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»> LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kas tai — eilinis 
„smegenų praplovimas 

ar persitvarkymas? 
99 

1987 m. rugsėjo 17 d., 11 vai. 
į Aukščiausią Tarybą susiti
kimui su respublikos vadovais 
buvo pakviesti Lietuvos vysku
pai bei dekanai. Pirmas tokio 
lygio susitikiams pokarinėje 
istorijoje visiems kėlė i t in 
prieštaringas mintis: kas tai — 
dar rafinuotesnė klasta ar toks 
madingas mūsuose sovietinis 
persitvarkymas? Spręskite pa
tys... 

Susitikime dalyvavo keturi 
Lietuvos vyskupai ir nemaža 
dal is dekanų. Pakvie t imo 
negavo vyskupas tremtinys 
Ju l i jonas Steponavičius ir 
vyskupas Romualdas Krikščiū
nas. Vyskupas Vincentas Slad
kevičius, sukrėstas valdžios 
pareigūnų išpuolių rugsėjo 13 d. 
Šiluvoje, sirgo, todėl į 
susitikimą neatvyko, Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas kun. 
A. Gutauskas, valdžios skati
nimu, tuo metu lankėsi Len
kijoje. 

Susitikimą savo pranešimu 
pradėjo LTSR AT Prezidiumo 
pirmininkas R. Songaila. Gerą 
pusvalandį aiškino Bažnyčios 
atstovams „apie respublikos 
ekonomikos ir ku l tū ros 
pasiekimus spalio soc. revoliuci

jos 70-ųjų metinių išvakarėse, 
apie salyje ir respublikoje vyks
tančius persitvarkymuo pro
cesus, apie naujų socialinių 
klausimų sprendimo kelius ir jų 
perspektyvas". Pranešimas 
buvo nuobodus, laikraštinės 
propagandos stiliaus. 

Bažnyčios ir valstybės santy
kių klausimus bandė aptarti 
LKP CK sekretorius L. Šepetys. 
Jo žodžiais, vykstant šalyje per
sitvarkymui, atsirado galimybė 
labiau įgyvendinti sąžinės 
laisvės principą, ir čia pa t 
pasitaisė, jog valstybė nustatys 
ribas iki kiek šią laisvę toleruos, 
svarbiausia, kad toji laisvė 
neprieštarautų valstybės nuo
statams. Reiškia, slaptų vals
tybės išleistų nuostatų, kurie 
nepalyginamai svaresni ir už 
konstitucines garantijas, šalyje 
vykstantys pers i tvarkymai 
neliečia. Savo kalboje L. Šepetys 
pagyrė tuos dvasininkus, kurie 
„yra lojalumo socialistinės vals
tybės atžvilgiu pozicijose ir 
užsiima jiems derančia 
tikinčiųjų poreikių tenkinimo 
veikla". Pasidžiaugė, kad gan 
normaliai praėjęs šv. Kazimie
ro Jubiliejaus minėjimas. 

(Bus daugiau) 

Parodyta partijos vienybė 
Maskva. Komunistų partijos 

ideologas pasirodė penktadienį 
kar tu su Sovietų vadu M. 
Gorbačiovu ir vyriausybės atsto
vais. Tai paneigė agentūrų pa
skleistas žinias, kad jis yra 
pažemintas savo darbe. 

Ta žinia, kad Yegor Ligačiov 
prarado savo vietą Politbiure 
kaip pirmasis asmuo po Gorba
čiovo, kuris vadovavo partijos 
ideologijai , t v a r k y d a m a s 
spaudą, radiją ir televiziją, ofi
cialiai nebuvo pa tv i r t in ta . 
Tačiau Vakarų analizatoriai 
mano, kad rimtas susikirtimas 
įvyko, bet. Kremliui minint 
Valdimiro Lenino gimtadienį, 
kuris yra komunistinės Valsty
bės kūrėjas, buvo būtina paro
dyti viešai partijos vienybę. 

Sovietų Užsienio reikalų 
ministeris E. Shevardnadze 

Pakeitimai Lietuvos 
episkopate 

Vatikanas. — Iš Romos per 
Diplomatijos šefą dr. St. Bačkį 
praneša, kad po „ad limina" 
vizito pas Šv. Tėvą Joną Paulių 
II buvo padaryti kai kurie 
pakeitimai Lietuvos vyskupų 
tarpe. Arkiv. Liudas Povilonis 
dėl ligos ir amžiaus atsisakė nuo 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos apaštalinio 
administratoriaus pareigų. Jo 
vieton vysk. Juozas Preikšas, 
buvęs augziliaras, paskirtas 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos apaštaliniu 
administratorium. Kaišiadorių 
vyskupijos apaštalinis adminis
tratorius vysk. Vincentas Slad
kevičius paskirtas vyskupų kon
ferencijos pirmininku, vysk. An
tanas Vaičius, Telšių vyskupi
jos apaštalinis administratorius, 
jo padėjėju. Lietuvos vyskupai iš 
Romos išvvko balandžio 27 d. 

Amerikos — Izraelio 
sutartis 

Shultzas beveik jį apdovanojo 

Penki kongresmenai iš New Yorko valstijos, kurie buvo išrinkti „superdelegatais" dalyvauti 
Demokratų konvencijoje. Iš kairės matyti Ted Weiss, Charles E. Schumer, James H. Scheuer, 
Thomas J. Dovvney ir Louis M. Slaughter. 

Atstovai paskyrė delegatus 

buvo spaudos konferencijoje 
paklaustas, ką jis mano apie 
įvykusius ginčus tarp Gorba
čiovo ir Ligačiovo, atsakė jog jis 
„nematąs didelių skirtumų. 
Gorbačiovas pate ikė savo 
reformų planą ir Politbiuro 
nariai pasisakė įvairiais klau
simais, įskaitant ir ideologiją 
bei užsienio reikalus. Kiekvie
nas turėjo ką nors pasakyti, bet 
aš nemačiau konflikto ženklų'', 
kalbėjo Shevardnadze. 

Kalbėjo žemesnis pareigūnas 

Tradiciniai vyriausias partijos 
vadas visada kalbėdavo Lenino 
gimtadienio proga, bet šį kartą 
tačiau jis nekalbėjo ir užleido 
žemesnio rango pareigūnui 
pasakyti kalbą. Georgi P. 
Razumovsky šiais meta is 
pasakė t ą svarbią kalbą. 
Komentatoriai Maskvoje suta
ria, jog Razumovskio parinki
mas, kuris yra kandidatas narys 
Politbiure ir Centro komiteto 
sekretoriate, yra kompromiso 
kelias, kad Lenino minėjime 
nekalbėjo nei Gorbačiovas, nei 
Ligačiovas. Tuo visuomenei 
parodyta, jog nė vienas iš jų 
nėra pralaimėtojas. 

Pasiruošimas birželiui 

Razumovsky kalbėjo ilgai apie 
Komunistų partijos demokrati
zaciją, sakydamas, jog visuo
menės pertvarkymas, kuri yra 
mėgstama Gorbačiovo tema, 
reikalauja rimto partijos atsi
naujinimo. Toks atsinaujinimas 
buvo ryškus paskutiniu metu 
Sovietų spaudoje; šiuo metu par
tijos hierarchija ruošiasi birželio 
konferencijai. Nėra skelbiama 
konferencijos d ienotvarkė , 
tačiau Gorbačiovo reformų prog
rama, žinoma perestroikos 
pavadinimu, bus tikrai iš nau
jo peržiūrėta. 

Washingtonas. — Atstovų 
rūmai formaliai išrinko 207 
delegatus į Demokratų partijos 
konvenciją, kurių tarpe yra 
nemažai gub. Dukakio šali
ninkų. Tačiau daugelis viešai 
nėra įsipareigoję remti Dukakį. 

Pagal New York Times 
sąrašą, 33 Atstovų rūmų 
delegatai pasisakė remsią gub. 
Dukakio kandidatūrą, 19 Jack-
sono, 13 senatoriaus Gore ir 7 
pasisakė už Illinois senatorių 
Paul Simon, kuris jau sulaikė 
savo aktyvią rinkiminę propa
gandą, bet savo šalininkus ne-
pavedė kitam ir nesakė, kad jie 
gali laisvai pasirinkti sau 
patinkamą kandidatą. Bet 135 
kongresmenai viešai nėra 
pasakę už ką jie balsuos kon
vencijoje. 

Šie delegatai bus dalis 
„superdelegatų", kurių šioje 
konvencijoje demokratai turės 
maždaug 640. Jie privalo repre
zentuoti partijos elitą ir, jei kan
didatas iš karto nelaimėtų 2,082 
reikalingus balsus nominavi-
mui, tai tada šie „superde-
legatai" turėtų daug lemiančios 
reikšmės. 

Gubernatoriui priimtina, 
bet... 

Kongreso sluoksniuose kal
bama, kad Atstovų rūmų 
daugumos vadas Thomas Foley 
būtų geras kandidatas vice
prezidento postui, jei laimėtų 
Dukakis nominaciją. Tai būtų 
geras geografinis balansas, nes 
jis yra iš Washingtono valstijos, 
turi patyrimo politikoje ir yra 
katalikų religijos. 13 vakarų 
valstijų senatorių ir kongres-
menų spaudos konferencijoje pa
sisakė už Foley kandidatūrą. 
Įdomu, kad gub. Dukakio štabo 
pareigūnas pasakė, jog guber
natoriui tai yra visai priimtina, 
bet pažymėjo, jog pasitarimai 
jau prasidėjo ir su Jacksono rin
kiminiu štabu. 

Kandidatų finansai 

Demokratų kandidatams Du-
kakiui ir Jacksonui netrūksta 
pinigų. Kovo mėnesį jis gavo 2 
mil. dol., kaip praneša 
Federalinė Rinkimų komisija 
Washingtone. O gub. Dukakis 
kovo mėnesį užregistravo 2.4 
mil. dol. aukų jo rinkimams. 

Maskvoje visi atkreipė dėmesį 
penktadienį, kai kartu su Gor
bačiovu stovėjo ir Ligačiovas, 
nes vyriausybė tik prieš kelias 
valandas pranešė, kad jis yra 
atostogose. 

Ta pačia proga pranešama, jog 
viceprezidentas George Bush 
kovo mėnesį surinko 2.2 mil. 
dol. savo rinkiminei propa
gandai. 

Gi kongr . Richard Gep-
hardt, kuris pasitraukė iš rin
kimų, yra skolingas Demokratų 
komitetui už vestą propagandą 
1.8 mil. dol. Respublikonų kan
didatai taip pat yra skolingi: 
Pat Robertson SKolingas komi
tetui 1.4 mil. dol., o sen. Bob 
Dole 1.8 mil. & 

VVashingtone Kongreso narių 
tarpe diskutuojamas klausimas, 
ar nereikėtų keisti preziden
tinių rinkimų sistemą, nes dau
gel gerų asmenų negali kandi
datuoti į prezidento postą. 

Kongresmenai už 
naują datą 

Washingtonas. — Atstovų 
rūmai pratęsė nelegaliai atvy
kusiems į šį kraštą užsiregis
travimo laiką iki lapkričio 30 d. 
Iki šiol buvo skelbiama, kad 
tokie asmenys turi užsiregis
truoti iki gegužės 4 d. Bet 
Atstovų rūmai tai pakeitė ir 
pasiuntė šį įstatymą į Senatą. 

Reagano administracija yra 
prieš šį įstatymą. Imigracijos 
viršininkas Alan Nelson sako, 
kad jis rekomenduos preziden
tui tą įstatymą vetuoti, jei jis 
pasieks prezidento stalą. Tai 
būtų pirmas pakeitimas imigra
cijos įstatyme, kuris buvo priim
tas 1986 m. Pagal tą įstatymą 
tie darbdaviai, kurie priima į 
darbą nelegalu asmenį, gali būti 
baudžiami. 

Pagal dabartinį įstatymą, tie, 
kurie gyveno nelegaliai Ameri
koje prieš 1982 m. sausio 1 d., 
galėjo laikinai gyventi iki 
gegužės 4 d. Laikinai imigra
cijos suteikta? leidimas gyven
ti tuo pačiu if-idžia tam asme
niui dirbti ir gyventi Ameriko
je iki kol jis sutvarko savo doku
mentus nuolatiniam apigyveni-
mui ir pilietybės gavimui. 

Atstovų rūmų Teisingumo 
komiteto pirmininkas kongres-
menas Peter Rodino sako, kad 
pratęsimas ik' lapkričio 30 d. 
padės tiems, kurie šiuo metu 
negali dėl rimtų priežasčių 
atlikti visų formalumų iki gegu
žės 4 d. Iki šiol 1.2 mil. asme
nų kreipėsi į Imigracijos įstaigą, 
prašydami leidimo nuolatiniam 
apsigyvenimui ir 729,000 jau 
gavo laikinas korteles, tačiau 
Imigracijos įstaiga negali 
suspėt i nustatytu laiku 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagoje antradienio va
kare Ekonomikų klubo pakvies
tas kalbėjo buvęs prez. Richar
das Nbconas, kurio pasiklausyti 
buvo susirinkę daugiau kaip 
2,500 žmonių. Žurnalistai sako, 
kad Nixonas buvo ir liko puikus 
diplomatas ir spauda visad su 
juo nori turėti pasikalbėjimus. 
Tarp kitko jis pasakė, kad, kai 
Eisenhowerio laikais Sovietai 
norėjo pulti Artimuosius Rytus, 
tai tada bent du kartus buvo 
jiems pagrasinta atomine bom
ba, ir jie nuo tų puolimų 
susilaikė. 

— Pennsylvanijos valstijos 
pirminiuose rinkimuose gub. M. 
Dukakis gavo 67# balsų, o 
Jackson tik 28%. Respublikonų 
partijos kandidatas viceprez. G. 
Bush laimėjo beveik visus 
balsuotojus ir jo nominacijai 
konvencijoje beveik nebėra 
kliūčių. 

— Kabule, Afganistano 
komunistinės valdžios sostinėje, 
buvo surengtas dešimties metų 
paminėjimas, kai komunistai 
perversmo keliu perėmė 
vyriausybę su Sovietų durtuvų 
pagalba. Sostinės gatvėse 
sovietiniu pavyzdžiu ginkluotos 
afganų moterys žygiavo parade, 
bet nebuvo aukšto rango 
Sovietų delegacijos. J ie 
pasitenkino tik žemesnio rango 
atstovo pasiuntimu į šį 
minėjimą. 

— Saudi Arabijos karalystė 
nutraukė diplomatinius ryšius 
su Iranu ir įsakė savo diplo
matams sugrįžti namo. 

— Panamoje gen. Noriega 
leido atidaryti bankus ir pradėti 
operacijas, išskyrus vieną — 
neleidžiama išimti padėtų 
pinigų. 

— Senato Užsienio reikalų 
komitetas pareikalavo, kad 
pulk. Oliver North įteiktų savo 
privatų dienoraštį, kuris galėtų 
suteikti daugiau žinių apie 
Irano — Contras parduotus 
ginklus. 

— Washingtone vienas 
Baltųjų rūmų pareigūnas 
pasakė, kad prezidentas ne
bebūtų prieš Teisingumo depar
tamento viršininko Edwin 
Meese pasitraukimą. Manoma, 
kad jam bus patarta palikti 
Generalinio Amerikos proku
roro vietą. 

patikrinti visus prašymus ir 
išduoti reikalingus leidimus. 
Laiko pratęsimas turėtų jiems 
padėti. 

Jeruzalė. Amerika ir Izraelis 
pasirašė sutartį, kuri formaliai 
įteisina šių dviejų valstybių 
bendradarbiavimą karinėje, 
ekonominėje, poli t inėje ir 
informacinėje arba žvalgybinėje 
srityse. 

Penkerių metų sutartis, ku
rios labai norėjo Izraelis, yra 
viešas Amerikos įsipareigojimas 
raštu, kas Reagano administra
cijos jau buvo daroma praktiš
kame reikalų su Izraeliu tvar
kyme. 

