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

Atsisakau būti sovietinės 
armijos kariu 

Gražulio Petro, Antano, 
gyvenančio Kapsuko rajono, 

Sasnavos kaime, 

Atviras laiškas Gynybos ministrui Jazovui, 
Kreipimasis į tikinčiuosius 

(Tęsinys) 

4. Viena dar labai svarbi prie
žastis, kurią esu minėjęs 
lapkričio 23 d. pareiškime, yra 
Lietuvos okupacija, įvykdyta 
1940 m. Šio gėdingo Molotvovo 
ir Ribentropo pakto, žinomo 
visame pasaulyje, nuslėpti 
neįmanoma, ir kol bus paverg
tos Pabaltijo tautos nuolat jis 
primins pasauliui, kokiu būdu 
„įstojo" šios tautos į Tarybų 
Sąjungos sudėtį. 

Taigi, Lietuvoje yra okupa
cinė kariuomenė ir okupanto 
priežiūroje statytinė valdžia, 
teismai ir visos kitos organizaci
jos neatspindi savo elgesiu 
teisingumo, bet vykdo užka
riautojo valią. 

Motyvuodamas aukščiau 
išdėstytais faktais, išstoju iš 
sovietinės okupacinės raudo
nosios armijos, kuri yra užkaria
vusi ir mano Tėvynę Lietuvą. Ir 
nuo šios dienos, t.y. 1988 m. sau
sio 11d. prašau mane nelaikyti 
jos nariu. Karinį bilietą, 
raudonais viršeliais, kuris 

atspindi sovietinės ideologijos 
veidą, grąžinu. 

Parašai, kurie dabar yra 
renkami gamyklose, įstaigose, 
organizacijose, kad Lietuva 
liktų okupuota, neturi jokios 
juridinės galios. Nes žmonės, 
pasakę kitokią nuomonę, bus 
persekiojami, su jais bus susi
dorota, jie laisvai išreikšti savo 
nuomonę neturi teisės. Tai gali 
ryžtis tik tas, kuris nebijo 
lagerių, psichiatrinių ligoninių 
ir kitokių represijų. 

Kad parašai būtų galiojantys, 
iš Lietuvos turi būti išvesta 
sovietinė okupacinė kariuo
menė, pravestas referendumas 
Suvienytų Nacijų Organizacijos 
globoje slaptu balsavimu. 

Tautų išstojimą iš Sovietų Są
jungos garantuoja Konstitucija, 
bet visa tai tik dar didesnė 
svajonė ir iliuzija, negu laukti, 
kad sovietinėje armijoje būtų 
gerbiamos tikinčiojo teisės. 

Laisvė dovanai nedalinama, 
ją reikia išsikovoti. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
POPIEŽIUS l 

SKANDINAVIJĄ 
Vakarų Vokietijoje šiomis die

nomis įvykusiame šiaurės Euro
pos kraštų vyskupų konferenci
jos suvažiavime buvo pranešta, 
kad popiežius Jonas Paulius II 
ateinančių metų pavasarį su 
apaštaliniu vizitu aplankys 
Daniją, Norvegiją, Švediją, 
Suomiją ir Islandiją. Tai bus pir
mas Bažnyčios istorijoje popie
žiaus vizitas Skandinavijos 
kraštuose. Šiai apaštalinei 
kelionei yra parinkta tema: 
Skelbkite Evangeliją visai 
kūrinijai. Pažymėtina, kad šiais 
metais spalio mėnesį Romoje 
bus paskelbtas palaimintuoju 
skandinavas vyskupas ir 
mokslininkas Nils Stensen. Į 
Romą šia proga atvyks gausi 
skandinavų katalikų maldi
ninkų grupė. 

BAŽNYČIOS ISTORIJA 
BUDAPEŠTE 

Budapešto universitete ne
seniai įvyko Bažnyčios istorijos 
simpoziumas, kurį suruošė 
Vengrijos vyskupų konferenci
ja drauge su Vengrijos Mosklų 
akademija ir universiteto 
vadovybe. Simpoziumo atidary
me iš Romos atvykęs Popiežiš
kojo istorijos mosklų komiteto 
pirmininkas prel. Maccarone 
perskaitė Vatikano valstybės 
sekretoriaus laišką, kuriame 
Popiežiaus vardu buvo sveiki
nami visi studijų suvažiavimo 
dalyviai. 

Simpoziumo metu buvo 
paminėtos vengrų tautos kata
likiško atsinaujinimo vado ir 
Budapešto universiteto įsteigėjo 
kardinolo jėzuito Peter Paz-
many 350-osios mirties metinės. 
Pažymėtina, kad iki 1950 m. 
Budapešto universitetas buvo 
vadinamas kardinolo Pazmany 

vardu. Kita simpoziumo diena 
buvo skirta vengrų valstybės 
įkūrėjui karaliui šventajam 
Steponui, minint jo mirties 950 
metines. Buvo taip pat apžvelgti 
svarbieji Vengrijos Bažnyčios 
istorijos įvykiai. 

Vengrijos primas arkivysku
pas Paskai savo žodyje kardi
nolą Pazmany pavadino „lem
tingu Vengrijos ir Bažnyčios 
istorijos asmeniu", o švietimo 
ministras Kopeczi pareiškė, kad 
kardinolas Pazmany buvo žy
mus valstybės vyras. 

TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS 

KONGRESAS 
Eucharistija yra individu

alinės ir socialinė taikos versmė 
asmenų, šeimų ir tautų gyveni
me. Tokia tema kalbėjo popie
žius Jonas Paulius II audienci
joje priimdamas keturiasde
šimties kraštų delegatus, kurie 
buvo susirinkę Romoje nusta
tyti 44-tojo tarptautinio Eu
charistinio Kongreso programą. 
Kongresas, kaip žinoma, įvyks 
Pietų Korėjos sostinėje Seoule 
mieste 1989 m. nuo spalio 5 iki 
8-tos dienomis. Šv. Tėvas pabrė
žė, kad krikščionim Jėzus 
Kristus yra vienintelė versmė 
tikrosios taikos, kurią j is 
nupelnė savo atperkančiąją 
auka, sutaikydamas žmones su 
Dievu ir žmones su žmonėmis. 

Demjanjukas užvedė bylą 
prieš OSI 

,,Viskas, kas įvyko Amerikoje, buvo 
neteisinga" 

New Yorkas. — Americans įrodymas, kad sovietiniai liudi-
for Due Process (ADP) praneša, ninkai yra nepatikimi. Anot 
kad balandžio 8 d., 9 vai. ryto, adv. Žumbakio: .,Šis Danyčenko 
Jonas Demjanjukas patraukė 

Pabaltiečių Jungtinio komiteto nariai turėjo bendrą konferenciją kovo 5 d. VVashinglone. Iš kairės 
matyti estė Mari - Ann Rikken, latvis Aristids Lambergs, dabartinis komiteto pirmininkas, estas 
Juhan Simonson, latvė Zinta Arums, lietuvis Grožvydas Lazauskas, latvis Ojars Kalnins, lietuvis 
Jonas Genys, estas Martin Suuberg, lietuvė Milda Vaivadienė, ir lietuvė Ginta Palubinskaitė, 
spaudos reikalų direktorė. 

Pašalintos kliūtys Afganistane 

— Valstybės departamen
tas pranešė, jog a tšaukia 
Amerikos ambasadorių Hume 
A. Horan iš Saudi Arabijos dėl 
jo asmeninių nesutarimų su 
Saudis vyriausybe. Diplomatas 
turi daug patyrimo Vidurinių 
Rytų problemose ir jis neat
šaukiamas kaip persona non 
grata iš Saudis valstybės pusės, 
bet tik dėl asmeninių nesuta
rimų. 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
ir komunistinio Afganistano 
vyriausybė pareiškė Taškente, 
jog jie tiki. kad yra pašalintos 
paskutinės kliūtys susitarti 
Afganistano reikalu. Abi vy
riausybės, kaip rašoma pareiš
kime, sutinka priimti Amerikos 
formulę Genevoje baigt i 
aštuonerių metų karą. Priimtas 
kompromisas leidžia Amerikai 
ir toliau teikti ginklus Afganis
tano laisvės kovotojams ir tuo 
pačiu nedraudžiama Sovietų 
Sąjungai aprūpinti ginklais 
komunistų vyriausybe Afganis
tane. Vakarų diplomatai Mask
voje sako, jog šis pranešimas lei
džia Genevoje aptarti nebeesmi-
nius klausimus ir pasirašyti su
tartį sekančią savaitę. 

Pareiškimo punktai 
Sovietų Sąjungos vadas M. 

Gorbačiovas ir Afganistano ko
munistų partijos vadas Na-
jibullah išleido bendrą pa
reiškimą spaudai, kuriame rašo: 

1. Sovietų Sąjunga ir Afga
nis tano respublika laikosi 
vasario 8 d. susitarimo, kuriuo 
būtų prieita politinio sprendimo 
ir įvyktų derybos praktiškais 
klausimais. 
2. Generalinis sekretorius ir • 

Afganistano prezidentas tiki, 
kad kliūtys pašalintos sutarties 
pasirašymui. Jungtinių Tautų 
gen. sekretoriaus asistento 
Diego Cordovez įnašas šiuo rei
kalu didelis. Afganistano prezi
dentas sveikina Sovietų Sąjun
gą ir Ameriką sutikus būti šios 
sutarties garantuotojais. 

3. Sovietų Sąjunga ir Afganis
t a n a s patvi r t ina ta i , jog 
pasirašius sutar+; , sovietų 
kariuomenė pradės pasitrau
kimą gegužės 15 d., kaip kad 
buvo numatyta ir anksčiau. 

4. Tautinio susitaikinimo dva
sioje baigiamas karas, įgyven
dinama taika visoje Afganis
tano teritorijoje ir sudaroma 
koalicinė vyriausybė, dalyvau
jant visoms afganų bendruome
nės frakcijoms, įskaitant ir tas, 
kurios iki šiol buvo viena kitai 
priešingos. 

5. Krašto statusas su kitais 
kraš ta is bus sprendžiamas 
pačių afganų ir t iktai jų. 
Sovietų Sąjunga palaiko Afga
nistano prezidento Najibullah 
pareiškimą, kad Afganistanas 
yra nepriklausoma, neprisi
jungusi ir neutrali valstybė. 

Krašto teritorija niekados nebus 
panaudota puolimui ir su 
kaimynais bus palaikomi 
draugiški ryšiai. Tai lygiai 
tinka Sovietų Sąjungai, Kinijai, 
Indijai, Pakistanui ir Iranui. 
Afganistano vidaus struktūra 
remsis multipartijų sistema, 

6- Kad būtų sukurtos pakan
kamos sąlygos tautiniam susi
taikinimui, pabėgėliai sugrįžta 
kaip lygūs pi 1 iečiai į Afga
nistaną. Sovietų Sąjunga 
padeda šiam reikalui sudaryti 
palankias sąlygas. 

7. Sovietų Sąjunga pažada 
bendradarbiauti su Afganistano 
respublika, kad būtų atstatyta 
ekonomija. 

8. Generalinis sekretorius ir 
Prezidentas kreipiasi į kitas 
valstybes pritarti Afganistano 
taikos ir susitaikinimo planui ir 
respektuoti Genevos susitari
mus. 

Šie faktai turėtų būti geras ir 
padrąsinantis pavyzdys kitiems 
regioniniams konfliktams. 

Du liudininkai 

Taškento pasitarime, be Gor
bačiovo ir Najibullah, dalyvavo 
Politbiuro narys Sovietų Užsie
nio reikalų min. E. Shevard-
nadze ir Uzbekistano pirmasis 
sekretorius Rafik Nišanov. 

VVashingtone Reagano admi
nistracija pareiškė pasitenki
nimą įvykiais Afganistano rei
kalu, bet kol nebus žinomos 
susitarimų detalės, atsisakė 
darvti bet kokius komentarus. 

Derybos Filipinuose 
Manila. Amerika pradėjo 

pasitarimus ?u Filipinų vy
riausybe savo bazių išlaikymo 
reikalais prie Filipinų krantų. 
Atidarymo sesijoje kalbėjo 
Amerikos ambasadorius Nicho-
las Platt, pabrėždamas didelę 
tam regionui Sovietų Sąjungos 
grėsmę ir todėl tų bazių 
reikalingumą, kad galėtų 
apsaugoti Azijos tautas. 

Derybos nebus lengvos, nes 
prez. Coraz >n Aquino yra 
nepaprastai Komunistų spau 
džiama išvaryti amerikiečius iš 
tų bazių. Amerika už tas bazes 
moka 180 m ii. dol. metams. 
Dabartinė sutartis baigiasi 
1991 m. Bazėse yra maždaug 
20,000 amerikiečių karių ir 
Gynybos dep. rtamento tarnau-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Panamoje amerikiečių 
ruoštas perversmas pašalinti 
gen. Noriegą nepasiekė, kai 
patys rengėjai atsidūrė dikta
toriaus kareivių apsupti. Rea
gano administracija neturi bent 
šiuo metu paaiškinimo, kaip tai 
galėjo atsitikti. 

— New York Times praneša, 
kad Komercijos sekretorius Wil-
liam Verity laimėjo kabineto 
patvirtinimą, kad būtų pradėta 
plataus masto prekyba su 
Sovietų Sąjunga. 

— Damascus mieste Valsty
bės sekr. G. Shultzas turėjo 
televizijai skirtą ilgą pasikal
bėjimą, kurį Jordano televizija 
atsisakė perduoti. Shultzas pasi
sakė prieš Jordaną, jog nereikia, 
kad PLO dalyvautų tarptauti
nėje taikos konferencijoje Vi
durinių Rytų klausimais, ko rei
kalauja Jordanas. 

— Lompoc federaliniame ka
lėjime pradėjo tri jų metų 
bausmę finansininkas Ivan 
Boesky, sukėlęs biržos akcijų 
audrą. 

— W a s h i n g t o n e Senato 
Užsienio reikalų komitetas 
rekomendavo Senatui ratifikuo
ti Amerikos - Sovietų Sąjungos 
sutartį sumažinti vidutinio 
nuotolio raketas. 

— Maskvoje daugiau kaip 
170,000 sovietų policijos tar
nautojų buvo atleisti už korup
ciją ir nepareigingumą, praneša 
Vidaus reikalų ministeris Alex-
ander Vlasov. 

— Nikaragvoje prieš komu
nistinę vyriausybę nusistatęs 
laikraštis „La Prensa" buvo 
uždarytas. „Siame krašte nėra 
spaudos laisvės", pasakė to laik
raščio leidėja Violeta Chamorro. 
Išleisdama paskutinį numerį, 
dar suspėjo pareikšti šiuos savo 
žodžius visuomenei. 

— Oshkosh mieste, VViscon-
sine, kalbėdamas savo rinkimi
niais reikalais, prezidentinis 
kandidatas gubernatorius Mi-
chael Dukakis pasakė, kad 
arabų vadai yra kalti už dabar 
tinęs riaušes, kurios vyksta 
Izraelio užimtose srityse ir taip 
pat nepakankamos pastangos 
susitarti Vidurinių Rytų taikos 
klausimu. 

tojų; daug filipiniečių dirba 
įvairiuose aptarnavimo dar
buose ir jie bijo netekti gerai 
apmokamų darbų. 

JAV-ių pareigūnus į teismą už 
neteisėtą jo pilietybės atėmimą, 
deportacijos įsakymą ir ekstra-
diciją į Izraelį. Byla, kuri buvo 
užvesta per jo žentą Ed Nishnic, 
buvo pristatyta Clevelando Fe
deraliniame teisme. Atsakomy
bėn yra patraukti JAV-ių Cleve
lando District Attorney, Imigra
cijos ir Natūralizacijos Depar
t amen to vedėjas Alan C. 
Nelson, OSI įstaigos dabartinis 
viršininkas Neal Sher, OSI 
buvęs vedėjas Allan A. Ryan, 
Jr. ir Amerikos Generalinis Pro
kuroras Edwin Meese III. 

Byla, kuri yra civilinio pobū
džio, reikalauja, kad Amerikos 
valdžia atšauktų išpilietinimo, 
deportacijos ir ekstradicijos įsa
kymus, nes jie buvo neteisėtai 
išgauti apgaulės (fraud) būdu. 

OSI nuslėpė dalį 
medžiagos 

Spaudos konferencijoje, kuri 
įvyko Clevelando Bond Court 
viešbutyje tuoj po dokumentų 
įteikimo teismui, Demjanjuko 
šeimos atstovai ir jų advokatas 
šiai bylai David C. Eisler pri
s t a tė susirinkusiem bylos 
nuorašą. Byla eina apie OSI 
įstaigos nuslėpimą išteisinamos 
medžiagos nuo Demjanjuko 
gynybos, kai teismai vyko 
JAV-ėse. Demjanjuko šeimai 
buvo pasisekę per teismus 
priversti OSI išduoti liudininkų 
apklausų nuorašus, kurie arba 
neatpažino Demjanjuko arba jį 
nukėlė į visai kitą vietą, negu. 
kad valdžios kaltinimai teigė. 
Seimą kovojo per Freedom of In
formation Action ir galop, per 
Vyriausiojo Prokuroro įstaigą, 
prašant jo pasinaudoti savo 
diskrecija (kuria j is pasi
naudojo), jie išgavo liudininkų 
pasisakymus ir apklausinėji
mus. Byla teigia, kad OSI Dem
janjuko gynybai, kai vyko 
teismai Amerikoje, perdavė tik 
31 apklausinėjimą, kai iš viso jų 
buvo bent 75. 

Adv. Žumbakio pareiškimas 

Svarbiausia. OSI išgauti 
apklausinėjimai buvo atėję iš 
Sovietų Sąjungos. Tai buvo I. 
Danyčenko pasisakymas, kuris 
nukėlė Demjanjuką į Sobibor 
stovyklą dar prieš 1943 metų 
kovo mėnesį. Šis apklausinė
jimas buvo pristatytas adv. 
Povilo Žumbakio vasario mė
nesį Australijos Senatui kaipo 

Krikšto sukaktis 

afidevitas sukelia OSI 
neišsprendžiamą problemą. Jei 
jie prisipažįsta, kad tas afi
devitas yra tikras, tai priešta
rauja jų įrodymam prieš jį ir su
griauna jų bylą. Iš kitos pusės, 
jei OSI aiškinosi, jog afidevitas 
yra netikras, tai būtų įrodymas, 
kad sovietai yra pristatę nepa
tikimą informaciją, o OSI lig 
šiol yra teigusi, kad sovietų 
medžiaga yra patikima'". Po šio 
afidevito pristatymo Australijos 
Senatui, jis buvo Demjanjuko 
pristatytas ir Izraelio teismui. 

Kiti kaltinimai OSI įstaigai 

Demjanjukas savo byloje prieš 
OSI kaltina juos, kad jie tyčia 
neišdavė afidevitų ir liudyjimų, 
nes jie žinojo, jog tai pakenks jų 
bylai ir galės būti naudingi gy
nybai ir, kad OSI Izraeliui 
neišdavė dalį medžiagos todėl, 
kad jie nenorėjo sukompromi
tuoti Izraelio teismo. OSI taip 
pat kaltinama su neparūpinimu 
gynybai archyvinės medžiagos 
iš Vokietijos ir Lenkijos archy
vų. Lenkijos archyvai yra 
prieinami tiktai per oficialius 
valdžios prašymus. OSI nepri
leido gynybos prie Lenkijos 
archyvų, kuriuose yra dar 6,000 
puslapių dokumentacijos apie 
Treblinką. OSI taip pat kal
t inama suklastojus vieno 
liudininko — vokiečio Otto Horn 
liudijimą. 

