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DISKRIMINACIJA 

Honolulu vykusi psichiatrų 
konferencija pasmerkė psichiat
rijos panaudojimą prieš žmo
gaus įsitikinimus, jo laisvę ir 
sąžinę. Tačiau žmogaus teisių 
pažeidimai ne tik nesiliauja, bet 
įgyja vis naujas formas. 

Kadangi studentų pašalinimas 
iš aukštosios mokyklos už reli
ginius įsitikinimus yra akivaiz
dus nusižengimas elementoriau-
sioms žmogaus teisėms, Tarybų 
Sąjungoje pradedama naudoti 
vis labiau užmaskuotas priemo
nes, kurių objektyviai nebūtų 
galima patikrinti. Valstybinių 
egzaminų metu įvertinus nepa
geidautinų studentų žinias "ne
patenkinamai", jiems atimama 
teisė gauti diplomą ir dirbti pa
gal specialybę. 

Kauno Medicinos 
1978 m. pavasarį mokslinio ko 
munizmo valstybinio egzamino 
metu VI kurso stud. Zita Veiz-
bergaitė gavo nepatenkinamą 
pažymį. (Stud. Z. Veizbergaitė 
yra nekomjaunuolė, 1977 m. pa
vasarį buvo tardoma Valstybi
niame Saugumo komitete dėl re
liginės veiklos (žr. LKBK Nr. 
27) ir apie tai buvo paskelbta 
per Vatikano radiją). 

1979 m. pavasarį perlaikant 
mokslinio komunizmo egzaminą, 
jos žinios vėl buvo įvertintos 
"nepatenkinamai". Taip jai ne
leidžiama dirbti gydytojos dar
bo, nors specialybės dalykai 
valstybinių egzaminų metu išlai
kyti gerai. 

1979 m. pavasarį VI %urso 
stud. Valė Marčėnaitė sveikatos 
apsaugos ir socialinės higienos 
egzamino metu (katedros vedė
jas doc. Kindžiulis) gavo "nepa
tenkinamai". Egzamino perlai
kyti neleido, kol nebus aiškus 
mokslinio komunizmo egzamino 
rezultatas. Kaip ir reikjo tikė
tis, mokslinio komunizmo egza
miną "išlaikė" "nepatenkina
mai". (Stud. V. Marčėnaitė — 
nekomjaunuolė, nuo I kurso 
Kauno Medicinos institute žino

ma kaip tikinti ir praktikuojan
ti jaunuolė). Minėta studentė 
stropiai ruošdavosi ir pasisaky
davo kiekviename mokslinio ko
munizmo seminare. Specialy
bės valstybinis egzaminas įver
tintas "gerai". 

Šioje nešvarioje akcijoje dide
lę iniciatyvą parodo Filosofijos 
ir mokslinio komunizmo kated
ros vedėjas Leonavičius, o nuo 
jo neatsilieka ir dėstytojai Ak-
somaitis, Naumovas, žemaitai
tis, ir k t 

1979 m. pavasario sesijos me
tu V kurso stud. Ramunė But-
kevičiūtė "neišlaikė" politinės 
ekonomijos egzamino. (Studen
tė — nekomjaunuolė, 1977 m. 
tardyta Valstybinio Saugumo 
komitete dėl religinės veiklos 
(žr. LKBK Nr. 273 ir apie tai 
buvo paskelbta per Vatikano 
radiją). Specialybės dalykai pa-

institute) vasario sesijos metu buvo įver
tinti "gerai" ir "labai gerai". 

1979 m. liepos mėn. TSKP is
torijos ir politinės ekonomijos 
katedros doc. šalna peregzami-
navo minėtą stldentę ir jos ži
nias įvertino "gerai". Už stud. 
Ramunės Butkevičiūtės egzami
navimą doc. šalnai KMI redak
toriaus įsakymu Nr. 149 pareikš
ta pastaba. 

Diskriminuojant studentus 
ypatingai daug pastangų parodo 
TSKP istorijos ir politinės eko-
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Galinga valstybė 
ant nykimo briaunos 

įsigalėti Persijos įlankoje, kur 
jie užėmė Afganistaną ir taip 
pat leido įsigalėti revoliucijai 
Irane. Visa tai sukrėtė musul
monų pasaulį. Nepaisant kriti
kos, Sadatas pabrėžė, kad prez. 

Chicago. — Kolumnistas Jo-
seph Kraft Chicago „Sun Tiimes" 
dienraštyje paskelbė gana įdo
mių ir nelabai optimistinių min
čių apie Amerikos dabartinį sto
vį ir jos ateitį. Kolumnistas pa
stebi: „1972 m. Jungtinės Valsty
bės neteko savo pirmenybės, kaip 
kraštas su pasaulio aukščiausiu 
gyvenimo standartu. Paskutinį de
šimtmetį Amerikos augimo laips
nis krito 25 nuoš. Kas liečia in
fliaciją pramoninių valstybių tar
pe, Amerika užima vidutinę vie
tą". 

Apklausinėjimai rodo, kad vi
suomenė padėtį gerai supranta. 
Sputniko paleidimas 1957 m. bu
vo akstinas Amerikai smarkiau 
bėgti pirmyn. Manoma, kad gre
siančio nuosmukio pavojaus nuo
jauta automatiškai pasuks padė-

Iranas išleido 
amerikietį įkaitą 

Zmrichas. — Amerikietis įkai
tas Richard Queen, 28 m., pra
dedantis diplomatas, paleistas iš \ Carteris palieka brangus drau-
Irano, kur buvo laikomas kaip Į g a s gu principais, bet, be abe-
įkaitas, ir atvyko Šveicarijos 
lėktuvu į Ziurichą. Jo sveikata 
per aštuonis nelaisvės mėnesius 
labai pablogėjo, ir Khomeini 
išlaikė žodį, jį paleisdamas. Jau
nojo įkaito tėvai New Yorke 
džiaugiasi paleidimu, tačiau la-

tį. Baltųjų Rūmų atstovai nenu _ . 
stoja kalbėję, kad „Vietnamo', ^ J T ^ L ^ T ^ ^ ^ ^ 
kompleksas jau pasibaigęs". 

Prie stipresnės kitų pramonės 
nomijos katedros vedėja Misiū-i'kraštu konkurencijos prisideda ir 
naitė, o egzamino metu — dėst. 
Papinigytė - Kalverš. 

Kauno Medicinos Instituto 
studentams skelbiama, kad mi
nėtos studentės priklausančios 
religinėms sektoms, kurios ver
čiančios nesimokyti politinių 
mokslų ir juos ignoruoti. Po 
priimto partijos CK nutarimo 
"Dėl tolimesnio ideologinio, po
litinio auklėjimo ir jo darbo 
gerinimo" minėti reiškiniai turi j gamyba Indija. 

Dauguma; atrodo, kad Ameri
ka turėtu daugiau pinigų skirti 
gynybai. Kongrttts nubaldavo 
daugiau pinigu gynybai p3gal 
nuošimtinį viso biudžeto padidi
nimą, tačiau nesutaria dėl spe
cialių g'nklų sistemų. Nemaža vi
suomenės dalis abejoja, ar reikia 
daugiau lėšų gynybai. 

Visuomenės dauguma "o 1 

jo, Amerikos žmonėms lieka 
laisvė prezidentinį kandidatą 
pasirinkti. Jis tai pareiškė Ja
ponijos televizijoj. 

Sen. Denvinskio žodis 

Paskirtos radijo 
konkurso premijos 

Cfevelandas. — JAV LB Kul
tūros taryba ryšium su Vilniaus 
universiteto 400 metų sukaktimi 
buvo paskelbusi lietuviškom ra
dijo valandėlėm konkursą — 
parengti šiai sukakčiai pro
gramą. 

Dalyvavo 8 radijo valandėlės, 
ir viena iš Australijos. 

Birželio 20 dieną vertinimo 
komisija: Henrikas Kačinskas, 
Juozas Boley-Bulevičius, Stasys 
Santvaras, Dalia Sakaitė ir Pau
lius Jurkus vienbalsiai paskyrė 
šiom radijo valandėlėm premiją 
už geresnius darbus: 

I-o ji 500 dol. premija — Bos
tono Laisvės Varpo radijo va
landėlei, — vedėjas Petras Viš
činis. 

13-oji 300 dol. premija — 
Kalifornijos Radijo Klubui Los 
Angeles mieste, — vedėja Da
nutė Kaškelienė. 

lU-oji 200 premija — Laisvės 
2iburio radijo valandėlei New 
Yorke, — vedėjas Romas Ke-
zys. 

Šių premijų mecenatas Lie
tuvių fondas. 

palan-j 
i - ! 

stoviu. Į Ziurichą atvyko ame
rikiečiai gydytojai iš Vokietijos 
ir Austrijos, ir manoma, kad jis 
bus paguldyaas į amerikiečių 
karo ligoninę. Irano prezidento j bą, kuri 
pavaduotojas Sanjabi pastebėjo, | knygose 
kad įkaitas galėjo pats eiti 
Amerika išreiškė padėką šveica
rams už tokį greitą įkaito par
gabenimą. Anksčiau iš amba
sados buvo paleisti juodukai 
tarnautojai ir neamerikiečiai. 

Washingtonas. — Šįmet Pa
vergtųjų tautų savaitė skelbia
ma liepos 13-19 d. Tai primin
damas Dlinois kongr. Edward 
Derwinski kongrese pasakė kal

inis ir kalinio drabužiais iš Lenin
grado kalėjimo buvo milicijos nu
vežtas į aerodromą, įsodintas į 
lėktuvą ir išsiųstas į Austriją. Dėl 
ištrėmimo įsako jis išreiškė pro-

šspausdinta kongreso j testą tiek Leningrade, tiek atvy-
Savo kalboje primena!kęs į Vieną, bet jį lydėję mili-

sunkumas turėti reikalų su vis la
biau ir labiau nesukalbamu Tre
čiuoju pasauliu. Dėl naftos Ame
rika priklauso nuo tokių kraštų, 
kaip Saudi Arabija, l'bija ir Ni
gerija. Sėkmingai be=ivystą kraš
tai Ameriką aplenkia tokiose pa- h 
grindinėse srityse, kaip laivu s t a . l |<«c ų cumazm.mai yra geriausias! j ^ t i , p a r e i š k ė , kad, jei tikrai 

kiai nusiteikusi ekonominiam au-Įy^ar n k o 52 įkaitai. Prez. Car-
gimui. Tačiau sprendžiant pagal, t e r j s > kuris grįždamas iš Ja-

. kongresą, dauguma tffiri, kad mo-: ponįjog buvo sustojęs Aliaskoj 

tyba ir automobilių sumontavi
mas. Amerikos fabr'katų boiko
tą Iranui mekais paverčia savo 

tendenciją ne mažėti, bet augti, 
todėl prašoma, kad laisvojo pa
saulio visuomenė ir studentija 
atkreiptų pasaulio dėmesį į mi
nėtus faktus ir savo protestais 
paremtų diskriminuojamus stu
dentus. 

ŠV. TĖVO KELIONĖ 
Vatikanas. — gv. Tėvas va-1 Post", apsimokėjo išleisti mi-

k ir grįžo iš Brazilijos į Vati- \ lijonus miesto pagražinimui, 
kaną. Brazilijos gyventojai bu- Į Brazilijos politinei opozicijai 
vo sužavėti, spauda labai pla
čiai rašė apie Sv. Tėvo Jono 
Pauliaus II-jo vizitą Brazilijoj. 
Citavo jo kalbą, komentavo jo 
išsireiškimus. Įtakingas dien
raštis "Globo", pirmosios vizi
to dienos aprašymą pradėjo 
antrašte: "Jono Pauliaus n pa
prastumas užkariavo brazilų 
širdis"... Laikraštis pažymi, 
kad ir Brazilijos prezidentas 
savo pokalbyje su Jonu Pau
lium II giliai susijaudinęs iš
reiškė viltį, kad šis apsilanky
mas atneš santaiką visų brazi
lų tautos vaikų tarpe. 

AngJų kalba leidžiamas Rio 
de Janeiro dienraštis "Daily 
Post""pabrėžė, kad Jonas Pau
lius U visiem yra brangus ir 
laukiamas svečias. Popiežius 
Brazilijos gyventojam yra tai
kos, žmogiškojo orumo ir nuo
širdžios pagarbos žmogaus tei
sėm simbolis... Jeigu Jono Pau
liaus TJ vizitas paskatins Bra
ziliją įgyvendinti socialinį tei
singumą, jeigu pakels viešąją 
krašto moralę, baigia "Daily 

atstovaujantis dienraštis "Jor-
nal do Brazil" skelbia vieno iš 
įtakingiausių krašto žurnalistų 
Carlos Castello Branco vedamą
jį straipsnį antrašte: "Bažnyčios 
ideologija". Autorius pažymi, 
kad bažnytinė evoliucija Brazi
lijoje yra dar atsilikusi nuo ki
tų kraštų bažnytinės evoliuci
jos. Bet šiandien ši evoliucija 
jau esanti įėjusi į naują fazę. 
Vyskupai ir kunigai vieningai 
organizuojasi, tiesdami pagrin
dus naujam bendruomeniniam 
krašto gyvenimui. Daugelis Sio 
se Bažnyčios pastangose įžiūri 
tarytum tam tikrą socializmą, 
bet tai nėra socializmas, o krikš 
čionybės konkretus pritaikymas 
gyvenime. Tai pastangos, ku
riomis Bažnyčia atsistoja už so
cialinį teisingumą kovojančios 
tautos pirmose eilėse. Straips
nio autorius nurodo, kad Bra
zilijoje besilankąs popiežius yra 
kilęs iš komunistų valdomo 
krašto, kuriame Bažnyčia ken
tėjo ir dar tebekenčia priespau
dą. Popiežius pats yra buvęs 

Saugumo srityje rusai turi ne 
tik didesnę kariuomenę, bet ir 
didesni gynybos biudžetą. Jie ne 
tik turi daugiau branduoliniu 
g"nklų, bet sugeba jėgą visur pa
naudoti, kur ji -reikšminga. 

Šiandien jėga reikšmingiausia 
Persų įlankoj. Amerika nė piršto 
nepajudino sustabdyti svarbiau
sią to rajono galybę Iraną nuo 
perėjimo iš sąjungininkės į ^rie
šą. Nepassekė ir Rusiją atbai
dyti nuo Afganistano užgrobimo. 
Pakistanas jau dabar iš lėto ar
tėja prie susitarimo su Maskva. 
Tokiu būdu Rusija yra iškilusi 
pasaulio politiniame sūkuryje, 
kaip vyraujanti galybė. 

būdas užtikrinti 
išleidimą ir tuo 
gamybą. Svarbios balsuotojų gru
pės palankiau nusiteikusios žiū
rėti į viešuosius darbus ir so
cialinės gerovės programų. Viena 
grupė mano, kad bendras mokes
čių numažinimas dar labiau pa
didintų infliaciją. 

Prez. Carterio ir Ronald Rea-
gano iškilimas beveik t'krais sa
vo partijų kandidatais į preziden
tus nėra tiek demokratinės siste
mos trūkumo ženklas, kreik paro
dymas, kad daugumai geriau pa
tinka malonūs žmonės, negu 
veiksmingos priemonėm Su bet 
kuriuo jų Baltuose Rūmuose se
kantieji meta" atrodo kaio perė-

didesnį pinigų I paleidžiamas įkaitas, labai ma-
pačiu didesnę io n i l tačiau teroristai turi pa

leisti visus įkaitus ir leisti 
jiems susijungti su jų šeimomis. 

Sadato priekaištas 
Amerikai 

Kairas. — Egipto prez. Sada
tas pareiškė, kad Amerikos ne
griežtumas padėjo Sovietams 

rimo laikotarpis į ką nors gercs- k į m o b r i a u n o S ) pažymys, — bai 
nio. 

Gal drąsesnė vadovybė pada

rytų skirtumą, bet reikia kažko, 
kas giliai piauna, kažkokio trink
telėjimo, kuris išsklaidytų neryž
tingumo dvasią. Šitoks kumščiu į 
stalą trenkimas visada yra galin
gos valstybės, stovinčios ant ny-

Sovietų Rusijos kolonialinę poli
tiką, iškelia pavergtųjų sunkią 
padėtį, žmogaus teisių varžy
mus, o taip pat išvardija dau
giau trisdešimties pavergtų val
stybių, kurių paskutinioji yra 
Afganistanas. 

gia kolumnistas. 

darbininkas, rašo laikraštis, yra l tikslas yra religinis, — kalbėjo j 
jšv. Tėvas. — Bet apaštalinių; 
i savo kelionių proga man tenka i 

patyręs nedateklius ir išnaudo
jimą. Dėl to jis gerai žino so
cialinio Bažnyčios mokslo ver
tę. Atmesdamas komunistinę 
ideologiją ir komunistinę prak
tiką, Jonas Paulius LT gina žmo
niją nuo bet kokios priespau
dos. 

