika l au t i , kad 
a t šauk tų 1939 Stalino-Hitlerio 
sutartį, kurios pasėkoje Lietuva 
su kitomis Pabalti jo valsty
bėmis buvo o k u p u o t a . J i e 
p a s i d a l i n o k r a š t u s , k u r i e 
niekad j iems nepr ik lausė . 

„Gintaro dainininkės" — Ona 
V a l i n č i u t ė - K e l l y su d u k r a 
Patricia — Cote iš Nevv Britain, 
Ct . . į s p ū d i n g a i p a d a i n a v o , 
pačios p r i t a rdamos kanklėmis . 
Gintaro k ra š t a s , Sesuo žydrioji 
Vi l i ja , K u r N e m u n ė l i s — 
Dauguva, Mergužėlė lelijėlė. 
Stoviu aš pa r imus , P laukia 
Nemunėl is , Gražių dainelių, 
Laumės juosta , Audėjėlė. Ka
dangi atlikėjos kiekvieną dainą 
a b i e m k a l b o m p a a i š k i n o 
lietuviškų papročių, tradicijų 
bei l iaudies meno požiūriais, 
įvairiakalbiai dalyviai suprato 
ir užpelnytai įvertino. Jau t r i a 
kankl ių muzika su lietuvio 
sieloje glūdinčiomis liaudies dai
nomis gėrėjomės šią iškilingą 
šventę įprasmindami. Tai kul
tūr inia i ginklai iš tautos dvasi
nių tu r tų . 

Dalyviai išreiškė nuoširdžią 
padėką paskai t in inkei ir kank
l ininkėms, j a u n i m u i , aktyviai 
dalyvavusiems pamaldose už 
kenčiančią Lietuvą, už pasi
reiškimą minėjimo programoje. 

Kaip visuomet. Lietuvių Tau
todailės ins t i tu to Bostono sky
riaus p i rmin inkė Saulė Šatienė 
d e k o r a v o s v e t a i n ę . Scenos 
uždanga, papuošta tau t inėmis 
juostomis, lyg tekančios saulės 
spinduliais, kėlė svajones apie 
tautos laisvės aušrą. 

M E N O K U R I N I Ų 
P I R K Ė J A I 

Sąraše šimto didžiausių meno 
kolektorių, kur iuos paskelbė 
meno žurnalas, yra į traukti trys 
Chicagos kolektoriai. Tuo būdu 
šioje srityje Chicaga užėmė 
trečią vietą. Pirmauja New Yor-
kas ir Los Angeles. 

A.tA. 
PETER J. SORZICKAS 

Gyveno Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. kovo 7 d., sulaukęs 95 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 73 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Alvina Cardenas su 

vyru Robert, sūnus Bernard, anūkai: Robert, Jr. su žmona 
Jennifer, Jeffrey su žmona Ginny, Susan su vyru James, 
Catherine su vyru Brian; keturi proanūkai ir kiti giminės. 

Velionis buvo vyras a.a. Susan. 
Velionis buvo Pirmojo pasaulinio karo veterans ir Darius 

& Girėnas American Legion, Post 271 narys. 
Kūnas pašarvotas kovo 10 d. nuo 3 iki 9 v.v. Gaidas-

Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks kovo 11 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnvčia. kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnus, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

A.tA. 
ALDONAI DULYTEI-BANKAITIENEI 

mirus , jos vyrui HENRIKUI, dukroms, sūnums, 
tėveliui bei seserims ir b ro l iams reiškiame gilią 
užuojautą 

Uchtės mokslo draugai : 

Regina Legeckytė-Ošlapienė 
Nijolė Bertašiūtė-Maskaliūnienė 
Alė Masiulytė-Namikienė 
AIdona Naujokaitė- Totoraitienė 
Aldona Jasinskaitė-Palukaitienė 
Rūta Jaruševičiūtė-Graužinienė 
Algimantas Kezys 
Faustas Strolia 
Liudas ir Raimundas Slėniai 
Algirdas ir Gediminas Marchertai 
Algis Bakaitis 
Romas Viskanta 

Myl imam broliui 

A.tA. 
JUOZUI LIUIMAI 

mirus, seseriai ONAI RAŠTIKIENEI reiškiame gilią 
užuojautą. 