Valstybės sekre tor ius G. 
Shultzas baigė tuo reikalu 
pasitarimus su Shamiru, minis-
teriu pirmininku, kai jis buvo 
prieš mėnesį nuvykęs į Izraelį. 
Tuose pačiuose pasitarimuose 
Shamiras a ts isakė pr i imti 
Amerikos taikos planą Viduri
niuose Rytuose. „Atrodo, kad 
Shultzas jį apdovanojo už ne
bendradarbiavimą", sako 
Izraelio oficialus asmuo, kuris 
eina prieš Shamiro planą. Bet 
tas susitarimas padės Shamirui 
laimėti naujus rinkimus, kurie 
bus netrukus Izraelyje. 

Kam ko reikia 

Amerikiečių delegacijos 
narys, kuris tada važiavo kartu 
su Shultzu, pasakojo, jog 
Shamir, atrodo, laimės Izraelio 
rinkimus ir vėliau nebus geres
nio meto pasirašyti minėtam 
susitarimui, kai Reaganas bus 
pasiruošęs apleisti Baltuosius 
rūmus. Tačiau daugelis to 
negali supras t i : Shamir 
nepriėmė Amerikos ta ikos 
plano, bet Amerika pasirašė 
tokią svarbią bendradarbiavimo 

Studentai reikalauja 
laisvės 

Krokuva. — Kaip praneša už
sienio spaudos agentūros, Kro
kuvoje studentai surengė de
monstraciją, paminėdami dvide
šimties metų sukakt į nuo 
masinių studentų manifestacijų 
Varšuvoje, kurių metu buvo rei
kalaujama, kad valdžia panai
kintų cenzūrą ir išlaisvintų dėl 
politinės veiklos suimtus stu
dentus. Policija t ada buvo 
įsiveržusi į universitetą, sukel
dama masines studentų riaušes. 
Šios sukakties proga, Krokuvoje 
surengtoje demonstracijoje, 
dalyvavo keli šimtai studentų 
prie kurių prisidėjo keli tūks
tančiai kitų žmonių. Demons
tracijos dalyviai reikalavo, kad 
valdžia atgaivintų karinės padė
ties metu uždraustą nepriklau
somą s tudentų sąjungą ir 
atstatytų krašte politinį bei so
cialinį pliuralizmą. Spaudos 
agentūros praneša, panaši de
monstracija įvyko ir prie Var
šuvos universiteto. Joje daly
vavo apie keturi tūkstančiai 
studentų. Pagal turimas infor
macijas, tiek Krokuvoje, tiek 
Varšuvoje milicija areštavo 
kelias dešimtis asmenų. 

sutartį su Izraeliu. 
Vienu metu šis susitarimas 

buvo praneštas Amerikoje ir 
Izraelyje. Shamiras tada kalbė
jo televizijoje apie partnerystę 
su Amerika ir neslepiamai 
reiškė džiaugsmą. Sutar t i s 
vadina Izraelį , ,svarbiu 
Amerikos ne NATO sąjunginin
ku". Tas faktas ir anksčiau 
pasauliui buvo žinomas, bet 
niekada nebuvo formaliai infor-
mintas, o to Izraelis siekė jau 
daugel metų. Galbūt Izraelis bi
jo, kad kitas prezidentas nebus 
toks palankus Izraeliui, rašo 
Europos spauda, atkreipdama į 
šį faktą dėmesį. 

Europiečių žvilgsnis 
Ta proga Europos spauda 

sako, kad dabar Izraelis gali 
„ramiai piknikauti, minėdamas 
savo 40 metų sukaktį. Ir tuo 
pačiu metu leisti savo kariuo
menei uždaryti užimtų teri
torijų sienas, kad neišvyktų 
palestiniečiai ir vėliau nesu
grįžtų ginkluoti ir, kad kitų 
kraštų žurnalistai negalėtų 
stebėti kas darosi Vakarų Kran
to ir Gazos srityse. 

Palestiniečių pogrindis išleido 
naujas spausdintas brošiūras, 
jau keturioliktą kartą, kuriuose 
rag ina užimtos teri tori jos 
gyventojus „kovoti su fašisti
niais zionistais, naudoti akme
nis, molotovo kokteilius, metali
nius sviedinukus, lankus ir 
strėles ir viską, kas gali jūsų 
rankose sunaikinti priešą". 

Izraelio min. pirm. Shamiras, 
kalbėdamas 40 m. nepriklauso
mybės minėjime, pasakė tautai, 
kad Izraelis atlaikys tarptau
tinę kritiką, nežiūrint kaip jis 
elgiasi su priešais okupuotose 
žemėse. ..Izraelis nėra tokios 
rūšies valstybė, kur gyvenimas 
yra ramus, bet mes laimėsime". 

— Prancūzijos socialistas 
prezidentas Francois Mitter-
rand ir konservatorius minis
teris p i rmin inkas Jacųues 
Chirac laimėjo pirmąjį rinkimų 
ratą prezidento rinkimuose ir 
laukia antrojo balsavimo, kuris 
bus gegužės 8 d. Šiuos pirminius 
rinkimus laimėjo dabartinis 
prezidentas Mitterand, gavęs 
3 5 ^ balsų. Chirac surinko 
19.9^ balsu. 

Reikalauja žemės 
reformos 

Manila. — Gal penki tūks
tančiai filipiniečių prie par
lamento rūmų surengė 
demonstraciją, reikalaudami, 
kad būtų greičiau priimtas že
mės reformos įstatymas, kuris 
jau ilgai yra svarstomas to 
krašto Atstovų rūmuose. Kiek 
anksčiau demonstrantai daly
vavo pamaldose, kurių metu 
Manilos vyskupas pagelbinin-
kas Bacani taip pat ragino 
valdžia nedelsiant priimti 
žemės roformos įstatymą. Vys
kupas pažymėjo, kad žemės 
reforma privalo remtis dviem 
esminiais dėsniais — socialiniu 
teisingumu ir rūpesčiu aprū
pinti žeme pačius vargingiau
sius krašto gyventojus. Kata
likų Bažnyčia Filipinuose jau 
seniai skatina valdžią pravesti 
krašte teisingą žemes reformą. 

KALENDORIUS 
Balandžio 28 d.: Prudencijus. 

Valerija. Vaiga, Vygantas. Rim-
gailė. Vitalis. 

Balandžio 29 d.: Paulinas. 
Kot ryna . Indrė . Vai ten is , 
Algirdas. 

ORAS 

Saule teka 5:53. leidžiasi 7:44. 
Temperatūra dieną 39 L, 

naktį 30 1. 
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LIETUVOS VYČIŲ 
CENTRO VALDYBOS 

POSĖDIS 

Lietuvos Vyčių Centro 
valdybos posėdis įvyko kovo 19 
d. New Haven, CT, Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Pirmi
ninkavo organizacijos pirmi
ninkas Pranas Petrauskas. In-
vokaciją sukalbėjo dvasios 
vadas kun. Antanas Jurgelaitis. 

Kun. Karalaitis Šv. Kazi
miero parapiečių vardu pa
sveikino susirinkusius. 100-sios 
kuopos pirm. Pranas Peterson 
pasidžiaugė visų atvykimu. 

Centro vald. pirm. P. Petraus
kas supažindino su jo susi
rašinėjimu įvairiais organiza
cijos reikalais. Jau smarkiai 
ruošiamasi organizacijos 75-ių 
metų veiklos jubiliejaus šventei 
ir rūpinamasi visuomenei 
pateikti išleidžiamą organiza
cijos istoriją. Pranešė, kad spa
lio 10-tą dieną dalyvavo Syra-
cuso, NY, Šv. Patricko baž
nyčioje Lietuvon Krikščionybės 
600 metų jubiliejaus proga 
aukojamose iškilmingose šv. 
Mišiose. I kitą šventę Scran-
tone, PA, nuvyko lapkričio 1-mą 
dieną. Chicagoje lankėsi lapkri
čio mėnesį (čia aplankė Brid
geporto Šv. Jurgio parapiją, 
Jaunimo centrą, Marąuette 
Parko parapiją, ir Šv. Vardo 
katedrą). 

Kun. A. Jurgelaitis apibūdino 
jo, kaip dvasios vadovo atlie
kamą darbą. „Vytyje", orga
nizacijos mėnesiniame biule
tenyje, pasirodė keli dvasiniais 
klausimais straipsniai . Nuo 
pernai įvykusio Visuotini su
važiavimo į Didžiąją kelionę iš
vykę jau 28-ni nariai. 

Pirmoji vicepirm. Pranė 
Petkus pranešė apie šiais me
tais įvyksiančio Visuotinio su
važiavimo rengimo darbą, o 
antrasis vicepirm. P. Peterson 
nagrinėjo naujų narių verba
vimo veiklą. Trečioji vicepirm. 
Marytė Lepera paminėjo Aust
ralijoje įvykusio Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąskrydį, kurį 
pranešimuose apibūdino dvi 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
atstovės. 

Protokolų sekretorė Marija 
Juzėnas pranešė apie savo 
veiklą ir paminėjo, kad ji iš
rinkta sekretore Lietuvių Ka
talikų federacijos taryboje. Be 
to, ji dalyvavo ir naujosios 
Bridgeporto 16-tos vyčių kuopos 
steigiamajame susirinkime. O 
finansų sekretorė Marija Kober 
pasiskundė, kad nemažas skai
čius kuopų dar neatsiuntė narių 
mokesčių. 

Iždininkas Alfonsas Trainis 
aptarė iždo stovį — jis esąs tvar
koje. Patikėtiniai — Marija 
Kinčius ir Eugenijus Ashley pa
darė teigiamą pranešimą. Tei
sinis patarėjas Saulius Kuprys 
sakėsi bandysiąs atvykti į Vi
suotinį suvažiavimą. 

Naujosios Anglijos apygardos 
pirm. Al Jarai t is pristatė 
neseniai įvykusiame apygardos 
seime naujai išrinktą valdybą. 
Paminėjo ir South Bostono Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje 
įvykusį Lietuvos nepriklau
somybės sukakties minėjimą, 
kuriame šv. Mišias atnašavo 
kun. A. Contons. 

Vidurio Centro apygardos 
pirm. P. Petkus pranešė apie 
gegužės 20-22-rą dienomis įvyk
siantį pavasarinį seimą ir 
kėgliavimo turnyrą, kurį globos 
Pi t tsburgho 19-toji kuopa. 
Numatyta ir ypatinga kultūrinė 
programa, Lietuvos Vyčių 75-ių 

metų veiklos jubiliejaus tema. 
Rudenį planuojama iškilmingu 
jubiliejiniu banketu bei šokiais 
vėl jubiliejų švęsti. Apygardoje 
veikli Daytono 96-toji kuopa 
taip pat švenčia deimantinį ju
biliejų balandžio 30—gegužės 
1-mą dienomis. Prelegentu 
pakviestas pirm. P. Petrauskas, 
vytišką veiklą pradėjęs Daytono 
kuopoje. 

Vidurio Amerikos apygardos 
pranešimą padarė M. Juzėnas, 
aptardama vasario 7-tą sureng
tą „Lietuvos prisiminimų" 
banketą ir kovo 6-tą dieną 
36-tos kuopos ruoštą šv. Kazi
miero minėjimą. Kitos pasižy
mėjusios apygardos kuopos, tai 
Bridgeporto 16-toji, pasiryžusi 
surengti rudenį mirusius 
prisiminti Mišias; 112-toji, 
sėkmingai surengusi Švenč. Šir
dies parapijoje Sąžinės kankinių 
šv. Mišias. 

„Vytis" redaktorės Dalia 
Bulvičius ir M. Kober kalbėjo 
apie žurnalo einamuosius 
reikalus. Pasigėrėtinas jų pui
kus administracinis darbas. 

Toliau vyko įvairių komitetų 
pranešimai, kuriuos pateikė Re
gina Kot, Rita Pinkus, S. Hen-
son, Larry Svelnis, Florencija 
Zaleskas, Elena Shields ir 
Loretta Stukienė. 

Ateinantis Centro valdybos 
posėdis įvyks birželio 4-tą dieną 
Washington, DC mieste. 

Sabina Henson, 
Centro valdybos 

visuomeninių reikalų 
komiteto pirmininkė 

112-TOS LIETUVOS 
VYČIŲ KUOPOS ŽINIOS 

Balandžio 19-tą įvykusiame 
susirinkime diskusinio būrelio 
forma buvo pristatyta Lietuvos 
Vyčių istorija. Šias diskusijas 
referafo Al. Mockus. 

A m s t e r d a m o mies to bu rmis t r a s Pau l Par i l lo ke l ia Lietuvos vėliavą šalia Amerikos mies to rotu
šės a ikš tė je L ie tuvos nepr ik lausomybės paske lb imo sukak t ies minėjimo proga. Burmis t rą stebi 
(iš k.): Lietuvos Vyčių 100-sios kuopos vicepirmininkė Gene Gobis, Edvardas Žiaušys, kuopos pirm. 
A n t a n a s J . Radzevich, Cent ro valdybos k u l t ū r i n i ų re ikalų komite to pirm. Regina Kot, buvusi 
100-sios k- ku l t . r e ik . kom. pirm. Adel ina Rai la ir dabar t inė to kom. pirm. Apolonija Žiaušienė. 

Šeštadienį, birželio 25-tą 
dieną, Marijonų vienulyno 
koplyčioje (6336 South Kilbourn 
Avenue, Chicago, IL) bus atna
šaujamos šv. Mišios Irenos 

įvyksta Lietuvos Bažnyčių Kro
nikų renginys 3 vai. p.p. 

Gegužės 30 — Šv. Kazimiero 
kapinėse 10 vai. r. Lietuvos 
Vyčių choras gieda šv. Mišiose. 

Sankutės mirties metinių pro
ga. Po Mišių įvyks trumpas 
minėjimas ir pietūs vienuolyno 
valgykloje. Kviečiame visus 
apygardos narius dalyvauti. Po 
pietų įvyks Vidurio Amerikos 
apygardos vasaros suvažia
vimas. 

Lietuvos Vyčių stipendijų 
komitetas yra pasiruošęs priim
ti studentų prašymus ateinan
tiems mokslo metams. Šios 
stipendijos skiriamos Lietuvos 
Vyčiams, kurie stengiasi gilin
tis moksle universitetiniame 
lygyje. Stipendijos dažniausiai 
skiriamos veikliems nariams, 
tačiau mokslinis pajėgumas, 
f inansiniai sunkuma i ir 
asmeniškos rekomendacijos taip 
pat yra svarbios darant spren
dimą. Prašymus (iki birželio 
30-tos) siųskite Stipendijų komi
teto pirmininkui šiuo adresu: 
William Piacentini, 362 Webs-
ter Avenue, Cranston, RI 
02920. 

Kiti Lietuvos Vyčiams įdomūs 
renginiai Chicagos apylinkėse; 

Gegužės 8 — Jaunimo centre 

Liepos 28-31 — Visuotinis 
Lietuvos Vyčių suvažiavimas 
Washingtone, DC. 
Petras ir Juozapina Juzėnai 

AMSTERDAMO 100-JI 
KUOPA 

Arti 70 Amsterdamo 100-sios 
kuopos narių kovo 6 d. dalyvavo 
Mišiose Šv. Kazimiero pa
rapijoje. Šv. Mišias atnašavo 
kuopos dvasios vadas kun. 
Robertas K. Baltch, pamoksle 
paminėdamas Lietuvos Vyčių 
75 metų veiklos jubiliejų. 

Po Mišių Teppe restorane 
įvyko pietūs, vadovaujant 
kuopos pirm. Antanui J. Radze
vich. Padėkos maldą sukalbėjo 
kun Baltch. Pirmininkas pa
sveikino du - aujuosius kuopos 
narius — Vifctorą Rimkų ir jo 
žmoną iš Scotia, NY. 