Prieš išvykdamas iš sostinės 
Jonas Paulius U aplankė miesto 
kalėjimą, susitikdamas su kali
niais ir išreikšdamas savo tė
višką rūpestį jų padėtimi. 

Žmogaus negalima paversti 
vergo 

Daugiau negu du tūkstančiai 
Brazilijos intelektualų — meni
ninkų, mokslininkų, advokatų, 
žurnalistų — įteikė popiežiui 
laišką, kuriuo išreiškia savo so
lidarumą ir padėką už Bažny
čios rūpinimąsi viešuomenės at
stumtųjų žmonių padėtimi. 

Pirmasis šios mano kelionės 

šventa pareiga nenuilstamai į 
skelbti tiesą apie žmogų. Skelb- Į 
ti tikrąjį antropocentrizmą, ku- Į 
ris nebūtų siaurai užsidaręs sa-1 
vyje, bet plačiai atsivėręs Dievo j 
tikrovei. Žmogus negali atsi-Į 
sakyti pate savęs, negali atsi
sakyti to vaidmens, kuris jam. 
tenka regimajame pasaulyje, j 
Žmogus negali tapti daiktų ver-' 
gu, negali tapti materialinio pa
saulio, konsumizmo, ekonomi
nių sistemų vergu. Žmogus ne
gali tapti vergu tų visų daly
kų, kuriuos jis pats sukuria, 
pagamina. Niekas — nei asme
nys, nei daiktai — negali žmo
gaus paversti vergu, žmogus 
negali atsipalaiduoti nuo ant
gamtinio pasaulio, nuo transcen
dencijos. Žmogus negali atsipa
laiduoti nuo Dievo, nesunaikin
damas, nepraiudydamas pats 
savęs 

Sv. Tėvas Jonas Paulius II-sis apka
binęs brazi lietę mergaitę 

Norėjo nuversti 
Khomeinį 

Iranas. — Pranešama, kad 
išaiškinta karininkų grupė, ku
rie norėjo nuversti ajatolą Kho
meinį, bombardavo Khomeini 
namus Teherane ir sukilėliai bu
vo nukauti arba suimti. Buvo 
pakaltinta Amerika, kad ji sto
vėjo šio sukilimo užnugary. Taip 
pat kaltina vietos kriminalistus, 
sionistus, Irako valdžią ir pasau
lio imperialistus. Taip pat tiek 
Irakas, tiek Iranas, praneša, 
kad prie sienos buvo susirėmi
mų. 

Anglai kaltina 
St. Helens vulkaną 

Londonas. — Britanijoj gana 
šalta vasara, mokslininkai kal
tina St. Helen vulkaną, nes kal
no dulkės pasiekusios net An
gliją. Prof. Tubert Lamab, kli
mato tyrinėjimo įstaigos virši
ninkas Rytų Anglijos universi
tete, teigia, kad atneštos dulkes 
pasiekė atmosferą. 

Karščiai ir mirtys 
Xexas. — Siaučianti karščio 

banga jau keliose valstybėse 
tiesiogiai ar netiesiogiai parei
kalavo arti trijų šimtų gyvybių, 
Texas valstijoj mirė 87, Okla-
homoj 33, Arkansas 29, Tennes-
see 17, Missouri 16, Mississippi 
12. taip pat mirė žmonių ir ki
tose valstijose, įskaitant ir Uli-
nojų, kur nuo karščio mirė 6. 

Ateme pilietybę 
Maskva. — Sovietų valdžia iš

trėmė į Vakarus kovotoją už dar
bininkų teises Vladimirą Boriso
vą ,kuris y a vienas laisvosios ru
sų profesinės sąjungos steigėjų. 
Borissovas surakintomis ranko-

cininkai Vienos aerodrome jėga 
išstūmė iš lėktuvo. Austrijos po
licijai Borissovas pareiškė, jog 
niekada neprašęs emigruoti į Va
karus. Vladimiras Borissovas yra 
36-erių metų amžiaus. Už žmo
gaus ir ypač darbininkų teisių 
gynybą jis iškalėjo devynerius 
metus sovietų koncentracijos la
geriuose ir psichiatrinėse ligoni
nėse. Prieš kelis mėnesius jis bu
vo vėl suimtas, paskui paleistas, 
o birželio 3 d. Maskvoje buvo 
pagrobtas ir dingęs be žinios. Mi
licija iš karto buvo paneigus; jo 
pagrobimą, bet vėliau paaiškėjo, 
jog jis yra kalinamas Leningra
de. Sovietų Sąjungoje Tiko jo žmo
na ir dešimties mėnesių dukrelė. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Prancūzijoje buvo suimti 
7 italų teroristai. Suimti darant 
apieškojimus keliose vietose. Iš 
suimtųjų viena yra moteris. 
Manoma, kad tai Fron Line, te
roristų grupės narė. 

— Prez. Carterio axiministra-
cija dar keturi mėnesiai prieš 
rinkimus skelbia, kad Lotynų 
Amerikoje Amerikos ambasado
rių tarpe bus padaryta esminių 
pakeitimų. Ten tarnauja visi 
karjeros diplomatai, nėra tokių, 
kuriems postas būtų paskirtas 
už kokius nors nuopelnus. 

—Izraelis gavo kvietimą sek
madienį pradėti pasitarimus su 
Egiptu Palestinos autonomijos 
reikalu. 

KALENDORIUS 

Liepos 12 d.: Jesonas, Marci-
jona, Margis, Skaidra. 

Liepos 13 d.: Henrikas, Mil-
dreda, Vytenis. Austina. 

Liepos 14 d.: Kamibs, Justa, 
Vidutis, Sunmylė. 

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:26. 
ORAS 

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien karšta ir tvanku. Tempe
ratūra per 90 1. 

i • 
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KATALIKIŠKAS AVANGARDAS 
Pas jaunus ateitininkus esu ne I kybą yra tautai svarbiausias tur-

kartą išgirdęs nusistebėjimą, jog! tas bei svarbiausia veikla. Kroni-

Kun. Alf. Lipniūno kuopos nares Dalia Polikaitytė, Rita Stukaitė ir Nelda 2i-
lytė dainuoja per metinę šventę. Akordeonu palydi Darius Polikaitis. 

Nuotr. V. Momkutės 

vyresni lietuviai nesidomi LKB 
Kronika. Paskaito Kronikos iš
traukas "Drauge" bet į ją nesigi
lina, jos minčių neapmąsto. Vi
suomenėje diskusijų apie Kroni
ką nėra. "Ateityje" straipsniu apie 
Kroniką nerasi. Yra viena kita 
knyga apie Kroniką, bet kiek 
žmonių tas knygas paskaitę? 

ka parodo, kad pirmas ir pa
grindinis dėmesys turi būti at
kreiptas Dievui. Atkreiptas Die
vui ne tik teoretiškai, bet kon
krečiai bei praktiškai. 

Išeivija vargiai su tuo sutiktu, 
todėl šitą Kronikos teigimą igno
ruoja arba vaidina, kad čia kokia 
nors gudriai užmaskuota nauja 

ĮVERTINTI JAUNIMO PASTANGAS 
"Ateities" žurnalas kasmet skel-1 vis iš Cicero, šiais jaudinančiais 

bia konkursą jaunimo kūrybi- Į žodžiais: "Ar ne broliškos meilės 
nes pastangas atžymėti. Atren- j ir savo kalbos išlaikymo rūpes-
kami ir premijomis apdovanoja
mi prozos, poezijos, rašinių — 
straipsnių, fotografijų 'bei ilius 

čio vedini suruošė šį vakarą mū
sų vadai, globėjai bei sendrau
giai? Suruošė jį mums, čia gimu 

Man rodos, kad šį nepakanka- politinė strategija, 
mą dėmesį LKB Kronikai galima Tačiau tai ne politinė strate

gija, nes tiktai siekiama ne poli
tinių, o dvasinių tikslų. Tai ne 

tracijy jaunieji rinktiniai autoriai. į s i e a^ fa* ĮjemgmtaMe s w o fcri 
Apie lokį jaunimo kūrybos įver 

ge" pasirodė žinia apie steigia
mąjį susirinkimą naujos draugo
vės Chicagos apylinkių studen
tams ateitininkams. Kvietimą į tą 
susirinkimą paskelbė tie, kurie nė 
patys nebuvo davę studento atei
tininko įžodžio. Kiek teko patirti, 
susirinkime nedaug kas atsilan
kė. Gegužės 24 d. "Drauge" atei
tininkų skyriuje vėl pasirodė ži
nutė, pavadinta "SAS kandidatų 
programos reikalu", kur vėl už
simenama apie Chicagos apylin
kių draugovės steigimą ir prašo
ma Studentų Ateitininkų sąjun
gos centro valdybos tą draugovę 
patvirtinti. Pranešama, kad ten 
du studentai ką tik davė įžodį, be 
to, dar yra kandidatų. 

Ši žinia yra džiuginanti, o taip 
pat šiek tiek kelianti susirūpini

mą. Džiugina ji tuo, kad ji nurodo, 
jog už jos yra veiklių, energingų 
ir norinčių dirbti studentų. Ir 
tai tikrai džiugu patirti. Tačiau 
ši žinia kelia ir susirūpinimą. Ir 
štai kodėl. Todėl, kad norima 
steigti naują draugovę teritorijo-

nauja strategija, nes Kristus ją pri | dolerių mecenatas kun. dr. Juo 
; zas Prunskis, sveikindamas jau

nuosius laureatus, iškėlė šią jau
nųjų spaudos bendradarbių 
svarbą: "Sveikinu, kad jūs nepa-
skendote visus mus supančioje ki
tataučių jūroje, o savo lietuviš
kais užmojais iškopėte į jaunat
viškos kūrybos viršūnes... Mums, 
vyresniesiems plunksnos darbuo 
tojams, metų našta jau rašo 

išaiškinti sekančiais teigimais: 
1. Išeivija įsitikinus, kad ji, j 

kaip tautos laisva atstovė, tuoj 
pačiu yra visos tautos vadovė, 
pati nustatanti gaires visai tau
tai. Išeivija iš okupuotos Lietu
vos visuomeninių gairių nei lau
kia, nei nori. 

2. Išeivija įsitikinus, kad politi
nė bei kultūrinė veikla yra tautai 
svarbiausia veikla. Tik kultūrinė 
veikla gali išlaikyti Lietuvos tau
tą stiprią; tik politinė veikla gali 
grąžinti nepriklausomybę. 

Taigi išeivijos lietuviai mano, 
kad jie ir Lietuvos katalikai pat
riotai eina tuo pačiu keliu; išeivi
ja veda, dirba, kalba, o prispaus
ti Lietuvos katalikai seka, klauso
si, meldžiasi. Išeivija neįsivaiz
duoja, kad tauta jų vadovavimu 
galėtų nesilaikyti, kitokiom gai
rėm vadovautis. Todėl, naujai 
Kronikai atėjus, išeivija net ne
sustoja pasitikrinti kokia linkme 
Lietuvos katalikai pasuko. 

Išeivijos vadai nesigilina į Kro 
niką, nes jie nemano, kad ką 
nors naujo išmoktų iš jos. Išei
vijos vadai, taip pat kaip ir ko
munistu vadai, į Kroniką žiūri į - .. 
kaip į politinį įvykį. Jiems Kroni- | n a u do] imas n n prieinamas vi-
i . . . . .. -—.—a. •~r*m*r,r\not: ifrrr^/onbiri
ką pirmu pirmiausia, yra lietu
vių teisių politinės kovos išraiš
ka. 

tinimą teigiamai pasisako tiek 
vyresnieji, tiek pats jaunimas. Štai 

| pernai "Ateities" konkurso 1000 

:me savo Kai | - - -
bą, kad rašytume į savo laikraš-1 Je> ^ r i ą iki šiol yra apėmusi ki-
tį, nors ir mažai mokėdami. Jū- » draugove. Naujos draugovės 
sų nepaprastas rūpestis, premijos, | steigimas teritorijoje, kurią apėmė 
mus skatina, gundo ir traukia". I l k i , s 1 0 1 k i t a draugovė, nebuvo iki 

j šiol aptartas, diskutuotas su jau 
1976 m. 22 jauniems auto- esančia draugove, jos vadovybe 

riams buvo išdalinta 700 dolerių bei nariais. Taigi norintieji steig 
suma premijoms; 1977 m. 22 jau ti antrąją draugovę Chicagos apy-
nuoliai buvo apdovanoti 700 dol. | Hnkėse rodo antros rūšies inicia-
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vertės suma; 1978 m. — 30 jau
nų kūrėjų gavo 750 dol., o 1979 
m. — 29 jaunuoliai — 1000 dol. 
sumą. 

Ir šįmetinio konkurso premi
joms yra reikalinga panaši su-

kvietimą ir moja amžinybėn, ir ma. Ši suma neateina iš "Atei 
mes džiaugiamės, kad atsiranda 
tų, kuriems galėsime plunksną, 
kaip kultūrinės estafetės fakelą, 
perduoti į pajėgias jaunas ran
kas". 

Į vyresniųjų pastangas įver
tinti jaunimo kūrybines pastan
gas gyvai atsiliepia jaunieji. Per
nai tą dėkingumą "Ateities' 're
dakcijai, mecenatui kun. dr. J. 
Prunskiui beį "Ateities" vakaro 
ruošėjams išreiškė jaunas laure
atas Vitas Laniauskas, mokslei-

Tai yra subjektyvus bei klai
dingas LKB Kronikos ir dabarti
nės Lietuvos supratimas. Nors visi 
žino, kad Kronikos leidėjai, bei 
visi lietuviai patriotai, nesidžiau
gia Sovietų valdžia, yra klaida vis
ką statyti politinės kovos rėmuo
se. Kronika kovoja tos valdžios 
įstatymų rėmuose. Kronika ko
voja ne prieš valdžią, kokia jinai 
bebūtu, bet už tikėjimą 

Kronikos kova ne politinio ar
ba kultūrinio pasipriešinimo ko
va. Jos kovi yra už katekizmą, už 
moralę, už dvasines vertybes, už 
krikščioniškąją atsakomybę. 

Kronika skelbia tautai, kad ti-

Lina Vieraitytė ir Ramoną Smilgaitė 
Kun. A. Lipniūno kuopos metinės 
šventės metu. 

Nuotr. V. MomkutCs 

statė prieš 2000 metų. 
Tačiau Kronika dabar tai da

ro. Lietuvių katalikų viešas pa
sisakymas šiuo klausimu ir pa-
naudojim;— r 
suomenine^ priemones įgyvendin- • 
ti gyvą tikėjimą darniai sutampa i v a- Bendrai paėmus, ji yra svei 
su dabartinio popiežiaus Į o o o Į ^ ^ į — ' dalykas, ypač jaunimą 
Pauliaus II visuomeninės doktri-I Tačiau atidžiau pažvelgus, paste-
nos mokvmiis i b i m a > kad iniciatyva yra dviejų 

i.i«.,o^_! rūšių: viena, kuri žiūri į bendrą 

ties" žurnalo iždo. Jis yra tuš
čias. Šią sumą suaukoja tie, ku
rie vertina jaunimo kūrybines 
pastangas. "Ateities" redakcija 
tikisi, kad kaip ir ankstyvesniais 
metais, taip ir šįmet atsiras duos-
nių mecenatų — tiek pavienių 
asmenų, tiek ateitininkiškųjų 
vienetų. Išrašius čekį Lithu
anian Roman Catholic Federa-
tion "Ateitis", šios aukos gali bū 
ti laikomos : 'tax exempt" — 
nusirašymui nuo mokesčių. 

tyvą: steigia, bet nerodo dėmesio 
į bendrą reikalą — nesitaria su 
tais, kurie atstovauja jau esamai 
draugovei toje vietovėje. 

Norintieji steigti naują draugo 
vę Chicagos apylinkėse savo pra
nešime dėkoja kai kam iš Chica
gos draugovės "už pagalbą ruo
šiant kandidatų programą", tuo 
pačiu jie išreiškia viltį, kad "to
kiu būdu užmegsime draugiškus 
ryšius mūsų tarpe". Tai vėl gra
žus mostas, rodantis gerą valią. 
Tačiau visų pirma draugiškumas 
parodomas tada, kai atsižvelgia
ma į bendrus reikalus. Bendras 

reikalas šiuo atveju yra išdisku
tuoti, aptarti ir nuspręsti, ar toje 
teritorijoje, kur jau veikia viena 
studentų ateitininkų draugovė, 
yra verta steigti naują draugovę, 
ar verčiau jungti bei stiprinti 
esamas pajėgas įtraukiant taip 

(Nukelta į 4 pusi.) 