L.B. Melrose Park apylinkė 

Beverly Shores Lietuvių Klubo Garbės Narei 

A.tA. 
JOSEPHINEI KRIŠČIŪNIENEI 

(KRISCUN) 

m i r u s , d u k r o m s C H R I S T I N E A U S T I N ir 
E L E A N O R E LUKAS, jos vyrui LEONARDUI, anū
kams ir p roanūkams re išk iame gilią ir nuoširdžią 
užuojautą. 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

Mylimam broliui 

A.tA. 
JUOZUI LIUIMAI 

mirus, seserims ONAI RAŠTIKIENEI. ELENAI 
DZIUKIENEI ir broliui 
reiškiame gilią užuojautą. 

Barauskų Šeima 
A. Briškaitienė 
E. Budelskienė 
S. Gritėnienė 
O. Junkerienė 
K. B. Markai 
P. Murinienė 
M. Paugienė 
N. Poderienė 

VYTAUTUI LIUIMAI 

L. Puodžiūnienė 
V. O. Rakauskai 
M. Rudaitienė 
J. O. Rugeliai 
A. Z. Sinkevičiai 
A. V. Stankevičiai 
K. Ulis 
F. Urbelienė 
K. K. Valiai 

Beverly Shores L ie tuv ių klubo ir eilės organiza
cijų a k t y v i a m veikėjui 

A.tA. 
Jū rų kpt. STASIUI DAGIUI 

mirus, pussese rėms M A R I J A I PLAČIENEI su vyru 
J U O Z U . MATILDAI K U O L I E N E I su vyru AUGUS
TINU re i šk i ame gilią i r nuoširdžią užuojautą. 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

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

T e l e f o n a s — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 Wes t 7 1 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v.. C ice ro 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

IJUDOTUVIU DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S — B U T K U S 
į J U D O T U V I i ; DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

\ 
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x Marijonų bendradarbių 
metinis seimas bus kovo 20 d., 
sekmadienį. Šv. Mišios bus 11 
vai. Marijonų koplyčioje, o po 
pamaldų vienuolyno salėje pus
ryčiai ir seimo posėdžiai. Valdy
ba kviečia visus narius pamal
dose ir seime dalyvauti, nes bus 
paminėta ir Marijonų vie
nuolijos darbų Amerikos lie
tuvių tarpe 75-rių metų sukak
tis. 

x Emilija Sakadolskienė 
muzikos magistrė yra Pedago
ginio lit. instituto etnografinio 
ansamblio choro vadovė ir cho
reografė. Ansamblio 2 veiksmų 
vaidinimas „Bėkit, bareliai", 
vaizduojąs rugiapjūtės pabaig
tuves su jomis surištomis lie
tuvių tradicijomis, dainomis ir 
šokiais, bus Jaunimo centre 
kovo 19 d. 

x Akt. Nijolė Martinaitytė 
padeklamuos Dalios Kučė-
nienės sukurtą poemą „Trijų 
deivių pasaką" dail. Magdale
nos Stankūnienės tautosakos 
deivių meno parodos atidaryme 
kovo 11 d. 7:30 vai. vak. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
meno galerijoje. Ji taip pat 
padeklamuos po vieną Done
laičio, Baranausko. Radausko ir 
Nykos-Niliūno kūrinį. Po pro
gramos bus vaišės. 

x Jėzuitų koplyčioje šv. Mi
šios už mirusius Montessori 
draugijos narius bus kovo 13 
d., sekmadienį. 10:15 vai. ryto. 
Po pamaldų bus susitikimas 
posėdžių salėje Jaunimo centre 
ir prisiminimas draugijos 30 
metų, Vaikų namų 25-rių metų 
ir „Žiburėlio" 5-rių metų gyva
vimo sukakčių. Kviečiami visi 
atsilankyti. 

