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(Tęsinys) 
III dalis 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienvbė težvdi! 

Vladas Lapienis 

Tarybinio kalinio 
memuarai 

Tremtis 
Puškinas iš Michailovsko, šio 

žemiškojo rojaus, kuriame, 
atrodo, buvo galima gyventi, 
1824 m. spalio mėnesį rašė 
Žukovskiui: „Išgelbėk mane 
nors pilim, nors Solovkų vie
nuolynu". Tai buvo ne tuščias 
išsireiškimas, nes jis ir guber
nator iu i rašė, prašydamas 
pakeisti tremtį pilimi. Mums, 
sužinojusiems, kas tai yra So-
lovkai (Solovkų kanclageriuose 
teko kalėti ir vysk. T. Matu
lioniui, Rusijos kunigams ir 
daugeliui pasauliečių), nuostabą 
kelia tai, kokiame nusivylime, 
kaip suerzintas buvo poetas, 
kad galėjo palikti Michailovską 
ir prašytis į Solovkų salas. Niūri 
tremtis — tai gyvenimas nepa
našus į gyvenimą, tai klaiki 
tuštuma, tai — didelis prara
dimas. 

Priespaudos priemonių sąraše 
tremtis buvo kokioje ketvirtoje 
vietoje... „Šviesioji" revoliucija 
buvo užsimojusi panaikinti viso
kią priespaudą, taigi ir tremtį. 
Tačiau vos tik pradėjusi žengti 
pirmuosius ne tvirtus žings
nius, dar nesubrendusi, revoliu

cija suprato, kad nors ji tremtį 
pasmerkė kaip carinės priespau
dos priemonę, bet ir pati „pažan
giausia" santvarka be tremties 
negali apsieiti. 

Gal pora ar tris metus po 
revoliucijos tremties nebuvo. O 
po to prasidėjo deportacija — 
ištrėmimas nepageidaujamų 
asmenų. 

Jau liaudies didvyris Tucha-
čevskis, vėliau tapęs mar
šalu, 1926 m., rašydamas žur
nale „Taika ir revoliuci
ja" (Nr. 7/8, p. 10) apie kovą su 
kontrrevoliucionierių maištais 
apie 1921 M. Tambovo guberni
joj, įrodinėjo, kad tremtis labai 
reikalinga, net būtina. Buvo 
nutarta organizuoti banditų 
(t.y. partizanų) šeimų trėmimą 
plačiu mastu. Buvo organizuo
jami konclageriai, kur iš anksto 
tos šeimos buvo uždaromos. 
Tiktai „patogumas" revoliucijos 
priešus sušaudyti, vietoj to, kad 
kažkur juos vežti, kelyje 
saugoti, valgydinti, apgyvendin
ti ir vėl saugoti, sulaikė nuo 
įvedimo reguliariosios tremties. 
Sulaikė nuo reguliariosios trem
ties iki karinio komunizmo 
pabaigos. ^Bus daugiau) 
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Komunistai nesitraukia iš 
Afganistano 

Sovietai diktuoja sąlygas 

KATALIKAI PASAULYJE 
TRYS PALAIMINTIEJI 

Sv. Petro bazilikoje popiežius 
Jonas Paulius II paskelbė tris 
naujus Bažnyčios palaimintuo
sius. Visi trys į altorių garbę 
iškeltieji yra jauni pasauliečiai, 
gyvenę dabartiniame amžiuje ir 
mirę kankinių mirtimi. Tai dvi 
merginos ir vienas jaunuolis. 
Dvi merginos, abi italės — Pie-
rina Morosini ir Antonia Mesi
n a mirė gindamos savo 
nekaltumą: Pierina Morosini 
buvo pasikėsintojo nužudyta 
1957, būdama šešiolikos metų 
amžiaus, o Antonia Masina, su
laukusi tiek pat metų, buvo 
ušpuoliko nužudyta 1935. Nau
jas palaimintasis jaunuolis yra 
prancūzas darbininkas, krikš
čionių jaunimo sąjūdžio narys 
24 m. amžiaus Marcei Callo, 
kurį naciai nukankino liūdnai 
pagarsėjusioje Mathauseno kon
centracijos sotvykioje 1945 m. 
Visi trys naujieji palaimintieji 
sielos tyrumu ir tvirtu nepalau
žiamu tikėjimu yra šviesūs 
pavyzdžiai dabartinių laikų 
jaunimui. 

MISEREOR RINKLIAVA 

Federacinėje Vak. Vokietijoje 
gavėnios rinkliava „Misereor" 
šio krašto katalikai telkia lėšas 
neturtingiem Trečiojo Pasaulio 
kraštam. Šių metų „Misereor" 
rinkliavos šūkis yra „Kasdienės 
mūsų duonos duok mums 
šiandien". Surinktos lėšos bus 
skiriamos ypač Kamerūno. 
Afrikoje, žmonėm, kuriem yra 
reikalinga medžiaginė pagalba. 
Praėjusiais metais gavėnioje 
Federacinės Vokietijos katali
ka i sur inko 88 milijonus 
markių. „Misereor" labdaros 
sąjūdis čia veikia jau nuo 1959 
metų. Per nepilnus 30 metų 
sąjūdžio surinktomis aukomis 
buvo įvykdyti 59,000 projektų 
įvairiuose kraštuose. 

Prezidentas Reaganas tariasi su Kongreso vadais, juos pakvietęs j Baltuosius rūmus, naujos 
pagalbos Nikaragvos kovotojams Contras reiksiu Prezidento kairėje Atstovų rūmų speakeris 
Jim Wright, o dešinėje Senato daugumos vadas sen. Robert C. Byrd. 

Kongresas nevadovauja užsienio 
politikai 

FATIMOS STATULA 
BRAZILIJOJE 

Daugiau negu 150 tūkstančių 
brazilų tikinčiųjų Rio de Janei-
ro Maracana stadijone pasitiko 
Fatimos Dievo Motinos statulą, 
kuri Marijos Metų proga apke
liaus visas Brazilijos vyskupijas. 
Drauge su tikinčiaisiais stadi
jone statulą pasitiko Brazilijos 
vyskupai ir civilinės valdžios at
stovai. Po iškilmingų koncele-
braciniu Mišių daugiau negu 
keturi tūkstančiai vaikų stadijo
ne atliko religinio turinio spek
taklį. Drauge su vaikais reli
gines giesmes giedojo žymūs 
brazilai dainininkai. 

KELIAS I GVADALUPE 

Meksikoje daugiau negu pus
antro milijono tikinčiųjų buvo 
suvažiavę į Gvadalupės Dievo 
Motinos šventovę, minint Šven
čiausios Mergelės Marijos apsi
reiškimo piemenėliui Juan Die
go metines. Ta dieną nemažai ti
kinčiųjų į šventovę atkeliauja 
pėsti net iš tolimesnių Meksikos 
vietovių, o kai kurie paskuti
nius kelionės kilometrus eina 
keliais. 

- MOTERIS AFRIKOJE 

Vasario pradžioje Onitsha 
mieste. Nigerijoje, įvyko 
tautinis šio krašto katalikių 
moterų suvažiavimas. Suvažia
vimo studijų tema buvo 
„Moterų vaidmuo, siekiant 
socialinės ir kul tūr inės 
pažangos Afrikos žemyne". 
Suvažiavime dalyvavo ir kitų 
Afrikos kraštų katalikių moterų 
atstovės. 

Washingtonas. — Sun-Times 
dienraštis komentuoja įvykius 
Amerikos Kongrese. Redakcija 
rašo. jog Amerikos vyriausybės 
nusistatymas Centro Amerikos 
atžvilgiu nėra taip labai svar
bus reikalas VVashingtone. 
Daug svarbesnis dalykas yra 
tai, jog Atstovų rūmų speakeris 
Jim Wright tv i r t ina , kad 
Kongresas turi lygias teises 
vadovauti užsienio politikai, 
kaip ir prezidentas. 

Bet taip nėra. Nieko labiau 
nebus pragaištingo šiam kraštui 
ateityje, kai visuomenė sutiks 
su šiuo mitu. Tam dalykui nėra 
istoriško pagrindo; Vyriausias 
Teismas to nepalaiko ir teisės 
žinovai niekada nėra už tai 
pasisakę. 
Susikompromitavo speakeris 

Amerikos politika Nikaragvos 
atveju buvo visada ta pati, kad 
abi kariaujančios šalys tartųsi 
tiesiogiai tarp savęs, bet ne per 
Washingtoną ar per kokią nors 
trečiųjų grupę. Speakeris 
VVright jau prieš kelis mėnesius 
susikompromitavo, kai prezi
dentas Reaganas, Valstybės 
sekretorius Shultzas ir kiti kri
tikavo ji, kai jis pasirodė su san-
dinistų prezidentu Daniel 
Ortega, kuris jam išdėstė savo 
planus, kaip reikia sustabdyti 
karą su Contras kar ia is , 
kuriuos remia Amerika. 

Jim VVright atsakė, jog jis su 
Ortega susitiko todėl, kad 
niekas iš Administracijos neno
rėjo Ortegos priimti. Jis dar 
pridėjo, jog Reagano adminis

tracijoje yra žmonių, kurie sabo
tuoja visą taikos procesą Centro 
Amerikoje ir juos laiko „žemes
niais žmonėmis". 

Bet vieno negalima atleisti 

Daugelį jo pareiškimų galima 
atmesti visiškai paprastai, nors 
daugelis jų daro mums gėdą, bet 
vieno jam negalima atleisti, kai 
jis padarė pareiškimą, kad Kon
gresas tu r i 1; gią poziciją 
užsienio reiks '•. , tvarkyme, ir 
norėjo tą savo pareiškimą 
apginti, leisdamas Kongresui 
kištis į Amerikos užsienio 
politiką. 

Vyriausias Teismas jau labai 
seniai pripažino, jog prezidentas 
yra vienintelis užsienio reikalų 
politikos vykdytojas, tik kai 
kur ie re ikala i tur i būti 
Kongreso patvirtinti, tačiau ne 
užsienio politikos vedimas. 
Niekur nėra parašyta, kad 
Kongresas turėtų ką nors 
panašaus veikti su užsienio 
politika) ir to net negalima 
prileisti. 

Tenka laikyti teigiamu 
aspektu, kai Valstybės sekre
torius buvo susitikęs su spea-
keriu VVright. kad išspręstų šį 
ginčą. Atstovų rūmų speakeris 
prieš užimdamas šį postą turėjo 
gerai žinoti, kad užsienio 
politika negali būti vedama 
kelių žmonių. 

Amerika privalo kalbėti vienu 
balsu, bet tas balsas nėra spea-
kerio balsas, baigia savo ko
mentarus savo editoriale Sun-
Times dienraštis. 

Vilniaus — Madisono miestų 
sugrupavimas 

— Sen. Edward Kennedy 
pasiūlė įstatymą, kad būtų 
uždrausta prezidentui siųsti 
daugiau Amerikos karių į 
Hondūrą. 

Madison. — Kovo 17 dienos 
laidoje buvo mums pranešta, 
kad „susigiminiavo" Madison — 
Vilnius. Šiandien mes skel
biame Madison Altos skyriaus 
pirmininko inž. Algirdo Čap-
linsko telefonini pranešimą, kad 
tikrovė yra kitokia. 

Kovo 15 d. Madisono miesto 
tarybos posėdyje buvo 
svarstytos miestų „seserystės" 
projekto gairės. Madison — 
Vilnius iniciatorių grupės ats
tovai keturiose oficialiose 
kalbose prašė priimti tas susigi-
mimavimo gaires be jokių 
pataisų, tai yra, izoliuojant bet 
kokią joms opoziciją, pasireiš
kiančią iš Madisono Lietuvių 
Tarybos skyriaus valdybos. 

Amerikos Lietuvių tarybos 
Madisono skyriaus pirm. inž. 

Algirdui Caplinskui buvo leista 
tris minutes kalbėti to posėdžio 
metu. Jis savo žodyje pasiprie
šino šiam sumanymui ir argu
mentuotai įrodė būsimą žalą 
vienpusiškam bendradarbia
vimui ir reikalavo pataisymų, o 
ypač, kad tokių projektu 
svarstymuose būtų pakviestas 
lietuvių atstovas, kuris galėtų 
pareikšti savo nuomonę Vil
niaus — Madison seserystės rei
kalu. Madisono miesto tarybos 
nutarimu, šios gairės nebuvo 
patvir t intos t a ip . kaip 
seserystės iniciatorių buvo 
prašytos, m s Madisono miesto 
tarybos nariai palaikė lietuvių 
reikalavimus Šie pataisyti 
nuostatai bus miesto tarybos 
vėliau patvirtinti. 

Madisono miesto tarybos posė-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Marijonų vienuolijos Šv. 
Kazimiero provincija šiais me
tais mini savo veiklos 75 metų 
sukaktį. Palaimintasis arkivys
kupas Jurgis Matulaitis, tuo 
metu Marijonų vienuolijos 
vyriausias vadovas, 1913 metais 
įsteigė Marijonus Amerikoje, 
kurių darbai Dievui, Bažnyčiai 
ir Lietuvai tęsiami ir šiandien. 

— Baltuosiuose rūmuose 
prezidentas, baigęs dviejų va
landų pasitarimus su Izraelio 
premjeru Shamiru, pasakė 
spaudai, jog „Tie, kurie sa
ko ,ne" mūsų planui, o mi-
nisteris pirmininkas ne
vartoja tokio žodžio", 
kalbėjo prezidentas, kai šalia 
stovėjo Shamir, .jiems nereikia 
atsakyti mums. Jie turėtų at
sakyti sau ir savo žmonėms, 
kodėl jie atsisako realistinio ir 
jautraus plano pasiekti susitari
mams'*, kalbėjo žurnalistams 
prezidentas, liesdamas Izraelio 
ir Palestinos valstybės įkūrimo 
reikalus. 

— Sen. Bob Dole, prezidenti
nis kandidatas, pasiūlė, kad 
būtų tuoj skiriama karinė 
parama Contras kar iams. 
Tačiau kiti prezidentiniai kan
didatai — sen. Simon, Jackson, 
Gore ir Dukakis mano, kad Rea
gano administracija pasielgė 
blogai, net ir prieš įstatymus. 
Pagal juos, juk Amerikoje nėra 
Sandinistų. 

— Nikaragvos Sandinistų 
prez. Ortega įsakė savo kariuo
menei būti pasiruošus, nes 
,,Amerika galinti daryt i 
invaziją į Nikaragvą, bet jei jie 
tai išdrįs padaryti, bus sulyginti 
su žeme". 

— Jordano karalius Hus-
seinas atvyko pas Saudi Arabi
jos karalių Fahd pasitarimams 
Amerikos pasiūlyto taikos plano 
reikalu, kad būtų Izraelio ir 
palestiniečių konfliktas iš
spręstas. 

dyje ir kalbose ypatinga žala 
buvo padaryta advokato Allen 
Hubbard kalboje, kuris rėmėsi 
Inos Bertu lytės-Bray, LB Seat-
tle skyriaus pirmininkės, raštu, 
reikalaujant patvirtinti šią 
numatytą Madison — Vilnius 
giminystės projektą. 

Ši Madisono ALTos skyriaus 
pirm. A. Čaplėno greita orien
tacija ir griežtas pasiprie
šinimas Sovietų propagandai 
buvo Madisono miesto tarybos 
nariu sutiktas palankiai ir pri
imtas oficialiame posėdyje. 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
pranešė, jog ji nukelia savo 
kariuomenės pasitraukimo datą 
vėlesniam laikui iš Afganistano 
dėl to, kad Amerika ir Pakis
tanas sutrukdė pabaigti pasi
tarimus, kad būtų baigtas karas 
Afganistane. 

Prieš mėnesį Maskva paskel
bė, jog pasitrauks gegužės 15 d„ 
jei Genevoje vedami pasitarimai 
bus baigti du mėnesius prieš tą 
datą. Sovietai apkaltino Ameri
ką ir Pakistaną per paskutines 
10 dienų a t idė l io jant tą 
susitarimą įvairiais pretekstais 
ir r e ika lav ima i s , rašoma 
Kremliaus pranešime. Jungti
nių Tautų priežiūroje derybos 
iki tos datos nebuvo pasiektos ir 
todėl kariuomenės išvežimo 
sąlygos nepasikeitė. 

Pak i s t ano sąlygos 

Pak i s t anas pasakė , j o g 
milijonų pabėgėlių sugrįžimas į 
Afganistaną nėra saugus ir 
negal imas, kol daba r t i nė 
'Afganistano vyriausybė pasiliks 
valdžioje. Dėl to Pakistanas 
nesutinka pasirašyti susita
rimo, kol nebus koalicinės 

Vyskupas paneigia 
šmeižtus „T ieso je" 
Kaišiadoriai . — Kaišiadorių 

vysk. Vincentas Sladkevičius 
paneigė Arnoldo Čaikovskio 
straipsnį, kuris buvo atspaus
dintas sausio 12 d. „Tiesoje". 
Kas ten buvo parašyta, viskas 
yra melas. Į jam pateiktą 
klausimą, kodėl atsisako leisti 
vyskupai katalikišką laikraštį, 
vyskupas t rumpai a tsakęs , 
„todėl, jog mums aišku, kad jis 
nebus toks, kokius katalikų vys
kupijos leidžia Vokietijos De
mokratinėje respublikoje". Dau
giau nė vieno žodžio vyskupas 
šiuo klausimu nekalbėjo. 

Taip pat vyskupas niekada 
nesakė apie savo jaunystę, nei 
apie tai, kad neturėjęs iš ko mo
tinos palaidoti ir prašęs kolūkio 
pirmininko pašalpos. Nei apie 
sportą, nei apie gyvenimo 
„pagerėjimą", nei apie tai. kad 
„Kronika" kelianti nepasiti
kėjimą tarp kunigų, kenkianti, 
kad nepritariąs „išpuoliams" 
prieš valdžią, kad paskubėta 
atsisakyti „oficialaus" leidinio, 
kad jis perspėjęs kun. Roką 
Puzoną, yra tik grynas melas. 

Jei oficialus Lietuvos 
Komunistų partijos organas 
drįsta taip šmeižti vyskupą ir 
grubiai meluot i , gal ima 
įsivaizduoti, kiek yra prime
luota tame pačiame straipsny
je, ėjusiame net per penkis 
„Tiesos" numerius. įdedant į 
vyskupo lūpos žodžius, kurių jis 
nesakė. 

vyriausybės Kabule. Anksčiau 
Maskva tokiam pasiūlymui ne
buvo priešinga. Gorbačiovas tuo 
yra nepatenkintas ir sako. kad 
Washingtonas nesilaiko duotų 
pažadų. Be to. Sovietų vyriau
sybė pasakė, jog Pakistanas ir 
Amerika dar pridėjo daugiau 
sąlygų prie tų susitarimo punk
tų, kurie nieko bendro neturi su 
Genevos pasitarimais ir nori 
diktuoti Sovietų Sąjungai ir 
Afganistanui,kokie turėtų būti 
tų kraštų santykiai. 

Neats isako ginklų 

Maskva sako. kad Pakistano 
delegacija siekia sukomplikuoti 
absoliučiai aiškius reikalus. Čia 
verta prisiminti, kad pasita
rimai tarp Pakistano ir Afganis
tano vedami jau nuo 1982 m. Gi 
Kremlius aiškiai pasakė, kad 
nenutrauks ginklų siuntimo 
Kabulo vyriausybei, jei ir bus 
susitarta paliaubų klausimu. 
Tos pastabos buvo pareikštos 
Sovietų Užsienio ministerijos 
pareigūno Nikoiai Kozyrev, 
ku r i s t va rko Afganistano 
reikalus. Panašiai pasakė ir 
Kabulo vyriausybės ministeris 
Abdul Wakim. 

Amerika laikosi savo nusista
tymo nenu t rauk t i paramos 
laisvės kovotojams tol. kol 
Sovietai nesustabdys karinių 
reikmenų siuntimo į Afganis
taną . Sovie ta i sako. kad 
Amerika kišasi į afganų vidaus 
reikalus. 