OSI turės aiškintis 

Pasikalbėjime su Rasa Raz-
gaitiene, Americans for Due 
Process koordinatore. Demjan
juko sūnus John, Jr. pareiškė: 
„OSI neišdavė nei gynybai, nei 
Izraeliui tų dokumentų, kurie 
būtų išteisinę mano tėvą. 
Viskas, kas įvyko Amerikoj, 
buvo neteisinga. OSI turės 
pasiaiškinti. Jie nebegalės nuo 
šios bylos nusisukti, nes mūsų 
kaltinimai yra labai rimti. Ši 
byla sukrės Izraelį, nes jis 
pasitikėjo Amerikos teigimais 
prieš mano tėvą'". J. Demjan
juko žentas Edward Nishnic. 
kurio vardu byla yra keliama, 
pasakė R. Razgaitienei: ..Mes 
tikime galutinai įrodyti, kokia 
įvyko OSI apgaule ir koks yra 
nepateisinamas jų elgesys. 
Buvo neįmanoma John Demjan-
jukui apsiginti Amerikoj ir 
susilaukti bešališko teismo, į 
kurį jis turėjo teise". 

Paryžius. - JUNESCO orga-
nizaijos centre Paryžiuje buvo 
paminė ta senosios Rusijos 
krikšto tūkstantmečio sukaktis. 
Senoji Rusija apima dabartinę 
Ukrainą, Gudiją ir dalį Rusijos. 
Iškilmėse Rusijos stačiatikiu 
Bažnyčiai atstovavo metropoli
tas Vladimiras. Giesmes giedo
jo pirma kartą į Paryžių atvykcs 
vienas rusų stačiatikių choras. 
Tarp žymiųjų svečių, kurie 
dalyvavo minėjime, buvo Pran
cūzijos užsienio reikalų 
ministeris Jean -Bernard Rai 
mond ir Paryžiaus arkivysku
pas kardinolas Jean-Mar ie 
Lustiger. 

KALENDORIUS 
Balandžio 9 d.:Marija Kle

ope. Paladijus. Dalia. Rasa. Au
rimą. 

Balandžio 10 d.: Atvelykis 
Makarijus. Mintautas. Kilnutė. 
Apolonijus. Kurijotas. 

Balandžio 11 d.: Stanislovas. 
Gema. Daugaile. Vykintas. 
Gėlė. Liutauras. 

Balandžio 12 d.: Julius. 
Zenonas. Jūratė. Vykintas. Da 
mas. Sabas. Jonys. 

ORAS 
Saule teka 6:22. leidžiasi 7:23 
Temperatūra šeštadienį 60 1.. 

sekmadienį 60 I.. pirmadienį 58 
1.. antradienį 59 1. 



DRAUGAS, šeštadienis , 1988 m. balandžio mėn. 9 d. 

REDAGUOJA Jonas 2adeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

GAVENISKO 
SUSIKAUPIMO DIENA 

Šeštadienį pr ieš Verbų sekma
dienį Ate i t in inkų n a m a i tapo 
rekolekcijų n a m a i s . Š.m. kovo 
26 d. Ate i t in inkų n a m ų vadovy
bė suruošė Dvasin io susikaupi
mo dieną pas i ruoš t i Kr i s t aus 
prisikėlimo šven te i . Rekolekci
jas pravesti pakvie tė kun . Anta
ną Rubšį , m ū s ų žymiaus i ą 
lietuvį Šv. R a š t o moksl ininką, 
dėstantį M a n h a t t a n kolegijoje 
Ne\v Yorke. J į p r i s t a t ė jo drau
gas iš seminari jos d ienų kun . 
Leonas Zaremba , SJ , Lemonto 
lietuvių misijos vedėjas. 

Jau 9 v.r. sus i r inko per šimtą 
įvairaus amž iaus l ie tuvių ne 
vien iš Lemonto apylinkių. Pra
dinę giesmę „Alyvų daržely" 
pravedė prie va rgonų Aldona 
P r a p u o l e n y t ė , o g iedoj imui 
vadovavo Bronius Pol ikai t is . 
Susikaupimui pr ieš p i rmu t inę 
konferenciją buvo s k a i t o m a 
138-toji psa lmė apie gil iai mus 
kiekvieną asmeniška i pažįstan
tį Dievą. Jos a t k a r t o t i n e kalbė
jome visi: . .Kur pasislėpsiu nuo 
Tavo dvasios, kur nuo tavo 
veido p a b ė g s i u ? " T a i buvo 
puikus įvadas į pirmą kun . Rub-
šio konferenciją apie Dievą, 
kurio vardas y r a egzistencinis: 
ne ,.aš b u v a u " a r „aš būs iu" , o 
„Aš esu". Gyventi su Dievu reiš
kia gyventi n e p rae i t imi , ne 
ateities svajonėmis, o dabart imi. 
Kalbėdamas ap i e Dievo sąvoką 
Senojo T e s t a m e n t o Pradžios 
knygoje, kun. Rubšys iškėlė, 
kad Dievas sukūrė žmogų į save 
panašų — ne fiziškai, o dvasi
nėmis savybėmis , ir kad tas 
panašumas y r a ne per vyrą a r 
moterį a t sk i ra i , o per abu kar
tu : „Dievas su tvėrė žmogų savo 
atvaizdu. Dievo a tva izdu su
tvėrė : vyrą i r mo te r į juos 
sutvėrė" (Prd. 1:27). 

Neperilgai i r labai įdomiai 
kalbėjęs, kun. Rubšys skyrė 
laiko ir k l a u s i m a m s , o jų buvo 
daug. Po t rumpos per t raukė lės , 
a ts iger iant kavos ir užkandan t 
kepiniais, prasidėjo antroji kon
ferencija: 8-tąja psa lme , apie 
Dievo d i d y b ę ir ž m o g a u s 
vert ingumą. 

Kur pirmoji konferencija apta
rė Dievą, šiojoje gi kun . Rubšys 
atsakė į k laus imą „ K a s yra 
žmogus?" Čia b u v o iškel ta , jog 
pagal pradžios knygą, žmogus 
nėra įkūnyta siela, kaip graikai 
mokė. Pagal žydų suprat imą, 
įkvėpdamas žmogaus k ū n u i sa
vo dvasią, Dievas save žmoguje 
įkūnija. Dievas-Kūrėjas žmogų 
p a d a r o k ū r ė j ė l i u . P r a d ž i o s 
knygoje a t s a k o m a „ K a s yra 
žmogus" sk i r t inga i nuo žydus 
supanč ių p a g o n i ų p a ž i ū r ų . 

Lytis , visai priešingai pago
n ių s u p r a t i m u i , t ė r a t i k 
apraiška. Vyras ir moteris yra 
vienas kito papildymas, moteris 
nėra vyro vergė. Esame iš molio 
(hebr. adam) kūr inia i , moli
nuka i , Dievo alsavimo įkvėpti 
ga l i a k u r t i , paž in t i , t ikė t i , 
gyventi vi l t imi, mylėti. Tačiau 
t u r i m e ga l ią t a p t i įžūliais, 
suklupt i , pas i r inkt i būti Die
vu s a u a r k i t i ems pasiskelbti. 

Pradžios knygos trečiame sky
riuje, pasakojo kun . Rubšys, 
s k a i t o m e ap i e nuodėmę — 
žmogaus įžūlumą Dievo link. 
Ten išryškėja, kad nuodėmė yra 
žmogaus bandymas būti kaip 
Dievas. Mūsų t iks las gi yra ne 
savomis svajonėmis, užgaidomis 
gyventi , o Dievo — įminti Dievo 
mintį , pagal ją gyventi. 

Ši konferencija irgi greitai 
praėjo, bet ir čia klausimų ne
t rūko . Atėjus pietų laikui pir
moji pusė dalyvių nuėjo į apa
tinę salę pietų, o antroji pasiliko 
t rumpą laiką dar viršuj pagie
doti gavėniškas giesmes. Ir šiuo 
metu ir pradžioje rekolekcijų ir 
per pamaldas jos padėjo susi
kaupti , pamąstyti apie Kristaus 
kančią, apie Dievo maloningu
mą, išreikšti savo prašymus. 

N e t r u k u s ir antroji grupė 
buvo pakvies ta į valgyklą. Čia 
skania i kvepėjo Aldonos Šoliū-
nienės paruošt i p ie tūs ir buvo 
p r o g a p a s i d a l i n t i ir savo 
įžvalgas bei išgirsti kitų dalyvių 
mint i s rekolekcijų t ema ir šiaip 
bendrystės ryšius st iprinti . 

Ir pietų laikas greitai prabėgo, 
Aldonai Kamantienei pakvietus 
visus pasil ikti prie stalų, nes 
k i tas p u n k t a s — kun . Rubšio 
ska idrės iš Šventosios žemės, 
Šv. P a u l i a u s l ankytų vietų 
Graikijoje ir Romos. Skaidrės 
žavios, o kun. Rubšio komenta
rai j a s jungė su tą rytą girdėtom 
mint im. Po skaidrių programos 
pravedėja A. Kamant ienė kvie
t ė visus vėl į v i ršut inę salę, šią 
dieną virtusią koplyčia, kur 
kun. Zaremba pravedė įvadą 
sus i t a ikymo sak ramen tu i , o 
išpažinčių klausė trys kunigai. 
Šiuo metu „koplyčioje" buvo 
laikomasi tylos po kryžiaus 
kelių pamaldų, kur ias pravedė 
Nijolė Užubalienė ir Bronius 
Polikaitis. 

Trečioji konferencija buvo pra
dėta 3 vai., g iedant 45 Psalmę, 
„Dievas mūsų pr ieglauda". Šis 
pokalbis jau rėmėsi Šv. Jono 
evangelija, o jo tema buvo „Ar 
pažįstu Dievą ir save?" Čia kun. 
R u b š y s i škė lė sąvoką, kad 
Dievas yra ar t i — Visagalis yra 

S t u d e n t a i atei t ininkai žiemos stovykloje su t inka Naujuosius Metus . 

mūsų širdies plakimas. Dievas 
yra žodis, kuris mus prašne
kina, kuris iš mūsų iššaukia 
atoliepį. Su Kristumi - Dievo 

žodžiu, Dievas buvoja t a r p 
žmonių. Mūsų misija jį pažinus 
yra liudyti Dievo malonę. Ne 
Dievas ant žmonių širsta, o žmo
gus an t Dievo — nepriima atlei 
dimo. Puikybė neleidžia mums 
pasijusti atleistiems. 

Kalbėdamas apie Šv. Jono 
vartojamus avinėlio įvaizdžius 
Kristui nusakyti, kun. Rubšys 
iškėlė krikščionišką kančios 
prasmę: Kančia nėra bausmė, o 
priemonė žmogų išgelbėti, i^ 
ganyti . Nekalto kančia išgano 
Šį pašnekesį baigė mintimi, kad 
Dievas yra arti; net pats sunai
kina nuodėme, kuri žmogų nuo 
Dievo skiria. 

Po šios konferencijos nebeliko 
laiko klausimams, nes jau buvo 
atėjęs laikas Mišioms — Verbų 
sekmadienio liturgijai. Mišias 
koncelebravo kunigai Zaremba 
ir Rubšys, gi pamokslą pasakė 
kun. Rubšys, suvesdamas pa
gr ind ines šios sus ikaupimo 
dienos mintis. Kristaus kančia 
buvo įspūdingai skaitoma dialo 
go būdu, kunigui Zarembai 
tur int Kristaus rolę, J. Baužiui 
kalbėtojo, A. Zailskaitei skaitv-
tojos, o visi rekolekcijų dalyviai 
minios. 

Po šių įspūdingų Mišių visi 
dar buvo pakviesti vakarienės 
„agapei", kur daugelis dar pasi
liko šnekučiuotis, dalint is giliai 
prasmingai praleistos dienos 
įspūdžiais. a . j . z . 

ATEITININKU NAMŲ 
LOTKRIJA 

Ateit ininkų namu išlaikymo 
išlaidų sumažinimui yra rengia
mas dovanų paskirstymas Š.m. 
gegužės 7 d. per Ateitininkų na
mu pavasario pokyli. Prašom 
nedelsiant grąžinti laimėjimų 
šakneles. 

SĖKMINGA 
SUSIKAUPIMO 

DIENA 
Priešvelykinė Ateitininkų na 

mų ruošta susikaupimo diena, 
š.m. kovo 26 d . praėjo su dideliu 
pa s i s ek imu . Daugiau negu 

šimtinė dalyvių su dėmesiu 
klausė kun. Antano Rubšio pra
vedamų pašnekesių. 

Taryba dėkinga kun. A. Rub-
šiui už pasiryžimą įterpti į savo 
perkrautą darbotvarkę vienos 
dienos išvyky mūsų dvasios 
sustiprinimui Ačiū už mūsų 
aplankymą, nebojant kelionės ir 
vargo. 

Didelė padėka tenka ir dr. 
Adolfui ir Jadvygai Damušiams 
už kun. Rubšio globą ir apgy
vendinimą. Ačiū J. Damušienei 
už dalyvių registraciją ir garsi
nimą spaudoj. Ačiū Aldonai 
Kamantienei už šios dienos or
ganizacinius rūpesčius, su
telkiant reikalingus padėjėjus ir 
tvarkant kitus administracinius 
reikalus. Ačiū Aldonai Prapuo-
lenytei už giesmių ir maldų pra-
vedimą. Ačiū 0. Abromaitienei, 
O. Baužienei ir J. Alenskui už 
talką. Padėka Aldonai Zailskai
tei už šio įvykio aprašymą. Ačiū 
Aldonai Soliūtiienei už šilto 
maisto paruošimą ir ponioms, 
prisidėjusioms sumuštiniais ir 
ki tais pa tarnavimais . Ačiū 
dalyviams, kuriems ir buvo 

ita ši sus.-Kaupimo diena. 
Atei t ininkų n a m ų t a r y b a 

MOKSLEIVIŲ 
DĖMESIUI, 

Šių metų moksleivių ateiti
ninkų vasaros stovykla vyks 
liepos 4-17 dienomis Dainavos 
stovykloje. Manchester Mich. 

Registracijos anketos yra da
bar ruošiamos ir bus išsiųstos 
kuopų globėjams ir pirmi
ninkams už kelių savaičių. Prie 
registracijos anketos bus pridėta 
ir registracija dėl autobuso 
važiuojant iš šokių šventės į 
Dainava. Yra bū t ina , kad 
stovyklautojai, kurie planuoja 
važiuot autobusu, užsiregistruo
tų iš anksto, kad jiems būtų 
rezervuotos vietos. Pramatyta 
kaina $25.(X) U.S., $30.00 CAN. 

Moksleiviai, nepriklausantie
ji kuopoms, ar ateitininkams, ir 
planuojantieji dalyvauti sto
vykloje, prašomi įsigyti regist
racija dėl stovyklos ir autobuso 
iš Dariaus Mjčiūno. 

Dar karta įspėjam. kad reikia 
rezervuoti vietą au tobuse , 
važiuojant iš šokių šventės į 
Dainavą. Tolimesnės žinios apie 

Būre l i s d r a u g i u . . A t e i t i e s " v a k a r e 
N u o t r R. M u s o n v t e . s 

„ A t e i t u - ' vakare Iš k.: dr. V 
Vaclovas .kauliai. 

Musonis , dr .J Mak.šl utis. dr Augusta ir dr 
V . r Rūtos M u s o n y t ė s 

registraciją ir autobusą bus pa
skelbtos spaudoje ir praneštos 
kuopų p i r m i n i n k a m s ir 
globėjams. 

Dėl informacijos kreiptis: Da
rius Mičiūnas, 2570 Overlook 
Rd. 2, Cleveland Hts . , Oh 
44106. Tel. (216) 371-9908. 

S T U D E N T Ų A T E I T I N I N K Ų 
I N F O R M A C I J O S L I N I J A 

Nauja studentų atei t ininkų 
sąjungos informacijos linija, 
angliškai vadinama „hot line", 
jau įjungta. Dėi informacijos 
apie studentų ir ypač Studentų 
centro valdybos veiklą, skam
binkite: (312) 471-4324. Pa
skambinus, išgirsite automa
tiniai įrekorduotą dviejų su 
p u s e m i n u č i ų p r a n e š i m ą , 
kuriame bus paminėti studentų 
draugovių ir Centro valdybos 
a te i t ies p lana i . P raneš imui 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 West 5 ls t Street 

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

antr. ir penkt. 10-4: šešt. 10-2 vai 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields, I I I . 

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 nuolaida 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos 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 

Family Madical Clinlc 
217 E. 127 St. — Lemom:. IL 60439 
Priklauso Palos Com-nunity Hosoital ir 

Siive- Cross Hospital 
Valandos pagal suS'tarimą 

Tel. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIORYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Prnma trečiadieniais, 

ketviriadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Llthuanian Plaza Court 
Te l . 925 8288 

Ofs. tel. 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai : pirm . ant r . ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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pasibaigus, galima palikti ir 
Centro valdybai pranešimus. 
Šiuo būdu studentai gali in
formuoti Centro valdybą ir 
ki tus studentus. 

Raginame, kad visi studentai 
ir besidomintieji studentų atei
t in inkų veikla, pasinaudotų 
nauja Informacijos linija. 

S A S C e n t r o v a l d y b a 

Graži bažnyčia y ra malda 
akmenyje, ir jos bokštas y r a 
pirštas, rodąs į Dangų. 

Ph. Schaaf 

Bijoki D ievo , k u r i s y r a 
a u k š č i a u v i sko , t a d a t a u 
nereikės bijoti jokio žmogaus. 

Šv. Augustinas 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross 'r Chnst ligoninėms 

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

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

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD 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.: treč 12-2 v p.p. 
penkt 1-3 v p.p. 
3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo hgos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagai susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

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

7722 S. Kedzie Ave. , 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Card iac Diagnosis , L td . 
Marquet te Medica l Bu i ld ing 

6 1 3 2 S Kedz ie 
Ch icago , IL 60629 

Te l . 436-7700 

R I M G A U D A S N E M I C K A S , M . D 
S . P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

S U R E N D E R K U M A R , M . D . 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGiJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractic — 
5522 S. Wolf Rd. 

VVestern Springs, IL 
246-4000 

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 treč 

Dr Tumason;o kabinetą pereme 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

j iki 7 v v Tik susitarus 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
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-<| 

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

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

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

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
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Lietuvis gydytojas 

SVEIKATOS IR 
TAUTOS 

SARGYBOJE 

TEBŪNIE DŽIAUGSMINGA 
JAUNIMO ŠVENTĖ 

Rimties valandėlei 

Šį šeštadienį pagerbiamas 
vienas iš lietuvių katalikų me
dicinos studentų korporacijos 
Gajos steigėjų prof. dr. Juozas 
Meškauskas. J is yra ne tik ver
tai gavęs popiežiaus Jono Pau
liaus II paaukšt in imą šv 
Silvestro ordinu, bet ir kaip 
„Lietuvos Medicinos istorijos" 
autorius, parašęs, suredagavęs, 
surinkęs medžiagą ir išleidęs 
didžiulį veikalą, kurio neišleis 
okupuotosios Lietuvos gydyto
jai. Tai kolektyvinis darbas, bet 
daugiausia jėgų, prakaito ir dar
bo aukojo šis asmuo — gydytojas 
ir visuomenininkas. 