Advokatų Draugijai 
VALDEMARAS BYLATT1S 

EB 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
245* W. 8»th Street, Chiomge, U 

Visi tei. 778-8000 
Valandos pagal suaitarUna 

K & G PLAšTERI> G 
New Walls and Ceilings 

Patching and Repair 
NO JOB TOO SMALL 

FREE ESfTTMATES — TEL. 471-1779 
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DURACLEAN 

^ ^ S * ^ 

So S<rfe We Are 
Boeked Bv This 

Rūgs, Carpets, 
Upholstery 

Duracieaned 
right irt yowr horn* 

(Use 09010 šame day) 

• NO Scrubbing 
• NO Soaking 

CITY WIDE & SUBURBS 

388-9263 
12520 So.laflin CaiPk S 
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INICIATYVA IR BENDRAS REIKALAS 
Chicagos ir jos apylinkių studentų ateitininkų reikalu 

Paprastai visi gėrimės iniciaty 

Pasigėrėtina, kad nepriklauso-1 .. -, - .„ , 
moję L.etuvoje ateitininkai su- reikalą, t. y. išmintingai atsizvel-
kūrė katalikiškosios Europos avan f 1 į * į k

u
as ^ daroma « todėl, 

gardą, kuris pralenkė II Vatikaną bendradarbiaudama *, k i t a* de-
Dabar Lietu- n n a s i " s t a t 0 - ° k l t a ' k u n l m e * ą 

' neatsižvelgia... šovė mintis... na idėjine evoliucija. 
vos lietuviai — taip netikėtai — 
vėl pasirodė post-Vatskano II-jo 
katalikiškoio sucialinio mokslo 
avangarde. Ir tai ne tik teoretiš
kai, bet ir praktiškai. 

LKB Kronika verta daugiau dė 
mesio. Kronikos mum paskelbtos 
veiklos gaires verta geriau apmąs 
tyti. i 

Linas Sidrys I 

ir darau, nekreipdamas dėmesio į 
kitus, į kitų darbą ir veiklą... 

Lietuvių išeivių visuomenėj 
yra ir vienokios ir kitokios inicia
tyvos. Asmenys su pirmąja inicia
tyva įsijungia, derinasi, bendra
darbiauja su kitais, kuria ir stato. 
O asmenys su antrąja iniciatyva 
ima veikti ten, kur kiti jau yra 
pradėję veikti anksčiau, kertasi 

su kitais, nes ima užimti kitų po
zicijas, skaldo ir ardo. Skaidyma
sis mūsų visuomenėj kaip tik ky
la iš tos antrosios iniciatyvos. 

Jau apie trisdešimt metų vei
kia Chicagos studentų ateitinin
kų draugovė, kuri niekad nebu
vo laikoma vien Chicagos studen
tų ateitininkų draugovė, kuri nie
kad nebuvo laikoma vien Chica
gos mieste gyvenančiųjų stu
dentų ateitininkų draugovė. Ji 
visada jungė rvisus Chicagos ir 
jos apylinkių studentus ateiti
ninkus. Netikėtai šįmet "Drau-

Giedrius Sodonis, kun. Alf. Lipniūno 
moksleivių ateitininkų kuopos pirmi
ninkas. Nuotr. V. Momkutės 

ATEITININKŲ NAMŲ VAJUS 
apylinkių Mieli Chicagos ir 

ateitininkai, 
Ateitininkų namų fondo ta

ryba birželio mėnesį pradėjo pi
niginį vajų, išsiuntinėdama laiš
kus tiems, kurių adresus turėjo. 

Turbūt žinote kad Ateitinin-
kų namų išlaikymui ir jų ad
ministravimui yra įkurtas "Atei
tininkų namų fondas" (Ateitis 
Foundation). Kiekvienas ateiti- Į 9403). 
ninkas ar rėmėjas, įnešęs bent 

Ypatingai laukiame ir prašo
me atsiliepti tų kurių nepasie
kėme laiškais, nes neturėjome 
adresų arba adresai yra pasikei
tę. 

Šiuo vajumi norime surinkti 
bent 20.000 dol. sumą, kuri įga
lintų mus aukščiau minėtus su
manymus įgyvendinti. Visos au
kos yra "tax-exempt" (Nir. 36-304 

re, Chicagoje. Šiame vakare bus 
įteiktos jaunimo konkurso premi
jos. 

Šis tradicinis vakaras sutraukia 
Chicagos ir jos apylinkių ateiti-
ninkiškąją visuomenę — vyres
niuosius bei jaunimą. Tai vienas 
tų retų renginių lietuvių iš
eivijoj, kuriame kartu dalyvauja 
tiek vyresnioji, tiek jaunesnioji 
karta. 

L I N K U V A 
Šiaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. šEsPLAUKIS 

Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 et. taksų. 

Monografijos priedas, 32 psl., 17 nuotraukų. 
Kaina $2.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, 111. 60629. 

200 dol. tampa pilnateisiu šios or 
ganizacijos nariu ir gauna vieną 
balsą tarybos metiniame susirin
kime. 

Iki šiol, suaukotais pinigais jau 
nupirkome svetainei reikalingų 
stalų, kėdžių ir indų. Šią va
sarą norėtume įrengti jaunimui 
sporto ir žaidimų aikštes bei iš
grįsti aikštę automobiliams pa
statyti. Todėl kviečiame kiek
vieną tapti Ateitininkų namų 
fondo nariu arba prašome au
kos, kuri šiuo metu Jums yra įma 
noma. Kreipiamės ir į tuos, kurie 
jau vieną kartą atsiliepė į mūsų 
prašymą, vildamiesi, kad jų gera 

Visuomet esate laukiami Atei
tininkų namuose. Tikime, kad 
kiekviena ateitininkų šeima bei 
ateitininkams prijaučianti taps 
Ateitininkų namų šeimininku. 

Čekius išrašyti ir siųsti: "Atei
tis Foundation", P. O. Box 282, 
Lemont, IL. 60439. 

Garbė Kristui-
Ateitinink\i namų fondo taryba 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligomus pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr.. ketv. ir penkt 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — G R 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0R0 MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7 6000. Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132S KedzieAve Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

OR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir sėst 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč 

ketv 10 iki 6 va! Sestad 10 iki 1 vai 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 4Šskyru« 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad..antrad . ketvirtad irnenktad. 
j3)ki 7 v p p Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 -

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL AVE. 
Valandos paga! susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STATO CHIRURGIJA" 
2656 W. 63rd Street "* 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak-
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

Tel - GR 6-0617 
6958 S. Talman Avę„ 

B 

Ofiso tel HE 4-2123. namu G! 8 6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street . 
Vai pirm antrad . ketv ir penktad 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166: namu 381 3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt. 

2 — 7) šeštadieniais Dagai susitarimą 
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I š s i sk la idymas ir amžius 

• * TAUTINIO IŠSISKLAIDYMO 
RŪPESČIUOSE 

PAKITUSIOS AMERIKIEČIŲ NUOTAIKOS 
I 

N e g a l i m a net numatyti ,kas bus prezidentu 

Rimties valandėlei 

MEILĖS GIESMĖ ŠEIMOJE 

-

• 

Kai antkstyvoji lietuvių 
imigracija buvo daugiau 
susitelkusi Pensylvanijos ang
lių kasyklose ar geležies fabri
kuose, nors dalis jų ir neži-
n o j o , k o k i a i t a u t y b e i 
priklauso, jie gyveno drau
gėje, kūrė organizacijas, vė
liau parapijas ir mokyklas. 
Taip pat ir Atlanto pakraščio 
miestuose lietuvių buvo tiek, 
kad jiems nereikėjo ieškoti sa
vųjų kur nors toli, jų rado sa
vo aplinkoje. Bet pereito šimt
mečio pabaigoje dideli būriai 
pasiekė Clevelandą, Detroitą, 
ypač Chicagą. Ir čia kūrėsi lie
tuviškos organizacijos, savo 
susibūrimuose galėjusios 
dalintis bendrais rūpesčiais. 
Buvo organizuojamos para
pijos ir mokyklos. Tautinės ta
patybės išlaikymas prasitęsė 
šiuose telkiniuose iki antros, 
net trečios kartos, dar vis besi
rūpinančios tautiniais rei
kalais. 

Bet nė viename krašte gyve
nimas nestovi vietoje. Žmonių 
skaičiui didėjant, reikia dau
giau darbų, užsiėmimų, rei
kia ir platesnės veiklos. Ta 
veikla vėl sujungė daugelį lie
tuvių iš naujo kurti spaudą, 
plėsti mokyklas, net rūpintis 
Lietuvos laisve ir nepriklauso
mybe. 

Ne visi dar tikėjo nepri
klausomybės idėja, bet Ame
rikos lietuviai suprato ir pir
mieji pajėgė suderinti pajėgas 
vienam tikslui — padėti karo 
metu savo žmonėms, o po ka-
"ro savo tautai atstatyti laisvą 
valstybę. Ne tik atstovai iš 
Lietuvos, bet ir iš Amerikos 
jau. dalyvavo pokariniuose 
svarstymuose, atstovaudami 
sav*) tautai tarptautinėse kon
ferencijos ir keldami užmirš
tą Lietuvos vardą. Jei tie 
rūpesčiai ir ta veikla ne vi
sada buvo lydimi pasisekimų, 
tai visgi jie siekė tų tikslų, ku
riems buvo renkami pinigai ir 
siunčiami į Paryžių geriausi 
atstovai. 

Po pirmojo, ypač po antrojo 
karo Amerikos gyvenimas, 
pramonė, nauji užsiėmimai 
taip išsiplėtė, kad ir lietuvių 
dalis paliko savuosius būrius 
ir kėlėsi ten, kur buvo darbų ir 
pareigų pagal jų išsilavinimą. 
Cia ir prasidėjo išsisklaidymo 
pavojus — susinaikinimo pra
džia. 

Kitas kiekvienai ateivių gru
pei naujame krašte pavojus 

^ y r a amžius. Senatvė vienam 
ateina anksčiau, kitam vė
liau, bet natūraliu keliu. Metų 
skaičių baigia keikvienas gy
vis Žemėje. Vienas, gal še
šiasdešimt metų sulaukęs, jau
čiasi pasenęs , k i tas jau 
aštuoniasdešimties yra pa
jėgus bent tiems darbams, ku
riems užtenka jo jėgų ir kuris 
dar vis nestokoja noro dirb
ti, mąstyti, kurti. 

Sakoma, kad Gounod, kuris 
sukūrė Fausto operą, būda
mas keturiasdešimties metų 
amžiaus, paklaustas, kiek am
žiaus turėjo būti Faustas, atsa
kęs, kad "senas, gal apie 
šešiasdešimt metų". Kai jis 
pats pasiekė šešiasdešimt me
tų, į tą patį klausimą operos 
režisieriui atsakęs, kad "turė-

"-jo būti labai senas, gal apie 80 
metų". 
" 'Norime ar nenorime, turime 
pripažinti, kad tie, kurie į šį 
kraštą atvyko trisdešimties 
metų amžiaus, jau dabar pa
siekė šešiasdešimties. Juo la
biau amžiaus naštą pajunta 
tie, «kurie gimė pereito šimt
mečio pabaigoje ar pirmam šio 
šimtmečio dešimtyje. O juk jie 
išlaikė lietuviškas institu-

—eijas. Jie rūpinosi parapijo

mis, spauda, mokyklomis. 
,Bet svarbiausia tie seneliai 

ir močiutės rūpinosi savo anū
kų, net proanūkų lietuvių kal
bos mokėjimu, tautiniu sąmo
ningumu. Betgi jų anūkai seka 
jų keliais — sklaidosi po pla
čiausias šio krašto vietoves, 
dirba net užsieniuose, kur
dami savo ateitį ir Šio krašto 
pramonę. Senelių dalies jau 
nebėra arba yra pasitraukę 
nuo aktyvių darbų dėl jėgų 
stokos ir skirtingų veiklos bū-
<lu. Yra ir tokių, kurie dar gali 
ir turi pratęsti savo buvimą 
žmogiškam gyvenime su jo vi
sa darbų, rūpesčių ir auklė
jimo našta. J ie turi nepamirš
ti, kad jų misiją auklėti 
anūkus tegali užbaigti tik sun
ki liga arba mirtis. 

Į vyresniuosius reikia žiū
rėti su didele pagarba, kaip 
kard. Albino Luciani (pop. Jo
nas Paulius I) rašo savo laiš
kuose, bet taip pat jiems suda
ryt i s ą l y g a s p a n a u d o t i 
paskutinių dienų jėgas, jaus
tis reikalingiems gyvenimui, 
savo šeimai, savo anūkams ir 
proanūkams ir savo tautai. 
Rūpestis vyresnio amžiaus 
savaisiais yra kartu rūpestis 
savo tautos ir ypač jos prie
auglio likimu. 

Viduriniosios kartos lietuvių 
visuomenininkai dažnai kelia 
klausimą: o kas bus, kai nebe
liks tokių, kurie su meile kal
bės anūkams apie savo tautą, 
apie jų pačių ateitį, kurie įtiki
nės kartais gal net senti
mentaliai, kaip yra būtina 
laisvė paverg ta i t au ta i? 
Vidurinioji ir net jauniausioji 
išsimokslinusi karta, jau dir
banti profesinį ir tautinį dar
bą, rūpinasi tautos reikalais. 
Jie myli tėvynę ne mažiau 
kaip jų tėvai ar senoliai, nors 
tą savo meilę išreiškia ir skir
tingais žodžiais. Bet nebus tų, 
kurie, mažiau jėgų turėdami, 
turi daugiau kantrybės būti su 
jaunamečiais savo vaikaičiais 
ir savo aplinkoje kurti tautinę 
šeimos mokyklą, darančią 
daugiau įtakos, negu nor
malios pamokos ar net litu
anistinės šetadieninės mokyk
los. 

Šiuo metu mažų lietuviškų 
būrelių jau yra kiekviename 
didesniame mieste, kur reikia 
gero prekybininko, gero inži
nieriaus ar gydytojo. Susi
kuria kartais ten mišrių šei
mų bendruomenės. Jose, jei ir 
neišmoko, tai tikrai pramoko 
lietuvių kalbos bent tuos savo 
anūkėlius, kurių tėvai, ypač 
svetimoji pusė, nesipriešina 
inteligentiškesniam, dvikal-
biškam ir dvikultūriškam auk
lėjimui. Tai atlieka tie "seni" 
žmonės, kuriuos kartais net 
artimieji jau norėtų palikti už 
tikroviško gyvenimo ribos. O 
jie atlieka plačios apimties pa
siuntinybę religiniu, tautiniu 
ir patriotinių požiūriu, nors 
patriotizmo pabrėžimas daž
nai vietos gyventojams čia 
reiškia kažkokį "kraštuti
numą". 

Lietuviai geriau moka susi 
tvarkyti bent tuo, kad , išėję 
pensijon, vėl buriasi, ieško
dami tinkamesnio klimato, no
ri būti su savaisiais, kad tik 
neliktų vieni. Jie turi daug 
organizacijų, jie prisideda prie 
tautinių darbų, jie iki gyve
nimo pabaigos lieka auklėto
jais, mokytojais ir tautinės 
dvasios skeipytojais. Už tai 
reikia senesniesiems reikšti 
pagarbą ir dėkingumą, kad jie 
savo paskirtį atliko ir, net am
žiaus naštos slegiami, jie neat
sisako kurti savos tautos, kar
tu ir Amerikos kultūrinę ir 
intelektualinę ateitį. p r > Qr 

P r a l a i m ė t a s V i e t n a m o 
karas ir Watergate skandalas 
sukėlė dvasinę krizę, kurią dar 
labiau pagilino įvykiai Irane 
ir Afganistane. Amerikiečiai 
buvo sukrėsti, pamatę, kad jų 
institucijos nėra tai, kuo jie 
tikėjo. Patys amerikiečiai 
pradėjo abejoti savo politinės 
sistemos veiksmingumu ir jų 
vaidmeniu pasaulyje. Tokio
mis nuotaikomis buvo išrink
tas karingas kongresas ir 
labai taikus prezidentas Carte-
ris. Ši karinga JAV nuotaika 
ryškiai įvairuoja. Tai rodo, 
kad amerikiečiai jaučiasi labai 
nesaugūs. 