x Ukrainiečių reprezentaci
nis tautinių šokių ansamblis 
„Hromovytsia" ir lietuvių tau
t inis ansamblis „Grandis" 
atliks tautinių šokių koncerto 
programą šį sekmadienį, kovo 
13 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Visi 
kviečiami ir laukiami. 

x Verbų pusryčiai bus tuoj 
po rekolekcijų užbaigimo Jė
zuitų koplyčioje. Pusryčiai bus 
Jaunimo centre. Kviečiami visi 
dalyvauti, ypač jauni tėvai su 
mažais vaikais, kuriems bus 
specialūs įvairumai ir 
įdomumai. 

x Jei skilandžio jums tik 
reik — tai pas Petrą ir užeik! 
International Meat Market, 
2913 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. Tel.: 312-436-4337. Ge
riausias pasirinkimas: rūkytos 
dešros, kumpiai, skilandžiai, 
aviena, kiauliena ir kiti mais
to produktai. Savininkai Petras 
ir Izabelė Burkauskai jums 
visada maloniai patarnaus. 

(sk) 
x LB-nės Vidurio Vakarų 

apygardos valdyba ir Rinkimų 
komisija ruošia susipažinimo 
vakaronę su Lietuvių Bend
ruomenės XII-sios Tarybos 
kandidatais. Vakaronė įvyks 
kovo 11 d. (penktad.t 7:30 vai. 
Jaunimo centro kavinėje. Pra
šomi dalyvauti visi tarybos 
kandidatai, jaunimas ir visa 
lietuviška visuomenė. 

Csk) 
x Dėmesio, gailestingos 

.seserys! Šv. Kazimiero vie
nuolynas ieško kūrybingų gail. 
seserų (LPN & RN) dirbti 
„Retirement Facility", 2601 W. 
Marąuette Rd. Darbą galima 
pradėti tuoj pat. Pilnas ir dali
nis laikas. Visos pamainos. 
Skambinti: Lindai Ewing 9 
ryto iki 5 v.v. tik savaitės die
nomis, tel.: 776-1324. 

(sk) 

x Ričardas Daunoras su 
šeima jau yra atvykęs į Bostoną, 
kur kovo 13 d., sekmadienį, kar
tu su sol. Birute Dabšiene-Viz-
giidiene turės koncertą. Taip 
pat jie koncertuos Chicagoje 
„Draugo" koncerte kovo 20 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Balan
džio 10 d. jie koncertuos Los 
Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Chicagoje ir Los 
Angeles jiems akompanuos 
muz. Alvydas Vasaitis. Bilietai 
„Draugo" koncertui jau gau
nami Vaznelių parduotuvėje. 

x Rekolekcijos Jėzuitų 
koplyčioje bus kovo 24-27 die
nomis. Rekolekcijos bus vaka
rais. Bus proga prieiti išpažin
ties ir pasiklausyti brandžių 
konferencijų. Rekolekcijoms va
dovaus kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, l ietuvių jėzuitų pro
vincijolas. Visi kviečiami 
dalyvauti, ypač tie, kurie negali 
dalyvauti savose parapijose. 

x Chicagos A. Stulginskio 
ateitininkų kuopos susirin
kimas bus šį penktadienį, kovo 
11 d., pas Liną Modestaitę. 8222 
Nuport Court South, Wil!ow 
Springs, 111. tel. 839-0422. Užsi
imsime žaidimais, laiškais kali
niams, video juosta ir paval
gysim. Būkit visi 7:30 vai. vak. 

x Cicero Lietuvių namų sa
vininkų klubo metinis susi
rinkimas bus šį sekmadieni, ko
vo 13 d., Šv. Antano parapijos 
salėje tuoj po lietuviškų šv. 
Mišių. Bus valdybos pranešimai 
ir rinkimai. 