Sakoma, kad jis yra vienas iš 
Gajos steigėjų, bet ne vienin
telis. Dar gyvųjų tarpe Chica-
goje yra jo bendros dvasios ir 
bendrų idėjų draugai, kaip dr. 
A. Čerškus, dr. F. Zubinas, dr. 
A. Štuopienė, gal ir dar kiti, 
kurių nežinome. Bet korporacija 
Gaja įsteigta 1928 m. kovo 21 d. 
ir šiemet veiklai ir tikslų sieki
mui suėjo šešiasdešimt metų. 
Toks amžius žmogui nėra ma
žas, juoba organizacijai, kuriai 
nebuvo lengva išsilaikyti 
okupacijose, karuose ir išeivijos 
tyrlaukiuose, kai reikėjo vėl iš 
pradžios ruošt is savo pro
fesiniam darbui. Bet Gaja 
išsilaikė ir laikosi. Ji pamažu 
vis auga savo narių skaičiumi. 
Ji pajėgia savo veikla ir savo 
tikslais sudominti jaunesniuo
sius, kurie dar nėra atitrūkę 
nuo lietuviško gyvenimo ir 
siekia tautinių tikslų. 

Tuometinio ateitininkijos 
vado prof. St . Šalkauskio 
suformuluotas šūkis „Gajus 
kūnas — budri dvasia" ir 
šiandien dar nepasenęs ir nenu
stojęs savo prasmės. Jis žavėjo 
studentus medikus prieš 
šešiasdešimt metų, jis žavi ir da
bartinius medikus idealistus, 
kurių nepajėgia užgožti mate
rialistinis gyvenimas, materia
listinė galvosena ir dėl ma
terializmo žmogaus atžvilgiu 
idealizmo išsižadėjimas. Ir da
bartinių gydytojų dalis žvelgia 
ne tik į žmogaus kūną, bet ir į 
žmogų, turintį neatsikiramai 
nemirtingą sielos į kūno 
junginį. 

amatininkai, bet gali būti ir me
nininkai, kurie savo amatą 
išmano ir jį kūrybingai pa
naudoja. Tokių gydytojų laukia 
kiekvienas pacientas. 

Štai kodėl katalikai medikai 
įkūrė Gają, štai kodėl jie 
pasiėmė tokį prasmingą šūkį. 
J ie norėjo būti ne amatininkai, 
ne tik savo profesijos darbi
ninkai, bet sąmoningi katalikai 
gydytojai, kurie visa širdimi ir 
visa siela padėtų žmogui gydy
t i ir kūną ir dvasią, nes kiekvie
nas yra dvasinio ir medžiaginio 
prado junginys. Niekas to negali 
išsižadėti, nors ir norėdamas. 
Juo labiau to negali išsižadėti 
geras sąmoningas gydytojas, 
kuris tobulinasi savo profesinia
me darbe ir tobulinasi san
tykiuose su žmonėmis. Gaja pri
klausė nuo jų pačių, bet jie 
priklausė ir vienas nuo kito, vie
nas kitam organizuotai padėjo 
būti sąmoningais gydytojais ka
talikais, sąmoningais lietuviais 
ir sąmoningais žmonėmis su 
savo pacientais. 

Į gydytojo profesiją nuo seno
vės buvo žvelgiama su didele pa
garba, pasitikėjimu, noru gauti 
jo patarimų ir nurodymų. 
Sveikata yra brangus turtas — 
tai galvoja visi, kurie suserga 
kad ir mažiausia liga. Juo la
biau į gydytoją žiūrima kaip 
gelbstinti sunkioje ligoje, ne
viltyje, ka r t a i s nesi t ikint 
pagyti. Gydytojas šiuo atveju 
pasidaro žmogui ne tik pa
tarėjas, ne t ik diagnozės 
nusakytojas, bet ir nurodantis, 
kaip gydytis ir kaip išvengti 
sunkesnių komplikacijų, kad 
žemiškąjį gyvenimą dar būtų 
galima pratęsti. Tokia yra 
žmogaus prigimtis — nori 
išsilaikyti kiek galima ilgiau, 
nors ir tiki amžinybe. 

Gydytojas šiuo atveju turi 
pažinti ne tik kūną, bet ir 
dvasią. Jis turi patarti, kaip 
gyventi ir ka ip išvengti 
nelaimės, kuri atneša ligą. Jei 
gydytojas nebūna nuoširdus 
ligoniui, jei jis nepasidaro drau
gas, susirūpinęs tartum savo 
vieninteliu ir išimtiniu ligoniu, 
jis darosi jau nebe gydytojas, o 
tik profesinis savo darbo 
atlikėjas, amatininkas, kaip 
kalvis, stalius, namų statytojas. 
Jie gali būti tik specialistai — 

Amerikoje ir kituose emigra
ciniuose kraštuose yra skir
tingas gydytojo darbas. Bet 
korporacija Gaja padėjo jiems 
formuotis svetimose žemėse, 
tarp svetimų žmonių ir svetimų 
būdų profesiniame darbe. Jau
nesnieji baigė čia mokslus, įsi
gijo specialybes, galėjo savo pro
fesija verstis kaip amatu ar kaip 
menu, kaip ir kiti jų darbo bend
rai. Bet jie panoro pratęsti tėvų 
ar senolių idealistinį ryžtą — 
būti sąmoningu gydytoju katali
ku, sąmoningu lietuviu. Išei
vijoje lietuviškas gyvenimas iš 
kiekvieno profesionalo reikalau
ja naujų pastangų ir daugiau 
pajėgų, kad galėtų tarnauti savo 
tautai ir neatsilikti savo dar
buose svetimose sąlygose ir 
aplinkoje. Taip darė vyresnieji 
gydytojai. Jaunesnieji sekė jais, 
pratęsdami idealistinę dalį tar
nauti lietuvybei, padėti jai 
laikytis net svetimoje aplinkoje. 

Gajos korporacija tiek laisvoje 
Lietuvoje, tiek išeivijoje jautė 
pareigą ne tik organizuotai 
veikti savo tarpe, bet taip pat ir 
padėti pavergtai tautai tė
vynėje, tautos daliai, ypač jau
nimui, išeivijoje. Dėlto Gajos 
korporantų randame Vyriau
siame Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitete , Lie tuvių Bend
ruomenėje, įvairiuose lietu
viškuose pasireiškimuose, tau
tinėje veikloje. Nors jų laikas 
šiame krašte labai suvaržytas, 
nes čia skubėjimas veikia ir 
gydytojus, bet jie nesigaili jėgų 
dalyvauti posėdžiuose, iš savo 
sunkiu darbu uždirbtų pinigų 
paremti lietuvišką švietimą, 
kultūros užmojus ir tautos užda
vinius išeivijoje. 

Pagaliau ir Lietuvių Fondas 
įsteigtas tik lietuvių gydytojų 
iniciatyva, didele drąsa, energi
j a ir dideliu pasiaukojimu. 
Dabar jis jau yra vienas iš pa
grindinių aruodų, padedančių 
lietuviškai kultūrai išeivijoje 
stiprėti. Nors šiuo atveju būtų 
klaida atiduoti visus nuopelnus 
tik Gajai ar jos korporantams, 
nes fondo eilėse yra ir kitokių 
gydytojų bei įvairių profesijų 
žmonių, bet ir Gajai reikia dėko
ti už savųjų rėmimą. 

Šešiasdešimt metų tegul bus 
Gajai tik paskata tęsti savo 
idėjinį, profesinį ir tautinį 
tobulėjimą, kad su Gaja kartu 
tobulėtų ir lietuviškas gyve
nimas. 

Pr. Gr. 

Šiemet visi keliai ves ne į 
Romą, bet į Kanadą, į Hamil
toną. Automobiliais ir autobu
sais skubės iš visų pašalių tie, 
kuriems dar rūpi lietuviški 
klausimai, kuriems lietuviška 
melodija išspaudžia skausmo ir 
ilgesio ašarą. O lėktuvais taip 
pat iš tolimų kraštų ir konti
nentų suskris jaunimas ir seni
mas. Spaudoje jau buvo daug ir 
bus dar daug rašyta. Ne eilinis 
įvykis, ne eilinė šventė! Tad 
re ik ia ir ne eil iniai t am 
pasirengti. 

Iki šiol beveik visi rašiusieji 
ir manau, kurie dar po manęs 
rašys, daugiausiai rūpinasi 
finansiniu klausimu. Žinoma, 
renginys yra grandiozinis ir 
daug kainuojantis. Bet mūsų 
visuomenė ne vieną egzaminą 
jau yra išlaikiusi ir, reikia 
manyti, ir šįkart išlaikys. Kur 
visuomenė mato reikalą, ten at
sidaro piniginės. Pereitoji šokių 
šventė, kiek žinau, finansiniu 
požiūriu buvo sėkminga. Tačiau 
paliko ir kartėlio. Spaudoje 
pabiro rašiniai, nušviesdami ir 
antrąją medalio pusę, kuri gal 
nebuvo taip graži. Ši šventė bus 
jau VlII-toji, tad reikia mokytis 
iš p rae i t ies . Yra sakoma: 
„Gyvenimas yra per trumpas, 
kad būtų galima visas klaidas 
patiems padaryti, tad reikia 
mokytis iš kitų klaidų". „Kurie 
dirba, visi klysta, neklysta tik 
tie, kurie nieko nedaro". 

Spaudoje jau buvo rašyta, kad 
dalyvauti užsirašė 54 šokių ko
lektyvai su maždaug 2000 
šokėjų. Suvažiuos jaunimas iš 
įvairių kraštų ir kontinentų. 
Minima viena grupė net iš Pun
sko. Žinoma, jų kelionės daug 
kainuos. Atvykimą iš Punsko ar 
Pietų Amerikos jau mūsų visuo
menė turės apmokėti. Bet apie 
tai kiti parašys, aš pasirinkau 
temą, apie kurią kiti gal 
nerašys. Tad finansinį klausimą 
tik pripuolamai tepaliečiau. 

Suvažiuos tiek daug gražaus 
jaunimo iš įvairių kraštų. Bus 
ir tokių, kurie lietuviškai mažai 
gal tesupras. Bet visi tegul jau
čiasi, kaip viena lietuviška 
šeima. Ir mes bent tuo metu 
pasi juskime, kaip viena 
lietuviška šeima, padėję savo 
erzelius į šalį. Tegul tos dienos 
būna jaunimui skirtos, tad 
nebandykime mes jų užgožti. 
Jaunimas suvažinės tūkstan
čius mylių, kad pasišoktų, pasi
džiaugtų ir susipažintų. O ne 
tam, kad kalbų pasiklausytų, 
ką vienas ar kitas „veikėjas" 
veikė prieš 50 ar 60 metų. Tam 
yra pensininkų draugijos, 
„veiksnia i" , o ne jaunimo 
šventės. Iš dalies gerai, kad kiti 

JUOZAS ŽYGAS 

didieji renginiai bus prieš šokių 
šventę, kalbėtojai gal bus jau 
atsikalbėję. O gal priešingai? 
Gal kaip tik norės dar išsisa
kyti. Dar paskutinį žodį tarti. 

Kodėl dabar pradėjau apie tai 
rašyti? O todėl, kad pereitos šo
kių šventės vaizdas dar gyvai 
tebėra akyse. Milžiniška 
Kolizėjaus arena laukia mūsų 
jaunimo šokėjų. Šokėjai 
užpakalinėse patalpose, kurios 
ankštos ir tvankios. Mažesnieji 
arenos gale trepsi. O tų 
mažiukų daug iš įvairių litu
anistinių mokyklų. Vaikučiai 
stovi, trepsi, svečiai nekant
rauja. Renkasi „gražūs ponai ir 
ponios" . . . neskubėdami, stovi
niuodami, kad visi turėtų pro
gos į juos įsižiūrėti, geriau juos • 
pamatyti. Juk proga ne eilinė. 
Paskui pradėjo garbės svečius į 
jų vietas vesti, prie kiekvieno iš 
jų po porą šokėjų . . . Beveik už 
rankučių veda. Pora garbės sve
čių pasimetė, per garsiakalbius 
šaukė. Jų surasti negalėjo. O 
vaikučiai stovi, nerimastauja, 
t repsi . Svečiai jau seniai 
susėdę ir nerimsta. 

Paga l iau paradas! Buvo 
nešamos vėliavos, grojami him
nai. O po to įvairūs šokių 
kolektyvai. Ne vienas paskui 
kitą, bet vis su pertraukėlėmis. 
Taip vis su protarpiais mažais 
žingsneliais, kad kuo ilgiau 
būtų ištęsta. Paskui kalbėtojų 
paradas . Kalbėtojas seka 
kalbėtoją. Iš gretimų eilių pasi
girsta „Vai Jėzau! ir dar kal
bės". O vaikučiai stovi, trepsi ir 
nerimsta. Ne tik nerimsta, bet 
ir iš kojų virsta. Viena mergaitė 
visai išvirto, porą išvedė, o 
kalbėtojai dar vis kalba. Turiu 
savo užrašus, tad žinau visą 
eigą. Šventė turėjo prasidėti 2 
vai. (taip buvo skelbta), o pir
mieji šokių muzikos garsai 
pasigirdo tik po 3 vai. 20 min. 
Taigi reikėjo 1 vai. 20 min. 
paradui ir kalboms. Taip sakant 
„susiorganizuoti". Toks uždel
simas ir su visuomene nesiskai
tymas yra absoliučiai neleisti
nas. Po šokių šventės buvo 
spaudoje rašyta: „Ačiū Dievui, 
kad nebuvo tų žadėtų aukštų
jų svečių! O būtų reikėję tik
rai raudonuoti, tik ne dėl 
neužpildyto Koliziejaus, bet dėl 
nesugebėjimo tokius renginius 
tinkamai pravesti". Kas nesu 
gebėjo? Žinoma, tik ne šokių va
dovai. Šokių vadovai metus 
laiko dirbo, vargo, rengėsi, o į 
šokių šventę suvažiavus į prie
kį išlenda tie. kurie prie garbės 
stalo pasėdėti ar kalbėti pratę. 
Vis vadai, veikėjai. Ar jų 

pasirodymui tokios šventės ren
giamos? 

Kurie pereitoje šokių šventėje 
dalyvavo, tai atsimena aplinkui 
koliziejų beveik visi keliai buvo 
remontuojami. Visur raudonų 
statinių eilės, automobiliams 
palikta tik viena linija. Tad 
eilės vos slenka, o Koliziejus 
tolokai nuo lietuviškų sodybų. 
Banketui numatyta salė miesto 
centre, irgi ne arti. Tad šokių 
šventei vos įpusėjus, kėdės, 
kurios buvo užimtos, staiga pra-
tuštėja. Tai šen, tai ten atsikelia 
po keletą išeina ir negrįžta. 
Reikia parvažiuoti, persirengti. 
Gal į veidrodį pasižiūrėti ir 
skubėti , kad į banke tą 
paspėtum. O buvo šimtai ir gal 
net tūkstančiai mylių važiuota 
dalyvauti šokių šventėje. 

Dar tebeskambant paskuti
niojo šokio garsams, žmonės 
pakyla ir skuba prie išėjimų. 
Šokėjams apleidžiant areną, 
išeina ir vėl kalbėti. Žmonėms 
besispraudžiant prie išėjimų, 
per garsiakalbius girdisi padriki 
kalbos žodžiai . . . Bet kas jų 
besiklauso! 

Šokių šventės banketas buvo 
miesto centre. Ten suvažiavo 
visi organizatoriai, veikėjai, 
vadai ir vadovai. O jaunimas už 
20-25 mylių, beveik pusiauke
lėje tarp Clevelando ir Akrono. 
Atsimenu spaudoje buvo 
reiškiamas susirūpinimas. Ar 
galima jaunimą taip palikti ir 
kas jį prižiūrės? Taip pat per 
spaudą visi buvo nuraminti, kad 
nereikia nuogąstauti, viskas 
numatyta ir viskuo pasirūpinta. 
Ar tikrai buvo numatyta? 

Mano sūnus tuose viešbu
čiuose su jaunimu dalyvavo. 
Bevalgant pusryčius, pradėjo 
pasakoti , kad jam iš tų 
viešbučių išvažiuojant, pradėjo 
kaukti policijos automobiliai. Jo 
žodžiais, jų gal net aštuonetas 
atvažiavo. Sakė, buvo mėtomos 
televizijos per langus. Mūsų 
spauda stengėsi per daug šio rei
kalo į viešumą nekelti. Daugiau 
tuo reikalu rašė žurn. A. Bala-
šaitienė, kuri, vietoje gyven
dama, daugiau žinojo. Važinėjo 
į tuos viešbučius ir stengėsi kaip 
nors užglostyti. Sunku užglos
tyti, kai žala jau padaryta. 

Dėl ko dabar apie tai reikėtų 
rašyti? O todėl, kad panašūs 
įvykiai nepasikartotų. Mūsų Al-
giukai ir Vytukai — jaunimas, 
kuriuo mes didžiuojamės, yra 
jau didmiesčių ir jų mokyklų 
produktas . L i tuan i s t i nė s 
mokyklos (jeigu jas lanko) per 
keletą valandų negali atsverti 
tos žalos, kurią aplinka padaro. 
Reikia žinoti, kad suvažiuos jau
nimas iš Montrealio, Toronto, 

GYVYBĖ DĖL DIEVO 
KARALYSTĖS 

Bažnyčios Tėvai, aiškindami 
Kristaus palyginimus apie Die
vo karalystę, kaip garstyčios 
grūdas, kaip raugas, ka ip 
paslėptas lobis ir kaip šiame 
palyginime brangusis perlas, 
įvairiai jų skirtingumus aiš
kina. Šv. Jonas Krizostomas 
sako, kad perlo palyginimu 
Kristus norėjęs pabrėžti Dievo 
karalystės spindėjimą, grožį, kai 
tuo tarpu užkasto ir įsigyto lobio 
vaizdu norėta pabrėžti Dievo 
karalystės naudingumą. Tokios 
minties yra ir šv. Tomas Akvi-
nietis. Yra ir šių laikų egzege
tų, kurie laikosi tokios pat 
nuomonės, labiau pabrėždami 
Dievo karalystės grožį. Kiti visą 
palyginimo svorį perkelia į pa
reigą ir būtinumą ieškoti to 
brangaus perlo — Dievo kara
lystės. Surasti tokią brangenybę 
yra ypatinga Dievo malonė. Žy
mus egzegetas Caietanus sako: 
„Dieviškasis Mokytojas savo 
mokiniams norėjo pasakyti, kad 
reikia siekti tobulybės, kuri pa-
vaizdujama žemėje užkastu 
lobiu. Tokio lobio reikia ieško
ti, jį surasti. O Dievo karalystės 
vertė, jos grožis irgi turi būti 
ieškomas, kaip tas perlas. Egze
getas A. Plummer aiškina, kad 
abiejuose palyginimuose apie 
užkastą lobį ir apie brangųjį 
perlą yra viena bendra mintis: 
žmogus pažįsta ir žino tiek lobio, 
tiek ir perlo vertę, todėl tų 
dalykų ieško, kol randa, o 
paskui viso išsižada, kad tą 
vertybę įsigytų. 

Dievo karalystė iš tikrųjų yra 
mums lobis, Dievo mums pasiū
lytas, toji pat Dievo karalystė, 
kaip brangus perlas, turi būti 
ieškoma. Todėl ir palygi
nimuose lobis yra atrandamas, 
o perlas ieškomas. 

Mintis apie dieviškųjų dalykų 

Detroito, Chicagos ir kitų did
miesčių, o ne iš Mosėdžio, 
Tauragnų, Dotnuvos ar Čiobiš
kio. Tad ir reikia tinkamai tam 
pasirengti, kad vėliau nereikėtų 
policijos durų varstinėti. Reikia 
manyti, kad bus tinkamai pasi
rengta ir Hamiltone Clevelan
do įvykiai nepasikartos. 