Nus iv i l i a d e m o k r a t i j a 
Ši savimi pasitikėjimo krizė 

nėra būdinga vien JAV, bet 
reiškiasi visose demokrati
nėse šalyse. Kai kas tiki, kad 
praeitų dienų vadai — Chur-
chillis ir Rooseveltas — buvo 
geresni. Kiti gi galvoja, kad 
kažkas yra negerai pačioje 
demokra t inė je sistemoje. 
Pastaruoju metu amerikiečių 
nuotaikos dar labiau susmu
ko, išryškėjus, kad jie praran
da pasaulio galingiausios 
valstybės statusą ir kad jis 
dabar atitenka Sovietams. Gal 
būt, t a s bejėgiškumo ir nusi
vylimo jausmas glūdi demo
kratinės sistemos ribotume, 
palyginus su diktatūrine sant
varka. Amerikiečių pasitikėji
mą ir vienybę mažina ir prez. 
Carterio silpna vadovybė ir jo 
nepastovumas. Tačiau apla
mai dabartiniu metu daugelis 
tautų nesijaučia saugios ir 
nėra tikros savo ateitimi, nes 
iškilusios problemos atrodo 
neįveikiamos valstybių va
dams bei vyriausybėms. Taip 
yra ne vien demokratinėse 
šalyse, bet ir Sovietų Sąjun
goje, kuri išgyvena dar dides
nes bėdas. Taip pvz., Japonija 
jaučiasi Sovietų grasoma 
kariškai ir ūkiškai, nes JAV 
dalį savo laivyno iš Ramiojo 
vandenyno pasiuntė į Arabų 
jūrą. 

Tačiau, nepaisant to nusi
vylimo, neatrodo, kad greitai 
įvyktų karinis susidūrimas. 
Sovietų vadai labai atsargūs, 
o JAV gerai pasiruošusios 
atominiam karui, bet beveik 
visiškai bejėgio s dorotis su 
mažesnėmis krizėmis, kaip, 
pvz., Afganistano. Tai žino
dami, Sovietų vadai yra atsar
gūs ir vengia per toli eiti. Taip 
pat turi įtakos ir JAV jauni
mo menkas patriotizmas, nes 
daugelis jų sako: „Aš nenoriu 
mirti Kabule". Gal taip yra ir 
dėl to, kad niekas nežino kur 
prasideda JAV gynimosi Uni
ja. Tas jaunimo patriotizmas 
buvo giliai pažeistas septin-
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tame dešimtmetyje. Dabar jis 
pradeda atgimti ir amerikie
čiai vėl nori įtvirtinti savo ga
lią ir įtaką, bet tai nereiškia, 
kad jie nori karo. Jo nenori ir 
visi JAV sąjungininkai, nes 
jis sužlugdytų jų ūkinę gero
vę. 

Ne vis i y r a sąjungininkai 
Tokia padėtis rodo pradžią 

naujo laikotarpio, kuriame 
sunku pramatyti tautų ateitį. 
Mat, JAV nebėra tokios galin
gos, kaip buvo, o jų sąjun
gininkai nenori dalintis atsa
komybe su JAV ir labai 
nenoriai remia JAV politiką. 
Persijos įlankoje ir Indijos 
vandenyne, nepritaria JAV 
politikai Vidurio Rytuose. 
Europiečiai gerai supranta, 
kad paliečiamas jų saugumas, 
kai JAV interesams gresia 
pavojus. 

Pramoninių šalių tarpusavė 
priklausomybė yra susijusi ir 
su importuojama nafta. To
kios šalys, kaip Japonija, gali 
būti staiga pažeistos, jeigu 
nepriklausomai nuo jų valios 
kas įvyksta. Todėl V. Europa 
ir Japonija gali nesutikti im
tis su JAV bendros akcijos, 
nes jos labiau priklauso nuo 
a rabų naftos. Tarpusavė 
priklausomybė nebūtinai prisi
deda prie taikos išlaikymo. 
Japonija labai priklauso nuo 
Vidurio Rytų naftos importo, 
nuo JAV ginybos ir nuo Sovie
tų ūkinių ryšių. Nafta turi 
didelę įtaką ir į amerikiečių 
laikyseną Izraelio atžvilgiu. 
Tačiau Egiptui susitaikius su 
Izraeliu, pradėjo keistis JAV 
pažiūra į Izraelį. Anksčiau jis 
buvo laikomas labai patikima 
ir stipriausia antikomunistine 
baze. Dabar Egiptas rungty
niauja su Izraeliu dėl strate
ginio bei karinio vaidmens. 
Tuo būdu sumažėjo strateginė 
jo reikšmė. Vakarų saugumo 

samprata buvo paremta prie
šo atgrasinimu, bet dabar ji 
ima keistis, siekiant, kaip ir 
Sovietai, didesnės jėgos. JAV 
turi ginti ne tik Europą, bet ir 
Japoniją, o nūdien ir Persijos 
įlanką, todėl JAV pradeda 
daugiau pasitikėti karine jėga, 
o ne atgrasinimu. 

Dabar ima 
įsigalėti JAV administracijoje 
ir sąmoningoje visuomenėje 
nauja nuotaika Vidurio Rytų 
atžvilgiu, nes ten yra nafta, 
strateginiai praėjimai ir įlan
kos, todėl reikia ten turėti ne 
tik karines bazes, bet taip pat 
ir įsigyti arabų prielankumą. 

K a s bus vadas? 

Kai kas tvirtina, kad esą 
taip yra todėl, kad dabar rinki
mų metai. Iš dalies tai tiesa, 
tačiau prez. Carteris stiprina 
karines jėgas ten kur anks
čiau jų nebuvo, siekdamas 
apsaugoti JAV naftos intere
sus. 

Šie rinkiminiai metai nelei
džia pramatyti kas bus išrink
tas JAV prezidentu. Antram 
terminui kandidatuojančio 
prez. Carterio populiarumas 
labai kritęs. Jo varžovo 
senatoriaus E. Kennedžio 
patrauklumas jau išgaravęs. 
Respublikonai turi daug vilčių 
pravesti savo kandidatą R. 
Reaganą. Tačiau netikėtai 
atsiradęs nepriklausomas 
kandidatas J. Anderson abiem 
gadina šansus laimėti. Prana
šaujama, kad jeigu nė vienas 
jų negaus daugumos, tai prezi
dentą turės rinkti kongresas. 

Tokia neįprasta situacija irgi 
rodo amerikiečių nuotaikų 
didelį pakitimą. Esame liudi
ninkai šiame krašte ir pa
sauly vykstančių nuotaikų ir 
politikos pakitimų, kurie ilgai
niui gali stabilizuotis ar pri
vesti prie dar didesnių paki
timų. 

Briuselyje, Belgijoje, susitiko JAV-bių ir Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministeriai. Kairėje — Edm. Muskie ir Genscher. 

Tarp Šventojo Rašto Senojo 
Testamento knygų yra viena 
labai graži, bet ir labai keista 
knyga, vadinama "Giesmių 
Giemė". Giesmė, nes tai yra ei
liuota poema. Giesmių giesmė, 
reiškia, kad yra daug gražesnė 
už visas kitas giesmes. J i yra 
sudėta iš kelių poemų arba liau
dies dainų, kurios palaipsniui 
susiformavo amžių bėgyje, bu
vo perduodamos iš kartos į kar
tą žodine tradicija ir pagaliau 
užrašytos ir surinktos į vieną 
knygą greičiausiai IV amžiuje 
prieš Kristų. 

Mus gali stebinti vienas da
lykas: Giesmių Giesmė yra mei
lės poema. Joje pasakojama 
dviejų jaunuolių meilė. Juodu 
yra vienas kitą įsimylėję, nuo
lat galvoja vienas apie antrą, 
stengiasi būti kartu, nepai
sydami žmonių pajuokos ir net 
įžeidinėjimų. Jaunuolis nau
dojasi nuostabiais palygi
nimais, paimtais iš gamtos, no-
rėdamas n u s a k y t i savo 
mergaitės grožį: jos figūrą, vei
dą, akis, plaukus, judesius. 
Taip pat ir mergaitė yra suža
vėta savo berniuku ir mato ja
me tik grožį ir jėgą. Giesmė bai
giasi susitarimu su mergaitės 
tėvais dėl vedybų. 

Nėra jokios abejonės, kad tuo 
metu, kai ši poema buvo užra
šyta ir žodinė tradicija surink
ta į vienetą, jos turinys jau 
buvo laikomas simbolišku. 
Jaunuolio meilė mergaitei reiš
kė Dievo meilę savo išrinktajai 
tautai. Kaip tik dėl šio sim
bolizmo Giesmių Giesme buvo 
įtraukta į šventųjų knygų sąra
šą ir laikoma šventa, Dievo 
įkvėpta knyga žydų ir vėliau 
krikščionių. 

Šitoks aiškinimas nepatiko 
kai kuriems praėjusio amžiaus 
egzegetams, kurie bandė įro 
dinėti, kad tuo laiku, kada bu
vo sukurtos atskiros giesmės, 
sudarančios dabartinę knygą, 
jos neturėjusios jokios religi
nės prasmės. Ta prasmė buvo 
priskirta šiai giesmei tik vė
liau. Tebūnie ir taip. Tačiau tai 
nereiškia, kad ši meilės poema 
laikui bėgant neįgavo reli
ginės prasmės. Reikia dar skir
ti šių poemų sukūrimą, kaip 
liaudies kultūros apraišką nuo 
jų vėlesnio raštiško suregistra-
vimo ir sudėjimo į vieną kny
gą. Knygos turinyje yra ženk
lų, kurie rodo, kad tai yra 
simbolis Dievo meilės savo iš
rinktajai tautai, ypač nuo to 
meto, kada paskutinis knygos 
redaktorius, arba tie, kurie liau
dies kūrybą, perduodamą žodi
ne tradicija, surašė ir sudėjo į 
vieną knygą. Taigi ir tokių pa

skirų giesmių atsiradimas vy
ko pagal Dievo planą 

Be šios simbolinės religinės 
prasmės, Giesmių Giesmė turi 
dar kitą labai svarbią prasmę. 

Ji iškelia žmogiškosios meilės 
vertę ir grožį. Jau pats faktas, 
kad poema, aprašanti tokią 
meilę, buvo įskaityta tarp Die
vo įkvėptųjų knygų, kuriose 
randamas Dievo apreiškimas, 
rodo, kad meilė negali būti blo
gas dalykas, priešingai, kad ji 
yra kažkas labai gražaus ir ver
tingo. Šioje vietoje reikia pami
nėti, kad ši idėja, labai aiški žy
dams prieškrikščioniniais 
laikais, vėliau buvo aptemdyta 
ir suniekinta. Krikščionybės 
istorija, perimta Europos tautų 
istorija, o vėliau ir Amerikos 
tautų istorijos įtakoje slinko to
kiais keliais ir tarp tokių pap
ročių, kurie ribojo jaunuoliams 
ir jaunuolėms galimybę vienas 
kitą arčiau pažinti ir mylėti. 
Santuoka priešpramoniniais 
laikais apspręsdavo tėvai ar 
giminės, turėdami prieš akis 
tiktai medžiaginius, o kartais ir 
politinius tikslus. Tokių san
tuokų dar ir šiandien glima ras
ti provincijoje, kaimuose, toli 
nuo pramonės centrų, nuo 
miestų. Taip kartais santuo
kos sudaromos ne iš meilės, o 
gryna i žemiškais medžia
giniais interesais. Per ilgus am
žius, kuriuose vyravo tokia 
situacija, buvo pamiršta vertė, 
o dažnai ir galimybė prieš-
vedybinės meilės. Tam tikras 
trūkumas asmeninės laisvės, 
buvo laikoma natūraliu da
lyku. Socialiniai ir ekono
miniai faktoriai per ilgus am
ž i u s ne l e ido s u s i d a r y t i 
santuokoms kitokiu būdu. Tik
tai pramonės išsivystymas ir 
miestų išaugimas leido suda
rantiems santuokas išsilais
vinti iš šeimos įtakos. 

Vadinamoje Giesmių Gies
mėje randame pamokymą, kad 
jaunuolių meilė nėra joks blo
gis, o skaisti ir tikra priešvedy-
binė meilė yra leistina, graži ir 
Dievo leista. Nors Giesmių 
Giesmė yra viena iš gražiausių 
poetinio meno kūrinių, tačiau 
jos vaizdai, aprašymai, paly
ginimai mūsų laikų skai
tytojui, nežinančiam senovės 
rytiečių išsireiškimo būdų, gali 
pasirodyti perdaug realistiški, 
netgi piktinti. Giesmių Giesmė 
yra parašyta ne aistroms 
žadinti, o išreikšti kilnesnius 
jausmus simboliais. Juk skais
čiam viskas yra skaistu. Pa
galiau ir kūnas yra Dievo kūri
nys, todėl gražus ir geras. Nėra 
nieko, kas nebūtų verta. Dievo 
Dvasios. 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

J u o z a s Vaičeliūnas 

Peru dykumoje auga keliaujan
tis kaktusas. 

Vietoj šaknų jis turi ataugėles, 
padengtas aštriais spygliais 

Vėjas ridinėja tokį kaktusą per 
dykumą, ir jis sustoja ten, kur už
tinka drėgmės. 
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Kitą rytą nuėjau pas savo viršininką Sofronovą. 
J i s mane pamatęs pasakė, kad aš nesveikuoju. Aš 
atsakiau, kad esu sveikas, bet turiu problemą. 
Išaiškinau reikalą ir pasakiau, kad pagal lentelę aš 
savo atsotogas baigiau. Ar negalėčiau gauti 
neoficialių atostogų, kad galėčiau nuvykti į Maskvą. 
J i s man nieko nepažadėjo, bet pasakė, kad tuo 
pasirūpinsiąs. 

Po kokio mėnesio gavau atsakymą iš Sofronovo. 
Esą, komitetas nusprendęs, kaip geram darbininkui, 
duoti 12 dienų neapmokamų atostogų. Skrendant 
lėktuvu, Maskvoje turėsiu 10 dienų. Važiuojant 
traukiniu — 5 dienas. Duodami jums 12 dienų 
atostogų, mes save statome į pavojų, nes nėra kas jus 
pakeičia. Atsimink, kaip kalbėti su amerikiečiais. 
nepasakok jiems pasakų. Už tą paslaugą aš 
nuoširdžiai padėkojau. 

Vakare viską papasakojau babuškai. Dirnitrui, 
Ilenai, Josipui ir Valijai. Jie taip pat labai nudžiugo 

Elenai. Betgi iš sesers Elenos atsakymo nesulaukiau. 
Birželio 19 d. gavau laišką iš sesers vienuolės 
Evangelinos. Ji rašė, kad ir ji norėjusi keliauti į 
Rusiją, bet negavo vizos. Vakare apie tai papasako
jau savo kasdieniniams draugams ̂ babuškai ir kt. J ie 
kaltino Amerikos vyriausybę, kad neduoda mano 
seseriai išvykti vizos. Aš pasakiau, kad iš Amerikos 
išvykti nereikia jokios vizos. Vizos nedavė Maskvos 
vyriausybė. 

Sugrįžimas 

Vieną dieną, kai dirbau garaže, sekretorius 
pašaukė mane į viršininko kabinetą. Cia radau ir 
vieną "svečią" — civiliais drabužiais apsivilkusį 
KGB agentą. Jis pasakė, kad Abakane viešbutyje yra 
mūsų generolas iš Krasnojarsko. Jis norėtų jus 
matyti 4 vai. po pietų. Aš lauksiu prie viešbučio. Jau 
buvo 3:30. Teko skubėti namo, persirengti ir vykti į 
nurodytą viešbutį. 

Kai atvykau į viešbutį, buvo jau beveik 5 vai. Tas 
KGB pareigūnas manęs laukė ir nuvedė į viešbučio 
antrą aukštą, j vieną kambarį- Kai įėjau į vidų, prie 
stalo sėdėjo du gerai apsirengę vyrai. Vyresnysis 
atsistojo, padavė man ranką, pasisveikinom ir jis 
pasakė savo pavardę (jos neprisimenu). Supažindino 
ir su kitu — Viktor Povlovich. Ir su juo 
pasisveikinom. Generolas pradėjo maloniai 
klausinėti, kaip sekasi, kaip mano sveikata ir t.t. 
Toliau jis sakė, kad jis žino apie mano darbą, 
pasižymėjimus, bonus. Jis priminė, kad aš esu 
padavęs prašymą vykti į JAV. Pasakiau, kad esu 
padavęs 5 prašymus, bet negavau jokio atsakymo. Jis 
pasakė, kad buvo tokia padėtis. Dabar reikalai 

Aš skubiai pavakarieniavau ir sėdau rašyti laišką pasikeitė: jūs skirtingas, mes skirtingi. 

Vėliau jis pradėjo pasakoti apie komunizmą, jo 
pasiektus laimėjimus ir t.t. Aš pasakiau, kad prieš 
komunizmą nieko nekalbėjau. Taisyklės yra 
taisyklės. Jų reikia laikytis. Aš 6 a išgyvenau 23 
metus. Generolas kalbėjo kokias 3 valandas. 
Pagaliau pasakė, kad rytoj čia vėl susitikisime. Jei jis 
nebūtų čia, tai bus Viktor Povlovicb. Taigi, rytoj 4:30. 
Nėra reikalo keisti darbo drabužių, čia niekas į jus 
nežiūrės. 