x Pianistė prof. Raminta 
Lampsatytė, smuikininkas 
Michael Kollars ir sol. Renate 
Pribert, visi iš Vak. Vokietijos, 
dalyvaus kovo 27 d. 3 vai. p.p. 
„Tėviškės" evangelikų liute
ronų parapijos bažnyčioje vyk
siančioje giesmių šventėje. 

x „Lituanicos" tuntas savo 
mirusius vadovus — V. Balzarą, 
V. Plioplį, K. Cijūnėlį, Pr. Nedą 
ir kitus prisimins šį sekmadienį, 
kovo 13 d., 8 vai. ryto šv. 
Mišiose Jėzuitų koplyčioje. Visi 
tunto nariai ir talkininkai 
kviečiami dalyvauti. 

x Emilija Čiakas iš East 
Chicago, Ind., prisimindama 
savo vyrą a.a. Antaną Čiaką, 
mirusį prieš šešerius metus, ir 
savo brolį rašytoją, dramaturgą 
a.a. Juozą Grušą,mirusį prieš 
pusantrų metų, jų brangiam 
atminimui skiria „Draugui" 
šimtą dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Povilo Mieliulio oratorijos 
„Jozua" pastatymas Ziono 
parapijos bažnyčioje nukeltas į 
gegužės mėn. Tiksli data vėliau. 

(sk) 
x Pigiai parduodami tauti

niai rūbai iš Lietuvos. Teirau
tis po 4 vai. vak. tel.: 687-8874. 

(sk) 

x Midland Federal Savings 
Marąuette Parko skyriui rei
kalingi tarnautojai. Apmokysi
me. Skambinti darbo valando 
mis 925-7400. 

(sk) 
x Zarasiškių klubo narių 

metinis susirinkimas įvyks 
š.m. kovo mėn. 13 d. 1:00 vai. 
p.p. „Gintaro" salėje, 2548 W. 
69 St. Tą pačią dieną, 11:15 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
prie Jaunimo centro bus atna
šaujamos šv. Mišios už klubo 
mirusius narius. Visi nariai 
maloniai prašomi gausiai daly
vauti Mišiose ir susirinkime. 

Valdyba 
(sk) 

Pedagoginio lituanistikos instituto etnografinis ansamblis, kuris kovo 19 d. statys naują veikalą 
.Bėkit, bareliai-. N u o t r y S p a r k y t ė s 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LOYOLOS UNIVERSITETO 

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
ŽINIOS 

Kartais nusibosta su tais 
pačiais draugais ir į tas pačias 
vietas eiti kas vakarą. Lapkričio 
tryliktą dieną buvo gera proga 
lietuviams studentams susi
rinkti Northvvestern universi
tete pabendrauti, pašokti ir pa
dainuoti. Loyolos universiteto 
Lietuvių klubas tą vakarą 
suorganizavo linksmavakarį. 
Studentai linksminosi prie 
„Gintaro" orkestro. Šis links-
mavakaris buvo gera proga lie
tuviams studentams susipažin
ti su kitais lietuviais studentais 
ir smagiai praleisti laiką. 

x Futbolo klubas „Litua-
nica-Liths" organizuoja jaunių 
futbolo — soccer komandą. Jau
nuoliai 16-18 metų amžiaus, no
rintieji žaisti ,.Lituanicos" 
komandoje, kviečiami tuojau 
kreiptis pas Tadą Glavinską tel. 
323-6302 vakarais. Jis suteiks 
reikalingas žinias. 

x Šv. Vardo vyrų draugijos 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos sekmadienio biuleteny 
yra įdėtas sveikinimas naujam 
klebonui kun. Jonui Kuzinskui. 
Jis yra šioje parapijoje buvęs 
asistentas, taigi visų pažįstamas 
ir mylimas. Klebono pareigas jis 
eis gerai, parapiečių yra laukia
mas. 