Pa r t i zana i kontroliuoja 80% 

Pakistanas patarė Valstybės 
sekretoriui Shultzui ir Sovietų 
Užsienio reikalų ministeriui 
Shevardnadze aptar t i tuos 
reikalus, kai jie kitą savai
t ę sus i t iks VVashingtone. 
Pak i s t ano minis ter i s Zain 
Noorani pasakė spaudai, jog 
afganų partizanai — jų laisves 
kovotojai kontroliuoja 80"# 
Afganistano ir jie yra tikrieji 
reprezentantai afganu žmonių. 
Jis pastebėjo, kad Pakistanas 
taikos sutartį pasirašys tik tada. 
kai visos afganų politinės 
grupės su s i t a r s sudaryti 
koalicinę vyriausybę. Nauja vy
riausybė perimtų valdymą tuoj 
po Sovietų kariuomenės išveži
mo. Pakistanas nori. kad visos 
afganu politinės organizacijos, 
įskaitant pabėgėlius, rezisten
ciją, emigrantus ir dabartinio 
režimo ats tovus susirinktų 
Genevoje. Vienoje ar kur nors 
kitur ir sudarytu naują vy
riausybę. 

— Paci f i s ta is pasivadinę, 
daugiausiai kairiojo elemento, 
ak tyv is ta i suorganizavo 
VVashingtone, Nevv Yorke, Chi-
cagoje, Los Angeles demonstra
cijas prieš karių siuntimą į 
Hondūrą, kurie turi padėti 
Nikaragvos laisvės kovotojams 
ne kovos lauke, bet pačiame 
Hondūre. 

— V e n g r i j o s komunis tų 
vyriausybė, atsiliepdama į de
monstruojančių reikalavimą, 
išleido aštuonis opozicijos vadus 
iš kalėjimo. 

KALENDORIUS 

Kovo 19 d.: Juozapas. Prūte-
nis, Kvintilė. Nautilė, Vilas. 

Kovo 20 d.: V gavėnios — 
kančios sekmadienis. Edmun
das. Ingarda. Žibartas, Klaudi
ja, Vilė. Anatolis. 

Kovo 21 d.: Mikalojus, Sau
l ius . Fi lomena. Nortautas . 
Sanga. 

Kovo 22 d.: Oktavianas. Kot
ryna, Linas, Gante. Benvenu-
tas. Meida. Gelgaudą. 

ORAS 

Saule teka 5:58. leidžiasi 6:00. 
Temperatūra šeštadienį 32 1 . 

sekmadienį 35 1., pirmadienį 41 
1.. antradienį 45 1. 
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„PARAŠYK" 
Buvo kadaise tokie laikai, kai, 

prie iš stovyklos ar moksleivių 
kursų išvažiuojančio autobuso, 
atsisveikinant, paskutinis žodis 
būdavo „parašyk". Tie, vos 
a tmenami , laikai praėjo. 
Šiandien, prieš išsiskiriant, 
paskutinis žodis būna „I'll call 
ya!" Telefonas pakeitė plunks
ną ir rašomąją mašinėlę. Dabar 
tik laikraščių, žurnalų ir skyrių 
redaktoriai, kartais, su paslėpta 
viltim, dar paprašo: „ ta i 
parašyk". 

Amerikietis žurnalistas ir 
rašytojas Gene Fowler sako, kad 
rašyti nėra sunku. Reikia tik, 
atsisėdus, pasidėti tuščią popie
riaus lapą ir i jj žiūrėti, kol iš 
kaktos pradės sunktis kraujo 
lašai. 

Aš, pavydžiui, jei galėčiau su
galvoti kaip rašyti, kai iš ryto 
prausiuosi duše, tomus pri
rašyčiau. Visų pirma, tvirtai 
atsakyčiau į bent du to paties 
ryto ,,Washington Post" laik
raščio vedamuosius. Tie pra
keikti liberalai tvirto atsakymo 
kasdien užsitarnauja. Po to, 
parašyčiau po griežtą laišką 
visiems televizijos komentato
riams, kurie krepšinį žai
džiančius lietuvius rusais va
dina. Na ir, žinoma, reaguočiau 
j porą straipsnių lietuviškoj 
spaudoj. 

Kai nusišluostau, nusiskutu 
ir išsidžiovinu plaukus, rašymas 
pasidaro daug sunkesnis. Iš 
tikro, toks sunkus, kad viskas, 
kas suplanuota, lieka nepara
šyta. Gal kaip nors bus galima 
vakare prisėsti. Vakare, aišku, 
pirmiausia reikia pasikalbėti 
telefonu ir perskaityti gautą 
lietuvišką spaudą, po to eiti mie
goti, tad rašymui nelieka laiko. 
Kitą rytą prieš akis jau stovi 
nauji reikalai. Rašyti, tai taip. 
kaip grėbti lapus: darbas 
grynam ore ir gražioj aplinkoj 
pasidaro visai malonus, tačiau 
labai sunku ji pradėti. 

Bet rašyti reikia. Tad 
pirmiausia siūlau vėl pradėt 
rašyti vienas kitam laiškus. Ne
būtinai ilgus ir komplikuotus. 
Rašykim trumpus ir paprastus, 
puslapio ilgumo. Iš tikro, pa
tartina nusipirkti mažesnio 
formato popieriaus, nes tada 
puslapį prirašyti nesunku ir 
galimąjį tuoj kišti į voką ir siųs
ti. Svarbu palaikyti ryšį, re
aguoti į įvykius, pasidalinti su 
stovykloj ar kursuose rastu nau
ju draugu bent viena mintim. 
Laiškuose nėra reikalo ieškoti 
tobulybės. Nieko neparašoma 
tada. kada užsimojama iš karto 
aprašyt i visas pasaulio 
problemas. 

Pirmas patarimas: ar rašai 
laišką . ar straipsnį laikraščiui, 
rašyk taip, kaip kalbi, neieško
damas „didelių" žodžių ir 
„aukšto stiliaus" išsireiškimų. 
Jei turi ką pasakyti — sakyk. 
Aišku, reikia stengtis rašyti 
kiek galima taisyklingiau. 
laikantis tos kalbos, kuria 
rašoma, pagrindinių dėsnių. 
Tačiau, reikia atsiminti, kad tik 
retas šiais laikais sugeba rašyti 
visiškai be klaidų. Niekad nera
šysime taisyklingai, jei iš viso 
nerašysime. Svarbu parašyti, o 
tada jau galima tai, kas pa
rašyta, pataisyti. Pabandyk pa
taisyti visų pirma pats. Pa
taisyti gali ir draugas, tėvai, 
šeštadieninės mokyklos moky
tojas. Svarbu, kad būtų ką 
taisyti. Rašyti mokomės tik 
rašydami, tad, kai pradėsime 
rašyti , su laiku rašysime 

taisyklingai, be klaidų. 
Rašyčiau, bet nežinau apie ką! 

Tai turbūt dažniausiai girdimas 
pasiteisinimas, kodėl iš viso ne
rašoma. Iš tikro, lengviausia ra
šyti yra apie tai, kas tau svar
bu. Man lengviausia rašyti apie 
konkrečius darbus, einamai
siais veiklos klausimais. Leng
viausia yra svarstyti, kaip tą ar 
kitą užsimojimą įgyvendinti. 
Sutik būti ateinančios vasaros 
stovyklos programos komisijos 
nariu,ir rašymo bus iki ausų. 

Rašant lengviausia reaguoti 
į kitų pasisakymus. Visai 
nesunku parašyti laišką redak
cijai, tad tuo ir pradėk. Pagirk, 
jei kas laikraštyje patiko, pa
bark, jei išspausdino ką nors, ta
vo nuomone, nereikalingo: pa
taisyk pastebėtą klaidą, arba 
pasakyk, kuriuo laikraštyje 
paliestu klausimu savo nuomo
nę. Redaktoriai mėgsta laiškus 
gauti: tada jie jaučia, kad kas 
nors jų laikraštį skaito, juo 
domisi, kad visos jų pastangos 
neina tik į kažkokią ..juodą 
duobę", iš kurios negirdėti jokio 
aido. Tad padaryk arba „Drau
go", arba šio skyriaus redak
toriui malonumą: parašyk jam 
trumpą laiškutį ir pasakyk, kas 
laikraštyje ar a te i t in inku 
skyriuje buvo tau įdomu. 

Nejučiom prieiname dar 
vienos išvados: norint išmokti 
rašyti — reikia ir skaityti. 
Skaityti gerai parašytus raši
nius yra geriausia rašymo 
pamoka. Tai viena, o antra: tik 
skaitydami apie einamuosius 
įvykius ir problemas, patys 
rasime reikalo ir noro reaguoti. 
Tad pasistenkime sužinoti, apie 
ką ir kas rašoma mūsų namuose 
gaunamuose lietuviškuose laik
raščiuose. Deja, tik retkarčiais, 
prie progos juos paimdami j 
rankas, jų skaitytojais ne
tapsime. Čia reikia nuolatinio, 
kasdieninio domėjimosi. Pa
tariu kiekvieną dieną visų pir
ma gautą laikraštį greitai 
peržvelgti ir tada sugrįžti prie 
straipsnių, kurie krito i akį. 
Laikraštyje liečiamos temos 
dažniausiai turi tam tikrą tęs
tinumą: tą dieną išspausdintas 
straipsnis dažnai rišasi su kitu. 
pasirodžiusiu anksčiau. Taigi, 
kad laikraščiai pasidarytu 
įdomūs, reikia juos nuolat sekti, 
reikia juos skaityti įprasti. Iš 
pradžių tai nebus lengva, bet jei 
lietuviškas gyvenimas ir veikia 
mums nors kiek svarbūs, tik 
laikraščius skaitydami, suži
nosime, kas mūsų bendruome
nėje darosi. 

Chicagos a t e i t i n i n k ų sendraug ių valdyba. Iš k.: Arūnas Liulevičius, Marytė Sal ikl ienė, Irena 
P o h k a i t i e n ė , P e t r a s Kaz lauskas , A ldona Juozevičienė, Adolfas Darnusis ir Valer i ja Žadeikienė 
T r ū k s t a K a z i o Pabed insko . 

menės demokratinio subren
dimo pasireiškimas. Gyvendami 
demokratinėj šaly, negalime 
tokiu svarbiu įvykiu nesi
domėti, tad pradėkime skaityti 
viską, kas rašoma apie Bend
ruomenės tarybos rinkimus. Po 
kiek laiko tai pasidarys įdomu. 

Kiekvienam darbui reikia 
įrankių. Yra visa eilė knygų, 
vadovėlių, stilistikos veikalų, 
kaip taisyklingai ir tiksliai 
rašyti angliškai. Lietuviškai 
tokios medžiagos nedaug, bet jos 
šiek tiek turime. Pirmiausia, 
būtinai įsigyk lietuvių kalbos 
žodyną. Amerikoj galima 
nusipirkti 1972 m. pavergtoj 
Lietuvoj išleistą „Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyną" (Antras 
papildytas leidimas, atsak. 
redaktorius J Kruopas). Tai 
kiekvienam, lietuvių kalba 
kalbančiam, būt ina knyga. 
Šalia jo reikia įsigyti ir po 
ranka laikyti Juozo Vaišnio, 
S.J., paruoštą „Praktinę lie
tuvių kalbos vartoseną". Tai la
bai naudinga. įdomiai skaitoma 
ir lengvai naudojama knygelė. 
Jei reikia pasižiūrėti tik kaip 
kokį žodį rašyti, ant savo stalo 
laikau mažą, taip pat Lietuvoj 
1974 metais išleistą, „Lietuvių 
kalbos rašybos žodyną mokyk
loms". Šioje knygelėje, kaip ir 
tėvo Vaišnio „Vartosenoj", yra 
suglaustos rašybos, skyrybos ir 
kirčiavimo taisyklės ir 187 
puslapiai rašybos žodyno. Labai 
retai pasitaiko, kad čia neran
du kokio, kaip jį rašyti abejonę 
sukėlusio, reikiamo žodžio. 
(Skliausteliuose pridėsiu, kad 
kunigas Vaišnys padarytų 
lietuvių kalba r a šan t i ems 
nepaprastai didelį patarnavimą, 
je i . prie „ V a r t o s e n o s " jis 
parengtu ir išleistų tokio pobū
džio, tik papildytą ir sumo
dernintą, rašybos žodynėli.) 

Nemažai gerų patarimu, kaip 
rašyti spaudai, yra J. Pruns-
kio redaguotoj. 1974 m. išleistoj 
knygelėj „Žurnalistika". Neži
nau, ar dar galima ją gauti, bet 
beveik būtu naudinga išleisti jos 
naują, pataisytą laidą. 

Tad keli rašto įrankiai yra 
prieinami. Tik re ik ia jais 
naudotis. Kada užeis nenumal-

SENDRAUGIŲ 
- VALDYBA 

POSĖDŽIAUJA 
Vasario 17 d. Chicagos ateiti

ninkų sendraugių skyriaus 
valdyba susirinko posėdžiui 
pirmininko dr. Adolfo Damušio 
namuose Lockport, IL. Kad čia 
nebus eilinis posėdis, buvo 
galima žinoti ir iš to, kad, prieš 
pradedant posėdi, dalyviai buvo 
pakviesti prie jaukaus vaka
rienės stalo. 

Posėdyje apžvelgta praėjusių 
mėnesių veikla ir aptarti atei
ties renginia i . „Atei t ies" 
žurnalo vakaras gražiai pasi
sekė ir sutraukė ypač didelį 
skaičių jaunimo. Vakaronės 
Jaunimo centro kavinėje irgi 
rado malonų publikos dėmesį. 
Ypač gražūs prisiminimai iš 
Chicagos ateitininkų kūčių, 
kurios įvyko Jaunimo centro di
džiojoje salėje sekmadienį prieš 
Kalėdas. Skyriaus iždo stovis la
bai geras. Nutarta paskirti 
tūkstančio doleriu auką Chica
gos ateitininku sendraugių 
skyr iaus vardu „Ateit ies" 
žurnalui. Taip pat skyrius 
prisideda savo įnašu savo buvu
sio nario a.a. Juozo Arštikio var
do fondui Ateitininkų Šalpos 
fonde. 

Aptarta valdybos tęstinumo 
klausimai bei pasidalinta 
informacija apie skyriaus 
ruošiamus renginius. Užsakyta 
Jaunimo centro didžioji salė spa
lio 1 d. ..Ateities" žurnalo 
vakarui. Artimiausias skyriaus 
renginys: vakaronė su Lietuvių 
informacijos centro darbuotoja 
Ginte Damušyte balandžio 8 d. 
Jaunimo centro kavinėje. Aisčio 
raštų pirmojo tomo sutikimas 
įvyks rudenį, nes knyga šiuo 
metu dar teberuošiama spaudai. 

Namų šeimininkai buvo pa
sveikinti ju penkiasdešimt metų 
vedybų sukakties proga. Dar 
buvo šnekučiuotasi veiklos 
klausimais ir pasidalinta 
lietuviško gyvenimo aktuali
jomis. Išsiskirstyta vėlai, tamsią 
žiemos naktį žvaigždėms šaltai 
erdvėje spinksint. Dalyvis 

ATEITININKŲ 
NAMŲ PASTOGĖJE 

domas noras paskambinti kitoj 
pusėj Amerikos gyvenančiam 

Iš pradžių ribokimės viena draugui ar draugei telefonu, 
kokia tema: štai artėja Ameri- sėsk ir parašyk jam trumpą 
kos Lietuvių Bendruomenės laiškut}. Draugai tikriausia 
tarybos rinkimai, laikraščiuose nustebs jį gavę, bet padarysi '«««<»ų iai)uus uaroai vis 
jau pradeda pasirodyti pasisaky- jiems didelį malonumą ir pats daugiau aktualėja, norint įvyk-
mų tuo klausimu. Šie rinkimai pasitobulinsi rašymo mene. 
- pats realiausias mūsų visuo- Arvydas B a r z d u k a s 

Pavasarėjant, 
namų tarybos 

Ateitininkų 
darbai vis 

Jadvyga ir dr. Adolfas Damusia i ,nesenia i šven tę savo vedyb in io gyven imo 
50 metų sukakt i 

dyti numatytus planus. Dau
giausia tarybos laiko užima 
namų išlaikymo reikalų tvarky
mas ir išlaidoms padengti lėšų 
organizavimas. 

Tuo reikalu vasario pabaigoje 
namų rėmėjams buvo iš
siuntinėti laiškai su laimėjimų 
bilietėliais. Loterija įvyks 
gegužės 7 d. tradicinio Pavasa
rio pokylio metu. Laimėjimų do
vanos gana geros, tad tikimasi 
sulaukti gero pasisekimo. Bent 
šimtinė rėmėjų jau spėjo už 
bi l ietus atsilyginti ir, 
įvertindami mūsų siekius, dalis 
atsiliepusių pridėjo aukų. 

Ta proga. Ateitininkų namų 
dalininko įnašų padidinimui ir 
darbų vajui paremti po 50 dol. 
atsiuntė: kun. V. Cukuras ir 
kun. A. Petraitis, abu iš Put-
nam, CT. Po 40 dol.: M. 

Kuprienė, Cicero, IL, jr O. ir V. 
Rociūnas, Independence, OH. 30 
dol. — dr. L. ir R. Sidrys, Palos 
Hills, IL. Už greitą atsakymą ir 
visokią paramą nuoširdžiai 
dėkojame ir laukiame nespėju
sių to dar padaryti. 

Pavasario pokylio pakvieti
mai jau atspausdinti ir stalai 
pradedami sudarinėti. Norintie
ji bilietų įsigyti prašomi kreip
tis į tarybos narius. 

Ateitininkų namų ta ryba 

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO 
DIENOS PRIMINIMAS 

Kovo 26 d. prof. kun. Antanas 
Rubšys Ateitininkų namuose 
praves vienos dienos dvasinę ke
lionę. Prasidės 9 vai. ryto ir 
baigsis 5 vai. vak. visų dalyvių 
agape. Susikaupimo dienos 
vadovas prašo visus dalyvius 
pasiskaityti iš Senojo Testamen
to pradžios knygos tris pirmus 
skyrius ir iš Naujojo Tes
tamento Šv. Jono evangelijos 
pirmąjį perskyrimą. 

Registruotis telefonu: 
460-8001 iki kovo 23 dienos. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. ĖDMUNO E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51 st Street 

Tel. — 476-2400 
Vai pagal susitanmą: pirm. ir ketv 1-7; 

antr ir penkt. 10-4; šeši. 10-2 vai. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields, III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuo'aida 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valanacs pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamHy Medical Cllnte 
217 E. 127 St. — Lemom. IL 60439 
Paklauso Palos Comrr.u.iiiy Hosp'ta' -

Silve' Cross Hosoilal 
Valandos oagal susitarimą 

Tel. 257 2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS CHIRURGIJA 

2636 W 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 

Ofs. tel. 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai.' pirm., antr. ketv ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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VAKARONĖ SU 
GINTE DAMUŠYTE 

Balandžio 8 d. 7:30 v.v. 
Jaunimo centro kavinėje Chica
gos sendraugių ateitininkų sky
rius ruošia vakaronę su Lie
tuvių Informacijos centro dar
buotoja Ginte Damušyte. Vaka

ronėje ji kalbės tema „Žvilgsnis 
į politinius piligrimus be ružavų 
akinių". Temos centre — ame
rikiečių kelionės į Sovietų 
Sąjungą. Jos pranešimas bus 
iliustruojamas skaidrėmis. 
Malonius vakaronių lankytojus 
prašome balandžio 8 d. pasi
žymėti savo kalendoriuose. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chr'St ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 va i ) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; a r ta 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

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

Valandos pagai susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagai susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgi.nis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

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 popiet ir 4-6 vai vak 

Trec ir šešt užda'yta 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

Dr. Tumasonio kabinetą pereme 
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 5-0348; Rez PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-41 

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

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 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies 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, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Va'andos pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia • 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. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta trec 

D-

Tel 

Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 
434-1818 — Rez. 852-0889 

Vai pirm . antr ketv ir penkt 
3 iki 7 v v Tik susitarus 

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

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

11800 Southwest Highway 
Palos Heights, III. 60463 

(312) 3 6 1 0 2 2 0 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

antr 1-4 v. p p i r ketv 2-5 v 
Šešt pagal susitarimą 

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

Vai P P 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel . 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. A'AITKUS. 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. 