Pagrindine kalbėtoja Adelina 
Raila kalbos tema pasirinko šv. 
Kazimiero, organizacijos pat

rono, gyvenimą. Juozas Niks-
tenas, 1986-tais metais laimėjęs 
Lietuvos Vyčių stipendiją, 

MOTINOS DIENOS 
PUSRYČIAI 

Gegužės aštuntą Motinos 
diena. Jau keltinti metai kaip 
Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos jaunimas tą dieną rengia 
mamytėms pusryčius. Gražiai 
papuošia kavinę, prikepa 
skanių blynų ir atlieka trumpą 
meninę programą. Mamyčių, 
močiučių su šeimomis visuomet 
gausiai susirenka, nes ne tik 
smagu tuoj po pamaldų kartu 
pusryčiauti, pabūti su savo 
šeima, bet ir su draugais. Labai 
malonu būna mamytėms, kurių 
šeimų čia nėra, nes Motinos 
dienos rytą visa parapija esame 
viena didelė ir artima šeima. 
Šįmet pusryčiai vyks tuoj po 

11:30 vai. šv. Mišių Kultūros 
centro kavinėje . Parapijos 
jaunimo valdybą, išr inkta 
rekolekcijų metu Dainavoje, 
sudaro: Vida Duobaitė, Darius 
Kudžma, Danutė Petrulytė ir 
Vytas Rugienius. Jie kartu su 
jaunimu planuoja ne tik valgia
raštį, bet ir programą. Pus
ryčiuose yra laukiami visi pa-
rapiečiai, o ypač mamytės ir 
močiutės. i .. 

į . r . 

PERRINKTA LB 
DETROITE APYLINKĖS 

VALDYBA 
Balandžio 17 d. įvykusiame 

LB-ės Detroito apylinkės meti
n iame s u s i r i n k i m e buvo 

M 

Iš JAV LB-ės XII-sios Tarybos r ink imų Detroi te . R i n k i m ų komisijos na r i a i 
Juozas Oren ta s ir Andr ius B u t k ū n a s pas i ruošę p a t a r n a u t i ba l suo to jams 

N u o t r . J . U r b o n o 

pranešė apie universitetini 
gyvenimą. Marijona Nikstenas, 
dviejų stipendininkų — Juozo ir 
Judianos — motina, pagyrė 
Regina Kot, Genevieve Gobis ir 
Beatrice Jasewicz už jų pasi
aukojimą dirbant su jaunimu. 

Šiais metais Lietuvos Vyčiai 
švenčia savo deimantinį veiklos 
metų jubiliejų. 100-sios kuopos 
vicepirm. G. Gobis supažindino 
su kuopos istorija. Ji įsteigta šio 
šimtmečio antrojo dešimtmečio 
pabaigoje ir gyvavo iki pat An
trojo pasaulinio karo. Kai kun. 
R. K. Baltch atvyko darbui į Šv. 
Kazimiero parapiją, Lietuvos 
Vyčių Centro valdyba prašė jį 
atgaivinti šią kuopą. Kartu su 
Mykolu Kerbeliu jiems tas dar
bas pasisekė ir jau 1950-tųjų 
metų kovo mėnesį įvyko pir
masis susirinkimas. 

Kuopos narys ir miesto 
atstovas Paul Tonko pasirūpino 
išgauti valdžios proklamaciją 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo '70-ties Mėtų ir 
Lietuvos Vyčių 75-ių sukakčių 
proga. Jį perskaitė G. Gobis. 

Ritualų komiteto pirm. Betty 
Kuzmich pristatė Antrąjį Vyčių 
laipsnį užsitarnavusius narius: 
Rimą Hartvigas , Mykolą 
Mikolaitį ir Juozą Niksteną. 

G. Gobis 

perinkta apylinkės valdyba; 
Nijolė Zelwinder-Beržinskaitė, 
Elvyra Idzelienė, Algimantas 
Bražėnas, Valentina Černiaus
kienė, Aušra Klimienė, Juozas 
Matekūnas, Jūratė Pečiūrienė, 
Kristina Reinhard-Milmantai-
tė, Jonas Urbonas, Anatolius 
Viskantas ir Sigitas Viskantas. 
Valdyba pareigomis pasiskirs
tys savo pirmame posėdyje. Val
dybai ir toliau vadovauti, 
tikimasi, pasiliks Nijolė Zelwin-
der-Beržinskaitė. Be to, į 
valdybą ex officio įeina — Algis 
Rugienius — Detroito sporto 
klubo „Kovas" pirmininkas, ir 
Alma Matvėkaitė — lietuvių 
Jaunimo sąjungos Detroito sky
riaus pirmininkė. 

Kontrolės komisijon išrinkti: 
Mykolas Abarius, Antanas 
Janušis ir Vytas Petruševičius. 

JAV LB-ĖS XII-SIOS 
TARYBOS RINKIMAI 

JAV7 LB-ės XII-sios tarybos 
rinkimai vyko balandžio 9-17 
dienomis Detroito apylinkėje 
balsavo 379 asmenys. Už kan
didatus balsavo: Algis Rugie
nius — 284 balsai, Vytas 
Petrulis — 217, Jonas Urbonas 
— 195, Romualdas Kriaučiūnas 
— 189, Janina Udrienė — 166, 
Birutė Bublienė — 143, Vytau
tas Kutkus — 139 ir Gražina 
Kamantienė — 50. 

Lansingo apylinkėje balsavo 
— 19-ka. 

Kiek Michigano apygarda 
turės išrinktų Tarybos narių, 
paaiškės,kai bus padaryta visos 
Amerikos balsavimo rezultatų 
suvestinė ir paskirstyta kiek-
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METINIS PIKNIKAS 

Lietuvos Vyčių metinis pikni-
kas-gegužinė įvyks š.m. liepos 3 
dieną Brighton Parko apylin
kėje, Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje ir 
kieme. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W 69 St 
Tel. 776-9691 

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

Valandos pagal susitarimą 

vienai apygardai pagal 
balsavusių skaičių kiekvienoje 
apygardoje. 

Apylinkės valdyba dėkinga — 
Rinkimų komisijai, visiems jos 
nariams už gražų rinkimų pra-
vedimą, o ypač jos pirmininkui 
Alfonsui Juškai. 

VASARIO 16-TOS AUKOS 
L. BENDRUOMENEI 

Kadangi vis dar nesusi
tariama su Detroito Lietuvių or
ganizacijų centru dėl laisvo 
aukotojo pasirinkimo, kam 
aukotojas skiria savo auką 
Vasario 16-tos minėjime, Lie
tuvių Bendruomenės Detroito 
apylinkės valdyba praveda 
aukų rinkimą, kreipdamosi į 
detroitiečius privačiu prašymu 
aukoti Lietuvių Bendruomenės 
darbams paremti. Šiemet su
rinkta 3,492 dol. Širdingas ačiū 
visiems aukų rinkėjams už 
talką ir aukotojams už aukas. 

Jonas Urbonas 

AKADEMIKŲ SUEIGA 
DETROITE 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
narių Detroite sueiga šaukiama 
gegužės 1 d. Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros centre. Suei
ga prasidės tuoj po 10:30 vai. r. 
šv. Mišių. Visi filisteriai, senjo
rai, tikrosios narės, broliai ir 
sesės jau studijuojantieji aukš
tosiose mokyklose, ar jau studi
jas universitetuose baigę, taip 
pat ir paskutiniųjų gimnazijos 
klasių mokiniai kviečiami šioje 
sueigoje dalyvauti. Sueigos 
tema — „Sukaktuvinių metų 
iniciatyvos". 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuotu ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

Kab. te l . 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. Ltd. 
Marąuet te Medical Bui lding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS 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. 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. Tumasonio 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 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chiropractlc — 
5522 S. Wolf Rd. 

Western Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

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

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

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

Or. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 St Street 

434-2123 
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Artimieji Rytai — 

TAIKOS 
KLAUSIMAS 

Senojo Testamento profeso
rius jėzuitas Patrick M. Arnold, 
kuris kadaise gyveno Izraelyje, 
rašo „America" žurnale (balan
džio 16) apie Izraelio ir Pales
tinos gyventojų — arabų santy
kius. Izraelis susikūrė prieš 
ke tu r i asdeš imt metų a n t 
daugiau kaip tūkstantį metų 
gyvenusių arabų žemės. Pagal 
Senąjį Testamentą — tai buvo 
pažadėtoji Izraelio žemė, kurią 
jie jautė pareigą atsikariauti ir 
kurioj norėjo įkur t i savo 
nepriklausomą valstybę. Jie 
kovojo prieš anglus, kurie po an
trojo karo turėjo mandatą šioje 
žemėje ir neleido niekam kurtis 
be kitų sąjungininkų žinios. Žy
dai išvystė tokias kovas, kad 
britai, nuvarginti antrojo karo, 
pasitraukė ir atidavė nauja
kuriams. Jie išvarė senuosius 
gyventojus — arabus, kurie po 
to gyveno išsisklaidę svetimose 
žemėse ir laikinose stovyklose 
be vilties kada nors sugrįžti į 
savo nuosavybę. 

Per i lgesnį laiką, nesi
rūpinant Palestinos ištremtai
siais gyventojais, gyvenant 
jiems tik pabėgėlių ir benamių 
gyvenimą, kuriantis tik sve
timose žemėse iš imtiniams 
žmonėms, augant jaunajai kar
tai ir perimant palestiniečių 
vadovavimą, susidarė priešiš
kumas tarp dviejų semitiškų 
tautų. Jos buvo skir t ingo 
tikėjimo ir skirtingų papročių ir 
pasidarė tokia priešingybė, kad 
sutaikyti galėjo tik laisvasis 
pasaulis. Bet jis ne tik skriaudų 
netaisė, ne t ik politikos nely
gino, bet užmiršo, kad visa 
buvusi Palestinos tauta kenčia, 
išskyrus tuos, kurie prisitaikę 
apsigyveno kituose arabų kraš
tuose. 

Arabas ir palestinietis iš visur 
suvažiavusiems žydams ir nau
joje valstybėje gimusiems pasi
darė keiksmažodis, beveik lygus 
piktajai dvasiai, norinčiai atim
ti Mozė? sekėjų nuosavybę, 
gyvenimą ir net gyvybę. Tuo 
tarpu išvarytieji arabai žydus 
vadir > teroristais, kaip ir žydai 
palestiniečius. Tuo klausimas 
nebuvo išspręstas. 

elgesio taisyklę „akis už akį, 
dantis už dantį", kai iškyla ara
bų demonstracijos, pasiprieši
nimas užimtuose ir daugiausiai 
arabų apgyventuose kraštuose, 
kaip Gazoje ar Jordano vakari
niam krante. Arabai, kaip semi
tai , keršija tuo pačiu — teroro 
veiksmais atsilygina savo prie-
šamsfkaip gali ir sugeba. Pales
tiniečiai ne tik patys naudoja 
tas pačias kaip ir žydai teroro 
priemones, bet pasitaikina dar 
ir kitus arabus, kurie gina Ira
no tikėjimą, Libano laisvę ar pa
lestiniečių teises. 

Tokia padėtis Artimuosiuose 
Rytuose — Izraelyje ir arabų 
valstybėse — ilgai negali tęstis. 
Nepaisant Irako ir Irano — ara
bų ir persų — karo, taikos klau
simas pasidaro aktualus vi
siems, net toli nuo Viduržemio 
jūros gyvenantiems, nes niekas 
n ė r a la isvas nuo teroro 
veiksmų, žiaurumų grobiant 
lėktuvus, laivus ar autobusus ar 
žudant visai nekaltus ir niekuo 
dėtus žmones. Tas rūpestis šiuo 
metu dar skaudžiau iškyla, kai 
pagrobiami daugelio tautų at
stovai. 

KIEK TEISYBĖS? 
Du klausimai 

VYTAUTAS VOLERTAS 

gerai žinoma okupuotos Lietu
vos žurnalistams ir daugumai 
gyventojų. Tačiau žurnalistai su 
kūrėjais iki šiandien nedrįsta 
prie jos arčiau šlietis. 

Izraelio valstybė, susiorgani
zavusi viduje ir gaudama para
mos iš svetur, ypač iš Vak. Vo
kietijos ir Amerikos, padarė sa
vo kraštą žydinčiu sodu. Bet jie 
visuomet buvo pavojuje, kad 
arabai juos gali suvaryti i jūrą, 
esančią jų pašonėje. Palestinie
čiai, negalėdami kariauti su Iz
raeliu, nesitikėdami net užka
riautų vietovių atsiimti, susikū
rė Palestinos išlaisvinimo or
ganizaciją, kurios tikslas nie
kada Izraeliui neduoti ramybės, 
nepripažinti net jos valstybės 
egzistavimo ir trukdyti tikrai 
taikai ir greitesnei pažangai. 

Jaunieji t ikra prasme pasi
darė teror is ta is . Vyresnieji 
veikė politiškai bent į arabus ir 
mahometonus, kad jie pasaulio 
opinijoje nepalaikytų Izraelio 
valstybės pretenzijų. Nors 
kaimyniniai kraštai, kaip Egip
tas, Jordanas ir Sirija, net kelis 
kartus mėgino Izraelį karu 
nugalėti, bet nukentėjo jie 
patys, prarasdami žemių ir savo 
jėgų dalį. 

Arabų ir žydų neapykanta 
vieni kitiems išsivystė taip 
giliai ir taip plačiai, kad šiuo 
metu net negali įspėti, kur ji 
prasiverš kruvinu teroro veiks
mu ar savo priešų kaulų laužy
mu. Izraelis naudoja seną savo 

Kaip Artimųjų Rytų taikos 
klausimą išspręsti, šiandien ne
gali pasakyti ne tik arabai ir žy
dai, bet ir didžiosios valstybės, 
kurios tuo klausimu neturi vie
ningos nuomonės. Amerika nori 
i š la ikyt i savo art imiausią 
draugą tame regione Izraelį, 
nors norėtų prie taikos stalo pa
sodinti ir arabų valstybes, ypač 
tas , kurios labiau taikos nori, 
kaip Egiptas, Jordanas, Saudi 
Arabija. Sovietų Sąjunga nenori 
prie taikos pastangų dėtis, *nes 
jos tikslas arčiau prieiti prie 
žemės alyvos versmių, Indijos 
vandenyno, Arabų jūros. Taip 
pat jiems aktualus reikalas — 
didesnis žydų iš Sovietų Rusijos 
emigravimas į Izraelį, tikriau 
sakant, į laisvuosius kraštus, 
ypač į Ameriką ir Kanadą. Tai 
žino Sovietai ir Amerika, bet tai 
žino ir Izraelis, kuris norėtų 
pasaulyje turėti daugiau savo 
šalininkų, kurie palaikytų juos 
prieš arabus. 

Ar arabai gali išsikovoti lais
vę, savo valstybę ar bent pasto
vią gyvenimo vietą, klausia tas 
pats prof. P. Arnold, tik savo da
bartinėmis kovomis, demonstra
cijomis, teroro veiksmais, kurie 
iššaukia tokį pat terorą iš prie
šingos pusės? To klausimo ne
svarsto didžiosios valstybės, ne
svarsto nei arabų valstybės, 
nenorėdamos atiduoti savo lais
vę ir žemių dalį. Ta kova eis vis 
toliau ir žiauriau, kol vieni ar 
kiti panaudos tiesiog savižudiš
kas pastangas savo priešams 
nugalėti. Arabų skaičius yra 
didelis, tik jiems reikia vieny
bės, kurios trūksta ir dar ilgai 
truks. Jie išaugę ir įsigyvenę 
skirtingose aplinkybėse. Izraelis 
kariškai pasiruošęs ir pasaulio 
opinijoje veikia savo nepalaužia
ma ištverme ir nori gyventi. 

Tas pats prof. P. A. Arnold 
svarsto galimybę, kad palesti
niečiai galėtų pereiti į naują ko
vos būdą, būtent kaip Gandhi 
Indijoje pamažu ir taikiai vesti 
kovą. kurios negalėtų nugalėti 
nei Izraelis, nei Amerika ir So
vietai, siekdami savo tikslų, nei 
patys a raba i , susiskirstę 
grupėmis ir pažiūromis. Ar taip 
bus, tai klausimas. Bet taika 
Artimuosiuos Rytuose yra 
būtina, jei norima taiką įgy
vendinti pasaulyje. 

P. S. 

Niekas nežino, kuo baigsis tik 
prasidėjęs atslūgimas Sovietų 
Sąjungoje. Kiek drįs Gorba
čiovas, kiek leis jo patarėjai? Ar 
nesusidarys bolševizmą žlug
danti padėtis? Kas laukia ato
slūgio autoriaus Gorbačiovo? 
Imperijoje, kurioje ne žmonės 
sau patys sistemą kuria ir 
koreguoja, bet primesta sistema 
diktuoja žmonėms, nepaklus
niuosius naikindama, neigia
mos staigmenos, net labai 
žiaurios, yra galimos kiekvieną 
dieną. 