x Inž. J . Ardys, Fairview, 
Pa., atsiuntė 20 dol. auką ir kar
tu pratęsė prenumeratą viene
riems metams. J. Ardį skel
biame garbės prenumera
torium, o už paramą „Draugui'' 
tariame ačiū. 

x Lietuvių Fondo 1988 m. 
bendrai paramai gauti prašy
mams paduoti terminas baigiasi 
kovo 15 d., o studentų stipendi
joms — balandžio 15 d. Vėliau 
gauti prašymai nebus svars
tomi. Suinteresuotos institucijos 
ar asmenys, prašomi nepraleis
ti šių terminų. Prašymų formos 
gaunamos LF būstinėje, 3001 
W. 59th St.. Chicago, IL 60629. 
tel.: 312-471-3900. 

(sk) 

x Išnuomojami butai. Įjuos 
kviečia pavasarėjantis Lemon-
tas. Naujoje Amber Shires 
gyvenvietėje jūsų laukia dar 
keli dviejų kambarių, visais pa
togumais aprūpinti butai, vien 
gungiui arba porai, ir skanus 
lietuviškas maistas iš moder
nios virtuvės. Lietuvė šeimi
ninkė, maloni lietuviška aplin
ka, erdvus kiemas. Tikimasi 
greitai atidaryti toje pačioje 
patalpoje esančią puošnią 
bažnyčią pamaldoms. Skambin
kite 312/257-7484 bet kuriuo 
laiku. 

(sk) 

Tačiau vasario mėnesį Loyo
los studentai atidžiai studijuoja 
laukdami pavasario atostogų. O 
lauke prieš saulę ledas tirpsta 
pamažu ir nerimdamas vėjas 
staugia bei beldžiasi į langus. 
Bestudijuojant paklystam min
tyse ir prisimenam praeitas ato
stogas. Prieš akis sumirga Lo
yolos universiteto Lietuvių 
klubo slidinėjimo išvyka, kuri 
įvyko sausio dvidešimt antrą iki 
dvidešimt ketvirtos dienos. 

Penktadienio vakarą dvi
dešimt keturi klubo nariai su 
entuziazmu ruošėsi išvykai į 
Wisconsino slidinėjimo kalnus. 
Keliai apsisiautę supustytu 
sniegu. Pagaliau visi nariai at
vyko į „Super 8 Motei". Greitai 
užmigom. Šeštadienį visi 
kėlėmės su rytmečio šviesa, nes 
norėjome būti pirmi slidinėtojai. 
Visą dieną džiaugėmės snieguo
tais kalnais. Vakare, kai kalnai 
slėpėsi tamsoje, šviesos žiburiai, 
atsimušdami į kalnus, viliojo 
slidinėti. Dar nepervargę pasli-
dinėjom. Grįždami nakvynei, 
nebenorėjom judėti. Mūsų klubo 
prezidentas buvo suplanavęs 
vakaro pramogas, bet mūsų ko
jos nebegalėjo mūsų panešti. 
Nutarėm pasilikti kambariuose. 
Sekmadienio rytą susipakavom 
grįžimui į Chicagą, bet reikėjo 
atsisveikinti su kalnais. Negrei
tai išnyko slidinėjimo kalnų 
šešėliai ir, atrodo, matom Chi
cagos didmiestį. Šešėliams iš-
nykstant mūsų mintys grįžta 
atgal prie studijų, o vėjas vis dar 
beldžiasi į langus. Liko tik 
malonūs studentiški prisimini
mai. 

Be abejo, sunku grįžti prie 
studijų, prisimenant smagius 
laikus, praleistus su kitais lie

tuviais draugais. Tad su pasi
ryžimu Loyolos universiteto 
klubo nariai ruošiasi mokyklos 
Tarptautiniam festivaliui, kuris 
bus kovo dvidešimt trečią dieną. 