Darbovietėje mane visi užpuolė klausinėti — kaip 
reikalai. Mergaitės nuogąstavo, kad Sofronovas 
mane atidavė KGB ir aš nebesugrįšiu. Aš nusijuokiau 
ir pasakiau, kad dar esu čia. Pasakiau, kad buvau 
klausinėjamas dėl mano prašymo išvykti į JAV. Jie 
man linkėjo sėkmės. 

Kitą dieną viešbutyje susitikau su Viktoru 
Povlovich. J is kalbėjo panašiai kaip ir generolas. Jis 
priminė, kad jie mane mielai leis į Maskvą, kur bus 
galima pamatyti didelę pažangą, kur yra bažnyftų, 
kuriomis galėsiu pasinaudoti. J is kalbėjo taip ilgai, 
kad aš čia labiau pavargau, negu darbe. Jis kalbėjo 
apie žmones, kuriuos aš pažįstu Norilske, Krasno
jarske. Pagaliau jis pamatė, kad aš išvargęs, at
sisveikino ir pasakė, kad rytoj vėl Čia susitiksime. 
Kitą dieną aš vėl tiesiai iš darbo atvykau į viešbutį. 
Dabar jo kambaryje buvo ir kitas KGB agentas 
Aleksander Michailovich. 

Viktor Povlovich vėl pradėjo savo kalbą. Kai jis 
baigė kalbėti, jis manęs klausė: "Ką aš pasakiau 
neteisingai?" "Aš jums netikiu," atsakiau aš. "Kaip, 
kodėl?" paklausė jis. Aš jam pasakiau, kad per tuos 
23 metus iš saugumiečių girdėjau daug visokių 
pažadų, užtikrinimų, bet nė vienas tų pažadų nebuvo 
išpildytas. Taip mes vėl kalbėjomės apie 3 valandas. 

(Bus daugiau) . 

* •. 



D R A U G A S , Šeštadienis, 1980 m. liepos mėn PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
J O N I N Ė S S U RAŠYTOJU 

L I U D U D O V Y D Ė N U 

Mažytė piet inės N e w Jersey LB 
apyl inkė lietuviškuoju gyveni
m u y r a Philadelphijos satelite: 
pietinės N e w Jersey littuviai sek
madienia i s vyksta pamaldoms į 
Philadelphijos lietuviškąsias pa
rapijas (daugiausia į Sv. Andrie
jaus bažnyč ią ) , priklauso ten vei-
kiančiom organizacijom, tačiau, 
jeigu čia n e b ū t u LB apylinkės, 
nemažas skaičius lietuviu, gyve
nanč iu pietinėj N . J. teritorijoje, 
liktu šalia lietuviškojo gyveni
mo. 

Piet inė N . J. LB apylinkė, įsis
teigusi prieš 19 mėty , kasmet 

jo jubiliejui pasibaigus, 1931 m e 
tais L . D o v y d ė n a s deb iu tavo su 
pirmuoju apysakų r ink in iu " C e n 
zūros leista", o p o m e t u pas i rodė 
"Buvo žmogus be k o j u ' \ p o t o 
"Ieškau gyvenimo d r a u g ė s " i r 
1936 m . "Brol ia i D o m e i k o s " , už 
ką gavo valstybine. 5000 l i tų p r e 
miją". Papasaikojęs L . D o v y d ė n o 
gyvenimo ir kūrybos eigą, t r u m 
pa i supaž ind ino i r su pačia p a s k u 
t ine knyga — "Vasaros v i d u d i e 
n i s " , iš kur ios paskaitė į d o m i ą 
apysaką " U U . U " . 

T a d a buvo pakviestas p a t s r a 
šytojas L iudas Dovydėnas . J i s t a 
rė keletą žodžiŲ apie savo k ū r y 
bą, apie jo k a i p rašytojo kelią, 
p r imindamas , kad savo k ū r y b ą 

n o r s 
eHiu r inkinio i r n ė r a iš le idęs . E i 
les rašąs ir dabair. I r čia p a s k a i t ė 
keturis, gan į spūdingus e i l ė raš 
čius, už kur iuos susir inkusiej i n u o 
širdžiai paplojo O p o to rašy to
jas L. Dovydėnas nus ip i rkus iems 
jo "Vasaros v idud ien į" pas i raš i 
nėjo. 

T a i p ir šioji Jon in iu d i e n a 

'bus k a r t u su J o n i n ė m i s p a m i n ė 
t a i r šios L B apy l inkės dv ideš imt 
m e t i s . B . ButkeUs 

P A S I D A V Ė 

W e a t h e r m a n r a d i k a l ų g r u 
p ė s , t r u k š m a v u s i o s C b i c a g o j e 
p r i e š d e š i m t m e t į , n a r ė C a t h l y n 
P r a t t VVUkerson a n t r a d i e n į p a 
s i d a v ė N e w Y o r k e . J i b u s t e i 
s i a m a N e w Y o r k e . T ė v ų n a 
m u o s e j i b u v o į k ū r u s i b o m b ų 
f a b r i k ą , k u r į v y k o n u o s t o l i n g a s 
s p r o g i m a s . 

•iimiiiitiimniimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiM 
I M E (Partnerships) 

or NOTĖS 
on job to job basis 
with contractor. 

20% - 30% RETURN 
in less than 90 dayiH 

Call 469-6299 anytime. 
•iitiituiuiiitiiiiiiiiiiiiiuiitimniinmi 

Bendras VI Tautinių šokių šventės vaizdas. Foto Ed. Mankus 

TĖVŲ SĄŽINĖ, VAIKO DALIA 
Apie lituanistinį švietimą 

Bendruomeninės veiklos ir lie
tuviško švietimo reikalais nuo
la t (geros valios žmonių) rašoma 
spaudoje . Ką gi tuo k laus imu nau
jo ir begalima pasakyti? Nebent 
t iktai kartoti ir kar tot i tą patį, 
k a d i r kurtieji išgirstu... 

O kartoti reikia. Lietuvoje vis 
platėja ir kietėja mūsų tautos 
rus in imo lankas, t en m ū s ų bro
liai nedaug tegali priešintis, tai 
mūsų čia pareiga šaukti pasau-
'liui apie neteisybes ir už juos, ir 
šaukti sau pat iems, kad yra pavo
jus lietuviu t au ta i nykti ir sunyk
t i , k a d reikia mūšy pačių budėji
m o ir pastangų. Niekas kitas 
m ū s ų neišsaugos, m u m s nepa
dės . Reikia nuo la t sau patiems 
pr imin t i , k a d apgalvotume prie
m o n e s prieš nu tau t imą . Kur prie
spauda , ten žmonės budresni , k u r 
laisvė, ten b u d r u m a s menkes
nis, t e n ištižimas didesnis . 

Amerikoje mes laisvi: galime 
va ikus mokyti , galime kaip nor i 
m e įuos auklėt i . Niekas čia m u m s 
nedraudžia mokyt i juos ir lietu
vių kalbos. O Bendruomenės 
d a r b ų posėdyje, štai , m ū s ų mies
te pakartotinai p r imin t a : moki
n i ų skaičius šeštadieninėje m o 
kykloje mažėja, nuola tos mažė
ja. Kodėl? 

Kas dar neskaitėt , parkaitykite 
fcim. dr. J. P r u n & i o vertingą kny 
gą "Bėgame n u o teroro". Kaip 
t e n Šiurpiai aprašytos pirmosios 
m ū s ų egzi'linės dienos! Kaip mes 
•liūdni, skaudančiomis širdimis ap 
leidome tėviškes, ka ip kiekvie
n a s pasižadėjome į jas sugrįžti su 
šeimomis, su vaikais Kai laisvė 
į gimtinę sugr į š , pažadėjom, 
daugelis prisiekėm, grįžti ir sugrą
ž in t i išsivežtus vaikus, taip pat 
pilnomis meilės širdimis Lietu
v a . 

•Kur prad ingo t ie mūsų pažą 
d a i ? Arba kodėl jie išblėso? O jei 
širdyse neišdilo gimtinės v a i r 
d a s , jei pasiliko mūsų lietuviškos 
sąžinės ištikimos ir budrios, tai 

ATEITININKAI 
(A tke l t a i š 2 psl.) 

gražiai rodomą naujų studentų 
iniciatyvą, ar palikti vieną drau
govę ir steigti jos naują padalinį, 
ar suplanuoti dar ką kitą... 

Svarbu yra neužgniaužti nau
jos iniciatyvos, bet tiek pat svar
bu žiūrėti bendro reikalo. T a m 
dvejopam tikslui ir yra skiriamos 
šios mintys. Ju išvada yra aiški: 
prieš steigiant naują draugovę 
d r a g o s apylinkėse, reikia jau 
esamoje draugovėje kartu pasi
tarti, išdiskutuoti ar tai bū tų nau 
dingą, verta, ar ta i būtu jėgų 
skaldymas. 

kodėl... Kodėl daugelis m ū s ų ne-
bela ikom būtinybe n e tik išmoky
ti savo vaikus, anūkus pasakyt i 
(lietuviškai " labas", "ač iū" , ta ip , 
ne" , o i r išmokyti juos rašto, skai 
tymo, duoti jiems (l ietuviškai 1) 
žinių apie mūsų brangią tėvy- j 
nę, k u r i vis dar pavergta , 'kurią, I 
komunis tams už imant smur tu , 1 

pal ikom su ašaromis, su skausmu 
degančiomis širdimis... Kodėl? 

Ar mišrios šeimos kal tos , ar 
tik jos. N e , nebūtinai . Mišrios 
Šeimos taip, dažnai — n e i ' n -
giama blogybė, be t ž m o n ė s su lie
tuviškomis, jautriomis sąžinėmis 
ir čia suranda takelius į nenu-
tautimą. Vieni p ramoko savo my
limuosius lietuvių kalbos , kiti — 
bent vaikus leidžia į šeštadieni
nę mokykla, patys kiek ga lėdami 
ka lb ina lietuviškai namuose . Aš 
esu l i tuanistinėse klasėse pastebė 
jusi j au daugelį vaikų nelietu 
viškomis pavardėmis (reiškia tė
vas - nel ietuvis) , o t ie vaikai 
dažnai da r geriau ka lba bei rašo 
lietuviškai, negu .grynų lietusių 
tėvų atžalos. Kodėl? K a m nors 
yra da r noro, y ra pasiryžimo (daž 
na i seneliuose) ir jėgų atsispirti 
galut iniam nu tau t imu i n e t ir miš
riose šeimose. Cia da r bud r i lietu
vio ar lietuvės sąžinė, d a r yra pa 
k a n k a m a i taut inės savigarbos, at
s i randa pastangų, n o r o , vilties 
k a d vaikai liktų l ietuviais. N u o 
tėvų sąžinės, o ne n u o aplin
kybių priklauso va ikų dal ia ir 
la imė. Kaip toli begyventum, 
ka ip sunku bebūtų vežioti šešta 
dieniais į mokyklėlę, jei yra no
ro, visada atsiras ir galimybių. 

Liūdniausia, kai v e d a abu lie
tuviai , kai tėvai iškelia jiems 
prabangias vestuves, pašokama 
"sadutė" , i šdainuojamos mūsų 
gražiosios vestuvinės da inos , o po 
me tų gimusį vaikelį, o paaugu
sį jauna m a m a ar j aunas tėvas 
j au kalbina tik angliškai... Kas 
j iems atsitiko? Ir kur seneliai? Ar 
lietuvybė tik gražiose tradicijose, 

mams laiko stoka ir 1.1. 
Negirdėjau nė vieno užauges-

nio jaunuol io besiskundžiant, kad 
jį tėvai išmokė lietuviškai. U ž 
augę a r paaugę jie kiekvienas 
įvertina tai , didžiuojasi, supran 
ta, k a d jų išsilavinimas daug tu r 
tingesnis, n e g u eilinių aanerikie- . 
Čių. O iš tokių, kurie lietuvis- Pietinės N . j y f c b m n s s sys f i a 
kai neišmoko, 'jau nemažai girdisi, 
kaip jie nuskriaust i jaučiasi ir ka l 
tina tėvus. Kada vaikystė praei
na, leng. mokymosi laikas p r a 
eina, vargiai ar be įmanoma atsi
griebti, kas praras ta dėl tėvų ap 
sileidimo. B ū n a žinoma, ir iš
imčių. Žinau jauną vyrą, kur is , 
tėvui d raudž ian t , neišmoko 
gultosios kalbos , bet dabar su-1 gražiausius linkėjimus visiems Jo-

rengia Jonines, tapusias g r i f a i * * * • * • » . l 8 l l ? F ! ; ! 
tradicija i r į kurias sutraukia gan 
gražų būrį apylinkės lietuvių. 
Čia pabendraujama draugiškoje 
nuotaikoje, o pats renginys visa
da paįvair inamas kultūrine pro
grama. Per 19 metų šios apylin
kės Joninėse yra pasirodę daili
n inkai su savo kūriniais, poetai 
ir rašytojai yra skaitę savo kury- . . _ 
L <£. L l . : c* c ,m».roM , ;s praeio su ku l tū r in iu a t spa lv iu . Be bą (buvo n e t ir St. Santvaras is - . , . - . . v l . * \ _ ., . 
tolimojo Bostono! rašytojas Ana-1 s i s k l r f a n t ^ . r e i š k i a m * • * * 
tolijus Kairys iš Chicagos ir k t ) , i s u s i t l k t l i m a n č i a i s m e t a i s , ka i 
o dailiojo žodžio pluoštus yra 
skaitęs aktorius H . Kačinskas ir 
kt . 

Šiemet į Jonines, kurios vyko 
birželio 21 d. Delrane gražioje 
Jankų sodyboje ant ežerėlio 
kranto , b u v o pakviestas rašyto
jas Liudas Dovydėnas su tikslu 

OLYMPIA I>ENTURE C E N T E B 
2605 W. Lincoln Highway„ 

Olympia Flekfe, Illinois 
DENTURES — FULL SET 

Upper and Lower . . . $280.00 
Partial Dentures . . . . trom $175.00 

General Dentistry and Repairs 
For Appt. Call 312—748-3930 

R. S. BAKDIS, D.D.S. 
Located ta Athema Pk. Medical 
Center; Saite 126 — West End 

3 blocKs W. of W e s t e r n Av. on Rt. 30 

'«* ' , 

3 T A I S O <r 
SKALBIMO ffi DŽIOVINIMO 
MASINAS Ir SAlBTTirVUS 

KNtptis I Herman* D e * C ^ P S [ 
T»L 585-6624 po 5 v. vsk. 

KalMU lietuviškai 

d int i su šiuo produktyviuoju ra
šytoju ir su jo paskutiniuoju lei
d i n i u — "Vasaros vidudieniu", 
ku r i s yra "jau 27-sis jo kūrinys. 

Arti š imt inės svečių šiemet 
atėjo į šias Jonines. Apylinkės 
valld. p i rm. B. Raugas pradėjo 
programą, pasveikindamas gau
siai susirinkusius ir išreikšdamas' 

sipažino u **Jfc gerą, šviesią lie
tuvaitę ir, ž inoma, jis atlietuvės. 
Meilė viską gali . 

Yra ir labai gražių pasiaukoji
mo pavyzdžių. Kai a š patekau 
į Šv. Kazimiero l i tuanist inę šeš
tadieninę mokyklą Los Angeles 
mieste (pre l . Jonas Kučingis, 
mokyklos vedėjas — Vladas Pa
ž iū ra ) , m a n e apima džiaugs
mas, a ts i randa daugiau vilties... 
Kiek ten suvažiuoja j aunų tė
vui Kiek ir vaikų seneliui Kai 
kurie iŠ labai toli , šimtą mylių 
ne t veža, visą šeštadienį patys 
gaiš'nasi ir nesiskundžia Jie i t ' 
n a m ų d a r b u s padeda vaikams 
paruošti , ir visuose j aun imo pa
rengimuose dalyvauja, ir aukoja 
ir aukojasi. I r t ik norėtųsi kiek
v ienam jų priėjus sakyti: " G a r 
bė jums! G a r b ė tėvams". . 

T a i m ū s ų tautos išlikimo laidas, 
tai mūsų gyvosios, pražiosios lie
tuviškosios atžalos, tai — Lietuvos 
ateitis. 