Šokių šventės, Kultūros kon
gresai ir panašūs renginiai 
išjudina ir suburia visuomenę 
bendram darbui. Tokių švenčių 
pagrindinis tikslas neturėtų 
būti savęs parodymas kita
taučiams, bet savęs pamatymas. 
Bent trumpam momentui visi 
pasijuntame, kaip didelė viena 
lietuviška šeima. Tegul ir ši 
šventė mus sujungia bendram 
lietuviškam darbui! 

vertę ir brangumą dažnai ran
dama ir Senojo Testamento kny
gose. Giesmių Giesmės knygo
je, kur kalbama apie dvasinę 
vertybę — meilę, pasakyta:, je i 
žmogus duotų už meilę visą savo 
namų lobį, lyg nieku jį laikytų 
(G. Giesm. 8, 7). Arba psalmėje: 
„Tavo burnos įstatymas man 
yra geresnis, kaip aukso ir si
dabro tūkstančiai" (Ps. 118,72). 

Kaip kiekvienas palyginimas, 
taip ir šis apie brangų perlą turi 
ir tam tikro nelygumo, nepilnai 
atsako pagrindiniam palygi
nimo tikslui. Pirklys suradęs 
brangų perlą turi mintį jį par
duoti ir tapti dar turtingesnių, 
tuo tarpu įsigyta Dievo kara
lystė negali būti parduodama, 
iškeičiama, o priešingai, rūpes
tingai saugojama. Taip moko 
Šv. Rašto Patarlių knyga: „Pirk 
tiesos ir neparduok išminties, 
mokslo ir išmanymo" (Pat. 23, 
23). Pats Kristus ragina: „Jūs 
pirmiausia ieškokite Dievo ka
ralystės ir jos teisybės, o visa 
kita (žemiškieji ir laikinieji 
dalykai) bus jums pridėta" (Mt. 
6, 33). 

Vienintelis ieškotinas turtas 
yra Dievo karalystė, už kurią 
reikia viską palikti, visko 
išsižadėti. Tai padarė apaštalas 
Paulius, kaip pats prisipažįsta: 
„Dėl jo (Kristaus) aš ryžausi 
visko netekti ir viską laikau 
sąšlavomis, kad tik laimėčiau 
Kristų ir būčiau jame" QHL 3, 
8). Netgi, kas praras savo gy
vybę dėl Kristaus, atras ją, tai 
yra: mirę sau ir pasauliui, 
gyvens amžinai su Dievu ir Die-
vuje (Plg. Mt. 10, 39). Taigi 
viskas, kas mūsų, net ir pati 
gyvybė, jeigu reikia, turi būti 
paaukojama, kad laimėtume 
Kristų, jo teisybę, kuri yra ne 
kas kita, kaip Dievo k ••alystė, 
kurioje būtume gyvi p . amžius. 

J. V. 

POGRINDŽIO KELIAS 

Chicagoje balandžio 4 d. ati
darytas pėstiesiems kelias po 
gatvėmis. Dabar miesto centre 
iš Randolph gatvės galima 
pereiti tuziną blokų po gatvės 
grindiniu, išeinant į kitas 
gatves. 

NAUJUMAI MOKYKLOSE 

Mokyklų atstovai, unijos, 
vers l ininkų delegatai i r 
visuomenės vadai kovo 19-20 d. 
savaitgaly susitarė, kad Chica
goje mokyklų tvarkyme turės 
balsą vietos mokyklų tėvai, 
vedėjai, mokytojai. 

DAINOS GALIA 
N o v e l ė 

J . VIZBARAS-SŪDUVAS 

— Atleisk mano išsiblaškymą! Pamiršau ir perspė
ti, kad įpyliau tau paragauti amerikietiško wisky, 
vadinamo Scotch. Tikrai jos skonis primena lietuvišką 
naminę, kurios karo metu tėvynėje apsčiai teko ragau
ti. Nenusimink, nuo jo nei galvos neskaudės, nei pilvo 
negrauš, kaip nuo samagono, — ramino svečią Žiedonis. 

— Niekis, jau atsigavau. Matai, jau esu pamiršęs 
visokius alkoholius. Ne tas ir rūpėjo. Dairydavausi 
gauti lėkštę kokio nors „štamo" ar praryti bulvinj 
„knėdelį" alkiui apraminti, tačiau Sudetuose ir to 
sunku buvo gauti, — skundėsi Sabonis. 

— Suprantu tave ir užjaučiu. Ne pyrag?.; buvo ir 
man Gothoje, sintetinės gumos fabrike. Per Igas dar 
bo valandas, prisiuosčius visokių chemikalu, gumos 
dūmų, ir valgyti nesinorėjo. Gerai, kad pas T iringijo9 
ūkininkus nors bulvių gaudavome nusipirkti. Tai 
šventadieniais visi lietuviai (tiesa, nedaug mūsų ten 
ir buvo) susimetę į krūvą kepdavome bulv.nes ban
deles, „knėdelius" virdavome, kad ir be riebalą — buvo 
skanu. 

— Gražus kambarys, skoningai apstatytas, bran
gūs baldai. Sienose kabo puikūs paveikslai. Ir žymių 
menininkų, — pastebėjo apsidairęs Sabonis 

— Žinai, kad čia viskas ne mano. Gavau kambarį 

ir gyvenu. Anksčiau ši vila priklausė žymiam naciui 
Franz Koch, Prankonijos gauleiteriui. Sritį užėmus 
Amerikos armijai, kurį laiką viloje buvo UI divizijos 
štabas. Kjeme pastebėjai yra ir daugiau pastatų: kalno 
šlaite įrengta gera slėptuvė, sandėliai. Reicho parei
gūnas viskuo buvo apsirūpinęs. Vila gerai tinka ir 
kariškiems reikalams: išjos bokšto toli matoma į rusų 
zoną. 

— O kur dabar vilos savininkas? — pasiteiravo 
Sabonis. 

— Kas jį žino!? Gal žuvęs, pabėgęs ar kalėjime. 
Nesirūpinu... Vieną kartą vokietė, namų šeimininkė, 
mano užklausta, nenoromis prasitarė, kad gauleiteris 
Kochas buvęs grubus ir šykštus žmogus, kaip ir daugu
mas partiečių rudmarškinių. Sūnus lakūnas žuvęs 
Vakarų fronte, o žmona su dukterimi pabėgusios į Švei
cariją. Nemėgę jo ir miestelio gyventojai. Senovėje 
apylinkės žemės ir Coburgo pilis priklausiusios anglų 
kilmės baronui, kuris giminiavęsis su Anglijos ka
raliais. Ir dabartiniai miestelėnai — coburgiškiai tuo 
labai didžiuojasi. Sako, esą tai dėl to ir miestelį sąjun
gininkai nebombardavę. Proamerikietiškas miestelio 
burmistras kalba gerai ir angliškai. Aš čia gyvenu tik 
apie pora mėnesių, todėl daug ko ir nežinau, — pasakojo 
Žiedonis. 

— Palyginus su apverktina mano padėtimi, tai tu 
įsikūręs karališkai: butas, maistas, darbas, drabužiai. 
Tas mums šiandien svetimoje žemėje, karo sunaikin
toje Vokietijoje, yra egzistencinis būtinumas, — paste-
oėjo Sabonis. 

— Žinoma geriau, negu kareivinių lageryje be 
tikslo stumdytis bereikšmėje minioje, — pritarė 

Žiedonis. 
— Tu, gyvendamas amerikiečių tarpe, manau 

geriau pastebi jų nuotaikas rusų atžvilgiu. Pasakyk 
man, Vacy, kaip ilgai Amerika leis Maskvai valdyti 
ir išnaudoti rytų Europos tautas? Ar jie nežino, kaip 
rusai elgiasi su pavergtų kraštų gyventojais? Skaus
mas spaudžia širdį pagalvojus, kas šiandien vyksta 
mūsų tėvynėje Lietuvoje, antrą kartą ten užplūdus 
mongolų gaujoms! Pasakyk, drauguži, už ką mus daužė 
šautuvų buožėmis rudieji naciai kovo septynioliktą 
Vilniaus universiteto kieme. Už ką tu. aš ir šimtai kitų, 
sugaudyti ir prievartos darbams išvežti, badavome, dir
bome Vokietijoje, ant galvų krentant amerikiečių bom
boms? Ar be tikslo mirė mūsų rezistentai kalėjimuose, 
lageriuose?... Pasakyk, už ką amerikietis karys ka
riavo? Kur jų tautoms skelbtos Atlanto lasvės? Argi 
jie to nežino? — užkaitęs išpylė savo širdies tulžį 
Sabonis. 

— Nežino... Ir eilinis amerikietis žinoti nenori. J is 
žino, kad rusai buvo Amerikos sąjungininkai ir padėjo 
sumušti vokiečius. Tai yra amerikiečiams įkalta į galvą 
jų radijo, spaudos korespondentų. Europos politinės pro
blemos, tautų laisvės aspiracijos jiems nesuprantamos. 
Eilinis kareivis bei žesmesniojo rango vadai dėl to 
galvos sau nesuka. Karas juk yra baigtas, sąjungininkų 
laimėtas. Daugumas karių iŠ nuobodumo užkariau
tame krašte ieško erotinių nuotykių, kiti turto, gro
bio. Turėti „good time", kaip jie vadina. Be abejokiek 
žinau, daugumas aukštųjų karininkų, generolų rusais 
nepasitiki. 

(Bus daugiau) 
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Arvydas, Lina, Audrius ir Rima Barzdukai. prieš kildami j Colorado Vario 
kalno viršūnę. 

HORIZONTAI 
ARCHITEKTAS IR JO 

ŠEIMA SPORTO 
PASAULYJE 

Per gavėnios susikaupimo dienas 
Washingtone Juozapiečių seminari
jos koplyčioje, k u r i a s pravedė 
Amerikos lietuvis kun. Vladas 
Jaskevičius, SJ, susitikau architektą, 
sporto entuziastą, buv. LB Washing-
tono apyl. valdybos pirmininką 
Arvydą Barzduką sugipsuota koja. 
ramentais pasiramsčiuojantį, žmonos 
Daivos iš Virginijos valstijos atvežtą. 
Šio netikėto vaizdo poveikyje ir 
užsimezgė ilgas pokalbis, pirmiausiai 
paklausus: kas atsi t iko, Arvydai? 

— Po Colorado valstijoje vykusio 
Amerikos plaukimo sąjungos valdy
bos posėdžio nutariau pasinaudoti 
proga ir pasilikti paslidinėti. Kartu 
atvyko žmona, suskrido po pasaulį 
išsiskirstę vaikai ir vėl po kokios 
dvylikos metų pertraukos sugalvojom 
visa šeima savaitę kartu paatosto
gauti. Iš Clevelando atvyko ir sesuo 
Aušra Babickienė. Oras pasitaikė 
labai geras, buvo smagu puikiuose 
kalnuose slidinėti ir ypač su savu 
jaunimu pabendrauti. Tik vieną rytą 
truputį per greitai važiavau nuo 
kalno, kažkokiu būdu atsikabino 
viena slidė, kritau, kitos slidės batų 
užraktas, kaip privalėjo, neatsidarė, 
ir nutraukiau du kojos kelio kaulų 
raiščius (ligaments) bei sutraiškiau 
kremzlę. Po trijų valandų operacijos 
ir šešių skausmingų dienų ligoninėj 
štai šešta savaitė iš naujo mokausi 
vaikščioti. Bet dar trys, keturios 
savaitės ir vėl jau vaikščiosiu be ra
mentų. Tik daktarai sako, kad reikės 
daug laiko ir pastangų kojai atgal į 
normalią padėtį atstatyti. 

— O kokiu būdu Pa t s , Arvydai , 
pa teka i ne t į v isos Amerikos 
p laukimo sąjungos vadovybę? 
Malonėk plačiau apie šią veiklą 
papaskoti . 

Į valdybą dvejų metų kadencijai 
buvau išrinktas rugsėjo mėnesį 
Atlantoj įvykusiam suvažiavime. 
Visa Amerikos plaukimo organiza
cija yra suskirstyta į keturias zonas. 
Valdyboje, šalia vykdomojo komiteto 
(pirmininkės, keturių vicepirminin
kų, Amerikos rinktinės trenerio ir 
keturių atletų atstovų) kiekvienai 
zonai atstovauja dar du tos zonos 
išrinkti asmenys. Man tenka atsto
vauti dvylikai rytinio pakraščio 
valstijų nuo Maino iki Virginijos ir 
sostinei Washingtonui. 

Amerikos plaukimo sąjunga (Uni
ted States Swimming, Inc. i atsirado, 
kai Amerikos kongresas 1978 metais 
priėmė vadinamą mėgėjų sporto įsta
tymą, kuriuo pavedė kiekvienai spor
to šakai tvarkytis atskirai, autono
miškai. Dci to laiko beveik visas Ame
rikos mėgėjų sportavimas, įskaitant 
ir plaukimą, priklausė AAU (Ama-
teur Athletic Union) organizacijai. 
Kongreso priimtas įstatymas taip pat 
reikalavo, kad į visų sporto 
organizacijų vadovybes būtų įjungti 
ir patys sportininkai. Taip mažiausia 
dvidešimt procentų visų vykdomųjų 
organų narių — tiek vietovėse, tiek 
visos Amerikos mastu — sudaro jauni 
žmonės, dar aktyvūs atletai. 

Aš plaukimo organizaciniam gyve
nime reikštis pradėjau dar AAU lai
kais ir, kaip didelis nenuorama, 
buvau pakviestas į vadinamą legisla-
tūros kon.;tetą, kur teko išdirbti 4 
metus ir prisidėti prie naujai besi
kuriančios organizacijos konstitucijos 
ir statutinių dėsnių paruošimo. Po to 
buvau vienai kadencijai — dvejiems 
metams — paprašytas pirmininkauti 
leidinių komitetui. Dabar jau ketvirti 
metai esu paskirtas į. daugelio 
nuomone, svarbiausią taisyklių 
komitetą. Šiais metais esu įvardintas 
ir kaip vienas taisyklių knygelės re
daktorių. 

Tad yra tekę „pasireikšti". Dažnai 
tenka telefonu atsakinėti į taisyklių 
interpretavimo užklausimus, nes ko
mitete man paskirta prieauglio sritis, 
o kaip tik ten daugiausia klausimų 
ir atsiranda 

Dar pora žodžių apie pačia organi

zaciją. Visa sąjunga suskirstyta ne 
tik į 4 zonas, bet ir į 59 vietinius 
komitetus, daugiausia atitinkančius 
Amerikos valstijų ribas. Sąjungos 
metinis biudžetas siekia penkis mi
lijonus dolerių, tur ime apie 170 
tūkstančių narių. Organizacijos cent
ras įsikūręs Colorado Springs mieste, 
kalnų papėdėj, kur yra ir centrinio 
Amerikos Olimpinio komiteto būsti
nė. Čia atnaujintose ir pritaikytose 
patalpose, plaukimo centre dirba 23 
pilnalaikiai tarnautojai. Tad esame 
nemaža įs taiga. Ten vyksta ir 
valdybos posėdžiai. įvairiais reikalais 
ten tenka nuvykti 3-4 kartus per 
metus. 

Be abejo, prieš patenkant į visos 
Amerikos plaukimo vadovybę, teko 
nemažai pasidarbuoti vietoje. Esu il
gokai išdirbęs vietiniam komitete, 
kuris tvarko sostinės apylinkės plau
kimo varžybų reikalus. Čia turime 
daugiau kaip 4,000 narių, o vasaros 
metu įvairiose vietinių plaukimo 
lygų rungtynėse dar dalyvauja 
22,000 su viršum jaunuolių. Esu 
įsigijęs Amerikos plaukimo teisėjo 
kvalifikacijas, yra tekę teisėjauti 
Amerikos pirmenybėse ir kartą JAV 
— Sovietų Sąjungos r i nk t i n ių 
varžybose, kur susitikau ir lietuvių 
plaukikų. Taip pat dažnai tenka 
lektoriauti plaukimo pareigūnų kur
suose. Praėjusiais metais tokius kur
sus Washingtono apylinkėje lankė 
daugiau kaip 3000 žmonių. 

— Įdomu. Bet ka ip t a s v i skas 
prasidėjo? Kurias s p o r t o š a k a s 
jaunystė j kul tyvavai p a t s ? Žinau, 
kad Tavo ir žmonos Daivos atžaly
n a s pas i r inko p lauk imą . Kaip ir 
ką šioje srityje jis y r a pas iekęs? 

— Iš tikro aš pats į vandens sportą 
įsitraukiau prieš 30 metų, kada, 
Amerikos kariuomenėje tarnau
damas, buvau paskirtas į vadinamą 
„special services" šaką. Fort Knox, 
Kentucky valstijoje, teko prižiūrėti 
maudymosi baseinus ir bendrai tvar
kyti visą vandens sportą. Pulkinin
kas, kuris šiai tarnybai vadovavo, į 
sportą žiūrėjo labai r imtai ir mūsų 
veikla buvo plati, darbo t ik ra i 
netrūko. Man toks „laisvalaikio" 
užsiėmimas patiko ir, kai tik buvo 
proga, priėjo sugrįždavau. Prieš tai, 
gyvendamas Clevelande, visą laiką 
priklausiau Žaibo sporto klubui, dar 
visai jaunas žaidžiau ir krepšinį ir 
tinklinį bei dalyvavau lengvosios 
a t l e t ikos varžybose. Šiek t i ek 
pasenęs, likau tik prie tinklinio. Vis 
reikšdavausi ir kaip šioks toks 
vadovas. Baigęs karo tarnybą, kurį 
laiką buvau įsigijęs Amer ikos 
tinklinio regioninio teisėjo teises. Bet 
tinklinio teisėjo „duona" sunki: 
kvalifikuotų teisėjų tada labai trūko 
ir tokio laisvalaikio darbo apkrova 
pasidarė per didelė. Tad po kurio 
laiko teko šių pareigų atsisakyti. 

Plaukioti aš pats visada labai 
mėgau ir mūsų vaikai j au nuo pat 
mažens vandens nebijo. Ne kartą 
senel iams vos š i rd ies smūgio 
neįvarėme ar tai Dainavoj Spyglio 
ežerėly ar kaimynystėj esančiam ba
seine, giliausiam vandeny vienas 
kitą beniurkydami. Tad kažkaip 
natūraliai jie visi trys palinko į 
plaukimo sportą. Dvylikos metų 
būdama. Lina su Starlit komandos 
estafete p a s t a t ė Amer ikos tos 
amžiaus grupės rekordą. Audrius da
lyvavo Amerikos jaunių pirmeny
bėse, taip pat ne kartą gerai pasirodė 
Amerikos atviro vandens varžybose. 
Namuose tebėra lentyna prikrauta 
taurių ir stalčius medalių. Abu vy
resnieji gavo dalines plaukimo sti
pendijas universitetuose. Jauniausia, 
Rima, universitetą baigs šiais metais. 
Ji universitete nebeplaukė, bet 
vienerius metus buvo i š r ink ta 
universiteto tal ismane (mascot). 
Linas Kojelis iš Baltųjų rūmų parūpi
no prezidento autografuotą nuo
trauką, kur ji, kaip universiteto 
atstovė, sveikinasi su apsilankiusiu 
prezidentu Reaganu. 

Tarp kitko, sūnus dar vis aktyviai 
treniruojasi ir plaukia, dabar atsto-

VYRESNIŲJŲ MAITINIMO 
PROGRAMOS 

ATIDARYMAS LOS 
ANGELES 

Praėjusiais metais Danguolei 
Valent ina i te i , JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkei, esant Los Angeles, ji 
su Angele Nelsiene, LB Vakarų 
apygardos pirmininke, lankėsi 
miesto Aging departamente. 
Pasitarime su skyriaus vedėja 
Jane Coates susitarė, kad vy
resnio amžiaus sulaukę lie
tuviai galės gauti šiitus pietus 
atskirai, pritaikytus jų europie-
tiškam skoniui, panašiai kaip 
žydai, su mažiau prieskonių, 
druskos ir gyvulinių riebalų. 