Septyniasdešimt penkeri metai — 

MARIJONŲ DARBAI 
AMERIKOJE 

Marijonų vienuolija savo 
darbų Amerikoje šiemet mini 
75-rius metus. Atvyko 1913 m. 
liepos 19 d., vienuolyną forma
liai įkūrė rugpjūčio 18 d. su 
dviem kunigais. Jie buvo atly
dėti paties mirštančios Marijo
nų vienuolijos atnaujintojo ir 
tuo pačiu vyriausiojo vadovo bei 
naujų narių mokytojo, dabar 
palaimintojo Jurgio Matulaičio. 
Tiesa, buvo du senosios ma
rijonų vienuolijos nariai — kun. 
Andrius Strupinskas ir kun. 
Jurgis Kalesinskas — atvykę 
anksčiau, bet jie, nors dirbo lie
tuviams, nesistengė vienuolijos 
šakos Amerikoje sukurti. Atvy
kus kun. Jurgiui Matulaičiui, 
kun. Feliksui Kudirkai ir kun. 
Julijonui Kazakui, pirmieji jau 
buvo mirę. 

Savo vienuolijos nar ius 
atlydėjęs vyriausias vadovas 
kun. Jurgis Matulaitis po mėne
sio išvyko į Šveicariją, o du 
uolūs, nauji marijonai pilnu 
užsidegimu ir karščiu ėmėsi 
darbų, kurie buvo reikalingi lie
tuviams šioje Atlanto pusėje. 
Lietuvių jau buvo daug, buvo ir 
parapijų, bet kunigų trūkumas 
paliko parapijas tartum sausas 
pievas — be žolės, be dvasinės 
ateities, be tinkamo religinio ir 
tautinio auklėjimo. Tuo metu 
jau buvo susidarę ir piktos 
valios ar parsidavusių sveti
moms idėjoms lietuvių, kurie 
daugelį tautiečių vedė šunke
liais, nugręždami juos nuo savo 
iš tėvų paveldėto tikėjimo ir nuo 
tautinių įsitikinimų. Jie buvo 
išnaudojami svetimtaučių, ypač 
lenkų ir dalinai rusų. 

Marijonai kunigai buvo pir
moji lietuviška vyrų vienuolija, 
kuri savo uždaviniu statė pir
miausia tarnauti saviems žmo
nėms, savoms parapijoms, sa
voms mokykloms ir savai spau
dai. Jau tais pačiais pirmaisiais 
metais jie vadovavo Šv. Mykolo 
parapijai, už metų pradėjo leisti 
mėnesinį žurnalą „Tikybą ir 
Dorą", mokyti lietuvių kalbos, 
skaityti ir rašyti. Tuo ypač 
pasižymėjo kun. Julijonas Ka-
zakas. kol seserys kazimierietės 
pajėgė sukurti prie Šv. Mykolo 
parapijos šiaurinėje Chicagos 
dalyje lietuviams mokyklą. 

IR VĖL RENKAME 
BENDRUOMENĖS TARYBĄ 

Rimties valandėlei 

Kai žvelgi į tuos prabėgusius 
metus, kai pamatai pirmųjų ma
rijonų, ypač jų atkūrėjo arkiv. 
Jurgio Matulaičio pasitikėjimą 
Dievo Apvaizda, tai nustembi 
tuo giliu jų tikėjimu. Pirmieji 
marijonai atsistojo plikomis ko
jomis ant plikos žemės, bet jie 
nebuvo apleis t i . Jie dirbo 
Dievui. Bažnyčiai, savo tau
tiečiams iš tikro vienuoliško pa
siaukojimo, o Dievo ranka 
laimino jų darbus, jų planus ir 
užmojus, davė pakankamai pa
šaukimų į paprastus brolius ir 
kunigus. Jie pagaliau toliau 
tęsė vienuolijos atnaujintojo 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
darbus. 

Dar prieš atvykdamas į Ame
riką, kun. Antanui Staniukynui 
pasiūlius Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijai pastatytą kapelia-
nijos namą, vyriausias vie
nuolijos vadovas rašė: ,,Su 
žemės pirkimu ir namų statyba 
dar nėra ko skubintis: atvažiuo
sime, susitarsime. Tik pinigėlių 
tai mes nieko neturime. Džiaug
simės, kad turės ime kuo 
Ameriką pasiekti, o jau paskui 
tai tegul Dievas pasirūpina ir 
maitina. Jei tik Dievas duos 
sveikatos, tai užsidirbsime sau 
ir duonelę. Labai dėkosime 
Jums, jei nors iš pradžių rasime 
pas Jus pastogę ir duonos kąs
nį" (Užr. 122). Tiek vadovas, 

tiek su juo važiuojantieji jo 
auklėtiniai — naujieji marijonai 
pasitikėjo Dievu, savo jėgomis 
užsidirbti duoną ir pradėti kur
ti savo vienuoliją naujame kraš
te. 

Ir tikrai nuostabu, kaip tie du 
pirmieji kunigai — kun. F. 
Kudirka ir kun. J. Kazakas — 
sugebėjo dirbti savo darbus, nes 
jiems buvo pavesta Šv. Mykolo 
parapija su nemažai parapiečių, 
kaip jie mokėjo užimponuoti 
plačiosios Chicagos ir apylinkių 
lietuvius. Jie buvo kviečiami 
vesti rekolekcijas, misijas, skai
tyti paskaitas, padėti parapijų 
kunigams kasdieniniuose dar
buose, kurių jie vieni negalėjo 
atlikti. Tuo pačiu metu jie jau 
turėjo kandidatų, kuriems 
mokyti ir dvasiniu būdu švies
ti aukojosi kun. Kazakas. Jis 
kartu ir redagavo bei administ
ravo „Tikybą ir Dorą". Vėliau 
jis padėjo redaguoti ir „Drau
gą", kai redaktoriai nespėdavo 
savo darbų atlikti arba negalėjo 
jų atlikti dėl sveikatos ar kitų 
sutrikimų. 

* 

Iš mažo grūdelio, iš dviejų 
kunigų išaugo didelis medis — 
vienuolija, kuri apėmė visas 
lietuvių Amerikoje gyvenimo 
sritis. Reikėjo imtis spaudos 
darbo, vienuolija jau nuo 1919 
metų pradžios visas savo jėgas 
sudėjo į „Draugą", kad jis būtų 
lietuvių išeivijoje ir tautoje, net 
pavergtoje tėvynėje išsisklai
džiusių, ištremtų ir kalėjimuose 
kankinamų balsas. Kai reikėjo 
imtis parapinio darbo, vienuoli
ja pasiėmė parapijas, kurioms 
trūko lietuvių kunigų. Wiscon-
sino valstijoje net tris (laikinai 
vieną), Illinois dvi parapijas, 
New Yorko valstijoje — Niaga
ra Fal ls vieną, taip pat 
Connecticut valstijoje mokyklą, 
Jai turėjo atiduoti geriausius ir 
gabiausius savo narius, sudėti 
savo praka i tu uždirbtus 
pinigus. 

Marijonų vienuolija, ragina
ma prel. M. Kuro ir kun. J. Paš-
kausko, ryžosi mestis net į mi
sijas, kurioms reikėjo darbi
ninkų. Bet taip pat reikėjo 
didelių aukų, sveikatos, lėšų ir 
pasiaukojimo. Marijonų vienuo
lija jau daugiau kaip keturias
dešimt metų darbuojasi Ar
gentinoje, nors lietuviai jau pra
deda ten nykti ir jungtis į vie
tos parapijas arba visiškai ati
trūkti nuo tikėjimo ir savo tau
tinio kamieno. Marijonai ir ten 
yra palikę gilius pėdsakus, dar
buojasi ir dabar, kad tik Dievui, 
Bažnyčiai ir saviems tautie
čiams galėtų daugiau atiduoti. 

Vienuolinis gyvenimas nėra 
nei lengvas, nei malonus, jei jį 
lyginsi su pasaulio gyvenimu 
Jis pasidaro svarbus ir būtinas 
savo tautai, Bažnyčiai, Dievui 
ne tik siekimu žmogiško ir 
krikščioniško tobulumo, bet dėl 
nuolatinio liudijimo, kad Kris
tus atpirko žmoniją iš jos nusi
kaltimų ir kad jis nori žmoniją 
išgelbėti per žmones, kaip jis 
kūrė ir savo Bažnyčią žmonėse 
— savo apaštaluose. Pagal A. 
Maceinos ,,Ora et Labora", 
„Vienuolinė būsena yra ypa
tinga dovana, kurianti todėl ir 
ypatingą krikščionies padėtį 
Bažnyčios- gyvenime bei jos są
rangoje" (186 p.). Ir Marijonų 
vienuolijos buvimas Amerikoje 
turėjo ir turi specialų tikslą — 
tarnauti lietuviams išeiviams, 
kol jiems to reikia, tarnauti 
savo tėvynei, kol jos balsas nu
tildytas ir ji pati negali tiesos 
pasakyti. 

Pr. Gr. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba paskelbė LB Kil
tosios tarybos rinkimus, 
rinkimai vyks balandžio 9 ir 17 
d. Jau yra sudarytos rinkiminės 
komisijos LB apygardos apylin
kėse ir vyriausioji rinkimų 
komisija, kuriai vadovauja uoli 
bendruomenininkė, praėjusios 
LB tarybos narė Angelė Kar-
nienė St. Petersburge, Fla. 

Spaudoje jau užtinkame ir 
kai kuriose apygardose kandi
datuojančių į naują LB taryba 
asmenų sąrašus. Be abejo, pagal 
nustatytą tvarką kandidatai jau 
yra pristatyti rinkiminėms 
komisijoms ir dabar laukia 
pačių balsavimų, kurių metu 
bus laimėjusių ir pralaimėjusių. 

Džiugu, kad kai kuriose 
apygardose kandidatuojančių 
skaičius nemažas. Tai rodo 
didelį dėmesį ir rūpestį Lietuvių 
Bendruomenės ateitim, jos dar
bais. Kandidatai tikisi būti 
išrinkti, kad galėtų savo 
energiją, sumanumą ir darbą 
skirti Lietuvių Bendruomenės 
našesniems darbams. 

LB dirba labai didelėse lie
tuviškojo gyvenimo plotmėse. Ji 
rūpinasi lietuvių kultūra, li
tuanistiniu švietimu, litua
nistinių mokyklų išlaikymu, Li
tuanistikos katedra, didžiaisiais 
renginiais — PLB seimais. 
Kultūros kongresais, Tautinių 
šokių ir Dainų švenčių 
suruošimais. O kur dar 
mažesnės apimties darbai. 

JURGIS JANUŠAITIS 

liečia lietuviškosios išeivijos 
išlikimą. Lietuvių Bendruo
menės aprinkęs ir bendruo-
meninkai vara didelę duoklę ati
davę, ugdant Lietuvių Fondą, 
o taip pa t remdami savo 
aukomis ir kitų veiksnių fon
dus. Šalia tų darbų, nemažą 
įnašą atiduoda ir lietuviškos 
politikos srityje, už kurią, deja, 
iš LB opozicijos ir kritikų susi
laukiama priekaištų. 

Gal nei viena organizacija, nei 
vienas veiksnys nesusilaukia 
tiek piktokų užmetimų, kriti
kos, kaip Lietuvių Bendruome
nė. Ir kokių reikalavimų jai 
nestatoma? Sako nesirūpina LB 
lituanistiniu svetimu. Kas gi 
globoja mūsų mokyklėles a r 
kokie kiti veiksniai? Lietuvių 
Bendruomene Mokinių skai
čius mažėja lit. mokyklose — 
kalta LB? Netiesa, LB neturi 
policinių priemonių priversti 
tėvus leisti vaikus į lit. mokyk
las. Raginimų pakankamai 
daug. Tad kritikuojant LB, 
kritikai turėtų surasti receptus, 
kaip į lit. mokyklas surinkti 
vaikus, kuriu tėvai tuo 
nesirūpina. 

Skaitome, kad Lietuvių Bend
ruomenė slidžiame kelyje. LB 
veiklą aptaria LB tarybos savo 
sesijose. Suplanuotus darbus 
vykdo krašto valdyba. Nejaugi 
tarybos nariai geri patriotai, 
visuomeninio darbo darbinin-

Dail. Magdalena B. Stankūnienė savo dailės parodos Balzeko Lietuvių kul 
tūros muziejuje atidarymo metu. Nuotr. J . Tamulaičio 

kai tokie neišmanėliai, kad LB 
leistų vaikščioti slidžiais keliais. 
Žinoma, gali ir LB darbininkai 
klysti, darbas nenusisekti, 
tačiau tai dar nereiškia, kad LB 
vadovybė išeiviją veda pražūtin. 

Artėjant LB tarybos rinki
mams, LB opozicionieriai jau 
šnabžda, kad sujauktos 
rinkiminės taisyklės, nežinoma, 
kas gali būti renkamas, kas gali 
balsuoti . Žodžiu, šiame 
šnabždesyje jaučiama agitacija 
— neverta balsuoti, nes vis tiek 
bus taryba išrinkta. 

Stebint iš tolo ir bešališkai LB 
veiklą, vis dėlto tenka pasi
džiaugti, kad ir „baramieji" 
bendruomenės darbininkai dar 
ištveria, nemetą darbų ir 
nepasitraukia į tokias pozicijas, 
kuriose kar ta is matome 
kritikus. Būkime nuoširdžiai at
viri ir į LB veiklą žiūrėkime 
objektyviai. 

Galima, žinoma, duoti LB 
patarimų, net pozityvios kriti
kos. Bet ar naudinga rašyti, 
kad neaukokite LB, nes ji 
švaisto pinigus, neleidžia mūsų 
rašytojų parašytų romanų, o 
susideda su abejotinos vertės 
autorium rašyti istorijas, kuri 
bus žalinga lietuvių tautai. 

Ar mes galime įrodyti, kad 
šis parinktas asmuo, dirbdamas 
OSI, yra suradęs, apkaltinęs, 
OSI įstaigai įdavęs bent vieną 
lietuvį? Jeigu jis taip padarė, 
žinoma istorijai rašyti netinka. 
Nemanau čia ginti LB pasirin
kimo. Tam yra LB taryba, 
valdyba, tam yra ir mokslo 
žmonės. 

Artėjant LB naujosios XII 
tarybos rinkimams ir yra proga 
lietuviškai išeivijai giliau 
pažvelgti į visas problemas. 
Svarstant problemas vadovautis 
ne pykčiu, raginimu neremti 
LB darbų, bet objektyvumu, 
faktų tikrumu, nes tai kiekvie
nam mūsų uždeda pilną atsa
komybę prieš plačiąją lietuvių 
visuomenę. 

Sakykime, kad iki šiol dirban
tieji LB darbus buvo netinkami 
žmonės. Tad dabar turime 
geriausią progą „valdžią" 
pakeisti. Turėjo progą visi LB 
nepatenkintieji aktyviai daly
vauti priešrinkiminėje veikloje, 
turėjo išstatyti savo, kaip taurių 
lietuvių, kandidatūras į XII-tąją 
LB tarybą. Spaudoje išsakyti 
savo darbų credo. Esu tikras, 
kad eiliniai mirtingieji lietuviai 
bendruomenininkai savo balsus 
atiduosime už tokius šaunius 
kandidatus. 

DIEVO KARALYSTĖ -
BRANGUSIS PERLAS 

Dievo karalystės palyginimas 
su brangiu perlu evangelisto 
Mato taip užrašytas: „Su dan
gaus karalyste yra kaip su 
pirkliu, ieškančiu gražių perlų. 
Atradęs vieną brangų perlą, jis 
eina, parduoda visa, ką tik turi, 
ir nusiperka jį" (Mt 13, 45-46). 

Siame palyginime būdas, kaip 
reikia ieškoti ir įsigyti Dievo 
karalystę, yra skirtingas nuo 
palyginimo apie atrastąjį lobį 
žemėje, Čia dangaus karalystė 
palyginama su brangiu ir retu 
perlu, kurio reikia ieškoti atsi
dėjus, o jį radus visko išsižadėti 
ir tą brangenybę įsigyti. Perlo 
brangumas, jo įsigijimas yra 
surištas su pastangomis jį su
randant ir įsigyjant. Panašiai 
reikia didelių pastangų, kad 
atrastume dangaus karalystę, 
nesigailėtume jokių pastangų 
jai įsigyti, nes Dievo karalystė 
yra daug brangesnė už bet 
kokius žemiškuosius perlus. 

Tas žmogus, kuris ieško bran
gių perlų, nėra eilinis pirklys. 
Jis nuolat ir gana toli keliauja 
beieškodamas gražių, tad ir 
brangių perlų. Kai randa 
nepaprastai brangų perlą, jis 
viską paaukoja už tą vieną. Jis 
ieško ne bet kokių perlų, kurių 
yra rinkoje, bet rinktinių, 
gražių ir brangių. Ir tai ne savo 
aplinkoje, ne savame mieste, 
savame krašte, bet leidžiasi į 
tolimą kelionę, — ten, kur perlai 
yra randami. Kas yra tie perlai, 
dėl kurių leidžiamasi į dideles 
keliones, už kuriuos mokama 
aukštos kainos? 

Perlai yra tam tikra preiauga 
moliuskų kiauto viduje. Kai į 
moliusko kiauto vidų įsiveržia 
koks nors krislas, kaip mažytis 
parazitas, smėlio grūdelis, tada 
minkštakūnis apgaubia jį 

Šia proga norėtųsi paprašyti 
kandidatuojančių tik plačiau 
ir daugiau pasisakyti būsimo
sios LB veiklos klausimais. Tai 
ypač svarbu. Kai ateis balsavi
mo dienos — balandžio 9-17 d. — 
be pykčio, be neapykantos, bet 
tauraus lietuvio nuoširdumu 
dalyvaukime rinkimuose. Po 
LB stogu galime visi sutilpti, 
broliškai dirbti, o darbų ir 
įvairiose srityse turime begales. 
Jų visiems užteks. Kalbame 
apie vienybę — tad jos ir nuošir
džiai siekime neveidmainiau
dami. 

plonais sluoksniais iš tokios pat 
medžiagos, kaip ir pats kiautas. 
Tokiu būdu gyvis izoliuoja įsi
veržėlius ir suformuoja perlą. 

Perlų yra įvairių rūšių ir ko
kybės. Jų vertė pareina nuo for
mos, blizgesio gražumo, dydžio 
ir spalvos. Perlų yra įvairių 
spalvų: baltų, juodų, mėlynų, 
violetinių, geltonų. Puikiausi ir 
brangiausi perlai yra sidabrinio 
atspalvio. Vertingiausi perlai 
daugiausia užtinkami jūrinėse 
perlinėse aus t rėse . Tokios 
austrės randamos viso pasaulio 
tropiniuose vandenyse. Labiau
siai branginami perlai yra 
Persų įlankos. Jie yra rožinės ir 
kreminės spalvos. 

Kad perlai yra reti, galima 
suprasti iš to, kad iš sužvejotų 
1000 austrių tik vienoje ran
damas perlas. Paskutiniais lai
kais dėl perlų vertės ir jų pla
taus naudojimo papuošalams 
imta vartoti vadinami kulty-
vuoti perlai. Jie gaunami tada, 
kai austrės dirbtiniu būdu pri
verčiamos gamint i per lus . 
Žinoma, jie yra daug pigesni už 
tikruosius ir neturi to grožio, 
kaip tikrieji. Jau nuo senovės 
perlais buvo puošiami karalių 
vainikai. Senovėje tikėta, kad 
perlas austrėje atsiranda tada, 
kai į austrės vidų patenka rasos 
lašelis. Toks perlo atsiradimas 
iš rasos senovėje buvo visuotinai 
priimtas ir Bažnyčios Tėvų 
egzegetikoje apie Kr is taus 
Dievo karalystes palyginimą su 
perlu, plačiai naudojamas. 

Taigi, žinant, kaip nelengva 
perlus žvejoti, kaip retai jie ran
dami, tas pirklys turėjo gerokai 
pasistengti, kad rastų gražų ir 
vertingą perlą. Bet jo pastangos 
nebuvo veltui. Jis pagaliau su
randa brangų perlą, skubiai 
parduoda, ką t ik t u r i , ir 
nusiperka jį. Jis perka ne sau, 
nes yra perlų pirklys ir tikisi tą 
brangų parduoti ir gerokai 
uždirbti. Visi jo turimi turtai 
neturi tiek vertės, kiek tas ras
tas brangus perlas. Taip pasi
elgęs, pirklys tikisi būti dar 
turtingenis. 

Palyginimo esmė yra ši: Dievo 
karalystės kaina yra tokia 
didelė, kad dėl jos reikia visko 
išsižadėti, viską palikti. Turint 
tokią brangenybę, žmogus yra 
tikrai turtingas. Šis tur tas yra 
didesnis ir brangesnis už visa 
kita. 