Kodėl nepasekti jų pavyzdžiu? 
A. R . 

n a m s . To l i au jis pasidžiaugė, kad 
Ir šiemet š'os LB apylinkės pui
ki mergaitė Jolanda Česonytė 
baigė Philadelphijos lituanistinę 
Vinco Krėvės vardo mokyklą. 
Jai įteikdamas apylinkės vardu 
knygą (Igno Šeiniaus "Rejuva-

P A U K S C I A I — AlTDfcJAI 

P ie tų Azijoje ir Afrikoje y r a 
paukšč iukų, mokančių n e t aus t i . 
L izdus j ie pas ida ro , lyg iš au 
deklo, o tą audeklą p a t y s išsi-
audžia . N ė v i enas p a u k š t i s t a i p 
vykus ia i nepas ida ro lizdo, k a i p 
šie. L i zdus daros i iš plonyčių 
žolelių, ją s u suve ja i r pada
r o t i k r ą t a n k ų ir s to rą audeklą . 

o ne gyvenime? 
Vaiko neleidimas į taut inę mo

kyklą kartais ne t iek sąžinės, o 
' „ " į. .. i i i v Z L ~ . Kiekvienos rus ies audėjų uždai 

tuscių ambicijų dauykas. Vaikas . . . . . . , , . , - , , „ ;„ 
, . v l i _ - / v„* _m.jL i v is k i tokie . Vienų apvalus , k a i p 
(o ir m a m a ) si lpniau lietuviškai Į . * r . , 

kamuolia i , k i tų p a n a š u s \ bon-
kas , k a b a n č i a s kak lu žemyn, 

kalba, gėdijasi, gal mokytoja ar 
klasė pajuoks. O gal mokytoja jau 
ką pasakė? U ž s g a u n a , nebegrįž
ta. Arba kiti, n a m i e lietuviškai su 
vaikais nė žodžio nebekalbėda
mi , galvoja, kad n u v e š į mokyk
lą, užsimokės mokestį ir šeštadie
niais jų vaikai k a p m a t atlietuvės. 
Tarp iŠ t ikro nė r a . Lietuviškas 
švietimas yra ir mokytojų ir tė
vų reikalas, abiejų rūpestis ir sun 

trečių p a n a š ū s į pintinėles i r t 
t . Audė ja i gyvena pulkais ir liz 
dus v i s ta isos i medžių sakose , 
nusv i rus ius į vandenį, k a d ne 
pas iek tų g y v a t ė s a r b a beždžio
nės. B e to , audėja i g a n a na r sūs . 
Je igu jų l izdus k a s nor s plėštų, 
pavyzdžiui , beždžionės a r s aka 
lai, t a i j ie pulkais puola priešą. 

kus darbas. Be pas tangų niekad; k u r i a m ne t sunku b ū n a a ts igin-
nebus ir gerų rezultatų. 

Lengvabūdiškesnės šeimos ne
leisdamos pasiteisina, kad vaikai 

Lizdus sus isuka a r b a nusiau-
džia ne t ik audėjai, b e t ir k i t i 

nenori, kad vaikai priešinasi, paukščiai , nors ne t a i p gražia i 
Kęstutis Trimakas skundžiasi pervargimu, žaidi- moka pasigamint i . 

Rašytojas Liudas Dovydėnas. 
Nuotr. Vinco Salšiflno 

na t ion" ) kalbėjo: "Prieš porą sa
vaičių mokslo metų užbaigtuvė-
se esu sakęs, kad neužmirš tum 
mokytojų gražių žodžių, kad 
sektum savo tėvelių puikiu pa
vyzdžiu, o dabar Tave sveikinda
mas noriu pastebėti, kad jei tau 
kada bus sunku ir kai nemigo 
naktyje žvelgsi į žvaigždes, atsi
mink, kad ten už marių irgi ne
vienas lietuvis žvelgia į tas pačias 
žvaigždes vildamasis, kad išeivi
ja pagelbėtų jiems siekiant lais
vės". Jolanda Česonytė ta rė pa
dėkos žodį labai gražiai ir taisyk-
l 'nga kalba. 

Po to pirmininkas supažindi
no su rašytoju Liudu Dovydė
nu. Jis , tarp kitko, sakė: "Grįš-
k i m e mintimis į 1930 metus, kai 
Lietuva iškilmingai minėjo Vy
t au to Didž ojo 500 metų karū
nacijos jubiliejų. Tada spaudoje 
pasirodė korespondencijos, felje
tonai ir eilėraščiai, pasirašyti kaž 
kokio gusarų puskarininkio Do-

Jn>. vydėno, ir tik ką Vytauto Didžio-

leaving ona 
flight 

offancy. 
It's one thing 

to sit around 
a n d d r e a m of faravvay 
places. Bu t vvhen y o u 
decide to go, you 've go t to 
corne u p vvith a t icke t . 
Wishing vvon't m a k e it 
so. Saving vvill get y o u 
there . 

O n e of the eas ies t , 
safest vvays to save is t o 
buy U . S . Savings B o n d s 
th rough the P a y r o l l 
Savings P lan . A Uttle is 
t aken out of e a c h 
paycheck au tomat ica l ly . 
.And the B o n d s vvill 
eventually grow i n t o a 
first-class t icket t o 
anyvvhere. 

No th ing is too far. 
Tahiti , L o n d o n , P a r i s , 
R o m e . Even a t r ip 
a round the vvorld. O r 
jus t a long v a c a t i o n o n 
a Ca r ibbean is land. 
Anyvvhere. 

So go ahead , t a k e a 
flight of fancy. T h e n s t a r t 
buying Bonds so y o u c a n 
take a fancy flight. 

T Ir ?^< « 
.stoclcVs«r 
įn^merica. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
MARCCS ON LOCATION 

PROFESSIONAL CLEANING 
Valome kil imus, baldų apmuša lus ; 
p i a u n a m sienas. Grindis ap tvarkome. 
Valome langrua i r namų reikmenis. 

"Tou'U l ikę w h a t Marco does". 
TeL — 734-7250 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

J D 'S K E Y AND IX>CK SHOP 
Emergency Road Service 

Segal-Kwlkset 
IiOcks installed and repalred for your 
Auto, H o m e or Business. South and 
Sou thves t ; Bonded, insured. 

24 h o u r phone — 436-8200 
2500 W . 51st S t , Chicago 

STASYS ŠAKINIS 
L I E T U V I S D A Ž Y T O J A S 

D a ž o n a m u s i š l auko 
i r i š v i d a u s . 

D a r b a s g a r a n t u o t a s . 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lttke) 

Skambinti 927-9107 

ii 

•% * ' . 

Rą>lacement Windows, Storm Win-
dows. Soffit and Facia. 
Outside Window Trim. 

soirnnvEsr HOME IMPROVEMENT 
Call 581-6920 — Ask for Steve or Tom 

PUSMEČIUI 
$121.00 Cbicagoje 

#93.00 
C i c e r o j e 

(10/20/5/UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 
6529 So . Kedz ie Avenue 

I. BACEVIČIUS — 778-Z233 

iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiitn 
ATLIEKAME VISOKIUS STOGŲ 

DARBUS. Rementuojame mūrą. "Hot 
roofing". EkspertiSkai ir sąžiningai at-
Hekame langų kitavimo darbus. 

Skambinkite dabar — 7254282. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIII 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPW : 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS " 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 

5619 So. Pulaski Rd.. Chicago 
Phone — 581-4111 

* 

-
Daug sutaupysite, pirkdami fla 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foeo nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pinnad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West B3id Slreet 
Tei. — PRospect 6-8998 

•:iiiiiiiiiiii!iiiii!i!iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiniiiimiiiii*i^-

VM> 
^ųr 

A. T V E R A S f 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS §. 

Pardavimas ir Taisymas 
3646 W 69th S t ree t — TeL HE 1-1941 a 

'iiiuiiiniHiiHiuiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiininnttl 
««*ua 

When you put part ofyour sariniįs 
tnto V.S. Savings Bonds ymi're 

helping to builtl a hrit>hterfiirure 
for \our country and for yourself. 

! A puetc 5*rv.c« of mm puoMcano*. 

A A A - I SECTJRITY SYSTEMS 
24 hr. emer. servlce — So.-So. Wcat 
Protect your home & va luables on 
vacatton. Burjflar a l a r tna — Elec. 
door openers. I » d c e d o u t — W e open. 
Ali types locka — F r e e es t lmates 

1412 W. l » t h S*., TeL 1SS-8104 

BBB,S PLASTERDTO 
Atliekame vigus tinkavimo darbus: 

Naujas lubas — sienas. Lopome ir tai
some. Dirbame visame mieste. Skam
bint galima 24 valandas: 929-2354. 

58 E. lOOth Ptace, Chicago. UL 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629 

RŪPKSTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 *aL ryte 0d 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais ano 9 vai. ryto fld 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

T>RAI>*-A-WAY 
C^Mnplete Sewer S«rr loe 

6048 S. T R I P P a a ^ 0 7 9 « 
Qulrk Servk* — P w t Repa i r s 

24 hr . servkse P r e e E « . 
Ali work performed & graaranteed 

BT OV7NER — U E E 
Any & Ali ctagged d r a l n a opencd. 

Complete sewer & p l u m M n g repalr . 
Flfvod oontrols-pumps-check valvea. 

S«rviced & inatalled. 
Orea«e trapą & »ewers & a e ^ e r s 
cieaned. $15 

P a d a n g o s . Pr iekanių ra tų reguliavt- «į 
m a a u b a l a n s a v i m a a . Stabdžiai. Dos> 
UntuvaL I š m e t a m i e j i vamzdžiai i r k i 
ti p a t a i s y m a i . F I K E S T O N E THUBS. 
Whee l a l i g n m e n t and balancing. 
B r a k e s . Shock absorbers . Mufflera 
a n d pipea. T u n e - u p s . LMbrication. 
C h a n g e of oil a n d filters. P 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West $9th Strtet — Ttl. GA 6-7771 

it; 

Va 

Veik ia n u o 7 : 0 0 vai. r y t o iki 8 : 0 0 vai. vakaro. 
Šven t ad i en i a i s u ž d a r y t a — Sav. M I K A S CESAS 
Šeš t ad ien ia i s n u o 7 :00 va i . r y t o iki 4 vsl. popiet. 

• 
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ŠEIMA IR VISUOMENE 
DANUTE AUGIENĖ 

metų proga ruoštas se-
vyko Cbicaigoje Jau

nimo centre dviejų dienu laiko
tarpyje — (liepos 2 ir 4 dienomis 
Senjunarą ruošė Šv. Rašto studi
jų Aurelio iniciatoriai. Į seminaro 
darinis buvo įjungta daug žmo
nių. Kailfcėjo vyskupas Vincentas 
Brizgys, kun. Vyt. Bagdanavi-
čius, kun. T. Kasputis, kun. A. 
Markus, kun. A. Saudaitis, ses. 
Janina Godubickytė. Su vaikais 
pokalbius pravedė seselės kazi-
mierietės L T . Strozdas ir M.T. 
Macys. 

dalyviai buvo suskirstyti į gru
pes, pagal amžių. Gausiausia bu
vo suaugusių grupė 

Matriarchato periodas 
Kun. A Saulaitis .pamoksle iš

kėlė Jdąusimą: "Koks yra tavo 
Dievas? Ar piktas, baudžiantis, 
ar tėviškas? Ar tu jauties dar
nios* šeimos rfairys, kur tau gera 
būti j ar dfrebi.kkd būsi baudžia
mas?" ~ 

§is- klausimas įvedė dalyviais į 
kun. Vyt Bagdanavičius svars
tymą: "Šeimos sampratos raida 
Sv. Rašte". Kas yra šeima? Tema 
labai plačios apimties, liečianti 
visos žmonijos klausimą, nes šei
ma" ̂ egzistavo nuo žmonių sukū
rimo, pneš Senojo Testamento 
atsiradimą, turėjo įvairių lū
žių « t ^ i ^ perlbdais. Jei Pra
džios knyga kalba apie vyro ir 
moters pokalbininkų, draugystės 
porą, jei Abraomo laikai yra 
griežto patriarchato metas, tai 
prieš tai šeima gyveno matri
archato periodą, kuris buvo stip
riai išsivystęs ir ilgaamžis. Mote
ris — daržo kūrėja ir .puoselėtoja. 
Ji rūpinasi šeima ir ją valdo. Jos 
dešinioji ranka — jos brolis, la
bai svarbus asmuo. Vyras gi — 
žiemos svečiais. Jis medžioja, 
žvejoja ir tik retkarčiais grįžta į 
namus pas žmoną. Moteris tam
pa ir miesto bei valstybės kūrėja. 
Tokia padėtis ilgainiui vyrui ima 
įgristi, ir jis pradeda sukilti prieš 
moteri Mozės įstatyme ja-učia-
me tą pasipriešinimą, vengiant 
vedybų su kitų tautelių moteri
mis. 

Sen. Testamente. Įstatymų kny
goje skaitome, kad:... "Ištvirkėlė 
pagimdė 'Izraelį', po to dukterį, 
kurią pavadino "be pasigailėji
mo', ir dar vieną dukterį 'Ne ma
no tauta', bet Ozėjo pranašystėj 
skaitome:" ...Ir Dievas pranašui 
sakė: "Aš pasigailėsiu 'Be Pasigai
lėjimo' ir sakysiu 'tu mano tau
ta".... 

Vedusieji — asmenų 
nepakeičiamumas 

Gražų ir išlygintą vaizdą vy
ro ir moters santykiuose suteikia 
Ižai jas. 

Evangelijų šeima gana miglo
ta. Kristus nėra vedęs, kaip kai 
kurie apaštalai. Apie Marijos ir 
Juozapo šeimynini gyvenimą be
veik neturim užrašytų žinių. Kris
tus apie save kalba, kaip apie 
Sužadėtinį su žmonija, Bažny
čia. Iš to, kad Angelas atsiklau
sia Marijos, ne Juozapo, dėl Kris
taus įsikūnijimo, galime daryti 
išvadą, kad tuo pabrėžiama as
mens svarba, nes vedusieji nėra 
vien biologinė vienybė, bet asme
nų nepakeičiamumas. Anot kun. 
A. Rubšio: "Krikščionybėje mo
teris nėra nei deivė, nei vergė. 
Jos paskirtis būti vyro drauge". 

šeimą, visuomenę. Svambu išug
dyti stiprią individiualybę, dva
sios turtų įsigyti, tobulėti, artėti 
prie Kristaus mokslo ir jį atspin
dėti kitiems. 

Sustiprinkime šeimą 

Kaip tik šiuo metu reikia tuo 

ypač susirūpinti, nes pastebima, 
kad gėrio pradas yra susilpnėjęs 
šeimose ir paskiruose individuo
se. 

Pop Pijus XII, įsiliepsnojant 
karui 1940 sausio 20 d., pasakė: 
"Jei norime visuomenę išvesti iš 
krizės, sustiprinkime šeimą". 

Po kun. Vyt. Bagdanavičiaus 
ir po vysk. V. Brizgio paskaitų 
buvo paklausimų Pasidalinta 
nuomonėmis ir nuotaikomis. 
Kalbėjo Lungys, Prapuolenytė, 
Venclovienė, Zailskas, Orvydie-
nė, Paužuolis, brolis Petras, 
Dumčius, Kantautaitė, Tijūne-
lienė, Dumbrienė. Visi džiaugė
mės vysk. V. Brizgio optimistiš
ku žvilgsniu į ateitį. 

Penktadienį, liepos 4 d., semi
naras buvo tęsiamas 10 v. šv. 
Mišiomis jėzuitų koplyčioje. Po 
to vėl keturios grupės turėjo po
kalbius Jaunimo centre. Suaugu
siems kalbėjo ses. Janina Golu-
bickytė tema: "Dievo Tauta Sv. 
Rašte". 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. liepos mėn. 12 <L 5 

IŠRINKTOJI TAUTA 
Seselės Janinos Gorabickytės mintys Šv. Rašto seminare, 

Chicagoje iepos 4 d. 

Elegantiškoji sadute, šokama merginų VI-joje lietuvių tautikuų lokių šventėje Chicagoje š. n. liepos 6 d. 
Nuotr. K. Izokaičio 

Paskaita pradėta malda: "Mū
sų Dieve Tėve, Tu pašaukei mus 
būti Tavo išrinktąja tauta, Tavo 
dieviškosios šeimos dalyviais. Su
sirinkę čia iš visų pasaulio dalių 
garbiname Tave. Prašome palai
mos mūsų šeimoms ir talkos vi
soms tautoms." 

"Šioje savo konferencijoje 
trumpai perbėgsiu šv Raštą ir iš
kelsiu Dievo Tautos — Dievo šei
mos išsivystymą", kalbėjo seselė 
J. Golulbickytė. "Paminėsiu Vati
kano-dokumentų vietas, kur kal
bama apie Bažnyčią ir užbaigsiu 
praktiškomis išvadomis." 