Kadangi Šv. Kazimiero pa
rapijos aplinkoje gyvena arti 
100 vyresnio amžiaus lietuvių, 
tai pirmiausia buvo kreiptasi į 
šios parapijos kleboną dėl pa
talpos, kur vyresnieji lietuviai 
galėtų susir inkt i pietums. 
Parapijoj tokios patalpos neat
siradus, iniciatoriai kreipėsi į 
Lietuvių Tautinių namų valdy
bą ir su ja susitarė dėl patalpos. 
Nors nuo parapijos galima pės
čiam nueiti iki Lietuvių Tau
tinių namų per 35 minutes, bet 
važiuojant autobusu, reikėtų 
naudotis net 4 autobusais, tai 
užtrunka daug laiko. O dalis 

vyresniųjų dėl amžiaus, sveika
tos, ekonong^nio nepajėgumo ar 
kitų priežasčių automobilių 
neturi, todėl ir šia privilegija ne 
visi pasinaudoti gali, nebent kiti 
pavėžina. 

Tautinių namų pirmame 
aukšte, nore ankštokose pa
talpose, vyresniųjų lietuvių 
maitinimo programa pradėjo 
veikti nuo sausio vidurio. 
Tačiau iškilmingas atidarymas 
įvyko kovo 10 d. Į atidarymą at
vyko miesto tarybos narys 
(councilmen) John Ferraro ir 
keletas kitų pareigūnų, kurie 
rūpinasi vyresniųjų reikalais. 

LB Vakarų apyg. pirmininkė 
A. Nelsiene, šiam įvykiui vado
vaudama, pasisakė, kad ji yra 
demokratiškai išrinkta LB 
apygardos pirmininkė, 
nupasakojo LB struktūrą ir jos 
legalius pagrindus, taip pat 
eigą, kaip buvo prieita prie šios 
programos įvedimo lietuvių tau
tinei grupei. Ji pakvietė žodį 
tarti L. A. miesto tarybos narį J. 
Ferraro, kuris, sveikindamas 
susirinkusius, sakė, kad jam 
malonu susipažinti su lie
tuviais. Kalbėjo ir kiti parei
gūnai. 

Paskutinis padėkos žodį tarė 
poetas B. Brazdžionis, kuris su 
humoru, be daugelio kitų 
minčių, sakė kalbėsiąs seniau-

Vyresniųjų lietuvių maitinimo programos atidaryme Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Iš k.: LB Vakarų apygardos vicepirm. socialiniams reikalams L. 
Pupienė, LB Vakarų apygard. pirm. A. Nelsiene. Il-je eil. — Lietuvių Tau
tinių namų pirm. J. Petronis, Milkovaitienė ir „Pensininko" redaktorius K. 
Milkovaitis. 

vauja senam ir garsiam Nevv Yorko 
Atletikos klubui. Šią vasarą lenkty
nėse aplink New Yorko Manhatano 
salą 28 ir puse mylios, srovių ir 
potvynių padedamas, jis nuplaukė 
per septynias valandas ir 48 minutes 
ir vyrų grupėje gavo trečią vietą. Taip 
pat dalyvauja triatlono (modernios 
trikovės) varžybose, kur plaukiama, 
bėgama ir važiuojama dviračiu. 

Kas be ko. toks intensyvus į šį spor
tinį judėjimą visų mūsų įsijungimas 
pareikalavo nemažų išlaidų ir neliko 
be problemų bei įvairių konfliktų. Ne 
mažiausias iš jų: sporto sąskaiton 
vaikų nereguliarus lituanistinės mo
kyklos lankymas, dažnas atsisa
kymas galimybės dalyvauti lietuvių 
jaunimo stovyklose. Ačiū Dievui, 
galime džiaugtis, kad vaikai vistiek 
gerai kalba lietuviškai ir lietuviš
kumo ne tik neatsisako, bet juo 
didžiuojasi. Kiek tik treningo sąlygos 
leido, visi trys dalyvaudavo lietuvių 
ir pabaltiečių plaukimo ir Audrius 

lengvosios atletikos varžybose ir ten 
yra pasiekę eilės laimėjimų. Šiom 
varžybom ir man dažnai teko vado
vauti. 

Turiu pasakyti, kad vienas di
džiausių šios veiklos atpildų buvo 
proga susipažinti ir pabendrauti su 
daugeliu tikrai puikių jaunuolių — 
Amerikos ir kitų šalių plaukikų. Taip 
pat per visą tą laiką plaukimo 
judėjime teko sutikti daugelį įdomių 
ir pajėgių asmenų iš visos plačios 
Amerikos ir įsigyti nemaža naudingo 
visuomeninio patyrimo, kurį galima 
ir lietuviškai veiklai pritaikyti. Taip 
pat tai buvo išskirtinė proga visai 
šeimai gražiai pabendrauti ir kartu 
laiką praleisti. Gal todėl tėvai ir 
vaikai esame likę vieni kitiems ar
timi ir prieinami. Tikiuosi, kad visa
da bus galima į šį laikotarpį žvelgti 
kaip į vienus įdomiausių ir gra
žiausių gyvenimo metų, - baigė 
pasikalbėjimą arch. Arvydas Barzdu-
kas 
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sia pasaulyje gyva — lietuvių 
kalba. „Tu esi tuo, ką tu valgai: 
jei valgai viščiuką, esi chic-
kenas". Toliau jis sakė, kad 
Hollyvvood Multipurpose cen
tras norįs mus padaryti žolė
džiais. Aną dieną tarp ryžių 
buvę vos keli trupinėliai mėsos. 
Sakė, virėjos padariusios klaidą, 
bus atsilyginta per atidarymą. 
Žinoma, toks dietetinis maistas 
padeda sumažinti svorį ir atjau
nėti. Tai tikra ,,Weight Wat-
chers" programa. Už tokią dietą 
susilauktume dr. Adomavičiaus 
pagyrimo. Dabar tu r ime 
pasakyti sudiev Smorgasboard 
restoranui. Čia mums nereikia 
palikti nė arbatpinigių — į 

I sumokamą 1 dolerį viskas įskai
tyta. Toliau jis kalbėjo, kad vi
siems dėkojant, nere ik ia 
užmiršti ir valgytojų, nes be jų 
nebūtų ir šios programos. 
Lietuvis gali prarasti kalbą, bet 
jo skrandis nepraranda skonio 
kugeliui... 

Visiems išsišnekėjus ir prel. J. 
Kučingiui sukalbėjus invoka-
ciją, dalyviai buvo pakviesti 
pasivaišinti bei pasistiprinti. 
Čia buvo ne tik patiekalai 
atvežti pagal Senior Citizen pro
gramą, bet ponios parūpino įvai
rių pyragaičių. Ant stalo buvo 
ir vyno, kuris daugeliui pakėlė 
nuotaiką. Atidarymas vyko Lie
tuvių Tautinių namų salėje, 
kuria nemokamai pasinaudoti 
leido šių namų pi rm. J. 
Petronis. 

Šią programą įvedant, daug 
laiko ir pastangų paskyrė L. 
Pupienė, LB Vakarų apygardos 
vicepirmininkė socialiniams 
re ikalams, įs i jungdama ir 
surasdama reikalingas talki
ninkes šiam darbui. 

Vaišėms pasibaigus, prasidėjo 
linksmoji dalis. O. Deveikienei 
dainuojant, V. Giliui pritariant 
akordeonu, į dainas įsijungė ir 
kiti pobūvio dalyviai. 

RELIGINĖS 
LITERATŪROS IR 

MUZIKOS KONCERTAS 

Šiemet kovo 24-27 d. Los 
Angeles Šv. Kazimiero 
bažnyčioje rekolekcijas vedė 
kun. Vytautas Pikturna iš Flo
ridos, buvęs gestapo kalinys, 
kalintas keliuose kalėjimuose ir 
Dachau koncentracijos stovyk

loje, kurioje susirgęs mažai 
turėjo vilties išlikti gyvas. Jis 
pasakojo, karšta malda 
kreipęsis į Dievo Motiną Mariją, 
pasveiko ir gyvas išėjo į laisvę. 
Savo turiningais pamokslais jis 
sutraukė daugelį klausytojų ir 
paruošė juos Kristaus prisikėli
mo šventei. 

Rekolekcijos buvo užbaigtos 
religinės literatūros ir muzikos 
koncertu bažnyčioje. Rimas 
Polikaitis atliko vargonais W. 
A. Mozarto kūrinį ,,Ave 
Verum". Vincas ir Ema Dovy
daičiai, Los Angeles dramos 
sambūrio aktoriai, skaitė poeto 
Bernardo Brazdžionio ,,De 
Profundis". Ypatingai jautriai 
skambėjo žodžiai: 
Tu šauksi, Viešpatie, pakils jie 

iš duobės — 
Šiurpiam biržely kritę 

Pravieniškiuos, 
Ir Zarasuos, ir Petrašiūnuos, 

ir Panevėžy, 
Rainių miškelio kankiniai, kaip 

kraujo žvaigždės blykčios, 
Kad liautųs tėviškė skausme 

rankas grąžyt. 
To paties Dramos sambūrio 

aktorė Ramunė Vitkienė per
skaitė poetės Danutės Mitkie

nės eilėraštį „Palmių sekma
dienis", o aktorė Ema Dovydai 
tienė — Alės Rūtos eilėraštį 
„Viešpatie, pažvelk". Balio Gai-
džiūno „Paskutiniai septyni 
Kristaus žodžiai lietuvio 
maldose" skaitė režisierius Pet
ras Maželis. 

„Septyni Kristaus žodžiai" 
(muzika Th. Dubois) giedojo 
solistė Vita Vilkienė, vargonais 
palydint Rimui Polikaičiui. 
Fleita muz. W. A. Mozarto 
„Adagio Religioso" grojo Kris
tina Mickutė. 

Los Angeles vyrų kvartetas — 
R. Dabšys, A. Polikaitis, E. 
Jarašunas ir B. Seliukas atliko 
„O Didis Dieve, Visagali", muz. 
F. Strolios, ir „Tikiu", muz. R. 
Apeikytės, vargonais palydint 
pačiai kompozitorei. 

Rekolekcijose ir koncerte 
dalyvavo daugybė žmonių, at
vykusių net iš tolimesnių Cali-
fornijos vietovių. Parapiečiai 
yra labai dėkingi Šv. Kazimiero 
parapijos klebonui kun. dr. A. 
Olšauskui, prel. V. Baltuškai ir 
prel. J. Kučingiui už taip gražiai 
suorganizuotą dvasinio atsi
naujinimo programą. 

Ig. M. 

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 Uetuvą: 
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d. 

1988 metų 10 dienų kelionės į Uetuvą: 
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 naudosis Pan 
American, Finnair, Svvissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių 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. 

G.T. INTERNATIONAL, INC. ,, 
RŪTA PAUPERIENĖ, |STAIGOS VEDĖJA 

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

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

^ 1 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Nr. 8801 

Nr. 8802/F 

Nr. 8803/M 

Nr. 8804/BAL 

Nr. 8806/F 

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F 

Nr. 8809/M 
Nr. 881 O/F 

Nr. 8811/M 

Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago Lietuva 15 d. 
$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 
Uetuvą 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. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2.125.00. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d.. Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2.195.00. 
Lietuva 9 d.. Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2.125.00. 
Lietuva 10 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. 
Lietuva 9 d.. Maskva 2, rugsėjo 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 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 6046S TEL.: (312) 430-7272 

WE CAN SAVE YOU MONEY 

VISITOR'S HEALTH INSURANCE 
NO AGE LIMIT CALL OR VVRITE 

RAMESH PATEL 
IN ILLINOIS (312) 274-9540. OUT OF ILL. - TOLL FREE 1-800-344-4300 EXT 10 

3116 W. DEVON. CHICAGO, IL 60659 
OUALITY SERVICE TO COMMUNITY 
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VIRTUVĖS ŽODYNAS 
A. Montvilienė, okupuotoje (turkiškai kavai paruosti) lietu-

DRAUGAS, šeštadienis. 1988 m. balandžio mėn. 9 d. 

EJEDAGUOJA ST. SEBf£XIEN'£, 6507 TEOY ST-, CHKAGO, DLL. 60629. TELEF. (312; 925-5988 

ANN JILLIAN SVEIKATOS 
KONFERENCIJOJ 

• 

Apie vasario 20 d. Marriott 
Bay Point vasarvietėje ruo
šiamą Gulf Coast ligoninės 
moterų sveikatos konferenciją 
sužinojome iš Panama City (30 
mylių nuo Sunny Hills) yra 
sparčiai augantis Siaurinės 
Floridos miestas. Baltutėlio 
smėlio kopos, apželdintos 
laukinėm avižom, smaragdinis 
vandens žalsvas mėlis sudaro 
pasigėrėtiną vaizdą, o mums 
lietuviams primena Baltiją... 
Neveltui jis vadinamas gra
žiausių pasaulyje paplūdymių 
miestu. Augant miestui, auga ir 
įvairios aprūpinimo įstaigos. 
Dvi moderniai įrengtos ligo
ninės, su daugeliu specialistų, 
tarp savęs rungiasi vėžio ir 
širdies ligų skyriais. Prie Gulf 
ligoninės, naujame moderniame 
pastate. įsikūrė Moterų centras, 
atliekantis įvairias naudingas 
funkcijas moterų ligų srityje. 
Patarimai teikiami nemokamai, 
o gausi biblioteka, su vaizda
juostėmis ir gausybe medici
niškų knygų bei žurnalų, atvira 
visiems. Kartą metuose vyksta 
konferencijos su ištisos dienos 
programa. įskaitant valgius, 
vyno — sūrio puotą, baigiant 
madų paroda. 

Šiais metais lietuvių moterų 
dėmėsi p a r a u k ė iškiliosios 
filmų ir teic-vizijos aktorės bei 
dainininkės — lietuvės Ann Jil 
lian dalyvavimas pagrindine 
kalbėtoja. Turbūt nėra lietuvio 
nežinančio apie staigų jos vėžio 
liga susirgimą, operacija, hero

jišką jos kovą, nepasiduodant 
nusiminimui, pagaliau visišką 
išgijimą. Dar visai neseniai ste
bėjome jos gyvenimo filmą, jai 
pačiai pagrindinį vaidmenį 
vaidinant, kartu su ja išgyven
dami jos kančią, maldą ir 
džiaugsmą. Didžiavomės jos 
lietuviškumu. Savo lietuviškos 
kilmės ji niekada neslėpė. 

Sunny Hills lietuvės, norė
damos ją išskirtinai pagerbti, 
nusiuntė viešbutin gėlių, kartu 
su lietuviškų motyvų sveiki
nimo kortele. Konferencijoj 
dalyvaujančias lietuves koor
dinatorė susodino kartu, visai 
g re ta Ann J i l l ian stalo 
(dalyvavo dvidešimt lietuvių). 
Sunku buvo susikaupti ir 
išklausyti paskaitas — vis 
dairėmės į duris, per kurias 
turėjo įeiti mūsų Žvaigždė. Ir 
pagaliau, savo vyro lydima. 

Grįžome vėlai vakare į savo. 
kasdienybę praturtėjusios ne 
vien žiniomis medicinos bei 
sveikatos srityje. Susitikimas su 
Ann Jillian mus didžiai pradžiu
gino, o jos atvirumas savo išgy-

atžygiavo aukšta, lieknutė, venimuose sustiprino ir 
nuostabiai skaistaus veido pamokė, kaip nereikia pasiduoti 
jauna moteris - mūsų laukta jokiom negandom, nes kur yra 
Ann Jillian. Griausmingi plo
jimai! Veik penkiems šimtams 
dalyvių ji pristatoma kaip lie
tuva i tė . Mūsų " — lietuvių 
veiduose džiugios šypsenos, ir ji 
turbūt mus atpažino... Viena 
valanda praskriejo žaibu. Stebi
no jos atvirumas nupasakojant 
ir kartu iš naujo išgyvenant 
siaubą susirgus, operaciją bei 

gyvybė — yra ir viltis! 
Onė Adomaitienė 

MADOMS 
KEIČIANTIS 

Modernus gyvenimas reika
lauja iš mūsų greitos orienta
cijos: duoti greitą atsakymą, 
greit pažinti sutiktą naują 

visus nepatogumus ir pagaliau asmenį, greit atpažinti talentą, 
susitaikymą su gyvenimu, atsi- būdą. Visame kame drabužiai, 
duodant Dievo globai ir medi- mūsų apranga vaidina svarbų 
cinos pagalbai. Žmogus susi
mąstai; gal iš tikrųjų tai buvo 
Aukščiausiojo planuose numa
tyta, kaip vienas gydytojas savo 
paskaitoj išsireiškė, kad Ann 
Jillian per savo kentėjimus 
buvo tarytum įrankis daugelio 
gyvybių išgelbėjime. Ji yra lyg 
tas šauklys, skelbiantis 
žmonijai išsigelbėjimo galimu
mą, laiku kreipiantis į gydyto
jus, nuolat rūpestingai tikri
nant sveikatos stovį, nepasi
duodant baimei ir panikai. 

Tuoj po Ann Jillian paskaitos 
vyko dar kitas seminaras, kurio 
informacija ji nesidomėjo ir 
tyliai iš salė pasišalino. 
Nusiminėme manydamos, kad 
neteks žodeliu pasikeisti su 
iškilia savo tautiete; tik 
susirinkus pietauti, visų di
deliam džiaugsmui, išvydom jos 
baltą galvutę prie gretimo stalo. 
Viena mūsiškių, nufotografa
vusi ją. padėkojo lietuviškai. 
To tik ir trūko: ji tuoj pakilo, 
priėjo prie mūsų stalo ir gražiai 
lietuviškai j visas prabilo. 
Pozavo, pasirašinėjo, padėkojo 
už menišką sveikinimo kortelę 
ir nepaprasto grožio (jos žodžiais 
tarianti gėles. Pietauti jai jau 
neliko laiko, nes 
eilės norinčių autografų, žodžio, 
nuoširdaus šypsnio. 

Dienos programa tęsėsi toliau, 
su veik valandos pavėlavimu, o 
mūsų lietuvaitė dar koridoriu
je pasirašinėjo, pozavo fotogra
fams ir kiekvienam rado drau
giška žodelį. Stebino ji visus 
savo švelnumu, nemeluotu 
draugiškumu ir vidine šiluma. 
Jei filmuose matydami galvo
jome ją esant labai fotogeniška, 
tai dabar įsitikinome, kad ji 
gyvenime lygiai tokia graži, o 
svarbiausia — ji spinduliuoja 
vidiniu savo grožiu. 

vaidmenį. Taigi, pasirinkimas 
drabužio, kuris turi tarnauti 
darbe, už tarnybos ribų, visuo
meniniame gyvenime, savait
galyje namuose ar su svečiais 
yra gan svarbus. 

Su pavasariu atkeliauja nau
ja madų sezono banga — trum
pi sijonai. Tai jau antras pa
vasaris, kai drabužių kūrėjai 
bando sugrąžinti 1960 m. mada. 
Tačiau, po daugiau kaip ketvir
tis šimtmečio, pasikeitė moterų 
galvosena ir nėra taip lengva 
įpiršti „mini" ar ,,mikro" 
madas. Šiandien kiekviena mo-

Lietuvoje išleistoje „Kalbos kul
tūra" (Vilnius „Mokslas" 1987 
m.), Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Lietuvių kalbos ir 
Literatūros instituto leidiny, 
apžvelgia bei vykusiai aptaria 
kasdieninėje kalboje nuolat vir
tuvėje vartojamus žodžius. 