J . V. 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 

65 
Gaila to. 
Bet reikia palikti. Čia nėra nė tvirtovė, be kurios 

apsaugos visai pražūsiu gatvėje už šių mūrų. Bendrovė 
nėra mano žmona, čia tik laikino uždarbio vieta — tokia 
ji yra. Ir čia ne „skyrybos" su mylimąja — nieko amži
no iš viso gyvenime nėra. Bus gal kita tokia. B!<%resnė 
ar geresnė, Devinskiui tai visai nesvarbu —ji? pats gal 
dreba atsilošęs kėdėje dėl savo kailio. 

Tik taip Dobilas pajėgė suprasti atėjusį jo darbo 
galą. 

Juk šito instinktyviai tikėjosi. 
Ir jam atėjo „paskutinis teismas"! 
— Tu geras darbininkas. — pridėjo Devinskis. — 

Tau ieškojau centre vietos, — aiškiai melavo. - Bet 
ir ten dabar nėra darbo. 

— Prastūmiau bent kurį laiką, — Dobilas 
prelemeno. — Nemaniau, kad amžius išbūsiu. 

— Sėkmės, — Devinskis jam paspaudė n-, r. ką. 
Namuose pranešus blogą žinią, Marytė tylėjo kaip 

po laidotuvių. Jos akyse sutvisko ašaros, bet j : kovojo, 
kad nepravirktų. Galų gale ji pradėjo valyti * ;rtuvę, 
kad kuo nors save užimtų. Barškino indais, lyc ant jų 
norėtų suversti visą pyktį. Žvilgt tai į Dobilą, tai pro 
langą ir staiga išbėgo iš namų pas kaimynę. 

Kai grįžo, atrodė kiek nurimusi, ruošė va r :nenę 
ir pradėjo skųstis: 

— Gal tu manei, kad tokias žinias sunkiai s u virš
kinsiu? Pripratau. Nedarbas tapo šių namų nu< iatmiu 

svečiu. Net kai dirbi, tai irgi nėra ramybės: skundiesi 
ir bijai, kad tave atleis. Visas mano ir tavo gyvenimas 
yra paženklintas amžinu drebėjimu dėl rytojaus. 
Atvažiavom j tokį kraštą, kuriame be baimės gyvenom 
iki tol, kol tave pirmą kartą atleido. Anuomet labai 
nustebom ir tesistebim iki šiol... Ir taip bus per amžius. 

Dobilas nežinojo nė ką atsakyti. Tiesa, atleistas jis 
buvo pakankamai piktas, bet jau spėjo aprimti. Dabar 
pamatė, kad ji buvo dar piktesnė, nors jai neteko 
pergyventi nei darbo įkarščio, nei staigaus atleidimo 
smūgio. 

Po visko ji dar vertė jį teisintis! Tas jį siutino. 
— Tu geriau neerzink manęs! — sušuko jis. — Tu 

nedirbai, nedrebėjai dėl atleidimo ir tavęs niekas 
neatleido. Pamėgintum, tai žinotum ir niekų man 
nekalbėtum. 

— O kiti dar dirba. 
— O aš nedirbu. 
— Kas tau pašnibždėjo imtis tokios kvailos pro

fesijos? Tokio verslo, kuris niekam vertas? Nė šuniui 
ant uodegos netinka! 

— Kodėl neištekėjai už kokio nors daktaro ar 
maisto produktų krautuvininko? Tie visuomet turi dar
bo ir pyrago. 

— Prakeikta profesija. Pirmą kartą išgirdusi apie 
ją pagalvojau: „Oho, kokia romantiška profesija". O 
pasirodė esanti blogesnė už gatvių šlavėjo. 

— Tai tiesa. Bet su diplomu ir į šlavikus nepriim
tų. Turiu kantriai nešti savo kryžių. 

— Amžina Golgota. Ar įmanoma tai iškęsti?.. 
Piktas Dobilas galvojo: kentėk ir niekų nekalbėk. 

Ramybės dėlei ne vienas bedarbis po paskutinės dar
bo dienos turbūt primuša žmoną, nes to negali padaryti 
atleidžiančiam viršininkui. Bet fabrikuose pasitaiko 
ir kitokių prašmatnybių. Laikraštyje skaitė, kad vienas 
grįžo kitą dieną su revolveriu, užsibarikadavo fabriko 
kampe ir pradėjo šaudyti virš galvų prižiūrėtojams ir 

dar dirbantiems savo draugams, iki policija jo nesuėmė. 
Ar žmogelis pasiuto? O gal tai natūrali reakcija? 
Dobilas neturėjo nei noro, nei jėgų ginčytis su 

Maryte. 

Ir taip Dobilui vėl reikėjo valkiotis gatvėmis. 
J is vėl ėjo j tas pačias bendroves, kurių duris per

nai išvarstė. Ten gavo vėl trumpus, kaip pistoleto 
šūkius, dailių telefonisčių atsakymus: ..Naujų 
tarnautojų nepriimam*". Iš jų nustebusių žvilgsnių 
atrodė, kad jį prisiminė ir atpažino. 

Tai kas čia tokio? Aš vėl save „parduodu". 
Kas norit, imkite mane. 
Taip ėjo ar miestu važiavo, kol visa jam atsibodo. 

Pradėjo ginčytis su Maryte ir kas dvi savaites stovė
davo dėl valdžios pašalpos eilėj. Ten dairėsi ar kokio 
pažįstamo neras. Bet tie. su kuriais kartu dirbo, čia 
niekada nepasirodė. Kur dingo jie0 Iš ko anie gyvena, 
galvojo? Gal kitom dienom užeina? 

Tik juodieji, moterys ir darbininkai stovėjo su juo 
eilėje. Vienas kitas baltarankis, apysenis kaip ir jis. 

Darbininkai tikriausiai, ne specialistai čia. Bet dėl 
pašlijusios ekonomijos buvo ir mechanikų, robotų 
išspaustų iš darbo ir tarnautojų, dėl kompiuterių ir 
dauginimo mašinų netekusių darbų. Ir jis pats. kuriam 
rangovai nušvilpė didžiausią darbo kąsnį: gyvenamų 
namų planų išbraižymą. Rangovai iš vieno plano čia 
masiniai statė tūkstančius namų. vieną į kitą panašius. 

Robotai, kompiuteriai ir masinė namų statyba 
atėmė darbą ir individualumą, o likusiems kojas pakir
to ekonomija. Taip Dobilui atrodė. 

— Kaip laikais, biznieriau? — kartą Dobilas 
paskambino Prūsui. 

— O tai tu, — atsake Prūsas. — Aš nekaip. 
Devinkis mane atleido iš centro, pykstu ir griežiu 
dantimis. ( B u s daugiau) 
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Washingtono „Gabijos" taut. šokių grupės šokėjos Rūta Aidytė ir Roma bei 
Laura Reventaitės priėmime Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone, suruoš
tame Lietuvos nepriklausomybės šventės proga. Xuotr. P. Mickaus 

HORIZONTAI 
VASARIO 16 D. MINĖJIMAI 

LIETUVOJE 

Vasario viduryje visame lais
vajame pasau ly j e , k u r t ik 
gyvena lietuvių, iškilmingai 
buvo paminėta Lietuvos nepri
k lausomybės a t s t a t y m o 70 
metų sukakt is . Apie tai plačiai 
ir kartais labai j au nuobodžiai 
bei sentimental iai rašė ir tebe
rašo išeivių spauda . 

Tačiau šiemet, kaip niekad 
anksčiau, Lietuvos nepriklauso
mybės šventę prisiminė ir įvai
rių laisvojo pasaul io šalių, jų 
tarpe ir JAV spauda. Didieji 
laisvojo pasaulio informacijos 
organai šiemet Į Lietuvą atkrei
pė dėmesį dėl to , kad patys lie
tuviai Lietuvoje, nors persekio
jami ir engiami, stengėsi tą 
brangią sukaktį deramai pami
nėti. Nors maždaug visi čia 
mano m i n ė s i m i įvyk ia i 
..Draugo'' 1 psl paskirais epizo
dais jau buvo paskelbt i , tačiau 
čia pate ik iamomis žiniomis, 
gautomis per Lietuvių Informa
cijos centrą New Yorke ir iš kitų 
šaltinių, norima bendrai nu
šviesti šių metų vasario mėn. 
įvykių Lietuvoje raidą. 

Jau sausio mėn. per Lietuvių 
Informacijos centrą Vakarus 
pasiekė iš L ie tuvos a tv i ras 
laiškas Gorbačiovui. Laiške pra
šoma, kad nebūtų t rukdoma va
sario 16 dieną padėt i gėles prie 
lietuviams ypatingos reikšmės 
turinčių paminklų ir kad Gor
bačiovas sudraustų galimą daly
vių terorizavimą. Bet šio laiško 
originalas sausio 8 d. Vilniuje 
buvo konfiskuotas pas Petrą Ci
dziką. Laiške buvo apie 125 
parašai. Pirmoji pasirašė Nijolė 
Sadūnaitė. 

Tuo tarpu ne t rukus Lietuviu 
Informacijos centras gavo žinią, 
kad vasario 8 d. Vilniuje Nijolė 
Sadūnaitė buvo užpulta ir pri
mušta. Anot Sadūnai tes . du 
vyrai ją pasivi jo e inanč ią 
šaligatviu prie Adomo Mickevi
čiaus paminklo ir pradėjo ją 
kumščiuoti. Sadūna i tė ruošėsi 
tą dieną vykti į Rudaminą 
paminėti žmogaus ir tikinčiųjų 
teisių gynėjo a.a. kun . Juozo 
Zdebskio tragiškos mirties 2 
metų sukaktį. Apie Sadūnai tes 
sumušimą žinią plačiai pasklei
dė laisvojo pasaulio informacijos 
organai. 

J A V PREZIDENTO 
DEKLARACIJA IR 

SENATORIŲ LAIŠKAS 

Prezidentas Reaganas vasario 
11d. Washingtone Lietuvos ne-
prikausomybės a ts ta tymo 70 m. 
s u k a k t i e s p r o g a p a s k e l b ė 
ilgesnę proklamaciją, kuri ne
trukus radijo bangomis buvo 
perduota Lietuvai. Tą pačią 
dieną 32 JAV senator ia i laišku 
kreipėsi į Sovietų Sąjungos gen. 
sekretorių Michailą Gorbačiovą, 
prašydami, kad j is leistu lie
tuviams ir estams taikingai pa
minėti savo taut inės nepriklau
somybės sukakt is bei užtikrin
tų, kad jų dalyviai nebus per
sekiojami nei prieš, nei po tų 

minėjimų. Laiškas buvo įteiktas 
Sovietų ambasadai Washing-
tone. 

Vasario 10 d. JAV Atstovų 
rūmų užsienio reikalų komisijos 
apklausos posėdyje iškilo susi
rūpinimas dėl sovietų ruošia
mos represijos prieš Lietuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s 70 m. 
sukakt ies paminėjmus ir dėl 
g r u b a u s Nijolės Sadūnai tes 
p r i m u š i m o . K o n g r e s m a n a s 
Christopher Smith (R-N.J.) iš
reiškė rūpestį dėl sovietų jau 
vykdomų ar numaty tų trukdy
mų. Liudyti buvo iškviestas 
valstybės sekretoriaus padėjėjas 
žmogaus teisių reikalu ambasa
dorius R. Schifteris. 

žuvusių savanorių kapų, o gėles 
an t poetės ir Lietuvos Helsinkio 
grupės narės Onos Lukauskai -
tės-Poškienės bei a te i t in inkų 
ideologo prof. Stasio Šalkauskio 
kapų. Kraštotyrininkai padėjo 
gėlių krepšelį prie 1863 m. suki
limo prieš rusus dalyvių kapų. 

Vasario 16 d. Mišiose už Lie
tuvą Sv. Jurgio bažnyčioje, nors 
buvo antradienis — eilinė dar
bo diena, dalyvavo apie 400 
žmonių. J ie ėjo Kryžiaus kel ius 
už Lietuvą, sugiedojo Lietuvos 
himną ir paskui deklamavo Ber
nardo Brazdžionio poeziją. 

Sekmadienį, vasario 14 d., iš 
Šiaulių į netoli esantį Kryžių 
k a l n ą nuvaž iavo m a ž d a u g 
šimtas žmonių. Jie su tvarkė 
kalną, sudėjo gėles ir sugiedojo 
Lietuvos himną. 

Viename Lietuvių Informa
cijos centro pranešime paste
bima, jog ,,valdžios atstovai 
viską iš šalies stebėjo, ne t 
klaupėsi su kitais, kai buvo 
einami Kryžiaus keliai, kad 
niekas jų nepastebėtų..." Ta
čiau, kaip skelbiama vėlesniuo
se p r a n e š i m u o s e , buvo i r 
nemažai suimtų ir sumuštų 
tyliųjų minėjmų dalyvių. 

Įdomu pabrėžti ir ta i , kad Lie
tuvoje minėjimai vyko kaip t ik 
tuo metu, kada per užsienio 
radijo laidas buvo perduodamos 
specialios programos, skirtos 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 70 m. sukakčiai pami
nėti . Tose programose atspin
dėjo ir pasku t in ia i įvykia i 
Lietuvoje. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

MINIOS KAUNE, VILNIUJE 
IR ŠIAULIUOSE 

Vasario 15 d. iš Lietuvos gau
t a žinia, kad vasario 14 d. buvo 
uždėtas namų areštas Nijolei 
Sadūnaitei , Antanui Terleckui 
i r P e t r u i Cidz ikui , jog jie 
negalėtų vykti į Lietuvos lais
vės intencija aukojamas Mišias 
Vilniuje. 

Pasak Lietuvių Informacijos 
centro New Yorke, apskaičiuo
jama, kad sekmadienį, vasario 
14 d., Lietuvos bažnyčiose susi
rinko 100 000 žmonių pasimels
ti t au tos laisvės intencija ne
priklausomybės atstatymo 70 
m. sukakt ies proga. Vien tik 
Kauno bazilikoj buvo per 4,000 
žmonių. Ten po Mišių milicija 
su guminėm lazdom brutaliai 
pr imušė ir išvaikė šimtus prie 
Maironio kapo nuėjusius ne tik 
vasario 14 d., bet ir vasario 16 
d. Tą dieną Kaune milicija 
suėmė apie 40 žmonių už taria
mą „chuliganizmą". Associated 
Press agentūros žiniomis, į li
goninę buvo nugabent i 160 
sužeistųjų. 

Pasak rusų šalt inių, kuriuos 
citavo Acsociated Press agen
tū ra , vasario 16 d. vakare 
Vilniaus Šv. Onos ir Šv. Mikalo
j aus bažnyčiose susirinko per 
2,000 žmonių paminėt i nepri
klausomybės a t s ta tymo 70 m. 
sukakt į . Po Mišių blaivininkai 
bandė eisenoje pasiekti Rasų 
kapines, tačiau milicija ir drau
govininkai brutal iai juos iš
sklaidė. 

Tą patį sekmadienį, vasario 
14 d., maždaug tūks tant i s žmo
nių pripildė Šv. Jurgio bažnyčią 
Šiauliuose pasimelsti Lietuvos 
laisvės intencija. Po Mišių 
maldininkai ėjo Kryžiaus kelius 
aplink bažnyčią. Nors klebonas 
neleido vikarui kun. Kazimierui 
G r a ž u l i u i la ikyt i Mišių ar 
sakyti pamokslą, tačiau, kaip 
p ranešama, Mišioms pasibai
gus, jis įlipo į sakyklą ir pradėjo 
d ė s t y t i L i e t u v o s is tori ją , 
nušviesdamas pokario metus ir 
Lietuvos part izanus. Pabaigus 
kalbėti, susirinkusieji sugiedojo 
Marija. Marija, Lietuva brangi 
ir Lietuvos himną. 

Po Mišių visi nuėjo į sa
vanorių kapines. Ten susirinku
sieji padėjo vainikus prie Lie
tuvos nepriklausomybės kovose 

Kai tik kurį sutinkame, kur i s 
mums turėtų būt dėkingas, tuo
j au tai atsimename. Kai gi 
dažnai mes, iš kitos pusės, 
galime sutikti tą, kur iam mes 
patys turėtume būti dėkingi, ir 
apie tai nepagalvojame. 

J. W. Goethe 

$7000 P A R A M A 
V A S A R I O 16 GIMNAZIJAI 

Vasario 16 gimnazijos direk
tor iaus Andr iaus Smito lanky
mosi proga, Lietuvių Bend
ruomenės Los Angeles skyrius 
su rengė gimnazijai pa remt i 
vajų. 

P e n k t a d i e n į , kovo 11 d., 
vaka re dr. Algirdo Avižienio i r 
J ū r a t ė s Izoka i tės namuose 
įvyko J o n o Navicko vado
vaujamo vajaus komiteto susi
pažinimas su direktorium Šmi
t ų . Š e š t a d i e n į A. Š m i t a s 
supažindino Šv. Kazimiero šeš
tadieninės mokyklos mokinius 
ir tėvus su Vasario 16 gimna
zija, o sekmadienį, architekto 
Rimo ir Rūtos Mulokų puoš
niuose namuose, buvo suruoštas 
„Cepelinų ba l ius" į kurį atvyko 
a r t i š imtas rėmėjų. Rėmėjų 
tarpe buvo ne t ik buvusių moki
nių, bet ir būs imų mokinių bei 
jų tėvų. 

B a l i a u s m e t u g imnazi jos 
direktor ius parodė skaidres su 
gimnazijos vaizdais ir aptarė 
gimnazijos pa ta lpas , mokslo 
programą ir mokinių užsiėmi
mus ir finansinę padėtį. Gimna
zijai šiuo metu reikia sur inkt i 
$300,000 aukų , kad užmokėtų 
už a ts ta tymą prieš kelis metus 
gaisro suna ik in tų pastatų. Be 
to , k a s m e t r e i k i a s u r i n k t i 
$150,000 aukų, kad užmokėtų 
metines išlaidas. Vakarų Vokie
tijos valdžia gimnaziją labai re
mia — už kiekvieną aukotą dole
rį mokslo re ika lams valdžia pri
deda dar du dolerius, o už 
kiekvieną dolerį, aukotą sta
tybos re ika lams, prideda dar 
šešis . Tad y ra didelis skati
n i m a s gimnazijai aukoti! 

„Cepelinų bal ius" pasižymėjo 
gera nuotaika ir skaniais cepeli
nais — Janinos Rųįbytės, jos tal
k in inkių ir j aun imo <jie skuto 

bulve) nuopelnas. Susirinkę 
rėmėjai labai teigiamai įvertino 
d i r e k t o r i a u s S m i t o darbą, 
gimnazijos svarbą ir ta i parodė 
savo dosnumu. S t ambiaus i 
rėmėja i buvo dr . Algirdas 
Avižienis ir Jū ra t ė Izokaitė 
($1000), Mindaugas ir Violeta 
Gedgaudai ($500). Iš viso kali-
forniečiai parėmė gimnaziją su 
daugiau negu $7,000, pralen-
dami vajaus komiteto užsimotą 
$6000 sumą chemijos ir fizikos 
laboratorijų įrengimui. Lai tai 
būna iššūkis kitoms lietuvių 
koloni joms p a r o d y t i savo 
dosnumą Vasario 16 gimnazijai! 

E. K u l i k a u s k a s 

RINKIMAI Į LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS TARYBĄ 
LOS ANGELES APYLINKĖJE 

Pranešame, kad Los Angeles 
apylinkėje rinkimai į Lietuvių 
bendruomenės tarybą įvyks šių 
metų balandžio 9, 10, 16 ir 17 
dienomis. Kandidatai yra šie: 
b i b l i o t e k i n i n k ė Ina 
B r a y - B e r t u l y t ė , medic inos 
dak ta ras Zigmas Brinkis, inži
n i e r iu s Almis Kuolas , ma
tematikė Danguolė Navickienė, 
egzekuty vas Romas Nelsas, pro
fesorius Feliksas Palubinskas, 
prekybos patarėjas P. Algis 
Raulinait is ir inžinierius Zig
mas Viskanta. Bus balsuojama 
už keturis kandidatus . 