Tautų pažadas 
— Sename Testamente, kaip 

žinote, tautos pažadas prasideda 
Abraomu. Dievas liepė eiti į sve
timą, nežinomą šalį ir Dievas 
pažadėjo, kad Abraomo karta 

Tiek mnčių iš kun. Vyt. Bag- j bus gausesnė už žvaigždes erdvė-

Sulygina vyro ir moters sąrangą 
Patriarchų šeimoje valdžia iš

skirtinai vyrų rankose. Gal dėl 
to Jko laiko vyrai šalia legalių 
žmonų viešai turi dar kitų mote
rų !ir su jomis santykiauja, nors 
žino ir pripažįsta, kad tai nėra 
paltimos kelias. 

llozės įstatymas lygina vyro ir 
mofers sąrangą Pvz. už paleis-

bausmė lygi ir mote-
riatir"vyrui. Mozė religijos atsto-
vatimą jau palieka kunigiškai 

iM, o ne seimai, kaip buvo 
laikais, nes Dievas 

ne vien su šeima, 
bet||sų įaekvjenu žmogumi. Dė
mėtos ̂ vedybinei 'laimei buvo pir
mais, iš*įrtmas iš kitų pareigu. 
Pvį, vedęs vyras pirmus metus 
ne&ivadėjo eiti į karą. 

Moteriškoji kultūra 
it r 

CiciOTių giesmėje, kuri, mano
mai) parašyta Saliamono laikais, 
taniame naują aspektą moters 
k •fyro santykiavime. Pabrėžia-
msįį šVelnumas, moters pripaži
nimas, fos iniciatyva net pasi-
oufc. 

Ptanašo Ozėjo knyga mus pri
artina dar labku prie moteriš
kos kuHūros. Tai sukėlė sąmyši 

danavičiaus konferencijos. 
Vysk. Vinientas Brizgys nag

rinėjo temą: "Šeimos ir visuome
nės dvasinis santykis". 

Ar yra TAV-Šu visuomenė? 
Kas yra visuomenė? l a i indivi

dų kolektyvas, apribotas teritori
ja. Kas yra įjos dvasia? Pabrėžti
na, kad visuomenė gali būti įvai
ri. Į ją galime žiūrėti tautinių, in
telekto ir liaudies požiūriu. Ar y-
ra Amerikos visuomenė? Teoriš
kai taip, bet praktiškai randame 
kad Amerikos visuomenėje esa
ma daug kitų tautų elemento ir 
nuotaikų Ir labiausiai vientisoje 
visuomenėje nėra vientisos dva
sios. Ji būna dvilypė. Sakytum — 
pliusas ir minusas, balta ir juoda 
spalva, gėris ir blogis. Vieni mel
džiasi, kiti tuo pat metu žudo, 
vagia, kelia orgijas. Vienos mo
terys kovoja už moterų teises, a-
bortus, kitos tuo .pat metu tam 
priešinasi. Išryškėja toji kryptis, 
tas fenomenas, kuris stipresnis. 

Visuomenę sudaro individai. 
Individai normaliai ateina iš šei
mos. Individai veikia aplinką, 

sprendimuose. Izraelis neištesėjo 
sandaros sutarties ir liko neišti
kima tauta. 

Dievas gi vistiek laikėsi savo 
pažado, liko ištikimas savo tau
tai ir jos nenustojo mylėjęs. Tau
ta grįžo į savo žemę. Po ilgų ban
dymų tauta buvo pasiruošus pri
imti Dievo Žodį — Jėzų Kristų. 
Kristus gi atėjo ne išnaikinti tos 
tautos, bet ją padaryti tobulesnę. 
Kristus išpildė Izajaus pranašys
tę, ikad alkani bus papenėti, ser
gantieji bus pagydyti, akli matys, 
neturtingiems bus skelbiama E-
vangelija, nes Jėzus yra Meilė. 

Valdantis turi tarnauti 

Kaip kunigas, Kristus yra tarpi
ninkas, kurs aukoja pats save už 
pasaulį m veda į -šventumą, mc* 
kydamas: "Būkite tobuli, kaip ir 
jūsų dangškas Tėvas". Kristus -
Karalius, bet Jo karalystė nėra iš 
šio pasaulio. Jo karalystė yra ne 
tautų valdžiose, 'bet žmonių šir-

tamauti kitiems. Kas nori būti 
aukščiausias, turi nusižeminti. 

Šv. Dvasios atsiuntimu įstei
giama Bažnyčia. Apaštalai, su
pratę Kristaus mokslą, Skelbia 
Dievo Žodį.visam pasauliui ir vi
soms tautoms. 2ydams ir pago
nims, nes Bažnyčia yra visuotina 
— visiems Laikui bėgant, Baž
nyčia — Dievo tauta stiprinama 
kankinių krauju. Ją veda Petras ir 
apaštalai, po jų — popiežius ir 
vyskupai. Bažnyčios tėvai aiški
na Dievo 2odį. Aukojamos šv. 
Mišios, teikiami sakramentai. 
Kristaus darbas tęsiamas. Bažny
čia augo ir plito. Lietuva, kad ir 
pavėluotai, įsijungia į Bažnyčią 

ir tampa uoli katalikiška tauta. 
Kiekvienas mūsų per krikštą e-

same įjungiami į Bažnyčią, tam
pame jos nariais, turime liudyti 
Kristų ir Jo mokslą, siekti šventu
mo, melstis už kitus, tarnauti ir 
padėti kitiems. Bažnyčios doku
mentuose rašoma: "Kiekvienas 
Kristaus mokinys yra įpareigotas 
pagal išgales skleisti tikėjimą. 

"Bažnyčia jungia maldą su dar
bu, kad visas pasaulis taptų Die
vo tauta," — šia citata seselė Ja
nina Gohroidkytė baigė savo žo
dį. 

Po paskaitos seselė J. Golubic-
kytė klaisytojams iškėlė keturis 
diskusinius klausimus atskirose 

anketose. Vienas tarp jų buvo: 
"Koks gali būti panašumas ar 
skirtumas tarp Izraelio ir lietuvių 
tautos? Kuo Lietuvos Bažnyčia 
praturtina visuotinę Bažnyčią." 

Diskusijos vyko gyvos, pasisa
kymai nuoširdūs. Buvo pasi
melsta, paskaityta iš šv. Rašto 
(skaitė Bubnys), pslamių, sugie
dota "Marija, Marija. Amerikos 
šventės dieną buvo prisiminta 
Lietuva ir joje viltimi gyveną ir 
Dievui ištikimybę išlaikantys 
broliai bei seserys. Seselės Jani
nos, nors čia gimusios ir išaugu
sios, lietuvių kalba yra beveik to
bula. Tai šviečiąs pavyzdys 
mums, vėliau atvykusiems. 

Danutė Augienė 

į se, kaip smiltys ant jūros kranto. 
Pažadas pakartodamas Izaokui ir 
Jokūbui. Toji šeima išsiplečia ir j dyse- Jo ir valdymo metodas ki

toks. Kas nori valdyti, turi pats atsiranda Egipte Juozapo laikais. 
Dievas -pasirodo Moze-. Žmonės 
ima jungtas ii Dievo padedami 
išbėga iš Egipto vergijos. 

Dievo tauta gimsta dykumoje, 
kai Dievas padaro sandarą su sa
vo žmonėmis. — Aš būsiu Die
vas ir jūs būsite mano tauta, — 
kalbėjo Viešpats. Buvo dvi tos 
sutarties dalys: Dievo pažadas 
globoti žmones ir žmonių paža
das Dievo klausyti. 

Tęsiant Senojo Testamento is
toriją, matome tris skirtingas 
žmonių grupes, kurios ugdė Iz
raelio tautos progresą. 

Pirmieji - pranašai, kurie skel
bia Dievo valią. Moko garbinti 
Dievą ir vaikščioti tiesos ir tei
singumo keliais. Po jų sekė ku
nigai, kurie tarpininkavo tarp 
Dievo ir žmogaus, aukojo aukas 
ir vedė prie šventumo. Tretieji -
karaliai. Jų viešpatavimas tęsėsi 
šimtmečius. Jie iškrypo iš doros 
kelio, neklausė Dievo, nesirūpi
no vargšais ir buvo neteisingi 

SUKAKTUVINIS GINTARO BALIUS 
ką duodi kitiems". Baliaus komi-

Romantiškai puošnioje Hil-
ton viešbučio salėje, Cnicagojs, 
per 400 viešnių ir svečių šven
tiškoje nuotaikoje sutiko 20—tą 
grupę jaunų gintarėlių. Tai 
Chicagos lietuviu moterų klubo 

tetui pirmininkavo 
Denise Vaikutienė. 

energinga 

Los Angeles vyr. "Gražinos" būrelio skaučių dalis, suruošus! dailininko Ado
mo Galdiko parodą. 13 kaires Į dešinę sėdi: Daiva Juslonienė, Genovaite Ne-
fiene, Birute Prasauakienė, Stasė Koronkevičienė, viešnia soliste Jonuskaite-
Zauniene ir Dalia Sodeikienė. Stovi: Nora Sakalauskiene, Nijole Zigienė, Van
da Žeimiene, Irena Vilkiene, Lione Vilimiene, Nelė Mockuvienė ir Petro
nėlė Valiulienė. 

Gintaro 
kOTMjIe 

bailaus kotflijona* 
i D««il"'arrilp*i# r 

<Valr*ie> 
Ka!iaus k 

Ir 20-tolo Gintaro baliau* debiutante* 'd«>«ln£)e> 
mtMo pirm D*nt*«> Vaikuti no* 

pirm. gen. Lietuvos 
Nuotraukos LeweUyn Studk> 

tradicinis parengimas, susilaukęs 
gražiausių atsiliepimų iš ameri
kiečių ir lietuvių stebėtojų. 

Kiekvienas debiutančių prista 
tymas reikalauja didelio rengė
jų pasišventimo, pradedant 
kruopščiu planavimu, detalių 
studija, koordinavimu ir baigiant 
nepaprastai gilų įspūdį palie
kančiu momentu — pristatymu. 
Čia kiekviena gintarėlė, nešina 
trispalve gėlių puokšte, palydi
ma specialiai šiam vakarui or-
kestruota lietuviškų liaudies 
melodijų muzika: Rita Bazytė — 
"Du broliukai kunigai, Lai
mutė Karolina KauŠaitė — "Pas 
močiutę augau". Sharon Kostru-
balaitė — "Supinsiu dainužę"; 
Mary Oksaitė — "Ant kad no 
karklai siūbavo"; Neris Pupiūtė 
— "Ar aš tau, sese, nesakiau"; 
Vilija Sutkutė — "Kai aš turė
jau"; Ramunė Tričytė —"Kur 
lygūs laukai" ir Judita Vaikuty-
tė — <fVilniaus kableliai". Ne
mažiau sentimentalus yra ginta
rėliu šokis Vainikėlis. Po to — 
kotalijonas su palydovais, kurių 
tarpe matome Andrių Jurczyk, 
'Tomą Zulaną, Rimą Bacevičių, 
Vytą Kleizą, Bart Kostrubalą II, 
Terrence Lynch, Gytį Petkų, Li
ną Klygi, Kęstutį Laukaitį, Aud
rių Sriubą, Robertą Kuzą, Petrą 
Bftiūdžių, Domą Lapkų, Rim
gaudą Kasiulį, Joną Vaikutį, Jr., 
Martyną Gramontą. Gi praėju
sių metų debiutantės — Joana 
Balvicb/utė, Svajonė Kerebytė, Sil
vija Kučėnahė, Linda Lutkutė, 
Deborah Martin, Dana Sutkutė, 
Jearme Vaikutytė ir Susan Vilei-
kytė, paispuošę gintaro spalvos 
sagėm, asistuoja gintarėlėm ir 
papildo grakštų kotiljono šokį. 

Gintaro Baliaus rengėjų tiks
las yra ne tik Ketuvaačių prista
tymas visuomenei, bet ir sutelki
mas iėšų mūsų studijuojančiam 
jaunimui paremti vienkartinėmis 
stipendijomis. Šįmet 1,000 do»l. 
sumos čekiai įteJktĮi šiems stu
dentams: Arūnui Kaminskui, Rim
gaudui KasiuAiui ir Birutei Ta-
mulynaitei. Tai yra konkretus 
pavyzdys įgyvendinamo klubo 
obalsšo "Gyvenimo vertė yra ma
tuojama ne tuo, ką gauni, bet 

M. K. 

MŪSŲ VEIKLA 
Moterys Sv. Rašto seminare. 

Vida Dumbrytė - Tijūnelienė iš 
pasauliečių yra pagrindinis as
muo, kuris rūpinosi ir planavo Šv. 
Rašto seminaras. Jai nuoširdžiai 
padėjo Raminta Rudaitytė -
Marchertienė ir Irena Simonytė 
- Baleišienė. Liepos 2 ir 4 dieno
mis vykusiame seminare rūpes
tingai talkininkavo Gabrielė Dzir-
vonienė, Albina Dumbrienė, Ju
lija Lungienė, Jonė Meškauskie
nė, Alicija Rūgytė. 

Aldona Ankienė padovanojo 
kepinių užkandai. 

PERDUOKIT TAI 
ATEINANČIAI KARTAI 

Jėzuitas VValter J. Burghardt to
kiu pavadinimu — „Tell the 
Next Generation" — paruošė 
knygą, kurią išleido Paulist Press, 
New Yorke (225 psl., 6,95 dol.). 
Tai rinkinys jo kalbų religinėmis 
temomis, turint prieš akis moder
nųjį žmogų ir didžiuosius Krikš
čionybės idealus, kuriuos jis nori 
būti perduodamus būsimoms 
kartoms, kas yra ne vien dvasi
ninkų, bet ir motinų uždavinys. 

Autorius yra įdėjęs daug dar
bo į kiekvieno skyrelio paruoši
mą, dėl to jie išėję turiningesni. 
Skaitytoją dar sudomina tuo, kad 
nusako aplinkybes, kuriomis sky
relio mintys atsirado. Autorius 
siekia įtaigoti skaitytoją pažangė-
ti gėryje Jis klausia: „Ar Jūsų gy
venimas kam nors ' atskleidžia, 
kad Kristaus karalystė formuo
jasi? Ar Jūsų krikščioniškumas 
neša kitam Kristaus taiką, at at
perka ką nors iŠ (blogio) vergi
jos?" 

Autorius išryškina ir socialine 
mintį, primines, kad pasaulyje 
yra 460 mil. badaujančių žmo
nių, kurių apie 10.000 kasdien 
miršta iš bado. Pagaliau autorius 
iškalbingai primena: atminki, 
kad jei esi mediciniškai gyvas, tai 
dar nereiškia, kad esi dvasiškai 
gyvas. J. Pr. 



DRAUGAS, šeštadienis, liepos mėn. 

Clevelande, nesimatę 40 metų, susitiko V. šenbergas ir is Australijos atvykęs 
VI Dumčius Nepriklausomybes metais abudu tarnavo Lietuvos karo 
aviacijoje. Nuotr. V. Bacevičiaus 

SU JULIUM STANISKIU ATSISVEIKINANT 
1980 m. birželio 19 d., eida

mas septyniasdešimt šeštuosius 
savo amžiaus metus, Baltimorė-
je mirė Julius Staniškis. Palaido
tas birželio 23 d. Clevelande Bu
vo gimęs 1905 m. vasario 28 d. 
Meškučių kaime, Marijampolės 
valsčiuje ir apskrity. Mane su ve
lioniu jungė kilmės vieta, tos pa 

Tačiau taip pat brėško Lietuvos 
nepriklausomybės aušra, suda
riusi sąlygas mums mokytis jau 
lietuviškoje mokykloje. Ją galėjo 
me baigti 1918 m. Marijampolė
je vietoj rusiškų "kleasų" buvo 
įsteigta lietuviška "Žiburio" gim
nazija, vėliau suvalstybinta ir pa
vadinta šios gimnazijos auklėti-

Čios mokyklos, priklausymas toms į nio Rygiškių Jono vardu. 1918 
pačioms organizacijoms, tie pa
tys tautiniai ir ideologiniai rū
pesčiai bei siekimai. Tad savo Bi
čiuliui prisiminti taip pat ski
riu šiuos kelis žodžius. 

Abu augome ir brendome tais 
laikais, kai lietuvių tauta jau tu
rėjo daugiau savarankiškumo. Ji 
jau buvo atgavusi savo spaudą, 
jau buvo įvykęs Didysis Vilniaus 
Seimas, mokyklose buvo leista 
dėstyti lietuviu kalbą, galėjo 
steigti savo švietimo ir ūkio orga
nizacijas ir t. t. Gimtajame Meš
kučių kaime 1913 m. buvo pa
statyta pradžios mokykla, atida-

m. rudenį išlaikėme egzaminus į 
jos antrąją klasę. Prasidėjo Ju
liaus ir mano mokslas gimnazi
joje. 

Mes čia ruošėmės nepriklau
somos Lietuvos gyvenimui ir dar
bui. Tai, ko negalėjo duoti gim
nazija, papildė lietuviška organi
zacija. Mudu su Julium įstojome 
į ateitininkus kur brendo visuo
meniniai mūsų polinkiai. Daug 

Į įtakos taip pat mums turėjo as-
| meninės draugystės. Tokiam in
tymiam būreliui priklausė Julius, 
Antanas Januševičius, iš mergai-

sokius asmeninius visuomeninius 
nukrypimus jis laikė teisinės są
monės ir visuomeninės tvarkos 
apgailėtinu pažeidimu. 