Pagal ją, kasdien susiduriame 
su įvairiais virtuvės daiktais ir 
vienaip ar kitaip juos pa
vadiname. Ji rašo: „Deja, šios 
srities buitinė leksika dar turi 
įvairių negerovių. Vartojama 
nemažai barbarizmų, t.y. ne-
teiktinių skolinių, kurie turi ge
rų lietuviškų arba tarptautinių 
atitikmenų. Pasitaiko netaisyk
lingos darybos žodžių ir žodžių, 
vartojamų ne savo reikšme". 

Pateikiame jos pasirinktų 
žodžių pakaitalus. 

Viryklė 

Vienas iš pagrindinių virtuvės 
įrenginių yra verdamoji krosnis, 
vadinama virykle. Viryklė yra 
literatūrinei kalbai teiktinesnis 
žodis negu plytelė. Mažam 
kilnojamam elektriniam virimo 
prietaisui pavadinti t inka 
terminas elektr inė viryklėlė. 
Nereikėtų painioti dviejų žodžių 
viryklė ir virykla. Virykla 
reiškia virimo įmonę, pvz.: 
muilo, druskos virykla, arba 
šiaip virimo vietą (panašios 
darybos patalpų pavadinimai 
yra mokykla, siuvykla, skai
tykla). Kaime kartais pasista-
tomos viryklos valgiui arba 
pašarams vir t i vasarą. O 
viryklė, kaip minėjome, yra 
verdamoji krosnis. 

Orkaitė ir skardelė 

Moterys dažnai giriasi viena 
ki tai , jog d u e h o v k ė j e ar 
duchovkoje skanių pyragų 
išsikepusios, nepągalvodamos, 
kad viryklėje įtaisyta kepamoji 
dėžė l ie tuviškai vadinasi 
orkaite, {vairius gardumynus 
kepame kepimo skardo je , 
s k a r d e l ė j e a r formoje, 

teris bando pasirinkti drabužio *>™elėje, tik jau ne blėkoje, 
ilgį pagal savo skonį, gyvenimo Rėkutėje . Plokščia lanko pa-
būdą. aplinką, reikalą ir pagal 
savo figūrą. Nors madų kūrėjai 
nori įtikinti, kad trumpi dra
bužiai yra moteriškesni bei pa
togesni, tačiau jie sunkiai prigy
ja moterų tarpe. 

vidalo geležis, ant kurios 
dedamas puodas ar kitas indas. 
— tai lankainis, bet ne rinkė. 
Ant dujinės viryklės degiklio 
kartais uždedamas tam tikras 
apvalus prietaisėlis su skylu
tėmis, kad liepsna tolygiai pasi-

Kai madų kūrėjai trumpina s k i r s t y t u . Netikęs šio prietaiso 
ar ilgina moterų drabužius, tuo p a v a d įn imas liepsnos paskirs-
tarpu dėvimų sijonų ilgis labai t y t o j a S 5 n e s p r į e s agos - tojas 
įvairuoja: iki kelių, virš kelių, v e d i n i a i r e i š k i a veikėjų pa-
gerokai virš kelių, truputj že- v a d i n i m u s r'tokios darybos 
miau kelių, keletas colių nuo ž o d ž i a i v r a m o k v t o j a s > r a š y t o -
žemės, iki vidurio blauzdų. Zo- j a S j s k a į t yto jas ) . Taigi pa-
džiu, kokj ilgį moteris pasirinks s k i r s t y t o j a s yra asmuo, kuris 

tuoj susidarė d ė v ė t i ' t o k s yTa m a d ° j e - S v a r b u ' ką nors skirsto, paskirsto. Minė-
kad pasirinktas ilgis jai tinka. t ą p r i e t a i s ą g a le tume vadinti 

Nors niekas nenustato am- liepsnos sklaidikliu 
žiaus ribos, kokio ilgio drabužį «, .. . „. . . 
,. ... . . .. Kaistuvas, t roskintuvas 
deveti, tačiau vyresnio amžiaus 
ir apvalesnės figūros moterims Be puodo virtuvė — ne virtuvė. 
tinka geriau drabužiai truputį Žodis puodas turi sinonimą — 
žemiau kelių. Tačiau jaunes- kaistuvą. Nevartotinas bar-
nės ir lieknesnės gali dėvėti gan barizmas randelis ar rundelis. 
trumpus drabužius ar ilgus. Be „Kalbos praktikos patarimai" 
to, gyvenimo stilius bei aplinka tokį puodą su ilgu kotu siūlo 
taip pat čia vaidina svarbų vadinti kaistuvu. Tiesa, kais-
vaidmenį. Jei moterų kasdie- tuvais galima vadinti ir 
ninis užsiėmimas yra prekybos kitokius puodus, nes, kaip 
bei pramonės, ar vad. „biznio" minėta, šie žodžiai yra sino-
pasaulyje, kur daugiau susi- nimai. Puodų būna įvairios 
tinkama su įvairiais asmenimis, paskirties. Pienui virti gami-
tai tokių drabužiai turi būti namas specialus puodas pien-
ilgesni ir konservatyvūs. Nore- viris. Yra ir kitokių specialių 
damos gražiai ir elegantiškai puodų: puodas košei virti — koš-
atrodyti, ne visos moterys gali viris, žuviai virti — žuviaviris. 
eksperimentuoti savo apranga. Žemas ovalus puodas, kuriame 

viškai vadina turkinuku. Nau
jovė yra ant kavos puodelio 
uždedamas metalinis indelis, j 
kurį jbėrę maltos kavos, ir 
užpylę ją verdančiu vandeniu, 
greitai paruošiame kavą. Tai 
kavos plikytuvas. 

Arbatą verdame ne čainyke, 
bet arbatinyje. Arbatinį kai 
kas vadina arbat inuku, bet 
arbatinuku tiksliau vadinti 
indelį arbatžolėmis užplikyti. 

Neužmirškime, kad moliniai 
puodai nuo seno vadinami puo
dynėmis. Tik nesakykime pa-
l ivota puodynė . Svetimas 
būdvardis palivotas,-a mums ne
reikalingas, nes turime jo 
lietuvišką atitikmenį glaisty-
tas,-a arba tarptautinį glazū-
ruo>las,-a. Taigi, apie molinius 
indus sakome, kad jie yra glais
tyti arba glazūruoti. 

Dubuo, keptuvė, gr iebtukas 
Peiktinas indo pavadinimas 

bliūdas, bliūdelis. Lietuviškai 
— tai dubuo, dubenėlis. Ir 
buitinėje kalboje jau beveik 
a t s ik ra t ėme p e t e l n ė s . 
Sklindžius ar kitką kepame 
keptuvėje. Nereikėtų vartoti ir 
barbarizmo britvonas. Paukčių 
kepimo indas — tai keptuvas . 
Nedera vartoti barbarizmo 
duršl iokas. „Kalbos praktikos 
patarimai" siūlo jo pakaitalus: 
g r i e b t u k a s , k i a u r a s a m t i s , 
kiaurinis. Jais galėtume va
dinti skirtingus įrankius: grieb
tukas — tai lėkštas, kiaura
samtis — dubus, skylėtas sam
tis, kiaurinis — į koštuvą 
panašus skylėtas indas, maisto 
produktams nukošti ar 
nuplauti. 

Padažinė, saldaininė, 
salotinė 

Valgomųjų indų pavadinimai 
ypatingų problemų nesudaro. 
Daugelį maisto vazų galima 
vadinti vienažodžiais priesagos 
-inis daiktavardžiais, pvz.: 
kompoto vaza — tai kompotinė. 
padažo vaza — p a d a ž i n ė , 
saldainių vaza — saldaininė, 
salotų vaza — salotinė, visi 
žinome, jog servizų būna trejo
pų: kavos servizas, a rba tos 
servizas ir pietų servizas. 

Riešutų spaustukai, 
to r to mentelė 

Virtuvėje naudojamės ir ki
tokiais įrankiais. Pvz.,praverčia 
c u k r a u s žnyp lė s , kond i 
terinis švirkštas (jo nedera 
vadinti špricu), riešutų spaus
tuka i , t o r t o mentelė. Ga
minamas ir specialus plaktukas 
mėsai pamušti — m ė s o s 
muštukas . 

S. S. 

Kūrimo valanda. Dail. Zita Sodeikiene kuria 

Dailininkei Magdalenos Stankūnienės meno kūriniu parodos atidaryme 
Baizeko Lietuvių Kultūros muziejuje. Iš k.: Stasė Semėnienė. Dalia Kučė-
nienė, Valentinas Ramonis. Nijolė Martinaityte ir dail. Magdalena 
Stankūnienė. 

Nuotr J . Tamulaičio 

Dailininkė Ada Sutkuviene šalia savo 
„ S O S " . 

pluoštinio meno kūrinio pavadinto 

Filmu ir televizijos aktorė Ann Jillian — Jūratė Nausėdaitė apsupta būrelio 
Sunny Hills gyvenančių lietuvių. 

Nesvarbu, kokį drabužių ilgį 
mums padiktuoja pavasario 
mados, nereikia tuoj kirpti ir 
„moderninti" savo drabužių 
kolekcijos. Svarbu atrodyti ele
gantiškai, jaustis dėvimuose 
drabužiuose gerai, judėti lais
vai, nesuvaržytai it išlaikyti 
savo tradicinį skonį. Spren
džiant iš šio kūrėjų nepa
sisekimo įpiršti naujoves, 
atrodo, kad šį pavasrį matysime 
vėl ilgesnius drabužius, kurie 
tiks įvairaus amžiaus moterims. 

M. R 

- !fft\ ' 

maistas troškinamas — tai 
t roskintuvas, bet ne tušin-
tuvas. Šeimininkes mėgsta san
darų kaistuvą, kuriame maistai 
greitai išverda Lietuviškai — 
tai greitviris. Kaistuvas, iš 
kurio pro gumine žarnelę išbėga 
sultys, prieš tai jame pakaitinus 
uogas ar vaisius, vadiname 
sulčių garintuvu. 

Arbatinis ir glaistyta 
puodynė 

Yra keletas indų kavai virti. 
Nedidelį metalini indelį su kotu .Laima — Lemties deivė' Medžio raižinys Dail. M. Stankūniene 

MŪSŲ VEIKLA 
• Dail. Zita Sodeikiene ir 

dail. Ada Sutkuvienė turės 
savo kūrinių parodos atidarymą 
balandžio 22 d. 7:30 vai. vak. 
Baizeko Lietuvių kultūros 
muziejaus meno galerijoje. Šioje 
meno parodoje bus tapybos, 
pluoštinio meno ir kitokių 
kūrinių. • 

• Dail. Magdalena Stankū
nienė pademonstruos spalvotos 
grafikos kūrybą iš medžio 
raižinių rytoj nuo 11:00 iki 3.30 
v. p.p Baizeko Lietuvių kul
tūros muziejaus meno galerijoje, 
kur vyksta jos meno paroda. 

• Dalia Kučėnienė sukūrė 
puikią „Trijų deivių" poemą, 
dail. M. Stankūnienės meno pa 
rodos atidarymo proga. 

• Aktorė Nijolė Martinai
tytė vaizdžiai perdavė D. Kuče-
menės sukurta poemą dail. M. 
S tankūn ienės parodos ati
daryme Muzikai palydint, 
skaidrėmis spalvingai pade
monstruojant, ji efektingai per
davė ir kitų poetų kūrinius 
iškilmingame parodos atidary
me. 

i v 
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KELEIVIO VADOVAS 
EKSKURSANTAMS 

Į LIETUVĄ 
Šių m e t ų pradžioje tokiu 

pavadinimu kelionių agentūra 
,,G. T. In ternat ional , Inc.", 
vadovaujama Algio J. Grigo 
Chicagoje , išleido specialų 
leidinėlį ang lų ir l ie tuvių 
kalbomis, kur iame randame 
visas svarbiausias žinias, skir
tas tur is tams ar keliaujantiems 
į Rytų Europą, o ypač i Lietuvą. 

Š iam l e id in iu i medžiagą 
sur inko i r paruošė Emilija 
Sakadolskienė . Leidinys 62 
puslapių, iš kurių lietuvių kalba 
informacija suglaus ta i 33 
puslapius. 

Tad kuo gi tas leidinys svar
bus keliaujantiems i Lietuvą? 
Ne paslaptis, kad tėvynės il
gesys , p a s i i l g i m a s brolių, 
seserų, tėvų ar kitų artimųjų, 
l i kus ių t ėvynė j e , n i ekada 
n e b u v o užgesęs išeivijos 
lietuvių ta rpe . Kai susidarė 
d ide snės ga l imybės juos 
aplankyti tėvų žemėje, prasidėjo 
didesnės pavienių, o ypač orga
nizuotos kelionės. J a s organi
zuoja v a d i n a m o s ke l ionių 
agentūros, kurių tarpe turime 
platų t inklą ir lietuvių kolo
nijose. 

G. T. In te rna t iona l , Inc., 
agentūra palyginant jauna. Ja i 
vadovauja sumanus ir energin
gas Algis J . Grigas su įstaigos 
vedėja , g e r a vadove R ū t a 
Pauperiene. Keliavę per šią 
agentūrą tv i r t ina , kad visi 
ke l ionės r e i k a l a i y r a sut

varkomi pavyzdingai, keliau
jantiems nekeliama problemų ir 
rūpesčių. Tai yapč sva rbu nes 
a t s i m i n t i n a , k a d i lgose 
kelionėse nestokojama d a u g ir 
įvairių problemų. Tad svarbu, 
kad tok ioms a g e n t ū r o m s 
vadovautų pri tyrę asmenys , o 
ekskursijų metu vadovai būtų 
rūpestingi, nuola tos padedą 
keleiviams susidariusiose prob
lemose. Tuo rūpinas i k a i p tik 
minima kelionių a g e n t ū r a . 

„Keleivio vadovas" paruoštas 
labai k r u o p š č i a i i r l a b a i 
naudingas k iekv ienam asme
niui, beplanuojančiam savas 
keliones. Vadove s u k a u p t a 
būdingiausiu ir bū t ina i žino
tina informacija. 

Skyrius — dokumen ta i . Čia 
nusakoma, kokie dokumenta i 
reikalingi pas i rūpint i kelionei, 
kada juos su tvarkyt i , ka ip juos 
saugoti. Tokių dokumen tų sut
varkymu rūpinasi ši agentūra , 
tik tuo reikia rūpintis iš anksto. 
Nurodyta, kas a t s i t inka , jeigu 
dėl k u r i ų n o r s p r i e ž a s č i ų 
užsiregistravęs a smuo nebegali 
su ekskurs i j a v y k t i . K iek 
tokia is a tveja is p r a r a n d a m 
įmokėjimų ir kokiais terminais. 
Yra įdomūs patar imai aklimati
zacijos atveju. Ats imint ina, kad 
ke l iau jan t ke i č i a s i l a i k a s , 
valgiai, sąlygos. Tam būt ina 
prisitaikyti. Vadove nurodoma, 
kada pradėti kelionei ruoštis , 
kaip mai t in t i s , k a d vė l i au 

iT*l£P VIENINTELĖ PROFESIONALI 
I V i f V ' LIETUVIŲ KELIONIŲ 

- ' ' * J t A ^ - (STAIGA 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 { 
L I E T U V A 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 - 2 1 

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 

tel. (416) ^39-2500 
# * * « . * • * # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: 

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

lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai 
Mūsų Įstaigoje Įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų įstaiga yra narys — IATA. T-comm. BBB. CLIA 

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

Mūsų registracijos numeriai: retail nr. 2559030 wholesale nr. 2475066 

NCRIN 
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 

Rūta Pauperiene, 
kelionių agentūros viceprezidentė, 

savo įstaigoje. 

organizmas jau būtų pasiruošęs 
naujas gyvenimo sąlygas priim
ti, nesudarant sveikatai pavojų. 

Vadove ap t a r t a „ In tur i s to" 
teisės, TSRS mui t inės reika
lavimai. I švardin ta leidžiamų 
įvežti re ikmenų sąrašas, pinigų 
įvežimo ga l imumai , ka ip reikia 
užpildyti deklaracijas, kokie 
da ik ta i i r pinigai į rašy t in i , 
kaip tva rky t i s s u val iuta , jos 
a tskai tomybė i švyks tan t . Ką 
g a l i m a i švež t i iš t a r y b ų 
s ą j u n g o s , ko r e i k a l a u j a m a 
išvežant meno kūr inius , knygas 
ir k i t as ver tybes . 

Taip p a t vadovas nurodo ir 
sugrįžimo Amerikon sąlygas, 
Amerikos mui t inės reikalavi
mus ir ką galima ir ko negalima 
į Amer iką įvežti. I švardin ta 
užsienio val iutos parduotuvės, 
nurodomi j ų telefonai ir adresai 
Tai ypač p a r a n k u a tvykusiems 
į nepažįstamą miestą. 

Duoda patarimų, kaip reikia 
e l g t i s , ka ip l a i k y t i s , 
nepaže idž iant įs ta tymu, už 
kurių pažeidimą yra numatytos 
bausmės. 

Labai svarbus patarimas — ką 
vežtis asmeniškam naudojimui. 
Nurodyta ir būtinieji vartojimui 
daiktai , tačiau nepersikraujant 
ir neapsunkinant savęs nerei
kalingomis priemonėmis. 

Pa t a r i a naudoti praktišką, 
patogią aprangą. Tačiau jokiu 
būdu nesirodyti nepadorioje, 
kas kar ta i s pasitaiko, apran
goje. 

Vadove duodama plati infor
macija apie suvenyrus, rūbų 
išmieras, oro sąlygas turizmo 
sezono metu Lietuvoje, laiką. 
Čia r a n d a m a smulkūs patari
mai, kaip naudotis telefonais, 
viet inėmis susisiekimo prie
monėmis, maisto aptarnavimu, 
viešbučio kioskais ir t.t. 

Priede įdėtas Vilniaus miesto 
centro planas, kuriame nuro
dyta tu r i s tams įdomios vietos, 
kur ias galima visada aplankyti 
ir be vadovų. 

Apta r i an t „Keleivio vadovo" 
informaciją, neįmanoma trum
pame rašinyje viską detaliai 
išvardinti . Todėl šis „Keleivio 
vadovas", visais atvejais bus 
pravar tus keliaujantiems. Tai 
yra nepamainoma ir labai ver
t inga, po ranka turima infor
macija. 

Sis vadovas rekomenduotinas 
k i e k v i e n a m ke l ionėmis 
besidominčiam. 

G. T. In ternat ional , Inc., 
ke l ion ių a g e n t ū r a , a t rodo , 
ypatingą dėmesį kreipia į savus 
klijentus i r rūpestingai sutvar
ko kelionės visus reikalus. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

MISCELLANEOUS 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9KK) v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312) 839-2511 

p*Z»**ų> 

LIEPOS 2-3 d. d. 

Tautinio šokio judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi! 

RUOŠKIMĖS VISI DALYVAUTI 
VIII LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖJE, kuri įvyks s. m. 

KANADOJE, HAMILTON, ONT. 
INFORMACINĖS ŽINIOS: 

LIET. TAUTODAILĖS PARODA veiks nuo birželio 30 d. iki 
liepos 11 d. Royal Botanical Gardens patalpose, 680 Plains 
Rd.VV. Oficialus parodos atidarymas ir koncertas birželio 
30 d., 7.30 v.v.. įėjimas nemokamas. 

PENKTADIENIO JAUNIMO ŠOKIAI liepos 1 d. Mohawk kole
gijos salėje. Fennell W. ir W5-th gatvių kampas: pradžia 
3.00 v. v., jėjimas — $3. 

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS įvyksta Convention 
Centre, 115 King St. W., Chedoke ir Wentworth salėse; 
pradžia 7:30 v.v., įėjimas visiems — $10; bilietai bus 
pardavinėjami ir pr ie įėjimo. 

SEKMADIENIO PAMALDOS katalikams tame pačiame Con
vention Centre 11 v. r.; liet. evangelikams — Latvian Luthe-
ran Church. 18 Victoria Ave. S.. 11 v.r. 