Balsavimai vyks Šv. Kazi
miero parapijos kieme arba apa
tinėje salėje. Sekmadieniais (ba
landžio 10 ir 17 d.), bus galima 
balsuoti po sumos Mišių (iki 
12:30 vai. po pietų). Šešta
dieniais (balandžio 9 ir 16 d.), 
bus galima balsuoti ta rp 9 ir 10 
vai. ryto. Taip pa t galima 
balsoti paštu. Norintieji balsuoti i 
p a š tu prašomi kre ip t i s dėl j 
balsavimo lapų prieš balandžio | 
2 d. į Los Angeles apylinkės rin 

kimų komisijos narius: Aleksą 
Bal tut į (213* 662-4990, dr. 
Rolandą Giedra i t į (213) 
665-4082, arba Vaidotą Baipšį 
(714) 540-0942. Visi apylinkės 
lietuviai, 18 metų ir vyresni, 
skat inami balsuoti. Atstovų į 

Californijos ASS sukaktuvinės šventės dalyviai. 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 
RŪTA PAUPERIENĖ, ĮSTAIGOS VEDĖJA 

INTERNATIONAL 
G.T, International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais. 

> « 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
Pietų Amerika 5 d. Rio. 1 Iguassu Falls. 4 Buenos Aires balandžio 7-18. Kaina 
iš Miami $1,458.00. 
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2.150.00: Chicago 
$2.215.00. 
Lietuva 10 d.; Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29 
N.Y. $2.085.00: Chicago $2.195.00. 
Lietuva 10 d.. Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1.995.00; Chicago $2.125.00. 
Pabaltijis: Klaipėda 2 d.. Vilnius 5 d.. Ryga 2 d.. Talinas 2 d.. Helsinkis 3 d. 
liepos 10-25. N.Y. $2,393.00: Chicago $2,493.00. 

Lietuva 10 d.. Maskva 1 d . Leningradas 1 d.. Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2.085 00: Chicago $2,195.00. 
Uetuva 10 d.. Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1.995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10d. , Maskva 1 d . Leningradas 1 d., Amsterdamas3d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2.195.00. 
Uetuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1.995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 1 0 d . . Maskva 1 d., Leningradas 1 d.. Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y $2.349.00; Chicago $2.435.00. 
Uetuva 9 d.. Maskva 2. ruqsėio 20-spalio 2 N.Y. $1,995.00; Chicago $2.125.00 

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro. vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus. 

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos. 

Nr. 8800/SA 

Nr. 8801 
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Nr. 8804/8AL 
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Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F 

Nr. 8809/M 
Nr. 8810/F 

Nr. 8811/M 
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G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272 

Tarybą skaičius y ra proporcin
gas balsuotojų skaičiui. Tad kuo 
daugiau bus balsuotoju, tuo 
daugiu bus atstovų iš mūsų 
apygardos. 

LB Los Ange l e s apyl inkės 
Rinkimų komisija 

Lietuviškos Kepyklos Omahoje 
Populiarus visoje Nebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, pagal užsakymą, (sušaldytas) yra 

siunčiamas i 48 Amerikos valstijas. 
An extraordinary taste treat for ANY OCCASION! 
Ali items are shipped frozen in dry ice, via CI.P.S. to the 

continental 48 statės. For further information... 

aina:24doL „ į j h 
su persiuntimu 

Torto dydis; 8 in. dtem 
ApproximateJy 

16 servings 
LlTHUANiAN BAKERY INC 

52l7Soi.tr> 33'C Arfnue G^ia^a Neo'as*a 6810? 
'C02: 733-3076 

Founders: V. & S. Mackevičius 

Skambinti toU-free 
1-800-255-2255 

cxt 1471 

Price includes all shipping & handling charges to the 48 Continental 
States via U.P.S. Enclosed: ū Check D /A.O. D Visa OMC 
Card No. 
iName _ 

_Exp. Date 

Address 
City .State. ^ ip 

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

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

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312) 839-2511 

<& INTERNATIONAL S X I N D U S T R I E S 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be paiydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

Šis patarnavimas siūlomas nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 1 d. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuotai tvarkomos 
mūsų kelionės. Šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą. 

1988 metų 15 dienų kelionės į Lietuvą: 
1. Gegužes 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d. 

1988 metų 10 dienų kelionės į Lietuvą: 
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d. Rugpjūčio 29 d. 6. Spalio 4 d. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudos 
American, Fmnair, Svvissair oro linijomis, bus apsistojamą pat 
viešbučiuose Vilniuie. Maskvoje ir kituose Europos miestuose. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminiu ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių į Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribotas. Prašome paskubėti užsisakyti keliones. 

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. 
VVestern Ave., Chicago. III. 60643. 

f 
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DAUG DIRBOME PER KONGRESĄ 
Apsidžiaugiau, kai sužinojau, 

kad buvau išrinkta atstovauti 
Amerikos jaunimui Šeštajame 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese, nes pirmą kartą 
galėsiu dalyvauti jaunimo 
kongrese ir tuo pačiu pamatyti 
gražųjį Australijos žemyną. 

Iš pradžių tikrai nežinojau 
kaip man, kaip atstovei, reikia 
pasiruošti šiam dideliam dar
bui. Bet buvę kongreso atstovai 
aiškino, kad man visai neteks 
matyti Australijos, nes atstovai 
tik posėdžiauja ir diskutuoja per 
studijų dienas. Tačiau to nepa
būgau. Mano tikslas vykstant j 
Australiją — ką nors išmokti ir 
ką nors gražaus pamatyti. 

Atskridę į Sydnėjų, gavome 
vieną vakarą pailsėti po ilgos ir 
varginančios kelionės. Kitą 
dieną, gruodžio 19 d., Jungtinių 
Amerikos Valstybių atstovai 
susirinko Sydnėjaus Lietuvių 
klube aptarti kaip pristatyti 
mūsų veiklos planus atstovams 
iš kitų kraštų. 

AUŠRA ELENA 
JASAITYTĖ 

Mums a t s tovams 
posėdžiaujant, kitų kraštų atsto
vai bei dalyviai turėjo progos 
apžiūrėti Sydnėjaus miestą. 

Bendras kongreso atstovų dar
bas prasidėjo per Studijų dienas. 
Iš visų pasaulio kraštų buvo su
važiavę 103 atstovai. Pirma
dienį, gruodžio 21 d., anksti 
rytą, atstovai buvo nuvežti į 
Namaroo stovyklavietę, valan
dą kelio nuo Sydnėjaus miesto 
centro. Atstovai nesitikėjo, kad 
Studijų dienos bus toli nuo kitų 
kongreso dalyvių ir nuo 
Sydnėjaus miesto. 

Ten nuvykus, Studijų dienas 
atidarė dr. Antanas Stepanas. 
Jis ir tvarkė Studijų dienų 
programą. Kelis žodžius tarė ir 
vyskupas Paulius A. Baltakis, 
O.F.M., PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas. PLJS pirmi
ninkas Gintaras Grušas ir Seš-

VI PLJK stovykloje per Mišias kryžių kai: 
pristato savo kryžių. 

io vakare JAV jaunimo atstovai 
Nuotr . Andrėjos Mackevičiūtės 

ŽURNALISTU SĄJUNGOS 
PREMIJOS JAUNIMUI 

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
Daužvardžio fondo posėdyje, 
įvykuksiame kovo 8 d . l v . p.p., 
Jaunimo centro kavinėje, daly
vaujant visai valdybai, 
buvo nutarta paskirti 1,000 do!. 
jauniems lietuviškos spaudos 
bendradarbiams. Šį kartą 
dėmesys buvo atkreiptas į radijo 
darbuotojus. Todėl fondo 
valdyba nutarė po $100 pa
skirti šiems radijo darbuo 
tojams: Taurui Bubliui (Cle-
veland), Vytui Juškai (Sydney, 
Australija), Raimondui Kirš-
teinui (Rochester. N Y), Edu
ardui Labuckui (Hamilton, 
Ontario) ir Aušrai Pleinytei 
(Hamilton, Ontario). 

Spaudos premijos buvo 
paskirstytos šiuo būdu: pirma 
vieta — 200 dol., premija paskir
ta Audrai Kubil iūtei iš 
Chicagos, ją nominavus 
„Draugo" laikraščiui, dvi antros 
vietos — premijos po 150 dol., 
paskirtos Danutei Baltutytei iš 
Sydnėjaus, Australi jos, ją 
nominavus „Mūsų Pastogės" 
laikraščiui, ir Gailei Radveny-
tei, ją nominavus „Draugui", 
įdomu, kad beveik visi radijo 
darbuotojai yra vyrai, o spaudos 
bendradarbės — moterys. Svei
kiname jaunus žurnalistus ir ra
dijo darbuotojus ir linkime ir 
toliau būti lietuviško žodžio 
puoselėtojais. 

tojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso organizacinio komite
to pirmininkas Henrikas Anta
naitis. 

Šią dieną buvo diskutuojama 
PLJS ir PLB reikalai. Įvyko 
kraš tų veiklos praneš imai . 
Studijų dienos taip ir tęsėsi. 
Kiekvienai dienai buvo paskir
ta tema. įvyko diskusijos, sesi
jos, pranešimai, debatai nuo 
ryto iki vakaro. 

Turėjome įva i r ius prele
gentus: kun. Antaną Saulaitį, 
SJ, Eglę Juodvalkę. Viktorą 
Naką, Dainą Skuodytę, vys
kupą Baltakį, Gintę Damušytę, 
dr. Tomą Venclovą, Emiliją 
Sakadolskienę, Šimkutę-Po-
cienę. 

Paskaitos buvo pritaikytos 
dienos temai. Temos buvo to
kios: pirmadienį — PLJS ir PLB 
reikalai, antradienį — Išeivijos 
jaunimo darbai, trečiadienį — 
Taut in io aps i sp rend imo 
motyvai ir lietuvių kalbos svar
ba ir švietimas. Tuo ir užsibaigė 
pirma Studijų dienų dalis. 

Trečiadienio vakarą, atstovai, 
palikę darbus Namaroo stovyk
lavietėje, nuvažiavome į ta
verną, kur Kongreso dalyviams 
buvo surengti australiški šokiai 
, ,bush d a n c e " , t a i p ka ip 
Amerikoje yra „square dance". 
Čia smagiai praleidome vakarą 
su kongreso dalyviais, stebė
tojais, turistais ir svečiais. 

Kūčių dieną ap le idome 
Namaroo. Grįžtant į Sydnėjų, 
autobusas apvežiojo Sydnėjaus 

miestą, nors dėl Kūčių dienos 
viskas buvo uždaryta. 

Po Kalėdų atstovai buvome : 

nuvežti į Canberra, Australijos 
sostinę, kur tęsėme savo darbą. 
Vėl vyko ilgos diskusijos, sesi
jos, debatai, pranešimai, paskai
tos. Ir vėl visa tai pagal dienos 
temas: šeštadienį — Lietuviškai 
nekalbančiųjų vieta lietuviškoje 

> veikloje, sekmadienį — Tautos 
atrama ir rezistencija Lietuvoje, 
pirmadienį — Lietuvos ateities 
perspektyvos ir ryšiai su Lie
tuva, antradienį — Tautos 
išlaikymo išeivijoje strategija ir 
Lietuva ir lietuviai kitataučių 
akyse, trečiadienį — Ateitis jau
nimo rankose. 

Be šių svarstybų, per Studijų 
dienas buvo išrinkta nauja 
PLJS valdyba ir visi kraštai su
statė savo ateinančių ketverių 
metų veiklos planus. 

Ketvirtadienį, gruodžio 31 d„ 
atstovai demonstravo priešais 
Canberroje esančią Sovietų 
ambasadą. Ėjome nuo Australi
jos Parlamento rūmų iki Sovie
tų ambasados, nešdami iš 

-spygliuotos vielos padarytą 
vainiką. Juodai ir baltai 
apsirengę nešėme plakatus ir 
savo gyvenamų kraštų bei 
Lietuvos vėliavas. Prie amba
sados paleidome juodus balionus 
su užrašytais Lietuvos okupa
cijos metais. 

Demonstracija labai gerai 
pasisekė: ji buvo minima 
Australijos laikraščiuose ir tele
vizijoje. Apie mūsų demonstra
cijas žinojo visas Australijos 
žemynas. Tai buvo paskutinis 
atstovų darbas Australijoje. 
Toliau skridome į Adelaidę 
kongresinei stovyklai. 

Stovykla buvo Rosevvorthy 
Agricultural College, taip pat 
toli nuo Adelaidės miesto cen
tro. I stovyklą suvažiavo visi: 
atstovai, dalyviai, stebėtojai ir 
k i t i Austral i jos lietuviai. 
Stovyklos eiga buvo kaip visos 
stovyklos. Labai panaši į jau
nimo vasaros stovyklas 
Amerikoje. Įvyko įvairios pa
mokos, pvz. lietuviškas virimas, 
chorelis, teatras. Taip pat buvo 
paskaitos ir filmai. 

Stovykla užsibaigė linksmai. 
Turėjome laužą, kuriame 
šventėme kongresų 21-ąjį 
gimtadienį. 

Iš stovyklos vykome į Mel-
bourną kongreso uždarymui, po 
kurio visi išsiskirstėme į savus 
namus. Atstovai dabar yra 
pasiruošę dirbt lietuvybei, da
bar grįžę į namus, nes „Tautos 
likimas yra mūsų atsakomybė!" 

Susirinkus nemažam skaičiui 
jaunimo (bet kaip visur ir visuo
met, jo galėjo būti daugiau), 
kovo 13 d. įvyko JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjungos (LJS) Chica
gos skyriaus susirinkimas, 
įdomu, kad šįkart susirinko gan 
daug vyresnio amžiaus jaunimo 
(27-31 metų). Turbūt jie jau 
baigė savo „visuomeninę per
trauką" ir nutarė grįžti prie 
darbo. Susirinkimą atidarė 
buvęs JAV LJS pirmininkas dr. 
Aras Žlioba, kuris pasakė kad 
svarbiausias šio susirinkimo 
tikslas bus išrinkti naują 
Chicagos skyriaus valdybą. Į 
pirmininkus buvo siūlyti šie 
kandidatai: Jonas Cinkus (su
tiko), Algis Sodonis, Edis Tus-
kenis ir Aušra Jasaitytė (kurie 
dėl vienos ar kitos priežasties, 
nesutiko). Kadangi kitų kandi
datų nebuvo, Jonas Cinkus 

• buvo vienbalsiai išrinktas 
pirmininku. 

Valdybai buvo siūlyta daug 
asmenų ir visi žadėjo vienu ar 
kitu būdu prisidėti prie įvairių 
organizacinių ar ruošos darbų. 
I valdybą įeina (dar kol kas be 
pareigų) šie asmenys; Nida 
Bichnevičiūtė, Violeta Dir-
vonytė, Ramunė Gaižutytė, 
Ramutė Kemežaitė. Rita 
Likanderytė, Jonas Rač
kauskas, jr„ Algis Sodonis ir dr. 
Aras Žlioba. Naujoji valdyba 
susirinks šeštadienį, kovo 19 d., 
10 vai. ryto Seklyčios bibliotekoj 
pasidalinti pareigom ir aptarti 
einamuosius reikalus. 

Labai gerai, kad atsirado 
daug žmonių, besidominčių jau
nimo sąjungos ateitim, kurie 
pastatys Chicagos skyrių ant 
kojų. Jis jau ilgokai buvo ap
miręs. Taip pat gerai, kad 
krašto ir Chicagos skyriaus 
valdybos ne tam pačiam mieste. 
Dabar abi valdybos galės veikti 
savarankiškai ir aesimaišys 
abiejų valdybų nariai. (JAV LJS ' 
valdyba dabar yra Washington, 
D.C., pirmininkas — Darius 
Sužiedėlis.) 

Jonas padėkojo visiems už 
pasitikėjimą ir kvietė visus kas 
ir kaip tik gali prisidėti prie 
skyriaus veiklos. Jis jau yra 
numatęs nemažai įvairiausių 
projektų, didelių ir mažų, kurių 
įgyvendinimas ir pasisekimas 
priklausys nuo visų, o ne tik jo 
vieno. 

Pirmiausias naujos valdybos 
renginys bus Kongreso vaka
ronė, kuri įvyks penktadienį, 
balandžio 15 d.. Jaunimo centro 
kavinėje. Bus rodomos skaidrės 
iš įvairių Vito PLJ Kongreso 
(įvykusio gruodžio-sausio mėne
siais Australijoje) vietovių ir 
ekskursijų, bus pristatyti nu
tarimai, o po to pabendravimas. 

Jonas Račkauskas paprašė 
talkos aplinkraščio iš
siuntimui. Medžiaga jau pa
ruošta, tik reikia ja išsiųsti. Ši 
talka numatyta trečiadienį, 
kovo 23 d., 7 v.v. Jaunimo cen
tre. Kuo daugiau ateis žmonių, 
juo greičiau baigsim. Kas tik 
gali net po truputi padėti, bus 
labai laukiami. 

Kitas didelis uždavinys bus 
JAV LJS-gos suvažiavimas, 
kurį įsipareigojo ruošti Chicagos 
skyrius. Suvažiavimas vyks per 
ilgą kapų puošimo dienos 
(Memorial Day> savaitgalį 
Chicagoje ir Union Pier, MI. 
Yra jau numatyta programa, 

bet ir vėl reikės pagalbos organ-
nizuojant paskaitas, progra
mas, šokius, transportaciją ir 
kt. Laukiame visų talkos ir 
pasiūlymu, kad kuo geriau 
pasisektų šis suvažiavimas. Tą 
patį savaitgalį į Chicagoje 
ruošiamą Tarptautinį teatro 
festivalį atvažiuoja Lietuvos 
Valstybinis t ea t r a s . Buvo 
siūlyta išvyka į spektaklį 
įtraukti kaip dalį suvažiavimo 
programos. 

Algis Sodonis pakalbėjo apie 
Infotinklą, kurio darbą Chicagoj 
jis dabar perėmė. Infotinklo 
tikslas — rinkti medžiagą apie 
Lietuvą, glasnost ir Lietuvoje 
vykstančius įvykius ir ją dalin
ti lietuvių ir amerikiečių tarpe, 
kad žmones supažindintų su 
Lietuvos gyvenimu, kad jie ga
lėtų tiksliai informuoti kitus. 

Atrodo, kad darbų nemažai. 
Reikia tik viso Chicagos jau
nimo talkos ir minčių — ne vien 
tik Jono ir jo naujos valdybos. 
Todėl kviečiame visą Chicagos 
jaunimą dalyvauti ateinan
čiame LJS susirinkime. Jis 
įvyks balandžio 10 d., sekma
dienį Jaunimo centre. Prisi
dėkime prie sąjungos veiklos ir 
parodykim kitiems, kad ne tik 
galime, bet ir mokame ir nori
me veikti. 

JAV-LJS politinio savaitgalio dalyviai prie JAV Kapitoliaus VVashington, 
DC, vasario 6 d. Nuotr. Pauliaus Mickaus 

JAUNIMO SĄJUNGOS POLITINIS 
SEMINARAS 

'..vvorkshops"" parodė, kad yra 
vienas dalygas filosofuoti apie 
politinę veiklą, o visai kitas ją 
praktiškai konkrečiai suplanuo-

Per VI PLJ Kongreso stovyklos uždarymą stovyklos viršininke Algis Šimkus 
taria uždaromąjį žodį. . , 

Nuotr. Natalijos Mackevičiūtės 

Brigita Novickytė iš San Francisco 
klansosi aborigenų koncerto VI 
PLJK stovykloje A'uštfralijbje. 

Nuotr. Natalijos Mackevičiūtės 

JAUNIMO RENGINIAI 
Kovo 19 — Pedagoginio Litu

anistikos Instituto etnografinio 
ansamblio pasirodymas Jauni
mo centre Chicagoje. 

Kovo 19 — Juozapinių va
karonė Gintaro svetainėj 
Clevelande. Programą atliks 
„Uždainuokim" ir Rasa Bobely-
tė-Britain iš New Yorko. 

Kovo 20 — Lietuvių Politinių 
kalinių sąjungos ruošiamas 
paminėjimas Jaunimo centre 
Chicagoje. 

Kovo 20 — Kaziuko muge 
Clevelande. 

Kovo 20 — Kaziuko mugė 
Detroite. 

Kovo 25 — Vakaronė su Va 
sario 16-tosios gimnazijos 
Vokietijoje direktoriumi And
rium Šmitų Jaunimo centre 
Chicagoje. 

Kovo 27 — Kaziuko muge 
VVorcester, Mass. 

Balandžio 3 — Velykiniai šo
kiai Jaunimo centre Chicagoje. 
Rengia studentai ateitininkai. 

Balandžio 8 — Vakaronė su 
Ginte Damušytę Jaunimo cen 
tre Chicagoje. 

Balandžio 15 - VI PLJ 
kongreso vakaronė Jaunimo 
centre. Rengia Chicagos LJS 
skyrius. 