Varžtų atleidimas yra pozity
vus reiškinys. Chruščiovas 
išgelbėjo milijonus gyvybių, 
atverdamas stovyklas. Nesvar
bu, ko šiuo aktu jis siekė, bet 
ir dabar okupuotoje Lietuvoje 
gyvena tūkstančiai žmonių 
Chruščiovo mosto dėka. Tiesa, 
fiziškai išgelbėtieji liko dvasi
nėje vergijoje, kaip ir visi impe
rijos gyventojai, bet Stalino 
įvesti masiniai trėmimai jau 
nesikartojo. (Čia dera ir lietu
vius komunistus paliesti. Jei jų 
nebūtų buvę, ar daug šiandien 
okupuotoje Lietuvoje gyventų 
lietuvių?). Gorbačiovo oficialūs 
išsitarimai vestų toliau: žmogui 
iniciatyvos pripažinimas, pas
tangų įvertinimas, mažesni 
ekonominiai varžymai, daugiau 
laisvės kūryboje. Apie žmonių 
grupių bei tautų padėtį jis 
neprabilo, kol pačios tautos 
s t ipr iau nešūktelėjo. O 
prakalbėjęs akcentavo imperi
nės tvarkos viduje ir išorėje 
neliečiamumą. (Armėnų atve
jis). 

Kai lengvėja žmonių gyveni
mas, šiai eigai niekas neturi 
prieštarauti. Gandų apie atolydį 
nelaikau blogybių pranašyste. 
Tik du klausimai rūpi: kiek 
gandai neša teisybės, kas vyktų, 
jei'gandai nepasitvirtintų, arba 
jei neįsibėgėjusį atolydį staiga 
užkluptų šaltis? Šiuos klausi
mus atsakys ateitis, o dabar jau 
galima žvalgytis ir skaičiuoti, 
ko susilaukėme. 

Šiandien ir praeity 

1987 m. Nr. 15 žurnalas „Ko
mun i s t a s " („Kommunist", 
Maskva) paskelbė redakcinį 
straipsnį „Socialinės kultūros 
paskirtis". Jį ištisai persis
pausdino „Kultūros barai" 1987 
m. Nr. 12 (Vilnius). 

Straipsnio pradžioje aiškina
mas Lenino požiūris į kultūrą ir 
tas požiūris nusakomas labai 
idealistiškai. Einama anksty

vesnių keliu, — Leninas viską 
išmanęs, viską pramatęs, kiek
vienoje srityje buvo protingiau
sias, jo būtinai reikią klausyti, 
pagal Leniną, „Nebijoma ir dėl 
kito požiūrio — net jeigu tai 
būtų priešo požiūris". Leninas 
iki dabar liko .gyvenimo duona', 
su sacharinu saldžiai kepama. 
Tik anksčiau joje apsčiai įmaišy
davo Stalino mielių, dabar jau 
atsisakytų. Kai jos iškildavo, 
Leniną uždengdavo. 

Kadangi Lenino elgesys su 
priešais istorijai yra gerai 
žinomas, ypač bolševizmo auk
lėtiniams, todėl kiekvienas So
vietų Sąjungoje atpažins, kad 
šio straipsnio pradžioje tiesa yra 
palankstyta. Kiekvienas atpa
žins ir praktiškajam bolševiz
mui rašymo (žinoma, ir kalbė
jimo) būdą, — nesidrovint 
beribiai girti ką reikia girti, 
nors suprantama, kad joks 
žmogus pasaulyje visapusiškos 
išminties nėra turėjęs. Nesi
drovint ir šiandien okupuotos 
Lietuvos spaudoje rašoma, kad 
partija pakėlė ekonominio gyve
nimo lygį, partija sukūrė 
kultūrą, partija praplėtė švie
timą, partija pravedė meliora
ciją ir t.t. Tarsi nebūtų buvę 
kitų žmonių. Lyg jų ekonomi
nis ir protinis įnašas nieko 
nereikštų. Atrodo, kad visi tik 
gyveno, jokios ekonominės au
kos neatidavė, nieko nedirbo, 
tik partija išsijuosusi plušo. 

O blogybės? Kai apie jas užsi
menama, tik paviršiumi čiuožia-
ma. ,Buvę klaidų*, dalį gyven
tojų ,represavę', egzistavęs 
,asmens kultas". Ką reiškia 
,represavo'? Reikėtų tarti, kad 
partija Sibiran trėmė be 
kaltinimų ir teismų, kad ten, 
sąlygų nepakėlusi, žuvo didesnė 
ištremtųjų dalis. Reikėtų 
paskelbti A. Sniečkaus 
pasirašytą įsakymą. Reikėtų 
pripažinti ukrainiečių išžudymą 
dirbtiniu badu, aprašyti 
tardymu eigas kalėjimuose ir 
saugum rūsiuose, papasakoti 
apie Stalino — Hitlerio paktą, 
kalbėti apie Pabaltijo valstybių 
okupavimą, apie 1941 rinki
mus' ir apie ,savanorišką' šių 
trijų valstybių .įsijungimą' į 
Sovietų Sąjungą. O Lietuvos is
torijos slėpimas, o Žiugždos 
įvykdytas jos darkymas? Žiau
rūs darbai nenusakomi repre
savimu'. Keliolikos milijonų 
gyvybės, bolševizmo sunaikin
tos Sovietų Sąjungoje, yra dau
giau, kaip ,buvę klaidų'. 

Ši visa nelemta istorija yra 

Parti jos priešas 

Suprantama, kad milžiniška, 
septynis dešimtmečius blogiu 
besiramsčiusi imperija per 
vienerius ar kelerius metus visų 
klaidų neistaisys ir net jų ati
dengti nesuskubs. Tas atiden
gimas eis ypač lėtai Pabaltijo 
valstybėse, kur vyrauja budri 
priežiūra. Todėl reikia kant
rybės. Bet spaudos veidas 
okupuotoje Lietuvoje šviežiai 
paišinamas vaikiškais poelgiais. 

Štai 1988 m. Nr. 6 „Litera
tūros ir meno" laikraštyje yra 
straipsnis „Peštynės prie trijų 
kepurių". Sigitas Krivickas 
paliečia Lietuvos valstybės at
kūrimą 1918.11.16 (su šiuo klau
simu vėliau susipažinsime) ir 
kalba apie LB, Vliką, Altą. Štai 
du sakiniai, kurie pavaizduos 
visą Krivicko stilių: „Didžiausia 
, laisvinimo' pinigų dalis 
pasidalijama paties .vaduotojų' 
elito"... „Vis daugiau išeivių 
(ypač jaunesniųjų) įsitikina, kad 
triukšmingi ,veiksnių' užmojai 
,išvaduoti' Lietuvą tėra tik prie
danga pasipelnyti ir neduoda 
jokių žadamų rezultatų". Auto
rius gerai žino — žino visi bolše
vikai okupuotoje Lietuvoje, — 
kad ,veiksniai' yra joks pasi
pelnymas, bet vargas, kad 
pinigai ,elito' nesidalijami. Žino, 
bet nuožmiai meluoja. Jis net 
remiasi tokiais šaltiniais, kaip 
A. Alseika ir A. Morkus. Jam 
net dabar išeivija yra sukčiai ir 
apgavikai. Kai rimtas leidinys 
atspausdina tokį dėstymą, jam 
duodamas ištisą didžiulį 
puslapį, koks yra atolydis ir 
koks bendradarb iav imas '? 
,Glasnost' pabrėžia tiesą ir 
atvirumą, bet S. Krivickas 
makaloja melą, šitai gerai 
žinodamas. Tai arba aiškus, čia 
demaskuojamas, atsistojimas 
prieš partijos liniją, arba jau 
atolydį šaldąs piktas vėjas. 

Oficialius leidinius turėtų re
daguoti inteligentų kolektyvas. 
Šie žmonės daugiau išmano, 
daugiau žino, plačiau galvoja, 
niekučiais nesiverčia. Tik kai 
gresia gyvybei, tada ir jų ne 
vienas pasimeta. Šio ir panašių 
straipsnių talpinimas kelia 
rūpestį, kad okupuotos Lietuvos 
inteligentai dar neatsigavo nuo 
juos supusios baimės. 

Kalba su išauklėtu žmogumi 
visada yra lengvesnė, kaip su 
beraščiu, niekuo nepasitikinčiu 
ir visus įtarinėjančiu. Nuo
monių skirtumai visame pasau
lyje, išskyrus Sovietų Sąjungą, 
kokią anksčiau pažinojome, tarp 

Dr. Petras Kisielius kalba apie dr. J. Meškauską, kaip žmogų ir profesorių, 
minėjime balandžio 9 d. Jaunimo centre. 

N'uotr. J . Tamulaičio 

išsimokslinusiųjų nekur ia 
priešų. Galima nesimušant 
šnekučiuotis, nesimušant išsis
kirti. O gal kartais vienu kitu 
atveju susitarti. Bet čia? Gaila, 
kad išsilavinusiųjų batai bren
da ir brenda purvynei iu net ir 
tada, kai niekas negena. S. Kri
vickas galėjo pasišaipyti, kad 
per metus lietuviškiems reika
lams ne milijonas surenkamas, 
bet tik jo ketvirtis, tačiau apie 
pinigų dalybas įmanoma rašyti 
tik neteisingam žmogui. S. Kri
vickas negali būti bet kur ir bet 
kada doro pokalbio dalyvis, ly
jant tvirtinąs giedrą. Jei melas 
išnyks Sovietų Sąjungoje, melo 
autoriams bus nejauku. 

Anksčiau okupuotoje Lietuvo
je išeivija buvo piešiama tik 
melo fone, — pabėgo žudikai, 
naciai, išnaudotojai, nė vieno 
doro. Neminėdavo trėmimų Si
biran, kalėjimų ir tardymų 
baimės, vokiečių priverstinio 
išvežimo ar išvarymo iš sodybų. 
Vėliau, gal jaunesnei kartai 
į s i tv i r t inus , požiūris ki to. 
artėdamas prie tiesos. Išsi
mokslinęs jaunimas giliau 
mąstė, turėjo progų sutikti iš
eiviją, pradėjo inteligentiškiau 
galvoti. Tai iš kur atsirado S. 
Krivickas ir jo straipsnį talpi
nusi redakcija? 

JAPONAI - ARKLIU 
LENKTYNININKAI 

Nors pietrytinės Azijos vers
lininkai, ypač iš Hong Kongo, 
seniai yra dideli australiškų 
lenktynių žirgų pirkėjai, nese
niai ju tarpe pirma vietą užėmė 
japonai ir manoma, kad šioje 
srityje jie gali būti prašokę ir 
arabus. Pernai japonai versli
ninkai net 700.000 dol. išleido 
Sydnio geriausiame hipodrome, 
perkant lenktyninius arklius. 
Australų lenktynininkai, besi
ruošdami japonų antplūdžiui, 
pradėjo spausdinti brošiūras 
japonu kalba ir organizuoti 
japonams ekskursijas. O viena 
arkliu veislininke net sakosi 
besimokanti japoniškai. 

ŠIUKŠLIŲ NAIKINIMAS 

Nuo balandžio 24 d. Hum-
boldt. Loyolos ir Promontory 
parkuose, Chicagoje. prade
damas atmatų, šiukšlių naiki
nimas. Visų pirma bus jos 
išskirstomos. išimant popierių, 
metalą ir kitas medžiagas, dar 
galimas panaudoti. Atliekos bus 
naikinamos, tuo būdu mažinant 
jų išvežimą j užmiesčių duobes. 

ŽYGIS Į RYTUS - ŽYGIS 
I VAKARUS 

JUOZAS ZYGAS 

pasikalbėdavome, tačiau man nieko nebuvo užsiminęs 
ir nieko nejutau. Tačiau politrukų pranašystės jam 
neišsipildė. Jie nesusitiko Berlyne, jis jų išvengė. Teko 
spaudoje skaityti, kad jis gyveno ir mirė Venecueloje. 
Tai tiek prisiminimų apie tuos, su kuriais teko kartu 
keliauti ir kurie jau iškeliavo. 

Keletą dienų politrukai apie tai ir tekalbėjo. Vis 
liepė saugotis provokatorių ir šnipų. Dabar štai rau
donosios armijos karininkas, kuris prisiekė socialistinei 
tėvynei, pereina pas priešą su visomis žiniomis. Tik 
mums nebuvo aišku, kokios tos žinios buvo. 

Nespėjus tai perkūnijai praeiti ir vėl trenkė žaibas 

Gegužės pirmoji 
Sovietinė santvarka nebūtų sovietinė, jeigu būtų 

ramus ir normalus gyvenimas. Jų santvarkoje ir ypač 
kariuomenėje visą laiką reikia šokinėti ant žarijų. 
Visame pasaulyje žmonės laukia švenčių, bet ne komu
nistiniame rojuje. Jame švenčių tiesiog bijoma. Tuo-

Ir vėl repatriacija! Ir vis geriausieji! Prieš keletą dienų jau būtinai turi būti vykdomos soclenktynės ir įvairūs 
geriausias iš karininkų tarpo, o dabar eilinis inž. J. įsipareigojimai. Paskui plakatų paišymai, kabinejimai 
Mažeika. Jis buvo gabus dekoratorius, turėjo gražų ir papildomos politinės pamokos. Reikia žinoti ir 
balsą ir bendrai meninių polinkių. Kaip toks buvo la- išmokti, ką apie tai pasakė Leninas ir Stalinas. 
bai naudingas ir mėgiamas. O dabar štai repatrijuoja. Rengtis paradui, jų paradų rikiuotė visai skirtinga. 
Ir jam tą patį pamokslą atpylė, apie jo nedėkingumą Paradinėje rikiuotėje einama ne po keturis, bet po 
ir kad jis nepabėgs! O dabar, kad toks sabotažninkas dešimtį, tokioje plačioje rikiuotėje — lygiavimas daug 
ko nors nepadarytų, kad nepadegtų patalpų ar ko nors sunkesnis. Viską galima išmokti ir išmokstama, bet 
kito, jį sergėti pristatė porą žydukų, kol bus sutvarkyti negalima įprasti prie amžinos baimės, panikos ir įta-
paleidimo dokumentai. Tokie įvykiai niekam nebuvo rimų. Ir vėl visur sabotažas ir sabotažninkai, iš PRI-
malonūs. BOVO ir korpo štabo įsakymai pasirengti kovai su 

Ir tų politrukų pasisakymų viena gaida įstrigo... sabotažu, patikrinti ir pasirūpinti priešgaisrine ap-
„mes dar pasimatysime, gal net Berlyne". Čia jau bu- sauga. Išlandžiojami visi kampai ir užkampiai, kad ne-
vo kalbama apie karą. Daliniuose apie karą nebuvo būtų paslėptų šaudmenų. Tikrinami visų ginklai. 
kalbama. Vis buvo pabrėžiama, kad jie atnešė taiką Beje, korespondencija su namiškiais jau seniai eina 
ir ramybę. Politiniai vadovai ir komisarai turėdavo per specialią įstaigą, tad viskas yra cenzūruojama, 
savo susirinkimus ir politines pamokas Raudonosios Dalinio pavadinimas yra karinė paslaptis, kiekvienas 

Niekas nėra toks ateistiškas, 
kad nepadėtų švęsti krikščio
niškų šventadienių. 

Hrbbel 

Vieninteliai žmonės, kurie iš
girsta abi puses šeimyninio 
ginčo yra kaimynai. 

Anonimas 

armijos rūmuose (Napoleono aikštėje). Matyti, tenai jie 
buvo informuojami apie karo neišvengiamumą. J. 
Mažeikos repatrijacija ir man buvo gana didelė staig
mena. Mes buvome gana geruose santykiuose ir 

dalinys turi kodo numerį- Karinėje spaudoje, aprašant 
įvairių dalinių įsipareigojmus ir politinę veiklą (kitokių 
žinių nebūdavo), būdavo rašoma: dalinys, kuriam vado
vauja vadas N. ir kurio komisaras N... Spauda yra 

gyvenimo veidrodis, tad kitokio gyvenimo ir parodyti 
negalėjo. 