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miesto Gore parką, prie 
Laisvės paminklo. 

ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekmadienį, 3.00 v.p.p., Copps koliziejuje. 
101 York Blvd.: bilietų kainos: $12. $15 ir $18. kuriuos bus 
galima įsigyti pas platintojus ir prie įėjimo. Bilietus pla
tina Čikagoje Vaznelių 'Gifts International" krautuvė. 2501 
W. 71 St., tel. (312) 471-1424. Klivlando liet. kooperatyve 
T a u p a " Vyt. StaŠkus, tel. (216) 481-6677 ir Toronte Alf. 

Juozapavičius, tel. (416) 239-0995 
UŽBAIGTUVIV BALIUS 7 30 v.v. įvyksta vėl to paties Con

vention Centre abiejose salėse: Chedoke — suaugusiems, 
kaina $30. ir Wentworth salėje — jaunimui, kaina $20. sta
lai po 10 žmonių. Čia bilietus reikia įsigyti jau iš anksto 
pas B. Macį. 370 Goodram Dr., Burlington, Ont. L7L 2K1. 
tel.(416)632-4558. 

SUVENYRUS tvarko K. Deksnys, 1257 Royal Dr.. Burlington. 
Ont. L7P 2G2. tel. (416) 332-6006. 

NAKVYNIŲ INFORMACIJA teikia V. Verbickienė ir L. Kon 
tenienė, 348 Duncombe Crt, Burlington. Ont. L7L 4M4. 
tel (416)637-5090 

IŠ ANKSTO BILIETUS į visus renginius galima įsigyti, pri-
siunčiant pinigus: "Talka" TŠŠ Bilietai, 830 Main St. E . 
Hamilton, Ont. L8M 1L6. Nupirkti bilietai čia lauks JŪSŲ 
Pastų bilietai niekam nebus siunčiami. Pažymėtos ju 
kainos yra kanadiškais doleriais. Čekius rašyti "Lithuanian 
Folk Dance Festival" Dėl bilietų informacijas teikia J 
Krištolaitis, tel. (416) 689-5733. Šventės Inf 

A V L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
320872 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

CLASSIFIED GUIDE 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

INCOME TAX 
SERVICE 

šiais metais pajamų mokesčių 
užpildymas labai pasikeitęs! 

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

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

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 Deck/s 

tUL 585-8624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

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

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 

• Porches S Oecks • Floor & Wall Tite 
• Aluminum Sid.ng & Trim • Kitchen & Baths 
• Masonry *Rec Rooms 
• Additions 'Insurance Repairs 

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

r 
MAROUETTE 

PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West 63 r d Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. S T A N K U S 
361-5950 636-6189 

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

,Firkt 
j Rehublic 

J Reąįty, Ine. 
~VALDA PASKŲS 

TURIME PIRKĖJŲ. REIKIA NAMŲ! 
Suinteresuoti nuosavybes pirkimu ar 
pardavimu, prašau nedelsiant skambinti 
šiais telelfcnais: 

499-2912 857-7187 

FOR RENT 

Išnuomojamas butas pirmame aukšte, 
naujai atremontuotas, be baldų vyresnio 
amžiaus žmonėms netoli 43 & VVashtenavv. 
Nuomininkai patys apmoka šildymą, 
elektrą, etc. Šiluma — ..space heater' Call 
767-2680. 

Išnuomojamas 3 kamb butas pirm. 
aukšte iš kiemo pusės, Marquette 
Parko apyl. Suaugusiems. Skambin
ti po 5 v.v. tel.: 925-6616. 

Išnuomojamas 5 kamb. butas Mar-
guette Parke, 69 & Maplevvood, su
augusiems, be gyvuliukų. Tel.: 
776-3668. 

HELP VVANTED 

FEDERAL, STATE & CIVIL SER
VICE Jobs 518,4 to 569,891. Im-
mediate openings! Call JOB LINE 
1-518-459-3611 Ext F 664 A 24HR. 

LATHE OPERATOR 
(Mušt Speak Fluent English.) 

Job shop lookmg for Experienced 
Operator. Mušt have years in shop & 

have run machine over 10' long. 
Call 594-1732 3:30 PM - 6 PM 

MACHINIST 
(Mušt Speak Fluent English.) 

Mill & Lathe experienced required. 
Have own tools. 

Call 594-1732 3:30 PM - 6 PM 

FOR SALE 

VVAGNER and S O N S 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd.. Ch icago 

PHONE — 581-4111 

REAL ESTATE 

LB MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

* 
GREIT IR SĄŽININGAI 

PATARNAUJAME PIRKIME 
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame 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 

Orrtuifc 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite-parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayerdė! sąžiningo patar" 
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo.. 

Parduodamas džiovintuvas skalbi-
nams, Maytag firmos, beveik nau
jas, ir įvairūs baldai. Skambinti: 
425-8142. 

Naujiena! 
Didvyrius, Darių ir Girėną, prisiminti turime 
gražiai pagamintus ..T-shirts". 100% 
medvilnė, nesusitraukia; geltoni su juodais 
lakūnų atvaizdais. Dydžiai: maži, vid., 
dideli, ekstra-dideli $10 ->• persiuntimas 
Rašykite: Rasa, P. O. Box 132, Jacfcson, 
N.J. 08527. 

Namas apžiūrėjimui, sekmd.. balandžio 
10 d„ 1-4 v.p.p., 6137 Natoma; 4 mieg. 
kamb. mūras; 1% prausyklos: didžiuiė 
virtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis: ištisas 
rūsys; užpakalyje namo atvira graž; veran
da; erdvus kiemas: nauji kilimai: 2 namų 
apyvokos reikmenys; namas puikiai išlai
kytas Paskubėkite ir apžiūrėkite ŠĮ gražuoi; 
šiandien! 

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

Namas apžiūrėjimui, sekmd., balandžio 
10d., 1-4 v. p.p. 6154 S. Kolmar;1'/2 aukš
to mūrinis, 29 metų namas; 3 mieg. kamb 
pirmo a. bute; 2 mieg. kamb antro a. bute; 
moderniškos virtuvės ir prausyklos; 3 
kamb butas padės mokėti palūkanas: 
aluminio pastogės; 2 auto garažas. Skam
binkite dabar! 

No. 172 — 2 butų, 63 & St. Louis; 2 butą* 
su 5-6 kamb.: 3 mieg. kamb. savininkui: 
virtuvėje spintelės; ištisas rūsys, dvigubas 
sklypas: 2 auto garažas: naujas katilas 
karštam vandeniui; mažos šildymo sąskai
tos, aukšta nuoma, mažos išlaidos. Puikus 
pirkinys! Skubėkite paskambinti dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
Jabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Te l . — 434-7100 

Apt. bldg. for sale by builder. New 
brick 3 flat; 3415 W. 51 st St. 2 apt. 
have 3 bedrooms, 1V2 baths: ist fl. of-
fice or sale space. Open hse. Apr i l 
10, Sunday, 1-4 pm. Call 881-1406. 

Parduodamas modernus ,,bungaiow" 
arti St. Tribius. 55th S. Pulaski. 2 mieg. 
kamb.. šeimos kamb.; 2Vi prausyklos: 
2 auto garažas. Daug Įvairių priedų. 
Tel.: 581-1943. Be agentų. 

Parduodamas labai gerame stovyje 
su baldais, 1 mieg., IV2 vonios „con-
do'" 2 bl. nuc Atlanto. N. Miami Beach. 
Fl. Žemi mokesčiai Teirautis tel.: 
312-960-3612 arba 305-932-9183. 

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 

< ! 



1988 m. balandžio 23 d. 9 v. ryto - 5 v. p.p. 
balandžio 24 d. 10:30 v. ryto - 2 v. p.p. 

Balzeko Lietuviu kultūros muziejus 
6500 S. Pulaski Ri.., Chicago, IL. 

Balandžio 23 d. 7 v.v. vaišes SEKLYČIOJE 

„VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ SOCIALINĖS 

BEI PSICHOLOGINĖS GEROVĖS PROBLEMOS" 

K O N F E R E N C I J A 

M o d e r a t o r i u s : p ro f . V y t a u t a s Č e r n i u s 

P a s k a i t i n i n k a i : 
p rof . A l d o n a A . M a l c a n a i t ė - G r i n i e n ė 
prof . R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s ir k t . 

Rengia JAV LB Socialinių Reikalų Taryba 

Toronto tautinių šokių grupė „Atžalynas- („Draugo" 7 dienos laidoje buvo įdėta ne „Atžalyno" 
nuotrauka). „Atšalynas" dalyvaus Pasaulio Lietuvių tautinių šokių šventėje Hamiltone. 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
B A N D Y M A S K U L T I V U O T I 

F O T O G R A F I J A S 

Kul tūros cent re , prisiglau-
dus i ame L i e t u v i ų namuose , 
kovo 26 ir 27 vyko gana pla taus 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Athol, Ma. 
Lie tuvos vyčių 10 kuopa 

s u r e n g ė L i e t u v o s nep r i 
klausomybės 70 metų a tkūr imo 
švente Vasar io 21 d. š v . Pran
ciškaus baž. k u n . Jurgelonis 
specialiai pasimeldė už Lietuvą. 

A n t r ą v a i . p o p i e t įvyko 
minėjimas parapijos salėj. Him
nus sugiedojo ir invokacijos 
maldą sukalbėjo kun . Juozas 
Jurgelonis . 

Susi rgus Kaziui Genaičiui , jo 
k a l b ą p a s a k ė vyč ių p i r m . 
Vi l imas V i š n i a u s k a s , kur i s 
pravedė programėlę . 

G a r d n e r i o m i e s t o mero 
proklamaciją p a r ū p i n t ą a.a. 
Kazio Genaičio paska i t ė dr. 
Henry Gai l iūnas . 

A n t a n a s Š i m k ū n a s rodė savo 
gražias Įdomias ska idres imtas 
Lietuvoje ir Washington . DC, ir 
Epcot, Floridoje. 

Minė j imas b a i g t a s giesme 
Marija, Marija. Dalyviai buvo 
išimtinai čia g imę an t ros ir 
trečios kar tos l ie tuvia i . 

Vytės visus pavaiš ino kavute 
su s k a n u m y n a i s . 

Abu laikraščiai gražiai aprašė 
minėjimą pr ieš ir po minėjimo. 

Vyčiai pagerbė savo globėją 
Šv. Kazimierą kovo 6 d. daly
v a u d a m i Miš iose , o paskui 
res torane p i e tums . 

Visi da lyvia i page rbė Šv. 
Kazimiero relikviją per Mišias. 
Abu laikraščiai vėl aprašė šį 

» v y k i - K o r e s p . 

masto foto mėgėjų nuotraukų 
paroda. Su savo darbais pasi
rodė net 12 žmonių. Iš viso buvo 
išs ta tyta 62 nuotraukos: 44 
spalvotos ir 18 nespalvotų. 
Nustebta , kad mūsų kolonijoj 
yra t iek daug foto meno mėgėjų. 

Gediminas Dragūnas, Kultū
ros cent ro valdybos pirminin
kas, atidarydamas parodą, pasi
džiaugė eksponatų gausa, padė
kojo atsilankiusiem ir komisijai 
už a t r i n k i m ą p remi juo t inų 
darbų. 

Skulpt . Petras Vaškys, meno 
a k a d e m i j o s p ro fe so r iu s , 
į v a d i n i a m e žodyje i š r e i škė 
pasitenkinimą, kad paroda buvo 
profesiškai suorganizuota ir kad 
joje y r a toks didelis skaičius 
įdomių nuotraukų. Reiškė viltį, 
kad tokios parodos gal taps tra
dicinėm, ruošiamom, jei ne kas
met, ta i bent kas antri metai . 

Visos nuotraukos buvo 8 x 1 0 
colio dydžio, daugiausia įrė-
muotos ir pritvirtintos pr ie ne
seniai įsigytų parodoms ruošti 
stovų. Kultūros centras t a m rei
kalui 250 dol. gavo iš Lietuvių 
fondo per Lietuvių bendruome
nės Kul tū ros tarybą. 

Žiūrovų dėmesį labiausiai 
pa t raukė spalvotos nuotraukos. 
Įdomių buvo ir juodų — baltų. 
Nuot raukų kilmė gana įvairi. 
Daugumas buvo darytos JAV-
bėse, bet buvo persivežtų ir iš 
Lietuvos. Kanados, Meksikos, 
Kar ibų salų, Italijos. Tematika 
labai mišri. Bet daugumas buvo 
susijusios su gamta: ka lna i , 
u p ė s , e že r a i , s a u l ė l y d ž i a i , 
peisažai, pavasario žiedai ir 1.1. 
Žiūrovų išskirtinio dėmesio 
sus i laukė nuotraukos, pada
rytos Lietuvoje: sena sodyba 
Rumšiškėse, jaukus kampelis 
Trakuose, Rūpintojėlis Kryžių 
ka lne , Vilniaus kampelis ir 
ki tos . Kiekviena nuo t rauka 
turėjo ir pavadinimą. Dau

giausia jie realūs, bet buvo ir 
fantastiškų. 

Yra daug fotografuojančių, 
tačiau mokančių užfiksuoti ką 
nors charakteringo, meniško, la
bai mažai. Daugelis išskirtinį 
dėmesį skiria tik žmogui. Ge
r iausių kūr in ių a t r i nk imu i 
buvo sudaryta speciali komisi
ja, susidedanti iš skulpt. Petro 
Vaškio, profesinio fotografo 
Algio Norvilos, svečio iš New 
Yorko, ir architekto Jono Stel
moko. Kad išvengus bešališku
mo, j iems vieną dieną prieš pa
rodos at idarymą buvo pateikt i 
visi eksponatai be pavardžių, o 
tik su numeriais. Rengėjai prašė 
atr inkti vieną spalvotą ir vieną 
nespalvotą pirmajai premijai (po 
50 kiekvienai), tokias pat dvi 
antrajai (po 30 dol.) ir tą patį 
trečiajai (po 15 dol). Vietoje 
piniginės dovanos ketvirtąją 

premiją laimėjusiems rengėjai 
buvo paruošę specialius pažymė
jimus. Po parodos atidarymo 
buvo paskelbta, kad abi pirmą
sias premijas (spalvota: kėdes 
palangėj; juoda-balta: neramus 
vanduo) laimėjo Aušra Bagdo
n a v i č i ū t ė . J i dažna i y ra 
kviečiama užfiksuoti svarbes
nius mūsų kolonijos gyvenimo 
momentus. Nemažai Bagdona
vičiūtės nuotraukų j au yra 
patekę ir į mūsų spaudą. Abi an
tros premijos (spalv. tuščios 
svajonės, nespalv. tęsinys) teko 
R i m a n t u i S t i r b iu i . Trečią 
premiją už spalvotą ryto rūkas 
laimėjo Aleksas Danta, o už ne
spalvotą gersime arbatą — Ed
mundas Jakai t i s . Garbės raštą 
už spalvotą gavo Algis Danta, o 
už nespalvotą Aušra Bagdona
vičiūtė. 

Parodoje su savo darbais be 
jau minėtų dalyvavo dar šie 
asmenys: Antanas Krušinskas. 
Roma Krušinskienė, Jonas Puo
džiūnas, kun. Kazimieras Ste-
wart, Vincas Šalčiūnas, Virgus 

Volertas ir Kristina Volertienė. 
Ši paroda didelio entuziazmo su
silaukė ne tiek iš publikos, kiek 
iš tų, kur ie dalyvavo su savo 
eksponatais. J iems buvo įdomu 
patirt i , į ką foto meno žinovai 
(Šiuo atveju komisija) kreipia 
dėmesį, susidarė geros sąlygos 
palyginti savo darbus su kitais. 
J ie pageidavo, kad ateityje to
kios parodos būtų ruošiamos 
galimai dažniau. Tas teikia 
vilčių, kad ir meniniu atžvilgiu 
jų nuotraukos tobulės. Tuo 
gerokai bus praturt intas mūsų 
kolonijos kultūrinis gyvenimas. 
Už šį užmojį nemažai nuopelnų 
tenka parodos ruošėjai — Kultū
ros centro valdybai. 

Balandžio 16-17 tame pačiame 
Kultūros centre, Lietuvių na
mams švenčiant 80 m. sukakti 
nuo dabartinio pastato įsigijimo, 
tų pačių žmonių bus suruošta 
skulpt. Vaškio keramikos dar
bų paroda. 

Dabartine Kultūros centro 
valdybą sudaro Gediminas 

Dragūnas — pirm., Genovaitė 
Mačiūnienė — vicepirm., Roma 
Krušinskienė — sek., Danutė 
Surdėnienė — ižd. ir Vvtautas 

Maciūnas — spec. reikalams. 
T a r y b o s p i r m i n i n k a s y ra 
Gediminas Surdėnas . 

B r o n i u s Vaška i t i s 

A.tA. 
VYTAUTUI EIMAIČIUI 

Lietuvoje mirus , j o seserį ELENĄ KAČINSKIENE 
ir k i tu s a r t imuos ius nuoširdžiai užjaučiame. 

^i 
Felicija Izbickienė 
Leontina Jankauskienė 
Irena ir Antanas Mačioniai 

midlcind tedarai 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 W E S T 6 9 t h STREET 

925 -7400 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8 9 2 9 S. HARLEM AVE. 

593-9400 

ELE t=I 
(DLAI-0L5* 
LEN0ER 

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 federalinu mokesčių. 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
L I T H U A N I A N NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P . O. Box 21073 
W o o d h a v e n , N.Y. 11421 

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ! 

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS 

TOU»» 
NO. 

U - M 1 i 
U M 2 
U-M3 
L I - 8 » 4 

L I - 8 8 5 

TOOR 
COST 

$2.175 00 

$1.97500 

$1975 00 

$1.97500 

$1.97500 

OEPART 
USA 

MAY 24 

JUNE U 

J'JLY 12 

ARRIVE 
MOSCOW 

MAY 25 

JUNE 15 

JULY 13 

AUGUST 16 AUGUST 17 

S€PT 06 S€PT 07 

MOSCOW 

VILNIUS 

MAY 27 

JUNE 17 

JULY 15 

AUGUST 19 

SEPT 09 

VILNIUS 
MOSCOW 
HELSINKI 

JUNE11 

JUNE 27 

JULY 25 

AUGUST 29 

SEPT 19 

HELSINKI 
NEW YORK 

JUNE 11 

JUNE 26 

JULY 26 

AUGUST 30 

SEPT 20 

ITINERARY 
2 M g M > M O K O * . 15 Nights V * m * 

2 NigMs Moscow 10 f *ghts V.m.us 

2 l *gnts Mos<-ow 10 N.gMs Vrimuv 
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Jei norite 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 
A OIVISION OF 

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 

1-800-835-6688 

P A D Ė K A 
A.tA. 

VLADAS POLIKAUSKAS 
Mirė 1988 m. kovo 22 d. ir buvo palaidotas kovo 25 d. Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Širdingai dėkojame kan. V. Zakarauskui už atsilankymą 

ir maldas koplyčioje, gedulingas pamaldas bažnyčioje ir 
atliktas religines apeigas kapinėse. 

Gilią padėką reiškiame Anglijos Lietuvių klubo nariams 
už atsisveikinimo apeigas. Pirm. Jonui Jokubkai ir Anatoli
jui Lakui ui jautrius žodžius. 

Nuoširdus ačiū parapijos choro pirm. p. Gaižutienei už 
atsisveikinime tartus paguodos žodžius ir choro dalyviams už 
atsisveikinimą koplyčioje ir giedojimą šv. Mišių metu 
bažnyčioje. 