Balandžio 16 — Spindulio 
tautinių šokių grupės balius 
Jaunimo centre Chicagoje. 

Balandžio 16 — Skautų sto
vyklavietei remti balius šv. 
Kazimiero parapijos salėje Los 
Angeles. 

Balandžio 17 — „Laiškų lie 
tuviams" vakarienė Jaunimo 
centre Chicagoje. 

Balandžio 23 — Gijos ir 
Žilvičio tautinių šokiu grupių 
vakaras Šaulių namuose Chica 
goję-

Balandžio 23 — Pabaltiečių 
..Baltic Youth Congress" 
metinė vakarienė ir pagerbimas 
Estų namuose New Yorke. Šiais 
metais bus pagerbti lietuviai 
Gintaras Grušas, buvęs PLJS 
pirmininkas ir Loreta Stukienė, 
aktyvi Vyčių veikėja. 

Š.m. vasario 5-7 d. ivyko JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjungos 
(LJS) antrasis politinis 
seminaras JAV sostinėje, Wa-
shingtone. Seminaro programa 
buvo praktiška — perdavė daly
viams informacijas kaip galima 
efektingai reikštis politiniame 
pasaulyje, kad galėtume at
siekti savo visuomenės tikslus. 
Sėkmingą programą ir semina

r ą surengė JAV-LJS Wa-
shingtono skyrius. Be jų pasi
aukojimo jų darbštumo, toks 
svarbus seminaras nebūtų 
įvykęs. Didelis ačiū taip pat 
tiems, kurie finansiškai rėmė šį 
jaunimo projektą. 

Seminaras pasižymėjo kon
krečiais pratimais, kaip suor
ganizuoti politinius projektus ir 
kaip juos įvykdyti. Pirmu žvilgs
niu gali atrodyti, kad tai 
lengvas uždavinys. Tačiau As
tos Banionytės ir Rasos Razgai-
tienės praktikos seminarai 

INFOTINKLAS CHICAGO 
VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongrese buvo nutarta skleisti 
Toronte įsteigta informacijos 
tinklą. per kurį būtų 
prieinamos vėliausios žmios 
apie įvykius Lietuvoje, ypač kas 
liečia žmogaus teisių klausimą. 
Paskutiniu metu. ypač nuo Gor
bačiovo ..glasnost" ar persi
tvarkymo politikos, spaudoje 
gana dainai pasirodo straips
niai apie Tarybų Sąjungą ir apie 
Pabaltijį. Atseit, persitvarkymo 
laisvė suteikia progos žmonėms 
laisviau pasireikšti: net yra 
buvę demonstracijų prieš 
okupantus Lietuvoje. Latvijoje 
ir Estijoje. 

Tokie įvykiai ypač sukelia 
dėmėsi spaudoje, tad svarbu 
mums žinoti, kas yra rašoma ir 
į tai reaguoti. Puikus pavyzdys 
yra šių metų koordinuotos Va
sario 16 tos demonstracijos Lie
tuvoje ir Chicagoje. Kadangi 
žmonės čia buvo informuoti ir 
reagavo i spauda telefono 
skambinimais, tiek Lietuvos, 
tiek ir Chicagos demonstracijos 
patraukė ypatingą dėmes;. A:-
ku svarbu, ne tik spaudą raginti 
apie mūsų lūpesčius rašyti; 
reikia dar ir laiškais padėkoti 
už gerą aprašymą ar kritikuoti 
prastą. 

Jei norėtumėte gauti Info
tinklo informacijas, ar turite 
pasiūk mų, informacijom, ar 
žinių, tinkančių Infotinklui. 
prašom rašyt i : Infotink-
la&Chicago, c o Algis Sodonis, 
1021 E. 53 St., #2. Chicago. IL 
60615. 

t i . 
Pavyzdžiui, mūsų būrelio 

uždavinys buvo sudaryti 
konkretų vienerių metų planą, 
kaip prikalbinti kongresmaną, 
kuris yra palankus bendram 
pabaltiečių reikalui, įsijungti į 
projektus, padedančius Lietuvos 
politinei padėčiai. Konkrečiai 
planuojant, tuoj kyla klausimai: 
kaip prie jo prieiti? Su juo 
susitikus, ką jam pasiūlyti? 
Kaip savo pasiūlymą pristatyti? 
Ar tai pasiūlymas, kuris įma
nomas kongresmanui įvykdyti? 
Su kuriais jo štabo nariais yra 
efektingiausią tartis? Mums šie 
klausimai neturėjo lengvų atsa
kymų, bet Asta Banionytė ir 
kiti lektoriai parodė kaip rasti 
atsakymus šiems ir kitiems 
klausimams. 

Panašiu būdu Rasa Razgai-
tienė mus supažindino sujos or
ganizacijos, Americans for Due 
Process, problemomis. Pavyz
džiui, ką daryti kada esame 
pasmerkti spaudoje OSI reika
lais? Dalyviams buvo duotos 
panašios situacijos ir kiekviena 
grupe turėjo pristatyti savo min
tis kaip į jas reaguoti. 

Tai tik keli pavyzdžiai pro
gramos lektorių perduotos infor
macijos ir strategijų politinės 
veiklos planų sudarymui ir jų 
sėkmingam vykdymui. Aiškiai, 
matėme tokių seminarų ir pra
tybų praktišką vertę; išmokome 
efektingai veikti politinėje 
arenoje. Mums lietuviams, gy
venantiems ne Lietuvoje, yra 
būtina išmokti šiuos dalykus. 
Kaip politinė grupė, mes turime 
savitus troškimus, o jei mes tais 
troškimais nesirūpinsime, tai 
kas jais rūpinsis? Kitataučiai? 

Atėjo laikas mums visiems 
tapti politinio veikimo studen
tais. Turime išmokti kaip veikti 
Amerikos politikoje, kad 
pasiektumėme savo tikslus, ar 
tai būtų išgauti JAV-bėse 
paskirtą Lietu v - Nepriklau
somybės šventės dieną, ar tai 
pasipriešinimas OSI depor
tavimams į Sovietų Sąjungą, ar 

v kiti tikslai. Su šiuo seminaru 
pirmas žingsnis į priekį jau 
žengtas, bet tai nereiškia, kad 
galima atsisėsti ir pailsėti. 
Reikia nuolat žengti pirmyn. 
Remkime vienas kitą , daly
vaudami panašiuose semina
ruose ir ieškokime vis naujų 
būdų efektingiau reikšt is 
amerikiečių tarpe. 

Gailė Eidukaitė 

http://8d.lv
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

AUTOBUSAS Į TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĘ 

L.Š.S.T. Trakų rinktinė or
ganizuoja autobusą į Tautinių 
šokių šventę Hamiltone, Kana
doje, kuri įvyks liepos 3 d. 
sekmadienį . A u t u b u s a s iš
važiuos nuo Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios aikštės liepos 
1 d., penktadienį, 7 vai. ryto. 
Autobusas parvažiuos į tą pačią 
vietą liepos 4 d., pirmadienį, 
vakare. 

Kelionė asmeniui, viešbutis 
Holiday Inn (dviem asmenims 
kambarys) ir bilietas į Šokių 
šventę 170 dol. 

Sauliai registruojasi ir kar tu 
sumoka 50 dol. užstatą iki 
gegužės 1 dienos. Po to, iki 
birželio 1 dienos, registruojasi 
ne šauliai. Visais informacijos 
reikalais dėl kelionės kreiptis į 
Trakų šaulių rinktinės pirm. 
g.š. Algirdą Zenkų, ar Dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopos 
sekretorę Janiną Miliauskienę, 
kuri vykdo registraciją ir priima 
mokes t į . R e g i s t r u o k i t ė s 
nedelsdami — palengvinsite 
organizatoriams atlikti šį darbą. 

«J. M. 

SUKAKTUVINIS 
ŽENKLELIS 

L.Š.S.T. Trakų rinktinė Lie
tuvos Nepriklausomybės at
statymo septyniasdešimt metų 
sukaktį minint išleido specialų 
ženklelį (lipinuką), klijuojamą 
ant vokų. 

Ženklelis sukurtas dailininko 
Juliaus Špakevičiaus. Jis gali 
atlikti didžiulį darbą pavergtos 
Lietuvos gars inimui , jei jį 
p lačia i naudos l i e t u v i š k a 
visuomenė. Ženkleliai gaunami 
kreipiantis į: Algirdas Zenkus 
192 Thompson Rd., Webster, 
Ma. 01570. 

J . M. 

SV. KAZIMIERO Š V E N T Ė 

Kovo 6 d. šventėme Lietuvos, 
ypač jaunimo, mūsų parapijos 
globėjo šv. Kazimiero šventę. 
Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa 

dalyvavo organzuotai šv. Mi
šiose, k u r i a s a t n a š a v o i r 
pamokslą apie šv. Kazimierą 
pasakė parapijos asis tentas ir 
Vyčių kuopos dvasios vadas 
kun. J. Petrauskas, MIC. Pasi
gėrėtinai giedojo parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės muz. O. Keršytės. Po 
Mišių sugiedotas Lie tuvos 
Vyčių himnas. 

Po pietų Maironio Parko di
džiojoje salėje įvyko parapijos 
tradiciniai pietūs, pr is imintas 
šv. Kazimieras. Pietus suruošė 
parapijos taryba, kur ios vardu 
visus svečius pasveikino ir pro
gramai vadovavo A. Mini-
kauskas. Invokaciją sukalbėjo 
kun. A. Yankauskas. Dalyvavo 
Aušros Vartų parapijos kleb. 
kun. A. Volungis, k u n . Šeputa, 
MIC, iš Marianapolio, kun. J . 
Petrauskas. 

Maironio Parko virtuvės per
sonalas visus pavaišino pie
tumis, ir parko vadovybė kiek
vienais metais parapijai padaro 
nuolaidą, kad į parapijos iždą 
įplauktų galimai didesnės pa
jamos. Vyrų choras gražiai pa
dainavo šešias dainas; kiek
vienos turinį anglų kalba pa
aiškino choro narys R. Jaku
bauskas. Vadovavo muz. O. 
Keršytė. 

Pabaigoje žodį t a rė kleb. kun. 
V. Parulis, MIC. Jis padėkojo vi
siems, kurie kokiu nors darbu 
ar auka prisidėjo pr ie šių pietų 
paruošimo, o ypač parko pirm. 
K. Adomavičiui ir visai parko 
vadovybei. Programos vedėjas 
A. Minikauskas pakvietė kun. 
J. Petrauską, MIC, sukalbėti 
maldą. 

Šio sekmadienio pagrindinė 
esmė yra ne parapijos pietūs, 
bet šv. Kazimiero Lietuvos 
globėjo šventė, į kurį visais 
laikais, bet ypač tragiškomis 
lietuvių t au ta i dienomis krypo 
visų maldos ir pagalbos pra
šymas. Šv. Kazimieras, mūsų 
tautos šventasis, neapvylė savo 
vaikų. 

J . M. 

LIETUVOS VYČIAI 

Šv. Kazimieras y ra ne tik Lie
tuvos, jaunimo, bet i r Lietuvos 
Vyčių globėjas. Įspūdinga buvo 
matyti Lietuvos Vyčių 26-tą 

WEDDING BELLS 
AUCE'S MORAVIA 

373S S. Hariem, Berwyn. III. 
484-5505 

Banquets for VVeddings. Showers & 
Ali Occasions 

Package Plans Available 
Accommodations for 50 to 160 

HOEFFKEN'S THE BUSY BAKERY 
3044 W. 63rd St.. Chlcago. III. 

737-0390 
14736 S. Cicero (Mld-Oak Plaza) 

Mitflothian. III. 687BUSY 
Traditional or Fountam VVeddmg Cakes 

Sweet Trays 

MIDVVAY LOUNGE & BANOUET HALL 
4222 W. 63rd St. 

Chicago. I I I . 
581-4222 

Banquets For VVeddings 
And Ali Occasions 

Package Plans Available 

TRAVEL WITH TONI INC. 
3210 W. 47th St., Chlcago, III. 

847-6500 
VVorld Wide Travel 

Never a Service Charge 
Airline Tickets at Airport Prices 

Honeymoon Specialists 

CLASSIFIED GUIDE 

Vasario 16-tosios minėjime Worcester, Mass.. dalis garbės svečių. Iš 
Kazimiero parapijos klebnas kun. V. Parulis. MIC, Maironio Parko 
tijos seimo atstovas W. Glodis ir minėjimo paskaitininkas Eligijus 

kuopą kovo 6 d., švenčiant šv. 
Kazimiero šventę, organizuotai 
da lyvaujant Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje pamaldose. 
Šiais metais Lietuvos vyčiai 
švenčia deimantinį jubiliejų. Tai 
didinga ir garbinga organiza
cija. Per 75 metus jie atliko 
daug gražių darbų Dievui, Lie
tuvai ir parapijoms. Pats aukš
čiausias žydėjimo laikotarpis 
buvo, m a n a u nesuk lys iu 
pasakius, kai savo tarpe turėjo 

vieną iš d idž i aus ių v y č i ų 
veikėją, organizatorių, g i lų 
lietuvį patriotą k u n . J. J u t -
kevičių. Jo mirtį skaudžiai per
gyveno visi, bet labiausiai Lie
tuvos Vyčių organizacija, nekal
bant apie šią kuopą. 

Keičiantis laikams, ypač po 
Vatikano antrojo sus i r inkimo 
įvestų įvairių reformų rel i 
giniam gyvenime, tos reformos 
a t s i l i epė ir o r g a n i z a c i j o s e , 
neaplenkdamos i r L i e t u v o s 

k.: senatorius J. White. Šv. 
pirm. K. Adomavičius, vals-
Sužiedėlis. 

Nuotr. T. Meiluvienės 

Vyčių. N e ž i ū r i n t visų per
gyvenimų Lietuvos Vyčių or
ganizacija dar ir š iandien tvir
ta i budi Dievo ir Lietuvos sar
gyboje , g i n d a m i L ie tuvos 
reikalus ir dirbdami dėl jos lais
vės. Budėki te , dirbki te , aukite 
n a r i ų skaičiumi ir stiprėkite, 
kad niekada mūsų bažnyčioje 
nenusto tų skambėję jūsų or
ganizacijos gražiojo himno žo
džiai „... gyvename tauta i ir 
Bažnyčiai" . 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS * 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P . O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

NERINGA 
Putnamo seselių 

1988 stovyklų 
kalendorius 
VERMONT'e 

Lietuviškai kalbantiems — mergaitėms/berniukams 
nuo 7-16 metų — liepos 10-24 d. 

Piknikas Putname — liepos 24 d. 

Stovykla šeimoms — liepos 24-30 d 

Anglų kalba — lietuvių kilmės vaikams 
nuo 7-16 metų — liepos 31-rugp. 13 d. 

Studentams — nuo 17-24 metų — ilgas savaitgalis prieš 
studijas — rugp. 25-28 d. 

Informacijai kreiptis: NERINGA, Rt 21 , Putnam, 
Ct 06260. 

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ! 

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS 

T O U * 
NO. 

VILNIUS 
T O U * DCPART AftftfVE MOSCOW MOSCOW HELSINKI 
COST USA M O S C O * VILNIUS HELSINKI NEW YORK ITINERARY 

Li-881 | 
•J-882 

U 883 

U-M4 

U 4 I 5 

IL17&00 
$'.975 00 

$1.975 00 

$ 1 * 7 5 0 0 

$1.975 00 

MAY M 

JUNE U 

JULY 12 

MAY S 

JUNE 15 

JULY 13 

MAY 27 

JUNE 17 

JULY 15 

AUGUST 16 AUGUST 17 AUGUST 19 

S€PT 06 S£PT 07 SEPT 09 

JUNE 11 

JUNE 27 

JULY 25 

AUGUST 29 

SEPT 19 

JUNE 11 

JUNE 28 

JULY 26 

» - G u S * 3 C 

SEPT 20 

2 NigfitJ Mo*COw. 15 NifJhU VBrtlm 

2 Nightj Moscow. 10 Nights Vilnius 

2 NigMs Mo»cow. 10 Nights Vilnius 

2 Nights Mo»cow 10 nights Vilmus. 

2 Nights Moscow 10 Nights Vilnius. 

1 Night Helsinki 

1 Night Helsinki 

i Night Helsinki 

4 * • —fc- - » » - * - - • 

GEROS ŽINIOS! 
Jei norit* pasikviesti gimines I i Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, dabar yra geriausias 
laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryšium su giminių iškvietimu bei leidimu jiems lankytis 
užsienyje, yra žymiai palengvinti. Kreipkitės Į mus, pasiųsime smulkią informaciją. 

Spalvotam lankstinukui ir tolimesnei informacijai gauti, skambinkite ..tollfree" arba rašykite: 

Baltic American Holidays Ine 
AOTvTSIONOF 

R O B E R T J . E L L Y N T R A V E L I N C . 
501 Fifth Avenue. New York. N Y 10017 • (212)972-0200 

TOLL FREE 

'-S0C-835-664$ 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antrad. irtreciad susikalbesit 

! lietuviškai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

: - V i l 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

T»l. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Dėmesio! Parduodama iš Lietuvos: tulpių 
staltiesės, juostos, gražiausi lino audiniai, 
gintariniai ir inkrustuoti paveikslai, dideli 
gintaro karoliai, gintariniai žiedai (18 kara
tų auksas), apyrankės ir pan. Pristatome ar
ba pasiunciame Tel.: 312-656-6599. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvaiome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636-2960 

REAL ESTATE 
REAL ESTATE 

St. Pete Beach, Fl. Home & pool; 
3 bdrms, 2 bath, liv. rm., fam. rm.; 
kitehen-dining; garage & fence; walk 
to beach & shopg. $108.800.00. 
Tel.: 813-360-5929. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią įstaigą, p rašome 
paminėti, Kad esate arbanonte būti 
R i m o Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas n e m o k a m a i . 

m MLS, K O M P I U T E R I ! / 

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

J. BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

77&-2233 

Parduodamas namas į vakarus nuo Pu-
laskl. Labai švarus, gerai užlaikytas; 2 
mieg. kamb.: 2 auto. mūrinis garažas: nau
jos virtuvės grindys; kilimai nuo sienos iki 
sienos; ištisas rūsys. 
Tel. 361-5950 Rimas L. Stankus 

FOR RENT 

Išnuomojamas butas, 4 kambariai. 
II a., su šiluma. 

Tel.: 476-5712 

Išnuomojamas šviesus 4 kamb. butas, 
2 a., 6 8 & Maplevvood; yra ša ldy tuvas 
ir v i ryk la; 280.00 j mėn . (duodamas 
a p š i l d y m a s ) . P a g e i d a u j a m a vy r . 
amžiaus moteris, a r b a pora. Skamb. 
po 7 va i . vakaro: 4 7 6 - 5 8 8 8 . 
.u 

Apt. for rent, 97 & Pulaski; for oider 
adults 2 bdrms., deluxe; heated; 
$455.00 per mo. Call 233-5312. 

jMISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10°/o — 2 0 % — 30-ro pigiau mokėsit uz» 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus 

FRANK ZAPCLIS 
3208V2 Wes' 95th Street 

Tel. — GA 4-S "554 

Dr. Antano J . Zymonto. gim. Parudyje. 
Raseinių apsk r . gerai žinomo patrioto, 
apdovanoto Gedimino ordinu, vieno iš 
. .Sandaros" įsteigėjų, aktyvaus ..Lith. 
All iance of America" nario ir ..Tėvynės" 
draugijos pirmininko, šeima ieško žinių apie 
Žymantų giminę. Žinantieji ką nors apie šią 
giminę ir pavardę Zymontas JAV ar Lie
tuvoje, prašomi rašyti: Hiiary Zimont. 
1 9 4 9 taurei Lane. Sierra Vista, Az 
8 5 6 3 5 . 
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PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV ' 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 

• Porches & Decks • F:oor & Wali Tite • 
• Aluminum Sidmg & Tnm • Kitchen & Baths 
• Masonry «Rec Rooms i 
• Additions 'Insurance Repais • 

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

DAŽYMAS 
Iš lauko ir vidaus Atlieku visokius įvairius 
namų darbus sąžiningai, švariai ir nebran
giai Skambinti vakarais Mariui 471-1239. 

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

436-6937 
Elektros ir namų apš i ldymo 

sisteiTių pataisymai . 
Vytautas Taras 

E L Ė K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

INCOME TAX 
SERVICE 

šiais metais pajamų mokesčių 
užpildymas labai pasikeitęs! 