Visokios šventės buvo lyg slogutis ar liga. kurią 
persirgti reikėjo. Visoks pasirengimas visus nuvargin
davo, o politrukai stebėdavosi ir negalėdavo suprasti, 
kodėl nėra entuziazmo. Šiuo atžvilgiu mes buvome toli 
nuo rusų. Atsiminiau dar seniau matytus rusiškus 
filmus ir gegužės pirmosios paradus Maskvoje. Kur 
masės žygiuojančių ne tik žygiuodavo, bet ir 
šypsodavos. To mes dar nebuvome išmokę. Lietuviai 
varomi žygiavo, bet juoktis nemokėjo. Mūsų vyrai, 
kurie šiaipjau dainuoti mėgdavo, bet paraginti piesnia! 
oiesnia! — kažkaip skystai nupiepdavo. 

Į Varėnos poligoną 

Praėjus gegužės pirmosios įkarščiui, tuojau pra
dėjome rengtis išvykimui. Jau senokai kursavo gan
dai, kad vyksime į poligoną. Kadangi žinojome, kad 
į Varėną, tad žinia buvo priimta gana palankiai. Sku
biai sudaromas sąrašas vežamo inventoriaus. Aš 
važiuoju beveik kaip „buožė": man vežama lova, spinta, 
spintelė, stalas. 6 kėdės ir žibaline lempa. Tad jau 
žinau, kad nereikės ant smėlio gulėti. 

Porą dienų prieš mūsų išvykimą išsiunčiamas 
dalinys stovyklos parengimui. Mes vykstame trau
kiniu, žinoma, prekiniuose vagonuose. Atvažiuojame 
į Varėną antrąją (kuri anksčiau buvo lenku okupuotoje 
pusėje), o Varėna pirmoji buvo buvusioje Lietuvos 
pusėje. Poligonas yra buvusioje Lietuvos pusėje. Iš 
geležinkelio stoties į poligoną važiuojame 
sunkvežimiais, o kiti tuos likusius kilometrus eina pės
čiomis. 

(Bus daugiau) 

< 
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KUPRANUGARIAI 
IR AKROBATAI 
AUSTRALIJOJE t, 

R I T A L I K A N D E R Y T E 

R>tojaus dieną buvo mūsų eilė 
panardyti Great Barrier Reefl Iš 
viešbučio mus paėmė Quicksil-
ver ekskursijų autobusas, prisis
ta tė šoferis ir kelionės gidas ir 
išvažiavom. Vėl oras pasirodė 
lietingas, bet mums pasitaikė 
labai geras — ne per karš ta ir 
ne per daug saulėta. Važiavom 
m a ž d a u g 1 v a l a n d ą Cook 
greitkeliu pro aukš tus kalnus, 
siaurais vingiuojančiais keliais. 
(Nežinau, kaip tokį kelią galima 
pavadinti greitkeliu —juo tikrai 
negalima greitai važiuoti!) Kai 
kuriose vietose jis buvo toks 
siauras, kad du automobiliai, 
jau nekalbant apie autobusus, 
vos galėjo pravažiuoti. 

Vaizdas nuo viršaus buvo 
l aba i į s p ū d i n g a s , o g i d a s 
aiškino, kas toliau mūsų laukia! 
Reikia pastebėti, kad Australi
jos autobusai gerai sutvarkyti , 
ypač ilgesnėm kelionėm. Yra 
įstatyti televizijos ekranai su 
ausinėm, kad gal ima klausyti 
filmo ar paaiškinimų kitiems 
n e t r u k d a n t (panaš i a i ka ip 
lėktuvuose įrengti ekranai!). 
Per tą v a l a n d ą p a m a t ė m 
trumpą filmą, kuris aiškino apie 
ko ra lu s , jų į v a i r i a s r ū š i s , 
puikumą ir ypatybes. Rodė 
įvairius koralų susiformavimus 
ir aiškino, kurie pavojingi ir 
kurie ne. Labai įdomu buvo 
klausytis ir daug sužinojom. 
Tokiu būdu l a b a i g r e i t 
p r ivaž iavom Por t Doug las 
uostą. Iš čia įsėdom į mūsų 
laukiantį Quicksilver laivą ir 
keliavom toliau. 

Laivu reikėjo irgi plaukti apie 
valandą, kol pasiekėm plaus
tą. T o k i a s e k s k u r s i j a s ši 
agentūra rengia net po kelias į 
dieną ir j au yra patyrę gidai, 
šoferiai ir nardymo instrukto
riai. Kadangi diena buvo (dar 
kol kas) gana apsiniaukusi, mū
sų gidas tikėjosi, kad nebus per 
daug žmonių. Laive aiškino 
apie nardymą, davė pamokas, 
be mokė povandeninio kvėpa
vimo. Buvo parodyta, kaip tei
singai užsimauti povandenines 
kaukes ir kaip išsirinkti gero 
dydžio povandenines šliures. 
Taip pat buvo ki tas t rumpas 
filmukas apie koralus ir koralų 
gyventojus. Laive taip pat buvo 
„mar ine biologist" — jūros 
biologas, kuris atsakinėjo į įvai
rius klausimus ir davė pata
rimus. Reikia tik atsiminti, kad 
ant koralų negalima užlipti, nes 
jie (kai kurie) yra labai t rapūs 
ir greitai lūžta a rba jie yra 
žmogui nuodingi. 

Plaustas milžiniškas — gali 
sutalpinti iki 400 žmonių vienu 
laiku. Užlipę an t plausto, ra
dome išstatytas dėžes, kuriose 
buvo sudėtos nardymo kaukės, 
šliurės ir kvėpavimo apara tūra 
(snorkels!) Reikėjo pasimatuo
ti šliures, surasti kaukę ir ta ip 
ją užsidėti, kad vanduo nepa
t ek tų a n t veido ir į nosį, 
p r i t a i k y t i gerą k v ė p a v i m o 
vamzdelį. Tada reikėjo nulipti 

laiptais, atsisėsti an t suoliuko, 
užs idė t i š l iu res i r šokti į 
vandenį! 

Kiek daug čia buvo juoko ir 
t r iukšmo, kol visi pripratom 
prie aparatūros ir povandeninio 
kvėpavimo. Visi darėme nuo
t r a u k a s ir v i enas iš ki to 
pasijuokėm, kad labai keistai 
atrodom. Drąsesni, užsivilkę 
guminius nardymo rūbus (,wet 
suits*), nusileido iki jūros dugno 
ir t e n a i su i n s t r u k t o r i u m 
stebėjo įva i r ius ko ra lus ir 
žuveles! Mes išsinuomavom po
vandeninį foto aparatą ir darėm 
v i s o k i a u s i ų žuvų, kora lų , 
kriauklių ir, žinoma, savo pačių 
n u o t r a u k a s . K o k s g ražus 
povandeninis gyvenimas! Šioj 
vietoj jis ta ip pat labai spal
vingas, bet tuo pačiu ramus ir 
tylus — žuvys visai mūsų nebi
jojo, net plaukė prie mūsų. kai 
norėjom jas pamaitinti . Koralai 
— visokių dydžių, spalvų, struk
tūrų ir formų. Kai kurie koralai 
auga labai aukštai ir plačiai, 
kad jų viršūnės yra t ik porą co
lių nuo vandens paviršiaus, kiti 
auga t ank iau ir daug giliau — 
reikia giliau panert i , kad būtų 
galima juos t inkamai pamatyti. 
Mes buvom labai nustebę ir 
patenkint i jūros grožiu. Jeigu 
nenorėjai ar bijojai nardyti, 
buvo galima įsėsti į laivą su 
stikliniu dugnu ir pro šonus (ir 
apačią) žiūrėti į visą grožį. 
Reikia stebėtis, kad laivo kapi
tonai žino, kur yra at idarymai 
tarp koralų, kur laivas gali ar 
negali plaukti ir kad jie moka 
didelius laivus manevruoti tarp 
s iaurų plyšių. Labai įspūdinga 
ekskursija! 

Ant plausto taip pat buvo 
maisto stalas — galėjai valgyti 
ką ir kiek norėjai. Čia buvo 
į v a i r i ų žuvų p a t i e k a l a i , 
krevetės, vinigretai , salotai ir 
duona. Ką nesuvalgėm ir jau 
norėjom išmesti, tie patys gidai 
ir instruktoriai rinko likučius ir 
žadėjo žuve les p a m a i t i n t i 
(pasirodo, kad šioms žuvelėms 
ypač p a t i k d a v o d u o n a ir 
krevetės!). Mes,pasiėmę keletą 
krevečių (shrimps)>panėrėm po 
vandeniu žuvis patys maitinti. 
Iš pradžių bijojom, ta i žuvims 
priplaukus, krevetes paleisda-
vom tiesiog į vandenį, o toliau 
įsidrąsinom ir žuvys rijo kre

vetes tiesiai iš mūsų pirštų! 
Taip ir prabėgo visa diena. 

Grei tai reikėjo pradėti ilgą ir 
jau varginančią kelionę atga! į 
viešbutį! Vėjelis vėsiau pūtė ir 
saulelė nebe taip šiltai šildė. 
Tuoj lis — kad tik spėtumėm į 
autobusą nubėgti. Priplaukus 
prie uosto, pradėjo lyti. Iš pra
džių ne taip smarkiai, o paskiau 
smarkiau — kol pribėgom prie 
autobuso, buvom gerokai su
šlapę! Aš nepavydėjau autobu
so šoferiui, kuris turėjo grįžti 
tais siaurais, vingiuojančiais ke
liais, tik dabar prisidėjo ir 
b a i s u s l i e t u s . (Tik vė l iau 
sužinojom, kad šioj Australijos 

rįS .-.f 

Turėjusios proga aplankyti viena didžiausių Amerikos laivų Sydnėjaus uoste 
Jaunimo kongreso metu. Laivu džiaugiasi Kristina Binder ir Alena Bobelytė. 
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inielius Degėsys skaito paskaitą-recenziją per dr. J . Meška 
na ir su jo knyga „Lietuvos medicinos istorija" supažindii 
žio 9 d. Jaunimo centre. Nuotr. J . Tamul . 

j gruodžio ir sausio mėne-
ra lietingiausi!). Vaizdas iš 
is vistiek labai įspūdingas, 
dabar ir bauginantis , 
žę į viešbutį nutarėm, kad 
i ras t i ku r nors vietą 
•ieniauti. Suradom tokį 
'aną — Bibbi's — k u r 
a gauti pizzos ir makaronų 
kalų. Mes aštuoni (Zina, 
\, Jū ra t ė ir aš, Dar ius , 
;, Algis ir Andrius) nuėjom 
ietų. susėdom lauke po 
įe, žiūrėjom į praeinančius 
ūus žmones ir galvojom, 
nustos lyti. Labai skania i 
gėm, o grįžę į viešbutį visi 
įlindom į baseiną — mums 
)ėjo nei lietus, nei blogas 
— vis tiek baseine re ik ia 
pti, tai koks sk i r tumas , 
ir lyja! 
ą dieną tęsėme kelionę to-

Apleidom savo g ražų 
iš viešbutį ir kel iavom 
i — į pietryčius į mažą, 
ry dykumos r a n d a m ą 
telį Alice Springs. Vėl 
a keliauti iki aerodromo, 
:ti ir prižiūrėti bagažą ir 
:i į dar vieną vietą! (Per šią 
ne a š skridau net 15 ka r tų 
;i skrido dar daugiau!). 
:e Springs labai skir t ingas 
;as nuo Cairns. Cairns — 
s žalia, gyva, auga, klesti . 
ik dykuma, smėlis, karš t i s 
tžiūvę medžiai ir k rūmai , 
visos upės išdžiūvusios, 
i" be vandens! Gerai, k a d 
utis vėsinamas ir vėl y r a 
; baseinas. Visi tiesiai iš 
>uso į savo kambarius per-
ęrti ir prie vandens! Nors j is 

š a l t a s , bet l a b a i 
vinantis po tokios karš tos 
s. Niekas neturėjo jokio 
ar noro apžiūrėti mies
to a r eiti kur nors tol iau 
>aseino. 
rs popietė tu rė jo b ū t i 
a, bet ji greit pasikei tė , 
m t ik valandėlę a t s igaut i 
•andens, o tada reikėjo vėl 
ioti. Sulipom į autobusą ir 
vom pamatyti š iaur inės 
ralijos. Buvo pasakyta ap-
gti patogiais rūbais — šios 
asties tikslą sužinojom t i k 
u. Važiuojant au tobusu, 
is aiškino apie šią vietą i r 
ypatybes. Čia šoferiai ne 

liruoja, bet taip pa t yra t ų 
žinovai, ekspertai. J i e 

kia labai daug visokiausios 
nacijos! Mūsų gidas mums 
no ir rodė Hugh, Fink, Pal-
r Todd upes, kurios visai 
andens, ir MacDonnell 
is. J i s mums taip pat aiš-
apie Henley—on—Todd re-

k u r rugpjūčio mėnesį 
a vandens sporto žaidimai 

ir rung tynės sausoj Todd u | 
Laivai ,p laukia ' be vėjo, ir 
bur ių , bet bėgikų jėga! I 
l a iva i y r a b e d u g n i a i , o 
motorai y r a visų dalyvių k< 
Vienais me ta i s ši r ega ta fc 
a tšaukta , nes labai smarkia: 
ir Todd upė buvo apsei 
Šofe r i s t a i p a i š k i n o , 
m i e s t e l i s y r a t i k r a i g 
nuobodus, bet cen t re e s 
video parduotuvė daro di 
biznį! 

P i rmas šios dienos sustoji 
— t a i Pi tchi Ritchi pauk 
l auko sodas. Cia y r a ne 
paukščiai , bet ir įvairios me 
sku lp tū ros , k u r i o s vaizd 
aborigenų gyvenmą ir dv 
be i s e n o v i n i u s į r a n k i u i 
k a i m i š k u s į r eng imus . V 
sku lp tūros aborigeno Will 
Ricket ts . Išėję pro f io vai 
pr ie autobuso susitiKom su 
m a i s būsų abor igena is . 
Australijos dykumų gyvent 
ku r i e , nors ir b a l t ų žiru 
nemėgs ta , bet m ė g s t a ir no 
pinigų ir labai g re i t aps 
t u r i s t u s ir re ika lauja pinig 
savo prekes. Tie žmonės n* 
r ū s , negražūs, n e k u l t ū r 
labai smirdi ir gobšūs — u: 
lerį jie t au leis padary t 
nuot raukas . Mes nuo tų žm 
grei ta i pabėgom ir labai i 
džiaugėm, kai reikėjo susėsi 
į au tobusus . 

K i t a s sustojimas — kupr 
ga r iu ūkis (dabar paaiš! 
kodėl reikėjo patogiai apsir 
ti!). Tie gyvuliai labai t 
dykumos darbus a t l ik t i , pr 
t ę prie karš to oro ir buvc 
m a s Austral i jos susisiel 
būdas. Dabar jie paleisti — 
to dykumose ir y r a lauki 
Yra keletas vietų, k u r tuos 
r anuga r iu s prisi jaukina ir 
doja įvairiems lengviems 
bams , ypač jodinėjimui -
didelė turizmo p ramonė , 
čia buvo juoko, t r i u k š m 
riksmo, kol visi užlipom (g< 
s a k a n t , užs i r iogl inom!) 
kupranugar ių ir gavom pž 
nėt i porą žingsnių. Turėjor 
ilgesnį laiką, bet čia nesen: 
jo ir visi takel ia i buvo pu 
ir šlapi, o kupranuga r i a i 
k l imps ta purve. Kol kūpi 
gar i s atsistoja a r atsisėdi 
trijų dalių procesas. Pirmi* 
(stojant) jis pakyla* an t priel 
kel ių , t ada a n t užpkal 
tol iau atsistoja t ies ia i . K; 
sėda , procesas e i n a atl 
— pirmiausia j is priklaupi; 
p r i e k i n i ų k e i ų , t a d a 
užpakal inių ir t a d a nusile 
a n t pilvo. Jų prižiūrėtoja 
sako, kad leidžiantis reiki 
silošti ir st ipriai la ikyt is . 
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Miami, Fla. 

LINKSMA D I E N A M U M S 
N U Š V I T O . 

V e l y k o s y r a m ū s ų visų 
l a u k i a m a ir m i e l a šven tė . 
Miami l ietuviai ją iškilmingai 
a tšventė klube balandžio 3 d., ir 
visos še imininkės džiaugėsi, 
k a d buvo mažiau ruošos namie. 
Ats i lankė apie 150 svečių. Klu
bo pirm. Elena Jonuš ienė visus 
pasveikino su prasminga šven
t e . Kun. dr. Vincas Andriuška 
sukalbėjo invokaciją. 