Vb. 

gelbėti. 
Arvydas Žygas surado Len

kijos valstybės valdomame 
Suvalkų trikampyje, pietinėje 
Dzūkijoje, į kolūkius nesu
varytus kaimus, išsidėsčiusius 
tarp miškų ir nedidelių ežerų. 
Šiuose ramios gamtos prieglobs
tyje prisiglaudusiuose kaimuose 
užtikta senųjų lietuvių kultūros 
vertybių dar sveika „sala". 
Džiaugdamasis vertingu 
radiniu, Arvydas net dvi 
vasaras ten praleido užtiktuo
sius lobius rūpestingai rinkda
mas. Niekur kitur negirdėtus 
apeiginius papročius, dainas, 
dainuojamas būdinga dzūkiška 
tarme bei savitus tautinius 
šokius įrašė į garsines juostas, 
o lietuviškas sodybas, rugiapjū
tės darbus laukuose — parsivežė 
nuotraukose. 

Surinktoji autentiška medžia
ga negalėjo likti uždaryta 
surinkėjo archyve. Vaizdžiai 
apipavidalintą turėjo parodyti 
laisvojo pasaulio lietuviams. Iš 
visos susistemintos medžiagos 
Arvydas parašė dviejų veiksmų 
su prologu scenai pritaikytą 
veikalą, jį pavadinęs „Bėkit, 
bareliai — rugiapjūtės pabaig
tuvių šventė". Čia ir baigiasi 
vienam Arvydui įmanoma 
atlikti didžiulio darbo riba. 
Šiam jo darbui išvesti į viešumą 
buvo reikalingas didelis idealis
tų talkininkų būrys. 

Elena Tuskenytė (kairėje) ir Lina Viržintaitė, vaidinančios Quigley South 
aukšt. mokykloje „Merrih we Roll Along" (Linksmai riedam) muzikiniame 
veikale nuo kovo 17 iki 20 d. 
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Kiekv iena svarbi idėja 
paprastai gimsta vieno asmens 
galvoje ir ugdoma jo širdyje. Tai 
nėra šiaip sau sugalvota prielai
da, — ji reali gyvenimo tikrovė, 
esanti čia pat mūsų aplinkoje 
kaip gyvas pavyzdys. Tas asmuo 
yra Pedagoginio lituanistikos 
instituto Chicagoje tautosakos 
kurso lektorius doktorantas Ar
vydas Žygas. Karštai pamilęs 
jau benykstančius ar jau visai 
baigiančius sunykti retus lie
tuvių tautos kultūrinius lobius 
savo paties pastangomis skubiai 
imasi juos nuo užmaršties 

Tok. •• talką suburti sugebėjo 
i Arvydas Žygas, pats degdamas 
\ meile lietuvių tautos kul

tūriniam palikimui. Jis uždegė 
ir subūrė apie trisdešimt sąmo-
ningiausio lietuvių studentiško
jo jaunimo į Pedagoginio litu
anistikos instituto Etnografinį 
ansamblį, įgalinusį Pabaigtuvių 
šventę scenoje parodyti Chica
gos ir Kanados lietuviams To
ronte. Šis retenybinis vaidi
nimas jį mačiusiam paliko 
nepamirštamą džiaugsmą. 

Šis „Pabaigtuvių" spektaklis 
perdėm dinamiškas. Atliekamo
jo darbo vaizdus jungia ir įvai
rina taikliai kiekvienai vietai 
parinktos dainos, sveiko sąmo
jaus kupini dialogai. Lietuvių 

Susitikimas po Pas. Liet. jaunimo kongreso atidarymo Sydney katedroje. Iš kairės: Daiva Ilginvtė 
iŠ Chicagos. Zina Dreshūto i? Hartford. Aras Lintakas. Audra Aleknaite - iš Chicagos ir Nida 
Griniūtė iš Washingtono. D.C 

N'uotr Rito* Likandervtės 
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— Narūnas Bukauskas bai
gia Cooper ILūon meno mo
kyklą ir turėjo parodą New 
Yorko Cooper Union meno sky
riuje. Paroda buvo iki kovo 5 d. 