Esame giliai dėkingi visiems draugams ir pažįstamiems 
dalyvavusiems atsisveikinime ir laidotuvėse bei pareiš
kusiems užuojautą asmeniškai, laiškai? ar spaudoje, auko
jusiems šv. Mišioms ir už gėles. 

Dėkojame karsto nešėjams. Nuoširdus ačiū laidotuvių 
direktoriui Donald A. Petkui už malonu patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona Sofija, duk ros I rena ir Verutė su 
šeimomis. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h Av . . C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, I l l inois 

Telefonas — 652-1003 

i \ 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. balandžio mėn. 9 d. 

x Šv. Kazimiero seserys 
kviečia visus dalyvauti šv. Mi
šiose, prašant Dievo, kad 
vienuolijos steigėja Motina 
Marija Kaupaitė būtų paskelbta 
palaimintąja. Šv. Mišios bus 
laikomos šeštadienį, balandžio 
16 d., 9:30 vai. ryto vienuolyno 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette 
Rd. Šv. Mišias atnašaus kun. 
Stanislovas Gaučias, Šv. Kazi
miero seserų vienuolyno kape
lionas. Tai bus Motinos Marijos 
Kaupaitės 48 m. mirties sukak
ties paminėjimas. 

x „ S p i n d u l i o " t a u t i n i ų 
šokių grupės tradicinis balius 
bus šeštadienį, balandžio 16 d. 
Jaunimo centre. Programą at
liks „Spindulys" ir „Spindulio" 
jaunių grupė. Šokiams gros 
„Žaros" orkestras. Informaciją 
teikia ir rezervacijas priima 
Audronė Norušienė telef. 
349-3866. Pelnas skiriamas 
grupės kelionei į šokių šventę. 

x L e m o n t o l i t u a n i s t i n ė 
Maironio mokykla rengia Pa
vasario balių balandžio 30 d., 
šeštadienį, 6:30 vai. vak. St. 
Constantine ir Helen graikų or
todoksų parapijos salėje Palos 
Hills, 111. Baliuje gros „Žaros" 
orkestras. Bus geros vaišės. Vie
tas rezervuotis skambinant 
Ramunei Sadauskienei tel. 
231-5851. 

x Pakeliaukim į Australiją 
ir susipažinkime su jos gamta, 
grožiu ir gėrybėmis. Penkta
dienį, balandžio 15 d., Jaunimo 
centro kavinėj bus Jaunimo 
kongreso vakaronė. Bus ro
domos įvairios skaidrės, prista
tyti nutarimai, pasidalinta įvai
riais įspūdžiais. Visi kviečiami 
ir laukiami. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

( s k j 

x' Amer ican Travel Ser
vice Bureau praneša, kad 
vykstantieji į Lietuvą turės 
progos aplankyti Klaipėdą, 
Palangą, Panevėžį ir Kauną. 

(sk.) 

x Darome nuot raukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L 
Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191 

(sk.) 

x Akiniai siuntimui į Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaite 
- Optical Studio, 2620 West 
71 Street. Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 
x Baitic Monuments, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Perku automobilius ir 
kitas prekes jūsų giminėms 
Lietuvoje. Tarpininkauju ne
brangiai. Pasitikrinkite. Lydė
siu pirmą grupę balandžio 24 d. 
Siunčiu siuntinius, kargo į Lie
tuvą. Parūpinu stereo, video 
aparatūrą. Giminėms iškviesti 
pa ta rnavimas nemokamas. 
Skambinkite rytais 7-9 vai., 
vakarais iki 9 vai. ir šeštd., 
sekmd. (312) 43<W145. Rašyki
te: Romas Pūkštys, 9040 S. 
Roberts, Hickory Hills, 111. 
60457. 

(sk) 

x Marąuette Pa rko LB rin
kimų komisija primena, kad 
rinkimai į Liet. Bendruomenės 
XII tarybą bus balandžio 9-10 ir 
16-17 dienomis nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Švė. M. Marijos 
Gimimo parapijos mokykloje. 
Washtenaw ir 69 gatvė. Jau
nimo centre balsavimai bus to
mis pačiomis dienomis. Šešta
dieniais nuo 8:30 iki 10 vai. ryto 
ir nuo 5 iki 7 vai. vak. Sekma
dieniais no 9:30 vai. ryto iki 
6:30 vai. vak. Komisija visų 
prašo atlikti pareigą — balsuoti. 

x Lietuvių jaunimo sąjun
gos Chicagos skyriaus susi
rinkimas bus rytoj, balandžio 10 
d.. 11 vai. ryto Jaunimo centro 
Bendruomenės būstinėj. Visas 
Chicagos jaunimas yra 
prašomas kuo gausiau susi
rinkime dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. 

x Maironio 125 metų gi
mimo sukakties minėjimas bus 
balandžio 10 d., sekmadienį. 3 
vai. p.p. Jaunimo centro didžio
joje salėje. Po minėjimo ruo
šiama šilta vakarienė kavinėje. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Aktorė Rasa Kazlas iš 
New Yorko atliks meninę dalį 
VIII JAV LB Kultūros tarybos 
Premijų šventėje. Šventę taip 
pat paįvairins Los Angeles vyrų 
kvartetas. Juozas Stempužis 
ruošia laureatams VIII JAV LB 
Kultūros tarybos Premijos 
šventei atitinkamus atžymė-
jimus. 

x Kauniečių ir jų prietelių 
dėmesiui! Dalyvaujantys G. T. 
INTERNATIONAL ekskur
sijoje nr. 8808F rugpjūčio 15-31 
d. gali rinktis apsistoti Kaune, 
vietoj Vilniaus. Neskubėdami 
galėsite apžiūrėti Kauno ir apy
linkių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su draugais ir 
giminėmis. Šios ekskursijos 
dalvviai taip pat praleis 3 
dienas Olandijoje. Vietų skai
čius ribotas. Kreiptis: 10401 S. 
Roberts Road, Palos Hills, IL 
60465. Tel.: (312) 430-7272. 

(sk) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside. Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės i Alex 
Reftlty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Istai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu mes 
negalim parduoti: mes galim 
patys nupirkti! 

(sk.) 

x Lietuvių R. Katalikų Fe
deracijos, Chicagos apskrities 
metinis suvažiavimas ir valdy
bos rinkimai įvyks šeštadienį, 
balandžio 9 d. 3:30 v. p.p. 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje. Suvažiavimą atidarys 
vysk. Paulius Baltakis. Visi lie
tuviai katalikai kviečiami daly
vauti. 

(sk) 

x Reikal inga l ie tuviška i 
kalbanti moteris prižiūrėti 
vaikus ir gyventi kartu. Skamb. 
savaites dienomis po 7 v.v., o 
savaitg. bet kada. teL: 835-2832. 

<ski 

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

(sk.) 

x St. Xavier CoUege, 3700 
W. 103 St., balandžio 17 d. nuo 
1 iki 4 vai. po pietų bus aukš
tesniųjų mokyklų, kolegijos 
studentų, tėvų ir suaugusių pro
grama, kuri visiems bus įdomi, 
nes supažindins su vakarinėmis 
klasėmis. Dėl programos dau
giau informacijų galima gauti 
tel. 779-3300, ext. 220. 

x Kun. E. Sta tkus , Grand 
Rapids, Mich., pratęsė 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
30 dol. dienraščio stiprinimui ir 
10 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Kun. E. Statkų 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Pranė Skruodienė, Ci
cero, 111., su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 20 
dol. auką. P . Skruodienę 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o ui auką labai dėkojame. 

x J e r . Švabas , Chicago, 111., 
atsiuntė 20 dol. „Draugo" 
paramai ir pratęsė prenumera
tą 1988 metams. Jer. Švabą 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Dr. A. Juzait is , Plymouth 
Meet, Pa., parėmė „Draugą" 25 
dol. ir pratęsė prenumeratą 
1988 metams. Dr. Juzaitį 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už auką nuošir
dus ačiū. 

x Inž. Vytautas Kamantas, 
Sparta, Mich., PLB valdybos 
pirm., visuomenininkas, buvo 
atvykęs į Chicagą, ta proga 
užsuko į „Draugą", pratęsė 
prenumeratą ir įteikė 25 dol. 
auką dienraščio stiprinimui. V. 
Kamantui, mūsų garbės prenu
meratoriui, rėmėjui, tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Lietuvių respubl ikonų 
Illinois lygos metinis atžy-

' i m ų b a n k e t a s įvyks 
balandžio 24 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose, 6422 So. Kedzie Ave., 
Chicagoje. Dalyvavimo auka 15 
dol. asmeniui. Rezervacijoms 
kreiptis: N. Maskaliūnienė, tel. 
361-5128, arba V. Jasinevičius, 
tel. 985-4905. Programoje: meni
nė dalis, pietūs, atžymėjimų 
įteikimai ir šokių muzika. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti ir paremti lietuvių 
politinę veiklą. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau ruošia vienos savaitės 
kelionę į Alaską š.m. rugpjūčio 
12-19 d. Informacijai skambin
kite arba rašykite: American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643 tel.: 312-238-9787. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sut inka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, DJ. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x Praleiski te savaitę Pa
langos pliaže! Už nedidelę pri
dėtinę kainą G. T. INTERNA
TIONAL birželio, liepos ir 
rugpjūčio mėn. ekskursijų daly
viai gali praleisti 7 dienas pri
vačiame kurorte Palangoje. Čia 
Gintaro muziejus, Birutės 
kai nas, 19 a. botanikos parkas. 
Čia palydėsite saulę nuo gar
siojo Palangos tilto! Kreiptis: 
10401 S. Roberts Road, Palos 
Hills, IL 60465. TeL: (312) 
430-7272. 

(sk) 

Rytoj LB Vakarų apygarda rengia koncertą Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salėje Solistai 
Chicagoje prieš koncertą I. ir A. Kerelių namuose — priėmime. Iš kaires sėdi: Irena Kerelienė. 
Asta Daunorienė ir Rūta Daunoraitė, sol. Birutė Dabšienė-Vizgirdienė ir dr. Jovita Kerelytė; 
stovi Rimas Vizgirda, sol. Prudencija Jokūbauskienė. sol. Ričardas Daunoras, Stasys Jokūbauskas 
ir Albertas Kerelis. . , . , „ . . . . 

Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŠKOSIOS 

LABDAROS 
RŪPESČIAI 

Šiuos artimo meilės darbus be 
pertraukos tęsia naujoji Lie
tuvos Dukterų draugijos direk
torių taryba, kurios sudėtin 
jeina ir visuotiniame susi
r inkime išrinktoji valdyba, 
neseniai įvykusiame posėdyje 
pareigomis pasiskirsčiusi: pirm. 
St. Paulionienė, I-ji vicepirm. ir 
renginių vadovė J. Krutulie-
nė, II-ji vicepirm. M. Norei-

x Šokių šventė Hamiltone, 
kelionė autobusu, aplankant Šo 
bei Šekspyro teatrus ir apžiū
r in t Torontą. Išvykstame 
birželio 30 nuo Jaunimo centro 
ir grįžtame liepos 2 d. Kreiptis 
į Birutę Zalatorienę, Travel Ad-
visers Inc. 1515 N. Harlem 
#110, Oak Park, 111. 60302, tel. 
312-524-2244. 

(sk) 

x Pa rduodami autentiški 
tau t in ia i drabužiai . Teirautis 
— Paulina, tel. 582-6908. 

(sk) 
x India — lietuvių kelionė, 

rugpjūčio 17 - spalio 6, aplan
kant Singapūrą ir Honkongą. 
Kreiptis į Birutę Zalatorienę, 
Travel Advisers Inc. 1515 N. 
Harlem #110, Oak Park, 111. 
60302, 312-524-2244. 

(sk) 
x Dr. Kastytis J u č a s , der

matologas veda radijo progra
mas 1490 AM bangomis kiek
vieną šeštadienį 7 vai. ryto. Šį 
šeštd., balandžio 9 d. plastinis 
chirurgas, Ken Stein, MD ir te
levizijos programos ,,Shape 
Fitness" vedėja Linda Allen 
šnekėsis tema „Gražių kūno 
formų išlaikymas su mankštos, 
dietos ir chirurgijos pagalba". 

(sk) 
x Lietuvių Moterų Federa

cijos Čikagos klubo narių sus-
rinkimas šaukiamas š.m. balan
džio 17 d. 12 vai. p.p. Seklyčioje, 
2711 W. 71st St. Visos narės 
kviečiamos gausiai dalyvauti. 

(sk) 
x Maironio minėjimas Či 

kagoje š.m. balandžio 10 d. 3 
vai. p.p. Programoje: Maironio 
— atgimimo dainius, jo poezija 
ir dainos. Programą atliks: 
poetas B. Brazdžionis, sol. A. 
Gaižiūniene, deklamatorė D. 
Vaitkevičiūtė-Meilienė ir I. 
Toliušytė. Maironio gyvenimo 
vaizdus ir raštiją matysime pa
rodoje, kurią rengia B. Kviklys. 
Paroda atidaryta nuo 11 vai. 
ryto. Minėjimą rengia Korp. 
Neo-Lithuania. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

(sk) 

kienė, sekr. M. Barienė, ižd. Gr. 
Micevičiūtė, kun. F. Gurecko 
vardo namų administr. V. 
Prunskienė, padėjėja O. Mažio-
nytė, namų sekr. P. Kinderienė. 
jos padėjėja S. Undraitienė. 
narių registratorė I. Vebrienė. 
vyr. seniūnė O. Šmitienė, lėšų 
telkimo vadovė Aid. Ankienė, 
koresp. ir biuletenio red. Sof. 
Jelionienė, vaišių vad. Em. 
Kantienė, pavaduotoja X 
Šemienė, socialinio skyr. vad. 
N. Grigaliūnienė, pavaduotoja 
J. Gaigalienė. Revizijos komisiją 
sudaro: J. Ivašauskienė — pirm., 
narės — H. Bagdonienė ir A. 
Lietuvninkienė. Draugijos gar
bės pirm. yra J. Daužvardienė. 
o kapelionas kun. J. Juozevi-
čius. Beveik visos išrinktosios 
uoliai darbavosi praėjusioj 2 
metų kadencijoje. Kitos vykdo 
savo pareigas jau daug metų. 

Vargai mūsuose nemažėja, 
tad ir rūpesčių valdybai ne
trūksta. Didžiausias jų — kaip 
papildyti kasą, kad būtų kuo 
šelpti pagalbos prašančius. 
Nuolatinis planavimas, narių 
darbas ir triūsas bei visuomenės 
parama vis papildo išteklius. 
Did. ketvirtadienį draugijos 
būstinėje suruoštas pyragų ir 
margučių išpardavimas atnešė 
gražią paramą kun. dr. F. 
Gurecko vardo namų išlaiky
mui. Vargo mūsų tautiečių 
tarpe netrūksta ir čia ir užjū
riuose. Net ir mūsų tėvynėje 
vargstančius pasiekia Lietuvos 
Dukterų t iesiama pagalbi 
ranka. Įvairiais būdais ta 
parama teikiamąjį ne vien ma
terialinė. Did. ketvirtadienį 
darbščiosios tarybos nares O. 
Šmitienė ir O. Mažionytė. pa
ruošusios velykinių gardumynų 
krepšelius, aplankė California 
Gardens slaugymo namuose 

esančius mūsų senelius. Kitos 
draugijos narės įsipareigojusios 
lankyti kitur ar savo namuose 
slaugomus. 

Pavasario darbai draugijos 
gyvenime visa sparta įsibėgėjo 
ruošiantis balandžio 30 d. įvyk
siančiam pavasario pokyliui. 
Daug rūpesčių, planavimo, daug 
vilčių suiaukti jame tos mūsų 
visuomenes dalies, kuri greit ir 
jautriai reaguoja į artimo vargą. 
-Jų bei Lietuvos Dukterų tiesia
ma pagalbos ranka ir plečia šią 
veiklą. Jaukioje, lietuviškoje 
atmosferoje besilinksminant, 
besivaišinant pagelbstima 
savųjų vargą mažinti. Parem
kime šia tylią, bet kilnią veiklą 
ir savąja dalele! 

Sof. Jelionienė 

STUTTHOFO LAGERIO 
PARODA 

Visą balandžio mėnesį Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje 
vyksta Stutthofo nacių kon
centracijos stovyklos paroda, 
kuria pasirūpino lietuvių 
buvusių politinių kalinių drau
gija. Tai parodai paskirtas visas 
kambarys. Čia galima matyti 
Stutthofo apylinkių žemėlapius, 
išdėstyta daugybė laiškų, siųs
tų to lagerio kalinių, o taip pat 
ir siųstų jiems iš artimųjų. Yra 
B. Sruogos laiškas. Išdėstyta 
daugybė nuotraukų buvusių 
kalinių, o taip pat ir pačios sto
vyklos. Čia matyti vaizdas 
nacių įrengtų kartuvių, naikinti 
jiems nepatinkamus įkaitus ir 
kalinius. Matyti ir nuotraukos 
krosnių, kur buvo deginami 
nužudytieji ar mirusieji 
nepakenčiamai sunkiose kali
nimo sąlygose. 

Eksponatai yra P. Naručio, dr. 
V. Sruogienės, D. Kučėnienės, 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— A.a. Elena Žibaitė mirė 
St. Teresės ligoninėje. Po 
pamaldų Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje Montrealyje iš
vežta palaidoti į lietuvių kapi
nes Mississaugoje, Ont. Liko 
sesuo ir giminės. 

— Lietuvių kapinėse Mis
sissaugoje palaidoti a.a. Jonas 
Šefleris, 78 metų amžiaus, Her-
ta Šmitaitė-Bumelienė, 54 metų 
amžiaus, Jonas Stonkus , 
gyvenęs Hamiltone, miręs kovo 
11 d. Toronte. 

— Kanados Lietuvių jauni
mo sąjunga, dalyvaujant Pa
saulio Lietuvių sąjungos pirmi
ninkui Alvydui Sapliui, kovo 13 
d. išsirinko naują valdybą: pirm. 
Loreta Stanulytė, vicepirm. 
Onutė Žukauskaitė, sekr. Lina 
Mockutė, ižd. Gintaras Send-
zikas, ryšininkas su organiza
cijomis Romas Garbaliauskas, 
ryšininkas su neorganizuotu 
jaunimu Vida Dirmantaitė, na
riai — Audra Puzerytė, Aureli
ja Karas ie jū tė , Ričardas 
Kalendra ir Jonas Ažubalis. 

Lietuvos Dukterį} draugijos visuotiniame susirinkime rūpesčiais dalinasi 
veiklieji. Iš kairės: pirm. Stase Paulionienė, dvasios vadas kun. Juozas 
Juozevičius ir buvusi ilgametė pirm Emilija Kielienė. 

Silvųa Radvilienė, lietuvių tautinių 
šokių „Žilvičio" vadovė. 

prof. M. Mackevičiaus ir kitų, 
kurie buvo tame lageryje kali
nami arba jų artimieji ten buvo 
ir net žuvo. 

Išdėstyta net apie 40 lietuvių, 
buvusių Stutthofo kalinių, nuo
traukų. Čia matyti ir kun. A. 
Lipniūno nuotrauka ir kali
niams privalomo nešioti ženklo 
vaizdas. 

Gausiai surinkta to laiko
tarpio pogrindžio spauda, daug 
kas dar iš amžinos atminties dr. 
A. Račkaus surinktų eksponatų. 
Pavaizduotas nacių įvykdytas 
Vi ln iaus univers i te to 
uždarymas. 

Išdėstyta ir daugelis knygų 
buvusių Stutthofo kal inių 
atsiminimų, kaip kun. St. Ylos, 
B. Sruogos „Dievų miške" verti
mai latvių, ukrainiečių, prancū
zų, rusų kalbomis. 

Juoz . Pr . 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Te l . — 776-8700 

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

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

TeL 778-0800 
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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