„Bangos" choras atl iko me
n i n ę programą. Pradėjo su 
L i n k s m a d i e n a . . . v i sus 
švent iškai nu te ikdamas . Po to 
sudainavo Sulaukėm džiaugsmo 
d i e n o s — F r . W i t h , J a u 
vakarė l i s , Norėčiau aš keliauti 
ir Gintaro tėvynė — Gorbulskio. 
Jonuš ienė padėkojo „Bangos" 
chorui ir pasidžiaugė, kad per 
ke tve r ius metus choras išaugo 
į gražų 16 chorisčių būrį, kuris 
m u s d ž i u g i n a k i e k v i e n o s 
šventės proga. Choro vadovei 
muz. Danutei Liaugminienei ir 
muz. Algiui Š imkui prisegtos 
gėlės. „Bangos" chorui įteikta 
krepšys gėlių. 

Klubo darbščiosios moterys 
sunešė margučius ir iškeptus 
pyragus . Klubo dir . Aleksas 
Z i g m a n t a s pa ruošė skanius 
velykinius pietus. Valgius pra
dėjo margučių mušimu. Stip
r iausias visų stalų margut is lai
mė jo p r e m i j ą — velykin į 
krepšiuką. J is teko Emilijai Go-
r ienei . Visi dalyvavę vaikai 
apdovanoti šokoladiniais zui
kučia is . Niekas nenorėjo skirs
ty t i s , ilgai dar dalinosi įspū
džiais. Norintieji ir pasišoko 
p r i e ge ros s avos muzikos . 
Velykos buvusi l inksma diena 
likosi ir a tmin t ina . 

T O L I M E S N Ė K L U B O 
V E I K L A 

Daugumai svečių išvažinėjus, 
m ū s ų v e i k l a a p l ė t ė s . Per 
Atvelykį dar su laukėme apie 
100 svečių. Turėjome gerą pia
n i n o p r o g r a m ą i r skan iu s 
p ie tus . Kitas klubo parengimas 
— Motinos diena — gegužės 8 d. 
pamaldos ir minėjimas salėje su 
„ B a n g o s " choro a t l i e k a m a 
programa. 

P A M A L D O S 

N u o M o t i n o s d i e n o s — 
gegužės 8 d. pamaldos bus 
laikomos kitoje bažnyčioje — St. 
F r a n c i s De S a l e s Catholic 
Church, 600 Lenox Ave., Miami 
Beach. Ir bus laikomos kas 
an t r ą mėnesio sekmadienį 1:30 
va i . p.p. 

G u n d a K. 

P a b a n d ž i a u ir a š tuo 
gyvuliu pajodinėti! (Pagalvojau, 
b u s gera n u o t r a u k a pasiųsti 
d r a u g u i , kur i s jodinėjo ant 
dramblio)! Užlipau ant balno, 
pak i l au ir nujojom (jojom po du 
a r t r i s nebūt inai a n t to pačio 
kupranugario!). Visi darė mūsų 
nuo t raukas , o mes du (aš ir 
Darius) įs ismaginę visiem mo
j a m . Yra panašu ka ip joti ant 
arkl io , tik kup ranuga r i s dau
giau siūbuoja iš šono į šoną. Bet 
r e i k i a nus i l e i s t i i r nul ipt i 
žemyn! Nors aš atsilošiau ir 
s t ipr iai la ikiausi , bet matyt 
n e p a k a n k a m a i t v i r t a i . Kai 
pradėjo mano žvėr is leistis 
žemyn, aš beveik per jo galvą 
pers i r i tau — ačiū Dievui,spėjau 
išsi laikyti ir nenukr i s t i . Bet 
mano geros draugės padarė 
įvair ių mano nusileidimo ir 
beveik nukr i t imo nuotraukų ir 
žada duoti į spaudą. Jos tikrai 
t rag iška i , bet juokingai atrodo! 
Iš l ikau gyva ir dabar galiu pati 
iš to įvykio gerai pasijuokti! 
Ki t iems sekėsi daug geriau, bet 
buvo smagu ir įdomu žiūrėti, 
ka ip nepri tyręs žmogus bando 
išsi laikyti a n t kupranugario. 
Gerai , kad nere ik ia su jais 
ke l iau t i kiekvieną dieną! 

(Bus daugiau) 

Lietuvė adv 
[sūnyjlmul. 
namus, bus r 
katalikišką iš 
nimą. KON 
476-8719. 
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Reikalingos 
kalbančios 
Skambinti 

Ieškoma liet. 
padėti sene 
gyvenančiai' 
sav. $125 į a 
5 p.p. 562-.' 
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Išnuomojam 
aukšte vyr. a 
žmonėms, 6 

Skamt 

Cicero, ar t i tr: 
tri jų k a m b a r i i 
t rame aukš t 
š i ldymu, vyre 
dviem asmer 
bint i 8 6 3 - 5 8 

FO 

Pigiai p 
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VIDEO 
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I 

Poema I 
kai, išvers 
daguota i 
Bernardo 
iliustruota 
tės-Sutkt 
„Lietuvių 
metų mirti* 
dinys did< 
psl. Kaina 
dol. Illino 
8.25 dol. 

Užsal 

45* 
Chii 

ALGI 

Ši istorini 
amžiaus gy 
duojanti tų U 
karo žyg ius , 
rišimą pr ie i 

Knyga 16< 
i š l e i s t a . ; 
spaustuvė 1 
$8.00. Illino! 

Užsakymi 
DRAUC 
4 5 4 5 V 
Chlcac 

iSSIFIED GUIDE 
okatė Ieško kūdikio 
Kūdikis turės gerus 

nylimas, saugus ir gaus 
auklėjimą bei išmoksii-
FIDENCIALIAI. Tel.: 

ELLANEOUS 

I L I M A S 
I V I N G 
1882 ar 376-5996 
i—30% pigiau *nokėsit 
nuo ugnies ir automobilio 

iNK ZAPOLIS 
West 95th Stret 
— GA 4-8654 

L E K T R O S 
I Al — PATAISYMAI 
gos miesto leidimą. Dirbu ir 
b u greitai, garantuotai ir 

655-2020 
DIJUS PUMPUTIS 

LP VVANTED 

j l ish speaking retired 
nare 6 rm. furnished 
43 & Maplevvood. 

Call 523-0729. 

lietuviškai-angliškai 
padavėjos. F.T./p.t. 

737-9187. 

ar lenk. kalbanti moteris 
'snio amžiaus moteriai 
i/Vestchester, IL. 6 dienas 
av. Skambinti t a rp 12 ir 
5 5 8 3 . 

r O R RENT 

a s 2 m i e g . butas 2 

i m ž i a u s n e r ū k a n t i e m s 

i1 & S. T r i p p a p y l . 

>int i 5 8 2 - 5 3 6 6 . 

aukinėlio išnuomojamas 
!, butukas su baldais an-
e. k iemo pusėje , su 
sn io amžiaus v ienam ar 
>im, $240 mėn. S k a m -
6 4 . 

R S A L E 

arduodu tinkamus 
idoti Lietuvoje 
R E K O R D E R I U S 

12) 839-5829 

RE AL EST ATE 

E3 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOT 
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 įkainuojame jūsų nuosa 

vybę, taip pat pristatysim pagal page 
davimą, sąrašą parduodamų namų jūs 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies 
ty. Suinteresuoti prašau skambinti t 
užeit pas . 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

OntU ĮC . KMIECIK REALTORS 
' **• 7922 S. PULASKI RE 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

RUTĖS KALNO 
Mai ron is 

DUVO parašyta lenkiš-
ta Fausto Kiršos, re-
r spaudai paruošta 
Brazdžionio, gražiai 
dail. Ados Korsakai-
ivienės. Išleido 
Dienos" Maironio 50 
3S sukaktį minint. Lei-
j l io formato, turi 47 
su persiuntimu 7.75 
is gyventojai moka 

<ymus siųsti: 
Draugas 

15 W. 63rd St. 
:ago. IL 60629 

RDAS LEONAS 

ilEDRĖ 
& apysaka yra iš 13-jo 

ven imo Lietuvoje, vaiz-
>ikų gyvenimą, papročius. 
jaunatvišką mei lę ir pr isi-
>enosios t ikybos. 
5 psl.. kieti viršeliai, gražiai 
Jpaudė M. M o r k ū n o 
984. Kaina su persiuntimu 
s gyventojai moka $8.50. 
J S siųsti; 
3AS 
V. 63rd Street 
IO, IL 60629 

Namas apžiūrėj imui sekma 
gegužės 1 d. 1-4 v.p.p. 3549 W. 71 
St. 6 kamb. mūras, vieno sav. gyventas 
m ; mod. virtuvė ir vonia; ištisas rūs 
šildomas 2 auto. garažas; alumink) „trin 
didžiulės rūbinės; naujas stogas ir šildyi 
sistema; daug priedų. Skubėkite apžiūri 

Namas apžiūrėjimui sekmad.. geguži 
1 d. 1-4 v. p.p. 7259 S. Troy. Nauji 
mūrinis; 7 dideli kamb.; 3 didžiuliai mie 
virtuvėje medžio spintelės; ištisas rūs} 
gražus garažas; naujas stogas, šild. s 
tema ir kilimai; aluminio „ t r im" ; puik 
išlaikytas, labai švarus. Skubėkite! 

Namas apžiūrėjimui sekmad., geguž 
1 d. 1-4 v. p.p. 6243 S. Albany; 6 kart 
mūras; 3 dideli mieg. kamb.; ištisas rūs; 
2 auto. garažas; nauji elektros laidai; f< 
tastiškas pirkinys tik už 45,900! 

No. 182 — 53 & Pulaski. Dailus, švar 
3 mieg. mūriukas su didele virtuve-val 
vonios kamb. keramikos plytelių; ištiš 
rūsys: centralinis šaldymas; alumii 
„ t r im" ; potvynio kontrolė: nauji elekti 
laidai: 1 Vi auto garažas; didelis kiemas 
namų apyvokos įrengimai. Namas puiki, 
stovy! Skubėkite ir apžiūrėkite dabar. 

No. 192 — Garfleld Ridge Speclal 
mieg., 30 metų mūras; moderni virtuve 
vonia; gražus įrengtas rūsys su ba 
didžiulis 2 auto. garažas su dirbtuvė 
sklypas profesionaliai išplanuotas; didc 
baseinas ir atvira veranda pasidžiaugt i 
saros saule: aluminio „ t r im" ; centralii 
šaldymas; nauji kilimai; daug priet 
Puikus pirkinys. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? -

Savo namą galite parduoti, tik p 
skambinkite telefonu. Mūsų pardavėj 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jun 
galime padėti, nes dauciau stengiame 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai • 
tebar. 

O ' B R I E N F A M I L Y REALTY 
v T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOT 
NAMUS per šią įstaigą, prašom* 
paminėti, kad esate arba>norite būt 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiš 
parašyta apie Lietuvą, išversta į an 
kalbą dr. Algio Mickūno. Ant 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butk; 
fondas. Tai labai gera dovs 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų j 
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istc 
ir dabartinę būklę komunistinės Ri 
jos okupacijoje. Kaina su persiunti 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chlcago. IL 60629 
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JIE ŠOKS VIII 
ŠOKIŲ ŠVENTĖJE 

ALFONSAS N A K A S 

Nijolė Jasėnaitė-Pupienė — nepa 
ilstanti tautinių šokių mkytoja 
Chicagoje. 

Paskutiniai du mėnesiai! Ha
mil tonas j au mūsų laukia . 
Pirmosiomis liepos dienomis ten 
visi būsime sutikti kuo meiliau
siai, draugiškiausiai , broliš-
kiausiai. Kanados lietuvių vai
šingumas žinomas visiems, kas 
tik kada ten lankosi. 

Didžiausią darbymetę dabar 
išgyvena šokėjų grupės. At
simenu, senais gerais laikais 
De t ro i t e t e k d a v o s t ebė t i 
„Š i la inę" , kai repetuodavo 
šokių š v e n t ė m s a r t ė j a n t . 
J a u n i m a s t u o m e t l iedavo 
devynis p r aka i tu s po kel is 
vakarus savaitėj. Šventei pri
artėjus, kiekvienas šokėjas, kad 
ir prikeltas iš gilaus miego, 
galėdavo stoti į ratą ar eilę ir be 
klaidos šokti bet kurį repertu
aro šokį. Tikėkimės, kad ir 
mūsų nekantriai laukiamoje 

aštuntoje šventėje visi šoks kaip 
vienas. 

Po šventėje šoksiančių grupių 
sąrašą akimis klaidžiodamas, 
vis susiduriu su grupėmis iš 
Chicagos. Jų priskaičiavau net 
9, o pridėjęs kaimyninių Lemon-
to ir Urbanos, radau visą tuziną. 
Šį kartą trumpai noriu supažin
d in t i su t r i m i s , k u r i o m s 
vadovauja ir kurias šventei ruo
šia t a pati vadovė. 

Chicagos aukštesnios ios 
lituanistikos mokyklos grupė 

Ji šį rudenį turė tų švęsti 
35-rių m. jubiliejų. Grupė pra
džią gavo 1953-54 mokslo me
tais, kai šioje mokykloje buvo 
įvestos tautinių šokių pamokos. 
Kaip visada mokyklose, kelis 
kartus keitėsi mokytojai bei va
dovai, o kas kelinti metai kei
tėsi visi šokėjai. Su pagarba ir 
nuostaba tenka priminti , kad 
grupė dalyvavo visose septy
niose šokių š v e n t ė s e bei 
Pasaulinės parodos New Yorke 
Lietuvių dienose. Chicagoje 
grupė dažnai pasirodo savo 
mokyklos, LB bei kitų organiza
cijų renginiuose. 

Pirmoji šios grupės vadovė 
buvo L. Braždienė, o nuo 1963 
m. vadovauja Nijolė Jasėnai
tė-Pupienė. Šokių šventėms ruo
šiantis, jai talkina viena ar dau
giau mokytojų. Šokių mokytojo
mis yra buvusios A. Šapalai-
tė, R. Jonynaitė, A. Jasaitvtė. L. 
Braždienė, R. Gustait ienė, I. 
Smieliauskienė, G. Čepaitytė. 
Grupę adminis t ruoja m-los 
direktorius Juozas Masilionis. 
Grupėje šokančius 13-17 metų 
jaunuolius globoja m-los tėvų 
komitetas. Nelabai l inksmas 
faktas, kad, kai VII šokių 
šventėje šoko 30 mokinių, į 
pastarąją ruošiasi tik 18. Toks 
akivaizdus mokinių skaičiaus 
mažėjimas net ir Chicagoje! Tai, 

žinoma, ne mokyklos direkto
riaus ir ne grupės vadovės kaltė, 

o tų tėvų, kurie vaikučių į li
tuanistines mokyklas nebelei
džia. 

Dariaus-Girėno 
lituanistikos mokyklos 

grupė 

Jos istorija labai panaši į pir

mosios, t ik jį įs teigta devyne
riais meta is vėliau, nes šioje m-
j e t a u t i n i ų šokių p a m o k o s 
įvestos 1962-63 m. me ta i s . Ir 
šiai grupei vadovauja Nijolė 
J a s ė n a i t ė - P u p i e n ė , j ą ad
ministruoja m-los vedėjas Juo
zas Plačas, o 8-12 metų šokėjus 
globoja m-los tėvų komi te tas . 
Šokių mokytojais y r a buvę I. 
Ralienė, V. N a m i k a s , J . Kriau-
čeliūnaitė, K. Ulevičius, A. Rau-
chas, R. Jušk ienė , A. Buka-
vecka i t ė , G. Č e p a i t y t ė , R. 
Galinai t ienė. 

Grupė dalyvavo pasku t inėse 
šešiose šokių šventėse. Mokinių 
— šokėjų skaičius ir čia per ket
v e r i u s m e t u s s u m a ž ė j ę s : 
1984-siais šoko 36, o dabar — 24. 
Argi už ketver ių metų devinto
joje šventėje bešoks 12, o dešim-
tajai nebeliks nė vieno maža
mečio šokėjo, nes n e b e b u s 
mokyklos? Tikėkimės , kad ta ip 
neats i t iks . Ir dž iaukimės , kad 
šventei Hamiltone mažųjų šokė
jų dar turės ime gražų būrį . 