— A. a. Elena Bublaitienė 
mirė vasario 24 d. netoli Wor-
cesterio prieglaudoje. Ten gyve
na jos duktė, o velionė prieš 
metus buvo paralyžuota ir 
turėjo nuolat būti prižiūrima. 
Liko dukterys, brolis ir sesuo. 

— Adomo Jakšto-Damb
rausko 50 metų mirties sukak
tis bus paminėta Brooklyno Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Prel. A. Dambrauskas, kuris 
daugiausia pasirašinėjo Jakštu, 
buvo vienas iš žymiausių Lie
tuvos žadintojų, mokslininkų ir 
visuomenininkų. 

liaudies sampratoje glaudžiai 
derinosi dviejų religijų tamprus 
ryšys, nes abiejų pagrinde glūdi 
meilė, pagarba ir dėkingumas. 
Visame „Pabaigtuvių" vaidi
nime visi šie principai darniai 
išryškinti: nuoširdi pagarba ir 
meilė gyvybės teikėjai Saulei ir 
maitintojai Žemei. 

Kad „Pabaigtuvių" meninis 
apipavidalinimas padarytas 
toks gyvas ir pa t rauk lus , 
muzikaliu įnašu daug pasidar-
buvo Polikaičių muzikalių šei
mų darbščios atžalos: Rima 
Dalia, Audrius ir Arūnas, 
suharmonizavę senas dzūkų 
liaudies dainas ir jas įterpę į 
atitinkamas teksto vietas. Kovo 
19 „Pabaigtuvių" pastatymui 
talką pažadėjo muz. Emilija 
Pakštaitė-Sakadolskienė. 

1986 m. gruodžio 13 d. vakare, 
užsiskleidus „Pabaigtuvių" vai
dinimo uždangai, viso sudėtingo 
darbo paruošėjas ir Etnografinio 
ansamblio širdis Arvydas Žygas 
savo jautriame žodyje išreiškė 
pagrindinį ansamblio tikslą. 
Lituanistikos instituto jau
nimas yra pasiryžęs prikelti ir 
parodyti gyvąją lietuvių liau
dies dvasią, slypinčią užmarš
tyje iš tūkstanties metų glū
dumos. Jis pasiryžęs perduoti ją 
užmiršusiems, nuo jos bėgan
tiems bei niekad jos nepažinu
siems. 

Etnografinio ansamblio dėka 
Pedagoginis lituanistikos insti
tutas visuomenei viešai parodo 
savo subrendimą ir sugebėjimą 
prakt iškam lietuviškosios 
kultūros perteikimo darbui. Tai 
gražus laidas to darbo tęstinu
mui įtvirtinti. 

Dabar lauktinas didesnis lie
tuvių visuomenės ir atitinkamų 
institucijų moralinis respektas 
Ped. lituanistikos institutui bei 
jo darbų viešajam reprezentan
tui Etnografiniam ansambliui. 
Aktyvi finansinė pagalba 
įgalintų šias abi institucijas iš
bristi iš platesniam darbui kelią 
užstojančių sunkumų. 

Didelis ir sudėtingas „Pabaig
tuvių" pastatymo darbas an
samblio vadovui nebūtų įmano
mas be visos eilės talkinančių 
darbščių bei paslaugių rankų. 
Ansamblio vidaus reikalus 
tvarko administratorius stud. 
Jonas Račkauskas su padėjėja 
stud. Vida Brazaityte. Jiems pa
deda visa eilė įvairias specialias 
pareigas atliekančių talki
ninkų. Tačiau didžiausias šio 
spektaklio pastatymo darbas 
yra atitekęs rūpestingajai Ped. 
l i tuianist ikos ins t i tu to 
direktorei Stasei Petersonienei 
su jos didžiai paslaugiu vyru 
Ričardu Petersonu bei instituto 
ir ansamblio visų darbų derin
tojui rektoriui prof. dr. Jonui 
Račkauskui. 

Ignas Serapinas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
Seštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 