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 West 63 St ree t 
Chicago, III. 60629 

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

I 

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 

Open hse. — mušt see. By owner — 
Sund. 12-4 pm. 3737 W. 75th PI. Excep-
tionaly clean Ready to movė m. 3 bdrms, 
brick ' raised ranch"; centrai air. IVį bath. 
21/2 car garage. Fimshed bsmt with 12 ft. 
bar Ali aluminum trim. Newer roof. cement 
side drive & patio: 50 gal. hot vvater heater; 
mterior has nevver plush carpeting and 
nevver no-wax floor If you apprct. quahty 
call for pvt shovving. High eighties. 
585-5713. 

NAUJAS namas. 3722 W. 61st St.; 3 mieg. 
1 % prausyklos; Tik $78,000.00! 

77th & Christiana. 5 kamb. mūras su 
įrengtu rūsiu ir ekstra prausykla, centrali-
nis vėsinimas; apšildomas garažas. Virš 
$60 tūkstančių. 

Galvojate parduot i? [vert insime 
nemokamai. Skambinkite: Satelllte Reai 
Estate, 737-2300. 

GznM& 
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KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITE MAYER 

284 -1900 

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

Reikia pardavimui vieno arba 2-jų 
butų namų. Turiu gerus pirkėjus. Jei 
norite parduoti, prašau skamb.: 
778-6916, brokeris P. Žumbakis. 

Namas apžiūrėjmul. sekmad.. kovo 20 
d.. 1-4 v. p.p.. 6154 S Kolmar. i v 2 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; 
aluminie pastogės; 2 auto garažas. 
Skambinkite dabar! 

Namas apžiūrėjimui, sekmd., kovo 2 0 
d., 6137 S. Natema. 4 mieg. kamb mū
ras: 13/« prausyklos: didžiulė vi-luvė su 
ąžuolinėmis spintelėmis: ištisas rūsys: 
užpakalyje namo atvira graži veranda: erd
vus kiemas; nauji kilimai, 2 namų apyvokos 
reikmenys; namas puikiai išlaikytas Pasku
bėkite ir apžiūrėkite šj gražuolj šiandien' 

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

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
5ėkm:ngai .jums patarnaus Mes jums 
gahme padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
3abar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tol. — 434-710O 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas i 
5610 S. Pulaski Rd., Chlcago 

PHONE — 581-4111 

Ribotą laiką McKey & Poague nekiln. turto 
agentūra ims tik 5% komiso iš DRAUGO 
skaitytojų, kurie norės parduoti nuosavybes. Kar
tu ši agentūra siūlo savo pilną profesinį 
patarnavimą. Jau 98 metai kaip ji padeda 
lietuviams. Galima susikalbėti lietuviškai. Alex-
ander J. Mockus, VP & Manager. Skambinkite 
767-6655. 

McKey & Poague 
6610 S. Pulaski 

Chicago, IL 60629 



MAŽOJI LIETUVA IR 
VARMOS VYSKUPIJA 

JUOZAS VITĖNAS 

LB veikėjams dar neužbaigus 
savo kampanijos dėl Vilniaus 
arkivyskupijos priskyrimo prie 
Lietuvos bažnytinės provincijos, 
Mažosios Lietuvos veikėjas 
Martynas Gelžinis jau skelbia: 
„Mūsų uždavinys yra prašymais 
ir publicistika įtikinti Šv. Sostą 
ir Europos viešumą to krašto 
lietuviška praeitimi ir juos 
paveikti, kad iki tol, kol istori
jos banga išplaus maskolius iš 
Lietuvos, Šv. Sosto dekretai 
leistų Mažajai Lietuvai 
nekliudomai grįžti į motinos 
Lietuvos glėbį". („Draugas", 
Nr. 40, 1988 vasario 27). 

Žinoma, tai patriotinis uždavi
nys ir kas gali prieš jį 
pasisakyti. Tačiau bėda yra, kad 
toks uždavinys skelbiamas 
gerai nesusipažinus su 
klausimu. Todėl kartais 
skelbiama išgalvotų dalykų ar 
daroma nepagrįstų išvadų. Tuo 
būdu visuomenė klaidinama ir 
nustatoma prieš Šv. Sostą, 
apkaltinus jį, kad jis nesutvarko 
reikalų taip, kaip kai kurie 
veikėjai norėtų. 

M. Gelžinis siūlo paveikti, kad 
„Šv. Sosto dekretai leistų Ma
žajai Lietuvai nekliudomai grįž
ti į motinos Lietuvos glėbį". 
Matyt, jis pamiršo, kad Šv. Sos
tas teritorinių klausimų ne
sprendžia ir valstybių sienų 
nenustat inėja, bet t iktai 
bažnytinių provincijų ar vysku
pijų ribas priderina prie valsty
bių sienų. Tai žinoma Vatikano 
praktika, ir Br. Nemickas ją 
teisingai taip nusako: „Šventa
sis Sostas bažnytinę hierarchinę 
sąrangą priderina prie valsty
bių politinių sienų. Tačiau 
niekados nesprendžia šio 
uždavinio staiga, bet visados 
ištiria teisinę, politinę bei 
pastoracinę tikrovę ir tik tada, 
kai jau nusistovi valstybių sie
nos, kai jos suderinamos tarp
tautinėmis sutartimis, prideri
na ir diecezijų sienas" (Pas. Liet. 
Nr. 11, 1987 lapkritis). 

Todėl M. Gelžinis neteisingai 
teigia, kad „kai 1972 metais 
Vat ikanas įjungė Varmos 
vyskupiją į Varšuvos dieceziją, 
jis įjungė ir Mažąją Lietuvą į 
Lenkijos centrinius kraštus". 

Vadinasi, anot Gelžinio, 
bažnytiniu aktu (Varmos vysku
pijos įjungimu į Varšuvos 
dieceziją) Vatikanas išsprendė 
tertorinį klausimą (įjungė 
Mažąją Lietuvą į Lenkijos 
teritoriją). Tai neįmanoma pir
miausia dėl to, kad bažnytiniu 
aktu negalima išspręsti terito
rinių klausimų, o antra, Vati
kanas, kaip žinoma, teritorinių 
klausimų nesprendžia. 

Be to, kaip atrodo, M. Gelži-
niui nevisai aišku, ką Vati
kanas 1972 metais padarė, nes 
jis sako, kad tuomet Vatikanas 
„įjungė ir Mažąją Lietuvą į 

Lenkijos centrinius kraštus". 
Sunku suprasti, ką tai reiškia. 

Iš tikrųjų Vatikano 1972 
birželio 28 d. pranešime apie 
Bažnyčios pertvarkymą Ode
rio—Neissės srityse t a i p 
sakoma: ,,Tuo pat m e t u 
Šventasis Tėvas patvarkė, kad... 
Ermlando CVVarmijos) diecezija 
(taptų) Varšuvos arkidiecezijos 
sufraganine vyskupija" (P. 
Liet. Nr. 11, 1987 lapkritis). 
Paprastai tariant, tai reiškia, 
jog popiežius nustatė, kad Var
mos vyskupija pr ik lauso 
Varšuvos arkivyskupijai. Taigi 
buvo nustatyta vienos vyskupi
jos priklausomybė nuo kitos, 
o ne kokios ter i tor i jos 
priskyrimas Lenkijai. Todėl 
neteisinga aiškinti, kad Varmos 
vyskupijos priskyrimu Varšu
vos arkivyskupijai Vatikanas 
įjungė Mažąją Lietuvą į 
Lenkiją. 

Iš tikro Vatikanas labai 
stropiai rūpinasi , kad 
bažnytinių reikalų tvarkymu 
neįsikištų į sienų ar teritorinius 
klausimus. 1972 m. Vatikanas 
pertvarkė vyskupijų padėtį 
Oderio-Neissės srityse po to, kai 
1970 m. buvo sudaryta sienų 
sutartis tarp Lenkijos ir Vakarų 
Vokietijos. Kadangi Vokietijos 
klausimas dar nėra galutinai 
išspręstas, todėl Vatikanas, 
paskelbęs vyskupijų pertvar
kymą, pareiškė: „Šventasis 
Sostas nepriduoda sutarčiai 
kitos reikšmės, kaip tik tą, kuri 
jai priklauso pagal tarptautinės 
teisės bendrąsias tarp dviejų 
atitinkamų suvereninių vals
tybių sudarytų sutarčių ver
tinimo normas" (Pas. Liet. ten 
pat). Taigi Vatikanas atsiribojo 
nuo aiškinimų, kad jis šiuo pert
varkymu suteikia šiai sutarčiai 
kitokią reikšmę, negu j a i 
priklauso pagal tarptaut inę 
teisę. 

Karaliaučius tebepriklauso 
Varmos vyskupijai? 

M. Gelžinis cituoja Lietuvių 
enciklopediją, kur kun. Jatulis 
rašo,kad „Po II pas. karo Var
mos vyskupijos ribos praplėstos 
pietų vakarų kryptimi, įjun
giant ją Olsztyno (Allensteino) 
vaivadijon, jos šiaurės sritis su 
Karaliaučiumi įjungta į Sovietų 
Sąjungos teritoriją". M. Gelžinis 
iš to daro išvadą, kad „religiniu 
atžvilgiu Varmos vyskupijos 
šiaurės dalis su Karaliaučiumi 
tebėra Varmos vyskupijos 
dalimi". 

Tai gali būti, jei popiežius 
Varmos vyskupijos nepertvar
kė, kai Rytprūsiai buvo pada
linti tarp Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos, ir Varmos vyskupi
jos ribų nepriderino prie Len
kijos — Sovietų Sąjungos sienos, 
kaip paprastai Vatikanas daro. 

Tačiau Varmos vyskupijos pra
plėtimas pietų vakarų kryptimi 
tarsi rodo, jog tai galėjo būti 
padaryta kompensuojant už tai, į 
kad jos šiaurės sritis su Ka
raliaučiumi buvo įjungta į So-
vietų Sąjungos teritoriją, taigi 
atskirta nuo Varmos vyskupi
jos. Jei taip buvo padaryta, tai 
M. Gelžinio išvada neteisinga, 
kad „religiniu atžvilgiu Varmos 
vyskupijos šiaurės dalis su 
Karaliaučiumi tebėra Varmos 
vyskupijos dalis". 

Taigi tiktai iš kun. Jatulio 
pateiktų žinių Lietuvių enci
klopedijoje neaišku, kaip iš 
tikro yra su šiaurine Varmos 
vyskupijos dalimi, kuri apima 
Mažąją Lietuvą. Todėl savo 
išvadą M. Gelžinis turėtų 
aiškiau įrodyti, remdamasis 
dokumentais ir autoreti te-
tingais šaltiniais, ne tiktai 
enciklopedinėmis žiniomis. 

Klaipėdos p re la tū ra 

M. Gelžinis teisingai primena, 
kad Klaipėdos kraštas iki jo 
įsijungimo į Lietuvos respubliką 
bažnytiniu atžvilgiu priklausė 
Varmos vyskupijai, ir toliau jis 
cituoja 1928 m. išleistą Landge-
richtrato A. Roggės knygą, 
kurioje rašoma: „Klaipėdos 
krašto katalikiškų parapijų 
teisinę padėtį reguliavo (iki šiol 
nepaskelbta) popiežiaus bulė, 
atskyrusi šias parapijas nuo 
Varmos vyskupystės ir, suglau
dusi į Klaipėdos prelatūra, 
pavedusi jas Telšių vyskupystei. 
Iki šiol šitas aktas nėra sut
varkytas valstybės įstatymu". 

Čia Roggė klysta ar nežino 
dviejų dalykų: bulė Lithuano-
rum Gente, kuri sureguliavo 
Klaipėdos krašto parapijų tei
sinę padėtį, buvo paskelbta 
1926 m., įsteigiant Lietuvos 
bažnytinę provinciją. Joje, 
išvardijant vyskupijas, buvo 
pasakyta , kad Klaipėdos 
prelatūra pr iklauso Telšių 
vyskupijai: „...propria consti-
tuatur Provincia Ecclesiastica, 
quaeque constabi t : sede 
Kaunensi, uti metropolitana. et 
diocesibus: Telšensi una cum 
Praelatura Klaipedensi, Pane-
vežensi, Vilkaviškensi et Kaiše-
dorensi, uti suffraganeis". 

Šis aktas ta ip pat buvo 
suregul iuotas valstybės 
įstatymu — 1927 m. Lietuvos 
konkordatu su Vatikanu. Jo IX 
str. taip sakoma: „Nė viena 
Lietuvos respublikos dalis ne
priklausys nuo vyskupo, kurio 
buklas rastųsi už Lietuvos 
valstybės sienų. Bažnyčios 
provincija, kurios diocezijos ir 
prelatūra yra nustatytos Bulle 
Lithuanorum Gente, nebus kei
čiama, nesusitarus iš anksto su 
Lietuvos vyriausybe, išėmus 
parapijų ribų pataisymus, reika
laujamus tikinčiųjų gerovės. 
Šiaip ar taip bažnytinės provin
cijos, diecezijų ir prelatūros 
ribos sutaps su Lietuvos vals
tybės sienomis". 

Konkordatas yra valstybės 
sutartis su Vatikanu dėl baž
nytinių reikalų tvarkymo ir jis 

f \ r l midlcind Fcdcrcil 
^^^^~ Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 & HARLEM AVE 

598-9400 

EDE 
LENOER 

turėjo būti Lietuvos seimo rati
fikuotas. Tačiau tais pačiais 
metais seimas buvo paleistas ir 
konkordatas liko neratifikuo
tas, tačiau galiojo. Jį nutraukė 
Lietuvos „liaudies vyriausybė" 
1940 liepos 2 d. 

Taigi Bulla Lithuanorum 
Gente ir konkordatu Klaipėdos 
krašto katalikų parapijos buvo 
atskirtos nuo Varmos vyskupi
jos ir iš jų sudaryta Klaipėdos 
prelatūra, kuri buvo priskirta 
prie Telšių vyskupijos. 

Teisingo atsakymo 
ieškant 

M. Gelžinis, rašydamas apie 
„Mažlietuvių uždavinius ateity
je", pažymi: „Teisingas at
sakymas į klausimą — Ar Mažo
ji Lietuva (Kaliningrado sritis) 
buvo Varmos vyskupijos dalimi? 

— yra trečias Mažosios Lietuvos 
problematiką aiškinantis šal
tinis. I toki klausimą teisin
gą atsakymą radau pas kun. dr. 
K. Gečį, kun. dr. P. Bajerčių, 
kun. dr. P. Jatulį ir Landge 
richtratą dr. Albrecht Rogge". 

Kaip matome, M. Gelžinio 
minėtuose šaltiniuose rastas at
sakymas nėra visai teisingas ir 
jo išvada, kad Vat ikanas 
„įjungė ir Mažąją Lietuvą j 
Lenkijos centrinius kraštus", 
yra klaidinga. Todėl, kol šis 
k laus imas nėra t inkamai 
išsiaiškintas, gal re ikėtų 
palaukti ir dėl kreipimosi į 
popiežių. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. kovo mėn. 19 d. 

Ne kiekvienas didelis darbas 
yra geras, bet kiekvienas geras 
darbas yra didelis. 

Demostenas 

Su dideliu skausmu pranešame, kad kovo 15 d., Los 
Angeles, savo namuose mirė mūsų mylimas Vyras ir Tėvas 

A.tA. 
PETRAS DOMKUS 

Gimęs Lietuvoje, JAV išgyveno 44 metus. Laidotuvės 
įvyko kovo 19 d. Po gedulingų pamaldų Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, velionis buvo nulydėtas ir palaidotas Šv. Fer
nando Misijų kapinėse, šalia jauniausiojo sūnaus Jono, 
mirusio prieš septyniolika metų. 

Giliai liūdinti žmona Danutė, sūnūs Romas, Kazi
mieras ir Pranas su šeimomis, trys broliai, pusbrolis 
kun. P. Cibulskis ir kiti giminės Čikagoje bei Lie
tuvoje. 

Uošviui 
A.tA. 

STANLEY RADICK 
mirus, Vaikų Namelių mokytojos pavaduotojai, 
VIDAI RADICK ir jos šeimai reiškiame gilią 
užuojautą. 

Vaikų Nameliai 

Mūsų mielai 

A.tA. 
LEOKADIJAI GAILIUŠIENEI 

mirus, giliam skausme pasilikusį jos vyrą ANTANĄ, 
dukteris MARIJĄ VALIENE, JŪRĄ VIESULIENE 
ir anūkus bei ki tus gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Bronė ir Viktoras Motušiai 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
AGNIETĖS MICKEVIČIENĖS 

Š.m. kovo mėn. 20 d. sueina dešimt metų nuo mūsų 
mylimos Motinos ir Senelės mirties. Šią liūdną sukaktį 
minint, šv. Mišios už velionės sielą bus atnašaujamos 
sekmadienį, kovo mėn. 20 d., 11:15 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. 

Prašome artimuosius prisiminti velionę savo 
maldose. 

Sūnus Gediminas, marti, vaikaičiai 
ir provaikaičiai. 

Valdybos nariui 

A.tA. 
ROMUI MALDŪNUI 

mirus, žmonai LIUCIJAI, dukrai DONAI, sūnui RO
BERTUI, anūkams CHRISTOPHER ir ROBERTUI, 
broliui JULIUI ir seseriai AGNEI Lietuvoje ir kitiems 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Amerikos Lietuviu Respublikonų 
Illinois Lyga 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P «*.Yfl VIENINTELĖ PROFESIONALI 
A V I ' / j f l L ^ LIETUVIŲ KELIONIŲ 
P Af\jt^J^* IŠTAIGA KANADOJE 

S K E L B I A ir 
G A R A N T U O J A 

P i g i a u s i a s k a i n a s k e l i o n ė s e i 
L I E T U V/V 1988 metais 
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų 

Gegužės 6 - 20 Liepos 6 - 20 
Gegužės 19 - birželio 3 Liepos 20 • rugpjūčio 2 
Gegužės 25 - birželio 8/12 Rugpjūčio 1 1 - 2 7 
Birželio 9 - 24 Rugsėjo 2 - 1 6 
Birželio 30 - liepos 17 Spalio 7 - 21 

Gruodžio 27 - sausio 10 1989 m. 
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

S m u l k e s n e s ž i n i a s t e i k i a m e 
tOl. (416) 769-2500 

# » » * * * » # * • * * • • * * * * • » * * * » * * • * * * * * * * * * * * * » * * 
Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: 

AUDRONĖ, LIUSĖ, DALIA, INGĖ, JOANNE, PAULIUS. 
Mes ^aioame — lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 

lenkiukai, vokiškai, itališkai, ispaniškai 
Mūsų įstaigoje 'engti kompiuteriai PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų (Staiga ya narys — IATA. T-comm. BBB CLIA 

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto. Ont., Canada. M6S 1M7 
Tel. (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR 
KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS 

Mūsų regisfacijos numeriai: relail nr 2559030 wriolesale nr 2475066 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t r e e t - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

\ \ 



DRAUGAS, šeštadienis. 1988 m. kovo men. 19 d. 

x Mar i jonu b e n d r a d a r b i ų 
se imas bus kovo 20 d., sekma
dienį. Sv. Mišios bus 11 vai. 
Marijonų koplyčioje, o paskui 
bendri pietūs ir seimo posėdžiai 
vienuolyno salėje. Visi nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti, nes 
seimas būna t ik vieną kartą 
metuose. 

x E t n o g r a f i n i s ansambl i s , 
priklausąs Pedagoginiam Li
tuanis t ikos ins t i tu tu i , vado
vaujamas lektor iaus Arvydo 
Zygo. bus Jaun imo centre kovo 
19 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Bus 
statoma rugpjūtės pabaiga — 
..Bėkit, bareliai"'. Visus kviečia 
dalyvauti pats ansamblis ir Ped. 
Lituanistikos inst i tutas . 

x P r u d e n c i j a i r S t a s y s 
J o k u b a u s k a i y r a vieni iš 
pirmųjų stambesnių aukotojų 
mecenatų, kurie remia šiais 
metais vykstančius Kanadoje 
tris didelius renginius: Tautinių 
šokių šventę. Kul tūros kongre
są ir PLB seimą. Kviečiame 
visus tap t i mecenatais . Pa
aukoję 500 dol. y ra skaitomi me
cenatais ir gauna du garbės 
bilietus į visus renginius. 

x Dr. K. ir M. Ambrozaič ia i 
yra vieni iš pirmųjų šiais metais 
vykstančių įvykių Kanadoje 
PLB seimo, Kul tūros kongreso 
ir Tautinių šokių šventės mece
natai. Dr. K. Ambrozaitis yra 
ilgametis JAV LB Tarybos 
narys, ..Gajos" korporacijos pir
mininkas. Marytė Ambrazai
t ienė y r a m e n i n i n k ė . Abu 
plačiai reiškiasi lietuviškame 
ku l tū r in i ame ir visuomeni
niame gyvenime. 

x Mokyk los Motinų k lubas 
t u r ė s susi r inkimą ateinantį 
pirmadienį, kovo 21 d., S vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimime 
parapijos mokyklos salėje. Vin
cas Petrošius, Vince"s Flosver 
Shop savininkas, pamokys, kaip 
gražiai padaryti gėlių puokštes. 
Visos mamytės kviečiamos susi
rinkime dalyvauti ir pasimokyti 
tvarkyti gėles. 

x Kvieč iame visus dalyvauti 
pokylyje g e g u ž ė s 15 d. 3 vai. 
p.p. J aun imo centre ir paremti 
VIII Laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventę, VII PLB 
Seimą ir IV Kultūros kongresą. 
Programoje: įvairių taut . šokių 
grupių pasirodymai. Stalai užsi
sakomi: dienos metu pas N. 
Balzariene. 778-2200, vakarais 
pas . P. J o k u b a u s k i e n ę . 
974-1821 arba A. Vaitienę, 
831-2813. 