C h i c a g o s „ L ė t ū n a s " 

Tai trečioji Chicagos grupė, 
kur ia i vadovauja vis t a pat i 
e n e r g i n g o j i N i jo l ė J a s ė 
naitė-Pupienė. Iš t ikrųjų ji pat i 
šią grupę 1975 me ta i s įsteigė. 
Formalus grupės vardas : Tauti
nių šokių v e t e r a n ų šokėjų 
vienetas „Lė tūnas" . Negavau 
šios grupės naujausio aprašymo, 
bet gavau šiemetinę nuo t r auką 
ir bendram sąraše nurodytą 
šventėj dalyvaujančių šokėjų 
skaičių. Naudojuosi sept intajai 
šventei duota istorija. 

Grupė suorganizuota daly
vauti V šokių šventėje, me tams 
iki tos šventės be l ikus (šventė 
įvyko 1976 m.). Po šven tės gru
pė trejus m e t u s „ilsėjosi" ir 
1979 m. vėl ėmė repetuoti , ruoš
damasi 1980 m. įvyksiančiai VI 
šventei. Panašia i grupė suakty
vėjo prieš VII šventę , panaš ia i 
tu rbū t ruošiamasi ir į Hamil
toną . P a s i r i n k t a s v a r d a s 
Lė-tū-nas t i n k a ne v ien todėl, 
kad grupės „a tos togos" užima 
75% laiko, bet t u r b ū t ir todėl, 
kad jos šokėjai — visi ve teranai , 
t a rp 30 ir 50 metų amžiaus , o 
vienas ki tas ir dar vyresni. Zino-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. balandžio mėn. 28 d. 

Dariaus ir Girėno lit. mokyklos tautinių šokių grupė Chicagoje. Vadovauja Nijolė Pupienė. 

darni savo tempo ribotumą, jie 
veikiau vadinasi lėtūniečiais... 

Šiai grupei charakteringa ir 
tai , k ad joje šoka visokių pro
fesijų žmonės. Tarp jų y ra kom
piuterių programuotojų, daili
n i n k ų , profesorių, d a n t ų 

gydytojų, lakūnų, žurnalistų ir, 
žinoma, visuomenės veikėjų. Ši 
grupė per ketverius metus be
veik nesumažėjo: Clevelande 
šoko 34 šokėjai, o Hamiltone 
šoks 32. 

Kaip matome, iš trumpų trijų 

Nuotr. V. Žukausko 

g r u p i ų a p r a š y m ų Nijolė 
Pupienė šventei ruošia tr is šau
nias visokio amžiaus šokėjų 
grupes. Liepos 3 d. Hamil tone 
Coops koliziejaus arenoje jos 
įsijungs į dviejų tūks tanč ių 
šokėjų ratelius. 

A.tA. 
ats. ltn. JUOZAS JURKĖNAS 

Miškininkas, Alytaus urėdas 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje, anksčiau 
Worcester, MA. 

Mirė 1988 m. balandžio 26 d., 10:30 vai.v., sulaukęs 82 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elona, sūnūs Juozas 

Jurkėnas su žmona, gyv. Surry, ME ir Antanas Adomėnas su 
žmona ir dukrele, gyv. Oak Lawn, IL ir ki'.i giminės. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, VVorcester, MA. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 28 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 29 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus dalyvauti 
šise laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

MOSU KOLONIJOSE 
Worcester, Ma. 

MIRĖ A.A. BRONIUS 
NORKEVIČIUS 

Kovo 26 d. Šv. Vincento li
goninėje mirė Bronius Norkevi
čius. Ta i Suvalkijos lygumų 
sūnus. Turėjo gražų ūkį netoli 
Alvito, kur is garsus stebuklin
ga Šv. Ona ir jos garbei skirtais 
didžiaisiais Šv. Onos atlaidais,; 
kur iuos suvažiuodavo tūkstan
tinės minios. Pasakojama graži 
legenda ir apie žavingą Alvito 
ežerą , e s a n t į jo pašonė je . 
Džiaugėsi velionis gražiu ūkiu, 
d e r l i n g a Suvalki jos l a u k ų 
žemele, kurios netekimą skau
džiai pergyveno, kai 1944 m. rei
kėjo visa palikti ir su mažais 
vaikais t r auk t i s į nežinią. 

1949 m. atvyko į JAV ir ap
s igyveno Worcestery. Daug 
metų dirbo mašinistu L. Farber 
fabrike ir 10 metų Furn—Craft 
dirbtuvėje. 

1969 m. pasitraukė pensijon, 
bet neilgai teko džiaugtis ta 
la ime, nes pradėjo menkėti 

sveikata. Sirgo daug metų, 
ypatingai vargino širdies liga. 

Išaugino skautišką šeimą: du 
sūnus — Algimantas sukūręs 
lietuvišką šeimos židinį gyvena 
"VVesboro. Povilas — Detroit, 
Mich., bet dažnai aplanko tė
velius. 

A.a. B. Norkevičius priklausė 
Sv. Kazimiero parapi ja i i r 
Lietuvių Labdaros dr-jai, kurios 
atstovai palydėjo velionį į baž
nyčią ir kapines. 

P a š a r v o t a s buvo Dir-
s a — K a z l a u s k a s la idotuvių 
namuose. Atsilankiusios kelios 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolijos seselių sukalbėjo 
rožinį. Jos dalyvavo laidotuvių 
dieną pamaldose Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, kurioje už 
a.a. B. Norkevičių šv. Mišias 
koncelebravo kun. J. Steponai
tis; (jis pasakė ir pamokslą), 
kleb. kun. V. Parulis, MIC, ir 

asis tentas kun. P. Pe t rauskas , 
MIC. Dalyvavo daug žmonių. 
Choras gražiai giedojo, vargo
nais palydint O. Valinskienei. 
Po pamaldų buvo nulydėtas 
amžinam poilsiui į Notre Dame 
kapines ir palaidotas šalia savo 
a.a. brolio Jono, mirusio prieš 
kelis metus. Tame kalnelyje il
sisi didelė dalis mirusių mūsų 
kolonijos gyventojų. 

Nuliūdime pasiliko žmona 
Agota Norkevičienė. Du sūnūs: 
Algimantas su šeima ir Povilas. 
Velionio brolis Vincas Kanado
je, sesuo Uršulė Macait ienė 
Lietuvoje, trys vaikaičiai ir 
daug kitų giminių. Norkevičių 
šeima dėkoja visiems ;kurie ko
kiu nors būdu dalinosi netekimo 
skausmu jų liūdesio dienose. 

Visi laidotuvių dalyviai buvo 
pakvies t i gedulo p i e t u m s į 
Maironio parką. 

J .M. 

Kur saulė, ten šviesa. 
Latvių patarlė 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JONAS PAŠTUKAS 
Mirė 1987 m. spalio 23 d. 
Nuoširdžiai dėkojame kunigams už iškilmingai atnašau

tas šv. Mišias bažnyčioje, už jų maldas koplyčioje ir kapinėse. 
Sol. Danai Stankaitytei už giedojimą bažnyčioje šv. Mi

šių metu ir Manigirdui Motekaičiui už vargonų palydą solis
tei ir ansambliui. 

Dainavos ansambliui už giedojimą koplyčioje ir šv. Mišių 
metu. Tai pat dėkojame visiems a.a. Jono draugams, prisidėju
siems prie giedojimo kartu su Dainavos ansambliu. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems koplyčioje, 
pareiškusiems užuojautą, atsisveikinimo žodį, už gėles ir 
aukas šv. Mišioms bei organizacijoms. 

Dėkojame karsto nešėjams, suteikusiems paskutinį 
patarnaimą, ir visiems palydėjusiems a.a. Joną j amžino 
poilsio vietą. 

Nuoširdi padėka dr. Vidui Nemickui už pavyzdingą 
paslaugumą bei pastangas ir tiems, kurie budėjo ligoninėje 
per tas ;iemptas valandas. * 

Visiems, bet kokiu būdu prisidėjusiems prie a.a. Jono 
laidotuvių, tariame nuoširdų ačiū. 

Lietuvoje: duktė Daiva, žentas Vincas ir anūkė Asta 
Čikagoje: draugai. 

pas 

KVIEČIAME 
linksminti ir paremti Maironio Lit. 

Chicagos aukštesniosios mokyklos tautinių šokių grupė, kuriai vadovauja 
Nijolė Jasėnaitė-Pupienė. 

Nuotr V. Jautoko 

mokyklą. Pavasario pobūvis, „Spindulio" 
šokėjų programa, loterija ir šokiai palydimi 
„Žaros" orkestro įvyksta šeštd., balandžio 
30 d., 6:30 v.v. St. Constantine & Helen 
Greek Orthodox Church salėje, 11025 S. 
Roberts Rd., Palos Hills. Auka 25.00 
asmeniui, 15.00 jaunimui. Rezervacijoms 
skamb. R. Sadauskienei, 231-5851. 

A.tA. DOMICĖLĖ DIČIENĖ 
KAZLAUSKAITĖ 

Gyveno Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. balandžio 26 d., sulaukusi 96 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Rašej prie Utenos. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs, keturi anūkai, du 

proanūkai, trys sūnėnai, dukterėčia ir jų šeimos bei kiti giminės JAV 
ir Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. 
Kūnas pašarvotas ketvirtdienj, balandžio 28 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 29 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. California Avenue 
Te le fona i - 523-0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage Avenue 

Te le fonas - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. California Avenue 

Te le fonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Te le fonas - 476-2345 

1410 So. 50th AvM Cicero 
Te le fonas - 863-2108 

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, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. balandžio mėn. 28 d. 

x Gegužinės pamaldos Šv. 
Antano bažnyčioje Cicero, 111., 
vyksta antradienio ir ketvirta
dienio vakarais 7 v.v. per visą 
gegužės mėnesį. 

x Visi kviečiami dalyvauti 
gegužės 1 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre „Margučio" rengiamame 
Arvydo ir Nelės Paltinų estra
dinių dainų koncerte. Bilietai 
gaunami „Margučio" raštinėje 
ir Vaznelių parduotuvėje. 

x Vydūno Jaunimo fondo 
metinis susirinkimas šau
kiamas pirmadienį, gegužės 2 
d., 7:30 vai. vak. ASS būstinėje 
Chicagoje, 3001 W. 59 St. Šia
me susirinkime bus tvirtinamos 
1987 m. apyskaitos ir nauji dar
bai 1988 metams. Bus per
renkami kadenciją baigę penki 
tarybos nariai, pers varstomos 
paskolų ir premijų skyrimo 
taisyklės. Revizijos komisija pa
darys pranešimą. Nariai, ne
galintieji asmeniškai dalyvauti, 
prašomi atsiųsti įgaliojimus 
jiems atstovauti susirinkime 
dalyvausiantiems tarybos na
riams. 

x Lietuvių religinio turinio 
dailės paroda, kurią rengia 
Lietuvių Dailės muziejus, bus 
Čiurlionio galerijoje. Išstatyti 
dail . P. Augiaus, M. Do
bužinskio, Pr. Domšaičio, V. 
Petravičiaus, A. Rūkštelės ir L. 
Vilimo darbai. Skulptūrai at
stovaus J. Daugvila ir A. Mar
čiulionis. At idarymas bus 
gegužės 6 d., penktadienį, 7:30 
vai. vak. Po to bus vaišės. Paro
da tęsis iki gegužės 22 d. Visi 
kviečiami. 

x Didėja susidomėjimas 
sol. Gintarės Jautakaitės kon
certu, kuris bus gegužės 22 d. 
Jaunimo centre. Muzikinę 
palydą organizuoja Darius Poli-
kaitis. Koncerto bilietai gau
nami „Margučio" raštinėje ir 
Gifts International parduo
tuvėje. 

x Illinois universiteto Ur-
banoje studentų tautinių šokių 
grupė „Vėjas" kviečia draugus 
ir tėvelius dalyvauti lietuvių ir 
ukrainiečių pasirodyme 
ateinantį šeštadienį, balandžio 
30 d. Paroda, tautiniai šokiai ir 
užkandžiai bus Ulini Union 
kambaryje C. Pradžia 1 vai., 
meninė programa 2 vai. po 
pietų. Dėl rezervacijų nakvy
nėms ir platesnių informacijų 
galima skambinti Lorai Va
siliauskaitei tel. 217-384-4049. 

x Joniškiečių labdarybės 
ir kultūros klubo susirinkimas 
bus antradienį, gegužės 3 dieną, 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman A ve. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Šv. Kryžiaus ligoninės 
rėmėjai turės susirinkimą sek
madienį, gegužės 15 d., B-80 
kambary žemutiniam aukšte. 
Dr. Nancy Strei tmatter , 

.ligoninės širdies specialistė, 
kalbės apie apsisaugojimą nuo 
širdies ligų. 

x Ateities sambūrio Cicero, 
111., susirinkimas bus Šv. An
tano parapijos mažojoje salėje 
antradienį, gegužės 10 d., po ge
gužinių pamaldų. Nariai, 
bičiuliai ir Vysk. M. Valančiaus 
kuopos narių tėvai yra kviečia
mi ir laukiami. 

x A.a. Edgar V. Žukausko 
2 metų mirties atminimui Mari
ja Šimkus, Surfside, Fla., 
„Draugo" paramai paaukojo 
100 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Birutė Vilutienė, Scherer-
ville, Ind., Altos Lake apskrities 
skyriaus sekretorė, valdybos 
vardu atsiuntė 20 dol. „Drau
gui", įvertinant lietuviškos 
spaudos reikšmę ir pasi-
tarnavimą skelbiant Altos 
veiklą. Taip pat palinkėjo ir 
toliau geros sėkmės darbe. La
bai dėkojame. 

x Clevelando LB apylinkės 
valdyba Cleveland, Ohio, per 
valdybos pirm. V. Čyvą atsiuntė 
30 dol. „Draugo" paramai dėko
dami už garsinimą jų veiklos 
„Drauge". Nuoširdus ačiū. 

x Evaldas Veleckis, Orland 
Park, 111., parėmė „Draugą" 25 
dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x Priimsime gyventi senyvo 
amžiaus vyrą ar moterį. Suteik
sime gerą maistą ir pilną, rūpes
tingą aptarnavimą. Skambin
ti (312) 434-3062. 

(sk) 
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 Darius A. Povilaitis, dr. 
Romualdo ir Mildos Povilaičių 
sūnus, šį pavasarį baigė De Paul 
universitetą, įsigydamas baka
lauro laipsnį iš „Finance". Jo 
baigimu džiaugiasi tėvai , 
seserys, brolis ir linki sėkmės 
pasirinktoj profesijoj. 

x Švietimo tarybos tauti
nio auklėjimo skyrius yra 
paskelbęs Lietuvos vaizdų 
albumo konkursą. Iki šiol yra 
gauti albumai iš Kanados ir 
Chicagos l i tuanist inių 
mokyklų. Albumui paskutinė 
data įteikti yra gegužės 1 d. 
Pavėluotai gauti albumai nebus 
komisijos svarstomi. 

x „Laiškų lietuviams" eks
kursija išvyksta į Argentiną ir 
Braziliją balandžio 28 d., ketvir
tadienį. Ekskursijai vadovauja 
pats redaktorius kun. Juozas 
Vaišnys. Žada ten aplankyti ir 
lietuvius, kurie turi parapijas 
Avellanedoje ir Sao Paulo. 

x The Observer balandžio 
numeryje yra Dalios Katiliū-
tės-Boydstun straipsnio tęsinys 
apie „Glasnost" Lietuvoje. 

x Detroito Lietuvių or
ganizacijų centras Detroit, 
Mich., per valdybos sekretorių 
Antaną Norų atsiuntė „Drau
go" paramai 25 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Juozas Lekys iš Chicagos, 
mūsų rėmėjas, lankėsi „Drau
ge", pratęsė prenumeratą 1988 
metams su 20 dol. auka. J. 
Lėkiui, mūsų garbės prenume
ratoriui, tariame nuoširdų ačiū 
už paramą. 

x Lietuvos Dukterų Pava
sario pokylis jau čia pat, šeš
tadienį, 7 v.v. Jūsų lauks nuo
taikinga programą, puikios 
vaišės, laimikiai. Bilietai dr-jos 
raštinėje, 2735 W. 71-je g., tel. 
- 925-3211. Visi laukiami! 