(sk) 

x B a l t i c M o n u m e n t s , Inc. , 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2*82. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x A k i n i a i s i u n t i m u i i Lie
tuvą. Kreiptis į V, Karosaitę 
- Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x L ie tuv ių M o t e r ų Federa -
cijk s Chicagos klubas ruošia 
tradicinį velykinį stalą š.m. 
balandžio 10 d. 2 vai. p.p. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Rezervacijoms ir tolimesnei 
in formaci ja i s k a m b i n t i : 
257-2558. 

(sk) 

x P e r k u au tomobi l ius ir ki
t a s p r e k e s jūsų giminėms Lie
tuvoje . Tarpininkauju nebran
giai. P a s i t i k r i n k i t e . Lydėsiu 
pirmą grupę balandžio 24 d. 
Siunčiu siuntinius, k a r g o į Lie
tuvą. Parūpinu s t e reo , v ideo 
aparatūrą. Giminėms iškviesti 
p a t a r n a v i m a s n e m o k a m a s . 
Skambinkite rytais 7-9 vai., 
vakarais iki 9 vai. ir šeštd., 
sekmd. 312-430-4145. Rašykite: 
R o m a s P ū k š t y s , 9040 S. Ro-
b e r t s , H i c k o r y Hi l l s , 111. 
60457. 

(sk) 

x So l . B i r u t ė s D a b š i e -
nės-Vizgirdienės ir sol. Ričar
do Daunoro , a k o m p a n u o j a n t 
m u z . A l v y d u i V a s a i č i u i , 
koncertas, kur) rengia ..Drau
go"' renginių komitetas, bus 
kovo 20 d., sekmadienį. 3 vai. 
p.p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Koncerte bus duetai , 
liaudies dainos, sukompanuotos 
mūsų žymiųjų kompozitorių, ir 
arijos iš pasaulinės muzikos. 
Bilietus galima įsigyti Vaznelių 
pai duotuvėje ir bus galima gau
ti prie įėjimo. 

x Korp ! G a j o s , k a t a l i k ų 
med ikų d raug i jos , sus i 
kaupimas bus kovo 27 d., sek
madienį, 10 vai. Mari jonų 
koplyčioje. Po pamaldų bus ben
dri pusryčiai ir susirinkimas bei 
pranešimai Marijonų salėje. 
Visi n a r i a i su š e i m o m i s 

čiami pamaldose ir susi
r inkime dalyvauti. 

x Ska idr ių montažą ..Puns
ko lietuviai" matysime vaka
ronėje kovo 25 d., penktadienį. 
Jaunimo centro kavinėje. An
drius Smitas. Vasario 16 gimna-

- direktorius Vokietijoje, 
ka lbės apie gimnazi ja , jos 
mokinius. Europos lietuvius ir 
mūsų vaikus. Kviečiame visus 
vakaronėje dalyvauti. 

x Dr. L e o n o Kr i auče l i ūno , 
t a r y b o s v i c e p i r m i n i n k o , 
rūpesčiu pakviesta iš Washing-
tono E. Abrutienė, buvusi kali
nė Mordovijoje ir tremtinė Sibi-

i; kovo 27 d., sekmadienį, 3 
v. p.p. Tautiniuose namuose 
papasakos savo išgyvenimus. 
Kviečiami visi. 

x P r a l e i sk i t e sava i t ę P a 
l a n g o s pl iaže! Už nedidelę pri
dėtinę kainą G. T. INTERNA
TIONAL birželio, l iepos ir 
rugpjūčio mėn. ekskursijų daly
viai gali praleisti 7 dienas pri
vačiame kurorte Palangoje. Čia 
G i n t a r o muzie jus , B i r u t ė s 
kalnas. 19 a. botanikos parkas . 
Čia palydėsite saulę nuo gar
siojo Palangos tilto! K r e i p t i s : 
10401 S. R o b e r t s Road , P a l o s 
Hills , IL 60465. TeL: (312) 
430-7272. 

(sk) 

x I šnuomojami b u t a i . \ juos 
kviečia pavasarėjantis Lemon-
t a s . Naujoje Amber Sh i res 
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
n i n k e , m a l o n i l i e t u v i š k a 
a p l i n k a , e r d v u s k i e m a s . 
Tikimasi grei tai atidaryti toje 
pačioje pa t a lpo je e s a n č i ą 
puošnia bažnyčią pamaldoms. 
Skambinkite 312/257-7484 bet 
kuriuo laiku. 

(sk) 

x I e škau i š s inuomot i k a m 
ba r į . Galiu padėti senesnio 
amžiaus savininkui prižiūrėti 
narna ir nuvežti aps ip i rk t i . 
Skambinti po 5 vai. vakaro: 
434-4639. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . S k a m b i n k i t e 
R E MAX F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x N A M A M S P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais tmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais Kreipki
tės i Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7 7747. 

(sk.) 

x Kovo 23 d., t r e č i ad i en į , 
" 6:30 v.v. Tautiniuose namuose 

bus spaudai ir visuomenei pra
nešimas apie Sovietų propagan
dines pastangas „suporuoti" 
okup. Lietuvos Vilniaus miestą 
su Madisonu. Wisc. Pranešimą 
darys Madisono Altos skyriaus 
pirm. inž. Algirdas Čuplėnas. 
Tuo reikalu bus parodytos ir 
dokumen t inės video filmos. 
Kviečiami visi dalyvauti. 

x Sol . R i č a r d o D a u n o r o į-
dainuotų plokštelių bus galima 
įsigyti su jo paties autografu šį 
sekmadienį, kovo 20 d. „Drau
g o " koncerto metu Marijos 
aukšt . mokyklos salėje. Plokš
telės yra labai įdomios ir t ikra i 
vertos įsigyti 

x G e n . T. D a u k a n t o j ū r ų 
š a u l i ų k u o p o s metinis visuo
tinis narių susirinkimas šaukia
mas kovo 27 d., sekmadienį, 3 
va i . p .p . Šau l ių n a m u o s e . 
Kuopos nariai — jūrų šaulės ir 
š a u l i a i , tu r in t i e j i š au l i šką 
uniforma, susirinkime dalyvau
ja uniformuoti. Bus daromos 
nuotraukos kuopos 25-rių metu 
s u k a k t u v i n i a m l e i d i n i u i . 
Kviečiami visi Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių kuopos nariai 
dalyvauti . 

x R ū t a M u s o n y t ė i r Aly tė 
G r a ž y t ė , Kristijono Donelaičio 
l i tuanist inės mokyklos moky
tojos, paruoš programą Verbų 
sekmadienio priešpiečiams Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
kovo 27 d. 

x „Ži lv ič io" ir „Gijos t a u 
t in ių šokių grupės rengia tau
t inių šokių pasirodymą ir ben
drus šokius balandžio 23 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Šaulių 
n a m u o s e . Bus p a r u o š t i 
užkandžiai. Muzika tvarkys L. 
Stankai t is . Smulkesnės žinis 
bus duodamos vėliau. 

x Ner ingos r e s t o r a n e , 2632 
W. 71st St., šeštd., kovo 19 d. šv. 
Juozapo proga klientai galės 
veltui paragauti įvairių skanės
tų nuo saldumynų stalo. 

(sk) 

x T r a d i c i n ė s G a v ė n i o s re
k o l e k c i j o s l ietuvių jėzui tų 
koplyčioje įvyks prieš Verbas 
ketvir td. , penktd. i r šeštd., 
k o v o 24, 25 i r 26. Tomis die
nomis koplyčioje konferencijos 
vyks rytais 10:30 vai. ir vaka
rais 7 vai. Rekolekcijoms vado
vaus Tėv. Antanas Saulai t is , 
S. J. Rekolekcijos baigsis Verbų 
sekmadienį 10:15 vai. Mišiomis, 
po kurių Jaunimo centre ruošia
mi pusryčiai. 

(sk) 

x A m e r i c a n T rave l Service 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skrist i iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą. Los 
Angeles, Cleveland, ar k i tus 
miestus. Taip pat t u r i žmogų 
New Yorke, k u r i s s u t i n k a 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į k i tus mies
tus. Tą patį pa tarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems j Lietuvą. 
Kreiptis į A m e r i c a n T r a v e l 
Se rv ice B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave„ Chicago , EI. 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir kit iems dokumentams, 
kur ias galima tuojau atsiimti . 
American Travel Service Bu
reau. 9727 S. Western Ave., 
C h i c a g o , 111., 6 0 6 4 3 . Tel . 
238-9787. 

(sk.) 

x „ D r a u g o " a d m . 1988 ge
gužės mėn . v i d u r y organizuo
ja dviejų savaičių ekskursiją į Eu
ropą, aplankys Vieną Austrijoj, 
Budapeštą Vengrijoj, Zagrebą, 
Dubrovninką ir Medjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
nius reikalus tvarko Amer i can 
T r a v e l Se rv i ce B u r e a u , 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643. tel. 312-238-9787. Išvy
kimo data ir k i ta platesnė 
in formac i ja bus p a s k e l b t a 
v ė l i a u - (sk.) 

Dail. Magdalenos B. Stankūnienės meno darbų atidaryme Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 
Prieky — Viktutė Gylytė. Iš kairės: Dana Gylienė, Nora Gylienė, Julija Gylienė ir dail. M. 
Stankūnienė. Nuotr. J . Tamulaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Biru tė Tamulienė, buvusi 
i lgametė Šv. Kazimiero Los 
Angeles parapijos klebonijos 
šeimininkė, išsikėlė arčiau savo 
sūnaus šeimos. Klebonija dabar 

x A. a . b iochemi jos d r . 
Kazio M a r t i n k a u s (1953-1984) 
prisiminimui yra įsteigtas 1985 
m. jo tėvų. sesers ir artimųjų 
stipendijos fondas, kuriuo gali 
p a s i n a u d o t i visi la isvojo 
pasaulio lietuviai s tudenta i , 
s i e k i a n t y s m a g i s t r o a r b a 
doktorato laipsnio iš griežtųjų 
mokslų. Daugiau informacijos ir 
gaut i prašymų formas rašyti 
š iuo adresu: Kr is t ina Mar-
t inkus , dr. Kazys Mar t inkus 
Memorial Scholarship Fund, 
7120 S. Richmond, Chicago, Il
linois, 60629 USA. Prašymų for
mos tur i būti grąžintos iki 1988 
m. gegužės 20 d. 

' x L igos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipt is pas A. Lauraitį , A & L 
In su rance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti a r parduoti namą Cicero, 
Bervvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Rea l ty , 5727 W. C e r m a k R d „ 
Cicero , IL. TeL 656-2233. Įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktorą*. V i k t o r a s Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. J e i g u m e s 
nega l im parduot i : m e s ga l im 
p a t y s nupirkt i l 

(sk.) 

ieško naujos še imin inkės , gyve
n a n č i o s Los A n g e l e s a r 
norinčios į tą mies tą persikel t i . 

— A p r e i š k i m o l i e t u v i ų pa
rapi joje Brooklyne gavėnios re
kolekcijos bus kovo 24-27 die
nomis. Baigiamos kovo 27 d. 11 
vai. ryto. Rekolekcijas ves kun. 
Vytautas Bagdanav ič ius . MIC. 

— A. a. V i n c a s B u d n i n k a s , 
89 metų amžiaus, mirė Woodha-
vene, N.Y., vasar io 28 d. Nuliū
dime liko žmona ir keturiom 
dukros su šeimomis . 

— A. a. W i l l i a m F a b e r , 75 
m e t ų a m ž i a u s , m i r ė savo 
namuose Sun Ci ty , Ariz. , va
sario 17 d. J i s p r i e š k iek laiko 
t u r ė jo s avo p a r d u o t u v ę , 
priklausė l ie tuvių misijai ir 
draugavo su l ie tuvia is . 

— J u n g t i n i ų A m e r i k o s 
V a l s t y b i ų S v e i k a t o s ir 
socialinių reikalų departamento 

x A m e r i c a n T r a v e l Se rv i ce 
B u r e a u ruošia vienos savai tės 
kelionę į Alaską š.m. rugpjūčio 
12-19 d. Informacijai skambin
ki te arba rašyk i t e : A m e r i c a n 
T r a v e l S e r v i c e B u r e a u , 9727 
S. W e s t e r n A v e . , C h i c a g o , IL 
60643 tel . : 312-238-9787. 

(sk) 

x K a u n i e č i ų i r jų p r i e t e l i ų 
dėmes iu i ! Dalyvaujantys G. T. 
I N T E R N A T I O N A L e k s k u r 
sijoje nr. 8808/F rugpjūčio 15-31 
d. gali r ink t i s apsistot i Kaune , 
vietoj Vi ln iaus . Neskubėdami 
galėsite apžiūrėt i Kauno ir apy
linkių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su drauga is ir 
g iminėmis . Šios ekskursi jos 
dalyviai ta ip p a t p ra le i s 3 
dienas Olandijoje. Vietų skai
čius ribotas. Kreipt is : 10401 S. 
R o b e r t s R o a d , P a l o s Hil ls . IL 
60465. Tel . : (312) 430-7272. 

(sk) 

d r . O. R. Bowen p a s k y r ė 
Eugenijų J . Žiūrį, J r . , vienu iš 
penkiolikos patarėjų sveikatos 
aprūpinimo reikalams. Tie pata
rėjai susirenka keletą kartų per 
me tus , keliauja po įvairias 
kraš to sri t is , t i r ia ir rekomen
duoja d e p a r t a m e n t u i kokių 
re ikėtų imtis priemonių tinka
mai ap ta rnau t i žmones vie
tovėse, k u r nėra pakankamai 
gydytojų bei kitų sveikatos sri
ties specialistų. Malonu, kad lie
tuvis paskirtas atsakingoms pa
reigoms. Eugenijus Žiūrys yra 
v ieno s k y r i a u s v i r š i n i n k a s 
Travelers Insurance Co., Hart
ford, Conn., ir su žmona Regina 
be i d u k r e l e L i n a gyvena 
Wethersfield, Conn. 

KANADOJE 

— L i e t u v o s N e p r i k l a u 
s o m y b ė s šventė Montrealyje 
buvo paminėta vasario 21 d. Šv. 
Mišias a t la ikė ir pri taikytą pa
mokslą Aušros Var tų bažnyčioje 
pasakė kun . J o n a s Kubilius. 
Giedojo muz. Aleksandro Stan
kevičiaus vadovaujamas choras 
ir sol. A. Keblys. Minėjime daly
vavo ir valdžios atstovai. „Pava
sario"' mergaičių choras padai
navo keletą dainų. Paskaitą 
ska i tė PLB p i rm. Vytautas 
K a m a n t a s iš Grand Rapids, 
Mich. „Gin ta ro" ansamblis pa
šoko tau t in ių šokių. Pabaigoje 
padėkojo visiems pirm. Arūnas 
Staškevičius. 

— M o n t r e a l i o l i t uan i s t i nė 
m o k y k l a paminė jo Vasar io 
16-tąją vasario 20 d. savo pa
talpose. Po vėliavos įnešimo, 
h imno ir žuvusių už Lietuvos 
laisvę pagerbimo paskaitą apie 
Maironį skaitė Vilija Lukoševi-
čiūtė, p r i ta ikydama nepriklau
somybės momentui . 

— P r i e š v e l y k i n ė s r e k o 
lekc i jos , kur ias ves kun. Jonas 
S taškus iš Mississaugos, Ont., 

Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje bus kovo 24-27 dienomis. 

— J ū r a t ė Šeškutė už pasižy
mėjimą dėstant anglų kalbą To
ronto universitete pereitų metų 
pabaigoje buvo apdovanota spe
cialiu žymeniu. 

— T o r o n t o ateitininkai stu
d e n t a i išsirinko valdybą, ku
rion įe ina pirm. Linas Daukša, 
vicepirm. ir sekr. Edvardas Ma
ci jauskas, sekr. Dana Gra-
jauskaitė, ižd. Prakapas, koresp. 
Bernadeta Abromaitytė. 

— K u n . K. Kaknevič ius iš 
Mississaugos, Ont., praves ga
vėnios rekolekcijas Sault Ste. 
Marie, Ont. ir apylinkės lie
tuviams kovo 20 d. 

— L i e t u v o s Nepr ik l auso 
m y b ė s dieną Sault Ste. Marie, 
Ont., lietuviai šiemet minėjo va
sario 20 d. Kalbą pasakė pirm. 
V. Kramilius, sugiedojo visi Lie
tuvos himną. Pačią vasario 16 
d. prie miesto rotušės buvo 
iškelta Lietuvos vėliava ir bur
mistras paskelbė lietuvių dieną. 

— G a v ė n i o s reko lekc i j a s 
Sudbury, Ont., lietuviams kovo 
19 d. praves kun. K. Kaknevi
čius iš Anapilio. 

— S u d b u r y , Ont., l i e tuv ia i 
Lie tuvos Nepriklausomybės 
dieną paminėjo vasario 14 d. 
Šventę pradėjo pirm. J . Paulai-
tis. Pabaigoje buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas, paruoštos ati
t inkamos rezoliucijos. 

— L o n d o n o lietuviai ge rb ia 
savo menininkus. Klebonas 
kun. B. Mikalauskas surengė 
vaišes pagerbti choro vadovę Ri
tą Abromaitytę-Vilienę ir „Pa
švaistės" chorą. Kalbą pasakė ir 
k l e b o n u i padėkojo choro 
seniūnas A. J. Švilpa. Taip pat 
prie meninio tobulumo prisi
deda gabi smuikininkė Regina 
Aleksiejūtė-Audet, kur i jgroja 
„Orchestra London Canada" . 

— L o n d o n o „ P a š v a i s t ė s " 
lietuvių choras, vadovaujamas 
muz. Ri tos A b r o m a i 
tytės- Vilienės, atlikdavo pro
gramas ir kitose kolonijose, bet 
ne visuomet ten būdavo tinka
mas pianinas . Dabar gali nau
dotis l ietuvių parapijos įsigytu 
pianinu ir jį gali vežti papras tu 
didesniu automobiliu. Taigi 
dabar galės vykti su programo
mis choras ir vežtis savo piani
ną. 

— M e n o galerijoje T o r o n t e 
„Del Bello Galery" pereitų 
metų pabaigoje buvo surengta 
miniatiūrinė paroda. Iš lietuvių 
joje dalyvavo A. Čepauskas, I. 
Daukšaitė-Guobienė, G. Dide-
lytė, G. Jonaitis, D. Jonkai-
tytė, N . Jurėnienė, V. Kisaraus
kas, R. Kapežinskas, R. Kmie-
l iauskaitė , E. K. Kravconaitė, 
K. Kupr iūnas , V. Lingys, J . 
Maldžiūnas, V. Markevičius, D. 
Radavičiūtė, N. Šaltenytė, J . 
S t auska i t ė , A. Seibutis, T. 
Vėbra, V. Jurbūnas, S. Eidri-
gevičius ir E. Misūnas. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 4604866 
Valandos pagal susitarimą 

Dalis susirinkusiųjų Vasario 16-tąją minint Rochesterio lietuvių gyvenvietėje. 
Nuotr. Vyt. Staškevičiaus 

A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 80629 

Tel. 7784800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 
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