(sk) 
x Lietuvos Gail. Seserų 

sąjungos metinės šv. Mišios už 
mirusias nares bus atnašauja
mos gegužės 1 d., sekmad. 10:15 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

(sk; 

Sutvirtintieji kartu su vyskupu Paulium Baltakiu, koncelebrantais kunigais, patarnautojais ir 
ses. Emanuele Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Marąuette Parke balandžio 10 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
vaizdžiai pateikė mintis pri
taikytas šiai šventei. Gyvename 
aukštos technikos amžiuje, bet 
technika negali uždegti širdies. 
Žmonės pamiršo, kad esame 
Dievo bendradarbiai ir pasi
darėme tik metrikiniais krikš
čionimis. Būti tikru krikščioniu 
nėra lengva. Turime galingą pa-
dėjėją Šventojoj Dvasioj. 
Jaunuoliai žengia į susimai
šymo ir baimės periodą, bet per 
Sutvir t inimo sakramentą 
gauna ypatingą Dievo pagalbą, 
kuri padeda padaryti iš vidaus 
teisingus pasi r inkimus. 
Šventoji Dvasia padeda pasi
rinkti gerą ir kilnų kelią j tikrą 
laimę. 

Sutvirtinimo teikimas prasi
dėjo su krikšto pažadų atnau
jinimu. Sutvirtinamieji su glo
bėjais prisiartino prie vyskupo 
ir buvo patepti šv. Krizma kaip 
Šventosios Dvasios žyme, kuri 
suteikiama kaip malonė. 

Po tikinčiųjų maldų aukas 
nešė prie altoriaus likusieji 
kandidatai, dabar tapę sutvir
tintais Bažnyčios nariais. Jenni-
fer Antanaitytė nešė Sutvirti
nimo sakramento vadovėlį, 
Romas Blažys gailestingumo 
darbų lapus, Rasa Grigaliūnaitė 
vyną, Paul ius Marcher tas 
žvakę, Paul ius Rauckinas 
duoną ir Nida Tijūnėlytė van
denį. Komentatorė Raminta 
Marchertienė išaiškino įvairių 
aukų reikšmę. Mišios užsibaigė 
procesija, giedant „O Kristau, 
Pasaulio Valdove". 

SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTAS 

Balandžio 10 d. Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje Mar
ąuette Parke 2 vai. p.p. įvyko 
iškilminga Sutvirtinimo sakra
mento šventė. Vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, atvyko suteik
ti sakramentą. Dvylika kandi
datų susirinko su globėjais, 
šeimomis ir svečiais patvirtinti 
visų akivaizdoj tai, kas buvo už 
juos patvirtinta per krikštą — 
norą tapti Kristaus bendradar
biais su Šventosios Dvasios 
pagalba. 

Procesija prasidėjo iškil
mingai grojant vargonais Mani-
girdui Motekaičiui. Šių metų 
laidos vėliava „Apšviesk mus" 
su Šventąja Dvasia ir liepsne
lėmis buvo įnešta kandidatų 
Janinos Adickaitės, Dainos Ča-
rauskaitės ir Zigmo Woodward. 
Vėliavą sukūrė patys sutvir
tinamieji ir jų mamytės. 
Kiekviena liepsnelė žibėjo 
krikščioniška šviesa su vaiko 
pasirinktu vardu. 

Mišias koncelebravo su vysk. 
P. Baltakiu parapijos naujas 
klebonas kun. Jonas Kuz-
inskas, kun. Kazimieras Kuz
minskas, kun. Antanas Saulai-
tis, SJ, ir kun. Leonas Zaremba, 
SJ. Jiems patarnavo Tomas 
Marchertas, Romas Mockaitis ir 
Kastytis Šoliūnas. Giesmių gie
dojimui vadovavo Juozas 
Polikaitis. Mišių skaitinius 
gražiai skaitė kandidatai Gin
tas Mikučiauskas, Linas Gierš-
tikas ir Algis Woss. 

Vysk. P. Baltakis pamoksle 

x Jūrų Šaulių Palangos 
kuopa St. Petersburg, Fla., 
valdybos iždininkas Pranas 
Kaspariūnas, atsiuntė 25 dol. 
„Draugo" stiprinimui ir pa
linkėjo šauliškai geros sėkmės. 
Nuoširdus ačiū. 

x Tautos Fondo atstovybė 
Michigan valstijai per valdybos 
iždininką Vladą Stoškų. Red-
ford, Mich., atsiuntė „Draugui" 
20 dol. auką. dėkodami už gar
sinimą jų veiklos „Drauge". 
Nuoširdus ačiū. 

x Elena Vasyliūnienė, So-
merville, Mass., mūsų nuoširdi 
bendradarbė, „Draugo" pa
ramai atsiuntė 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Victoria J . Leone, La 
Grange, 111., Romualdas Budrys, 
Richmond Hts., Ohio, Juozas 
Žvinakis, Albuquerque, N.M., J. 
Rūtenis, Hyannis, Mass., A. 
Sturonas, Oak Lawn, 111., Stasys 
Naumus, Dearborn Hts., Mich.. 
Ina Sterner, Oshkosh, Wisc, 
Alb. Kašiubienė, Las Cruces. 
N.M., Anthony M. Miner, West-
bourough, Mass., Bruno Bendo-
raitis, South Haven, Mich., už 
ka lėd ines korteles ir kalendorių Dailininkės Ada Sutkuvienė ir Zita Sodeikienė, kurių dailės paroda atidaryta 
atsiuntė po 10 dol. aukų. Labai Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 
dėkojame. N u o t r J Tamulaičio 

Po bažnyt in ių apeigų ir 
grupinių nuotraukų, fotografuo
tų Liudo Volodkos, šventė toliau 
tęsėsi parapijos salėje. Sugužėjo 
didelis būrys žmonių. Nijolė 
Gierštikienė sumaniai pravedė 
šią dalį. Buvo padėkota vysk. P. 
Baltakiui ir kunigams už daly
vavimą ir visokeriopą pagalbą 
šios šventės vykdymui. Nuošir
di padėka kun. L. Zarembai už 
egzaminavimą vaikų žodžiu, 
rekolekcijų pravedimą ir 
išpažinčių klausymą. Didelė 
padėka ses. Emanuelei, kuri 
paruošė vaikus K. Donelaičio 
mokykloje, Ramintai Marcher-
tienei ir Jolandai Mockaitienei, 
Maironio mokyklos tikybos 
mokytojai. Jų pasišventimas ir 
rūpestis nebuvo ribotas vien 
laiku klasėje, bet apėmė visą 
ruošą, visokių darbų atlikimą 
bei organizavimą ir koordina
vimą visos šventės. Visiems 
buvo įteiktos dovanėlės. Ramin
ta Marchertienė dėkojo šei
moms už prisidėjimą prie darbų 
ruošiantis šventei ir šios dienos 
eigoj. 

Sutvirtintieji buvo toliau pa
sveikinti vyskupo, kuris trum
pu žodžiu pasidžiaugė proga 
l ie tuv iškomis apeigomis 
suteikti sakramentą. Vaikai 
buvo apdovanoti LKB Kronikos 
VIII tomais nuo kun. K. Kuz
minsko, Sutv i r t in imo sak
ramento pažymėjimais ir 
albumais su įvairiais sveiki
nimais, nuotraukomis ir prisi
minimais šios dienos. Chicagos 

aukštesnisios lituanistinės mo-
kykos, Dariaus-Girėno, K. 
Donelaičio ir Maironio mokyklų 
tėvų komitetų vardu buvo 
įteiktos Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties sagutės. 

Kun. A. Saulaičiui sukalbėjus 
maldą, visi buvo pakviesti prie 
kavutės ir sudėtinių vaišių, pa
rūpintų sutvirtinamųjų šeimų. 
Malonioj aplinkoj buvo progos 
pabendrauti ir pasidalinti šios 
ypatingos šventės įspūdžiais. 

Dalia Woss 

ATIDARYTA 
SODEIKIENĖS -

SUTKUVIENĖS PARODA 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje balandžio 22 d. ati
daryta dail. Ados Sutkuvienės 
ir dail. Zitos Sodeikienės pa
roda. Atidarė dail. V. Ramonas 
ir prisiminė, kad jam su tomis 
dailininkėmis teko dalyvauti 
jaunųjų dailininkų organiza
cijoje. 

Dailininkių kūrybą apibūdino 
Algimantas Kezys, pažymė
damas, kad Zitos Sodeikienės 
kūryboje plaukioja palaidi, nie
kam nepriklausą objektai. Joje 
yra simbolizmo, siurrealizmo 
bruožų. Jos akriliniai paveiks
lai — tai vaizdai jos psicholo
ginio ryšio su savo vaikyste. Tai 
jos dvasinės būsenos autopor
t re tas . Ados Sutkuvienės 
kūryba taip pat iš vaikystės 
prisiminimų. Joje yra stiprūs 
religiniai, mistiniai išgyve
nimai. Jos gilūs įspūdžiai, 
išnešioti slaptoje dvasios 
kertelėje 40 metų, dabar iš
sakomi kūryboje. Jos kūriny 
„Taikos konferencija" atmo
sfera sunki, viskas skęsta 
niūrių spalvų jūroje. 

Ada Sutkuvienė yra gimusi 
Lietuvoje, studijavo Švč. Širdies 
kolegijoje Los Angeles, Pratt in
stitute, dirbo mozaika ir kera
mikoje. Yra iliustravusi daug 
knygų, sukūrusi daug 
scenovaizdžių. 

Zita Sodeikienė taip pat 
gimusi Lietuvoje. Studijavo 
Meno institute Chicagoje. 
Turėjo 11 individualių parodų. 

Ada Sutkuvienė išstačiusi 15 
kūrinių. Jų tarpe Taikos konfe
rencija, Lietaus deivės vualis, 
S.O.S., Upių deivė, Vėlių me
džiai, Saulėlydžiai, Svetimame 
rojuje. 

Zita Sodeikienė išstačiusi 26 
kūrinius. Jų ta rpe Šnabš-
dėjimas, Žiema, Tuštuma, 
Amerikos trilogija, Pirmas snie
gas, Sustingęs peizažas, Iškelia
vimas, Po šienapjūtės, Pinigai, 
Skalbiniai persiškam peizaže; 
Afrikoje, Į ateitį. 

I parodos atidarymą susirinko 
apie 200 svečių. Buvo atvykusių 
net iš kitų miestų. Svečius 
priiminėjo Lialė ir Edvardas 
Lapai. Vaišes paruošė Patricia 
Bakūnas ir Carole Balzekaitė. 

Lankytojams paroda darė 
gerą įspūdį. Paroda tęsis iki 
gegužės 14 d. Lankymo valan
dos kasdien nuo 10 iki 4 v.p.p., 
penktadieniais iki 10 v.v. 

Juoz. Pr. 

TAUTINIU ŠOKIŲ 
ANSAMBLIAI CHICAGOS 

SCENOJE 

Didžiųjų renginių PLB seimo, 
kultūros kongreso ir lietuvių 
tautinių šokių šventės jungtinis 
finansų komitetas ruošia pokylį, 
kuris įvyks gegužės 15 d. Jau
nimo centre, Chicagoje. Pokylio 
programą atliks Chicagoje ir jos 
apylinkėse veikiantieji tautinių 
šokių vienetai ar ansambliai: 
Dariaus-Girėno lit. mokykla ir 
Lėtūnas, vadovė Nijolė Pupienė; 
Vyčiai — Frank Zapolis; Mai
ronio lit. mokykla ir Spindulyjs 
iš Lemonto — Rasa Pos-
kočimienė; Grandis — Irena 
Smieliauskienė; Gija — Lidija 
Ringienė; Žilvitis — Silvija 
Radvilienė; Vytis ir Grandis — 
Violeta Fabianovich. 

Programa t r u k s vieną 
valandą be pertraukos. Pokyly
je bus pagerbtos:ti tautinių 
šokių grupių vadovės-ai. Paste

bėkite, kad čia ir kitoje 
lietuviškoje veikloje moterys vis 
dažniau užima organizacijų ar 
institucijų vadovaujamas vietas. 
Tai reikia džiaugtis ir sveikinti, 
nes moterys yra drąsesnės, 
veiklesnės, ištvermingesnės ir 
pareigingesnės. 

Šiuo pokyliu Jungtinis finan
sų komitetas sudaro sąlygas 
Chicagos lietuvių visuomenei 
pamatyti ir pasigrožėti mūsų 
spalvingai ir grakščiai jaunųjų 
šokėjų atliekamais tautiniais 
šokiais. Tai lyg generalinė repe
ticija į VHI-ją laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventę, 
įvykstančią liepos 2-3 d. 
Hamiltone, Kanadoj. Negalin
tieji dalyvauti šokių šventėje 
turės progą pasigrožėti čia, nors 
ir mažoje apimtyje, o dalyvau
jantieji — galės palyginti patir
tus įspūdžius. 

Tautinių šokių vadovės su 
pasiaukojimu dirba su jaunimu 
daugelį metų ir yra išugdžiusios 
šokėjų tarpe meilę ir prisirišimą 
prie lietuvių kultūros apraiškų. 
Jų paaukotų laisvalaikio va
landų ir dienų neįmanoma 
tiksliai apskaičiuti ir tinkamai 
įvertinti. Mūsų dalyvavimas ir 
dėmesys bus mažas atpildas į jų 
įdėtą darbą ir pasiaukojimą, o 
šokėjams paskata ir toliau suk
tis lietuviško šokio sūkuryje. 

Pokylio rengimu rūpinasi 
žinomos visuomenininkės Pru-
dencija Jokubauskienė ir 
Aldona Vaitienė, talkinamos 
kitų komiteto narių, o progra
mos koordinatorius yra Frank 
Zapolis, tautinių šokių vete
ranas, dirbąs su vyčiais. 

Rezervacijas priima Vaznelių 
prekyba, komiteto narės ir PLB 
būstinė. Dalyvaukime. 

(aj) 
KETURIŲ APYLINKIŲ 
RINKIMŲ DUOMENYS 

JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos keturių apyl inkių 
(Brighton Parko, Cicero, Hot 
Springs ir Marąuette Parko) 
apytikriai rinkimų duomenys. 
Pagal balsų daugumą už X n 
tarybos kandidatus pasisakė: 

Daina Kojelytė 983, Petras 
Kisielius 954, Juozas Polikaitis 
920, Vytautas Ferd. Kaunas 
912, Danguolė Valentinaitė 
898, Antanas Razma 878, Gailė 
Eidukaitė 839, Rūta Juškienė 
836, Jonas Račkauskas 832, 
Birutė Jasaitienė 824, Mykolas 
Drunga 779, Asta Spurgytė 763, 
Bronius Nainys 647, Salomėja 
Daulienė 641, Kazys Laukaitis 
619, Linas Norusis 599, Jonas 
Cinkus 567, Rasa Miliauskaitė 
562, Bronius Juodelis 531, Sta
sys Jokubauskas 521 ir Kazys 
Adickas 240. 

Kai balsavimo duomenis at
siųs visos rinkiminės apylinkės, 
bus paskelbti visi duomenys. 
Galbūt ir rinkimų rezultatų eilė 
daugiau ar mažiau pasikeis. 

(jš) 

MAZEJA BALTIEJI 
CHICAGOJE 

Chicagos planavimo depar
tamentas paskelbė apskaičia
vimus, kad 2010 m. Chicagoje 
juodųjų jau bus daugiau kaip 
baltųjų. Apskaičiavimus padarė 
JAV statistikos biuras. Taipgi 
skelbia, kad 2000 m. Illinois 
valstija užims penktą vietą 
tarp kitų valstijų JAV-se. 

125,000 DOL. MAŽUMŲ 
KONTRAKTORIAMS 

Illinois Transportacijos depar
tamentas atsiuntė 125,000 dol. 
vadinamai Miesto lygai. Taip 
buvo įvykdytas gubernatoriaus 
pažadas padėti juodiesiems 
kontraktoriams įsijungti į dar
bus taisant Ryan greitkelį. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

i Chicago, IL 60629 
Tel. - 776-8700 

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