Mane su velioniu jungė ne tik 
jaunų dienų draugystė, ne tik 
mokslo metu bičiulystė, bet ir 
tokie saitai, kurie gyvenimui ir 
darbui teikia gilesnę prasmę bei 
išliekamą turinį. Tokie keliai pra
sidėjo dar laimingaisiais mokslo 
metais, jie nenutrūko gyvenimo 
vingiuose, jie man brangūs ir da
bar, kai mano draugai vienas po 
kito pasitraukia iš gyvųjų eilių. 
Pirmasis išėjo Antanas Januševi
čius, nužudytas vokiečių koncen
tracijos stovykloj, antroji Albina, 
dabar išėjo ir Julius. Kiekvienam 
yra skirtas neišvengiamas kelias, 
ir tikime, kad ir vėl visi susitik
sime. Stasys Bcarzdukas 

Š A C H M A T A I 
— Pasaulio pretendentę pus

finalio mačai prasideda liepos į 
20 d. Argentinos sostinėj Bue
nos Aires rungsis sovietų dm 
PolugajevskJs su KorČnojum, 
kuria 1978 m. pasitraukė iš So
vietų S-gos ir dabar gyvena 
Šveicarijoj, o Reikjavike, Islan
dijoj, susitiks Vengrijos dm 
Portisch su Vokietijos dm Hueb-
neriu. Paskirta po 12 partijų; 
laimi tas, kuris pirmiau surinks 
6,5 taško. 

1360, K. Merkis 1117, M. Brazis 
1036, T. BuUockus 879, M. bu
cas 780, R. Valuckas 727, E. 
Louka 528, E. Timutis 242. 

K. Mestis 

D f e M E S I O 
$35,000 — 2-jų krautuvių mur. pasta
tas, 55 pėdų pločio: viena patalpa 38 
p. pločio, antra 17 p. Atskiri Šildymai. 
2 mas. garažas. 71-os ir Rockweil 
apylinkėje. 

Skambint — 476-2427 

C L A S S I F I E D G U I D E 
K I A L 1 8 1 & 1 E 

P4CKAGE EXFRESS AGE.VCY 
MARIJA NOKEDKIENB 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
L»bai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos saad£Uq. 
2«0S V . 6» St., Chicago, VL 60629 

TEL. — WA 5-2787 

Beverly Shorea Indiana prie 
ežero švari rezidencija 6 ir 1V£ 
kamb. Planus sklypas. Nauja 
gazo šiluma. Taksai tik $360. 
Gar. Reikia parduoti Skambin
kit 925-6015. 

iMiiiniiiiiiniiimiiiiuiiuuiliiiiiiiiiiiiiiii 
BRICKVVORK • TUCKPOINTING 

CKMNEY REPAIR 
40 years experience in industrial, 
commercial and residential work 

J. LEONARD — 458-8874 
CHGO. TEL. — 525-OM1 
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— Los Palmes tarptautinį 
turnyrą laimėjo trise; Anglijos 
dm Anthony Mails su sovietų 
dm T. Petrosjanu ir Geleriu, 
visi trys surinko po 8,5 taško iš 
11 galimų. 

— JAV moterų pirmenybes 
laimėjo niujorkietė Rachel 
Crotto, surinkusi 10,5 taško iš 
11 galimų. Antra baigė R. Na
rui iš San Francisko — 8,5, tre
čia — ilgametė JAV moterų 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII 
Marija Aukštaiti 

I Š E I V Ė 
Pasakojimai. 266 pusi. Išleido 
A. Navikevičius 1980 m. Spaus
dino Litbo-Art Ltd. Toronto. 
Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45^5 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 
miiiiiiiiiiiiiiiiiitiiHiniiiiimiiiiiiiiiiimii 

DOWNERS GROVE 
4,200 Sąuare feet store, Office or 

light manufacturing. Ample parking. 
Immed. occupancy. 501 Rogers Street 

TEL. — 968-1112 

Savininkas parduoda mūrinį, kampinį 
2-jų butų namą arti Marąuette parko. 
3 miegami apačioj, 2 miegami viršuj. 
Liuksus beismentas su baru. Atskiri 
apšildymai karštu vand. 2 maš. gara
žas. Namas apie 20 m. senumo. Kaina 
$85,000.00 arba geriausias pasiūlymas. 

Skambint — 778-5873 

R E A L E S T A T E AEJLF HANTED — isOTEBtfS 

čiu Albina Kazlauskaitė, Ona • čempionė iš Kalifornijos D. Sa-
Liorentaitė, Juzė Pakalkaitė, Mi
kasė Budrevičiutė, taip pat aš. Ši 
mūsų draugystė reiškėsi susiti
kimais, bendravirmi, tarpusavio 
pagalba ir kitais būdais. 

Gimnaziją baigėme 1925 m. 
pavasari ir išvykome studijuo
ti į Lietuvos universitetą Kau
ne. Pagrindine studijų Šaka Ju
lius pasirinko Lietuvos istoriją. 
Ją baigęs, vėliau dar studijavo 
ekonomikos mokslus, taigi įsigijo 
dvigubą specialybę. Seimą su Pet
ronėlė Kazlauskaitė sukūrė 1932 
m. ir susilaukė dviejų vaiku — 
Džiugo ir Romos. Jie augina še
šis vaikaičius. Duoną užsidirbo iŠ 
pradžių tarnaudamas universite 
to raštinėje buhalteriu, vėliau 
VDU klinikų statybos komisi
jos sekretoriumi, klinikų admi-

riusi jaunimui duris į mokslą iri| nistratorium, klinikų direktoriaus J 
Šviesą. Jei ankstyvesnę kaimo "da- i pavaduotoju administracijos ir t S 
raktoriaus" mokyklą lankė vos ūkio reikalams. Taip pat aktyviai 
keliolika vaikų, dabar į mokyk- dalyvavo ateitininkuose, kur kar
ią jų susirinko jau keliasdešimt.1 tu su kitais 1926 m. įsteigė Vy-
1913 m. rudenį šioje mokykloje tauto klubą ir ėjo įvairias parei-
taip pat atsidūrėme ir mudu su. gas ateitininkų studentų ir sen 
Julium. 

vereide — 7,5 tš. 
— Lenkijos vyrą pirmenybes 

Lodzėje laimėjo tm A šnapik, 
surinkęs 10,5 taško iš 16, sekė 
dm V. gmidt 10, A. Kuligovskis, 
J. Prževoznik po 9 taškus. 

— Ibe Chess Comspandent 
birželio nr. talpina žaidikų Ra-
ting List, kuriame randame ke
letą lietuvių. Aukščiausį įverti
nimą turi V. V. Pačiauškąs 

Marąuette Parko ir Apylinkių 
NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO 

GREITAS I S SĄŽININGAS 
Aptarnavimas 

K r e i p t i a i 
DANGUOLĘ VAUENTJNAITĘ 
Centary 21 — Bemooo Realty 

3215 W. 63RD STREET 
Tel. 436-7100 arba 4344)935 

9 butų 2 aukštų mūrinis prie 
63 ir Whipple. Nori parduoti. 
Telef. 925-6015. 

Geras investavimas! šiltame ir sausa
me klimate, kur nėra artryiių ir ro-
matu, skubiai parduodamas 3 mieg. 
mūr. namas su orandžių ir figų med. 
kieme. 5%% morgičius. « $375.00 nuo
ma. $123.00 m. įnašas. 

3800 N. Stb Ave., Phoenix, Arz. 85013. 
TeL 279-3321. Barr. 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį nuo 
1-os iki 5-os valandos. 

4 KAMBARIŲ MOKINIS 
Didelis sklypas — 37 x 125 p. Nu

mažinta kaina. 

BELL REALTORS — 778-2233 

BY OWNER — Garffeki Rkige. Near 
Archer Ave., West of Austin. 3 bed-
rooms, 2 full baths, finished bsmt. 
2 car garage. Upper 60*8. Call after 
5:0Q p.m. 581-6157. 

ELMWOOD P ARK 
O P E N H O U S E 
SUNDAY 1 TO 4 P.M. 

2110 NO. 72ND COURT 

'suioojpaq C -ųsu8u3 5puq aArpwwv 
2 baths, 2% car garage. Well main-
tained. New roof. Close to schools, 
CTA and trains. Mid $70's. 

By owner - 453-3492 

M I S C E L L A N E O U S 
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Liaudies menas ir kitkas 

RJL'a and LP-Va 
Operine* On AU Sbittm 

Pleasant aurrouadtnssp 
Coag-eniaJ co-work«r» 

TOP SAL.ART * 
PLAZA NURSING CENTER 

S&5S Mayuard, Nile*, mtaote 
TEL. — 167-7000 

HAIR STYLIST/PARTNER WANTED 
with good expenence, for Northbrook 
beauty salon. Excellent opportunity in 
good location. 

MICHAEL'S HAIR STUDiO 
Call — 272-1149 

•• •' ^ " ^ m ! • m • 

"Drauge" 
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INVESTUOTOJAMS 
Už žemą nuošimtį — puikiame prie

miesty — 8 metų senumo liuksusinis 
mūr. 3-jų vienetų namas. 2 butai po 
3 mieg ir vienas su 2 miegamais. 
Naujas- 2į4 maš. garažas. Prašo 
$119,900. Galima VA paskola 

CENTURY 21 — BEACON 
3215 W. 63rd St. — 436-7100 

iiiiiiiitHiiiiiiniiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 

N O B I P I B K T i 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuil 
AUKSAS? DEIMANTAI? SIDABRAS? 

MONETOS? SENENOS? 
Sužinokite kodėl CLAY moka 

daugiau. 
TEL. — 585-6210 

IIIIIIIIIIIII1IIIIHIII1IIIIII1I1HI11U1UUU1I11I 

Dienraščio "Draugo" adnu-
oistracijoje galima pasirinkti j -
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją is pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti save 
giminėms ar draugams-

- Draugo" adresas: 4545 Wes1 
6Srd St, Chieago, DL 60629. 
iiiiiuiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiit 

VYBAl S MOTEBYS 

PROOF OPERATOR 
BzceUent opportunity ta now ava.ll-

able lor an experienced indivldual 
to join our maccesaful bankine in-
stitutton. 

Individual should have at leaat 
oae year prevlous experience and 
be capable ocr hajuiling ail d uties 
o i the proof department. Fine po-
attion for ambitious selfatartar to 
advance Into aupervlaory capacity. 

We offer an exceUent salary and 
benefits program with gTOwth pa-
tential. Por interview appointment 
pleaae apply in person or caU: 

Stnart Aling 

6 2 2 - 7 1 0 0 
CAPTTOL BANK OF CHICAGO 

4 8 0 1 W . Fullerton A v e n u e 
Caucago, IL 60639 

An Eq.ua! Opportunity Employ«r M/P 
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Julius Staniškis 

ALL STATE L10U0RS 
3 2 4 7 W c s t 6 3 r d S t r e e t 

TeL RE 7-C502 
SALE DATES: SATURDAY, JI7LY 12TH 

THBTT MONDAY, JULY 14TH 

Right reserved to limit ąuantities and correct printing 
errors. Prices subject to State and County tax where 
applicable. 

H A U J A V I E T A 
Susitarti telefonu 

Valdis Reai Estate 
2644 W. 69th Streel 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

i *— 

Meškučių kaimas buvo apskri
tai lietuviškas, visi jo gyvento
jai kalbėjo tik lietuviškai, į dau
gelio ūkininku namus parėjo lie
tuviški laikraščiai. IŠ Meškučių 
buvo lengvai pasiekiama Mari
jampolė, į aplinką spinduliavusi 
savo religine, moksline, tautine 
ir kitokia šviesa. Marijampolės 
rusų gimnazijoje, kur mokslus 
ėjo Basanavičius, Kudirka, buvęs 
Lietuvos prezidentas Kazys Gri
nius, kunigai Būčys, Matulaitis, 
kur tautinio atgimimo šviesą sklei 
dė Petras Kriaučiūnas, iš Meškų 
čių kaimo jau taip pat mokėsi 
kun. Juozas Vyšniauskas, jo bro
lis Jeronimas Vyšniauskas, Ka
zys Ališauskas, visi buvę aktyvūs 
nepriklausomos Lietuvos darbi
ninkai. 

draugiu organuose. Padėjo 1928 
m. suorganizuoti Mūsų laikraš
čio administraciją ir buhalteriš
kai tvarkytis Sv. Kazimiero drau
gijai, Saulės draugijai, 2aibo » 
bendrovei ir kt. E Lietuvos Julių 
su šeima išbloškė ateinanti ant
roji bolševikų okupacija. Vokie
tijoje mokytojavo ir vicedirekto-
riavo Eichstatto lietuvių gim
nazijoje. Į JAV atvyko 1949 m. ir 
aktyviai įsijungė į išeivijos lietu
vių gyvenimą. Iš pradžių moky
tojavo Clevelando šeštadieninė
je Vysk. M. Valančiaus mokyk
loje, vėliau dirbo JAV LB krašto 
valdvboje (1955 — 61 m.), PLB 
valdyboje (1963 — 68 m.), JAV 
LB Clevelando apylinkės valdy
boj, Ateities klubo valdyboje ir 
kitur. Jis LB kūrė, stiprino ir ug
dė. 

HENNESSEY COGNAC 
750 miL 

10% — 20% — S0<& pigiau mokSatt 
už apdraada nuo ugnies ir automo
bilio pas mos. 

FRANK ZAP0L1S 
Tetet — OA 4-S654 

3208% West 95tb Street 

$10.99 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 

! Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
J j sąlygos. 
• i 2 butai — medinis. 68 ir Maple-

wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungaiow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
• Insurance — Ineome Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraueto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ik toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL _ WA 5-&06& 

8KLP WAMTED — VYRAI 
M M M > H > > > 

EXPERIENCED PIPEFITTER 
needed. At least 3 years experfence. 
Excell. conditions and benefits. 
STAUFFER CHEMICAL COMPANY 

Uth and ArnoM Streets 
Chicago Heights, Illinois 

An Equal Opportunity Emj>k>r»r 

IŠNUOMOJAMA — POR BENT 

UNION PBER, MICH., ISNUOM. vasa
rai butas ar kambariai prie ežero. Su-
augusienis. Skambint (616) 4«»-1600. 

ISNUOM. 4 kamb. butas suau-
siems. Marącette Parke. 

Skambint 434-2813 

ISNUMIOJAMAS 4 kambarių butas 
Marąuette Parke. Teirautis 

TeL 737-8534 arba 737 72SS 

M I S C E L L A N E O U S 

asasa 

MARNIER COGNAC 
750 miL $8.59 

JACQUT" r \SDJN BRANDY 
/dO miL $5.69 

> « M l M K M M I « m H « 

V A L O M E 
KILIMUS LB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rttių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 
v » M M M M M l M M M H I H t » I 
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M. A. $ I M K U S 
I.\OOME TAX SERVICE 

NOTARY P V B U C 
4259 So. Msplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETTBfiS PRASTMAI Ir 

kitokie blankai 
miiniiinmuiiiiiiiiuiiiHMnuiimmumii 

Julius priklausė prie tų žmo-
Nors Meškučių mokykloje! nių, kurie mažiau kalbėjo, bet 

mokytojavo lietuvis Andrius Bliu daugiau dirbo. Tai buvo pareigos 
džius, jam buvo skirta mus auk- žmogus. Žinojai, kad pareigas ir 

ROYAL CROWN 
of DIET RITE COLA 

8—16 oz. bottles 
P t e Deposit $1.19 

HEINEKEN BEER 
Imported 6—12 oz. bottles $ 3 . 5 9 

&»- $13.99 

lėti rusų dvasioje. Joje buvo dės
toma rusiškai, mums buvo drau
džiama kalbėtis ir net į mokyto
ja kreiptis lietuviškai, bet taip 
pat jau turėjome ir lietuvių kal
bos pamokas. Tačiau mūsų moks
lą trukdė 1914 m. prasidėjęs pir
masis didysis pasaulinis karas. 
vokiečių okupacija ir kitos su 
šruo Įtaru susijusios aplinkybės. 

pasiimtus uždavinius jis atliks. To 
paties reikalavo ir iš kitų. Pri
klausymas politinei srovei (jis bu
vo Lietuvių Krikščionių Demo 
kratų sąjungos narys) jam reiš 
kė pakilimą aukščiau savos sro
vės, taigi interesus ir darbus, ku
rie visiems bendri, kurių reikia 
pirmiausia lietuvių tautos ir Lie 
tuvos tikslams bei interesams. Vi-

ROYAL ALCOHOL 
190 Proof 750 nil. $6.29 

We'li help you make the right movė. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. — 76741600 
Inaependently owned and operated 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
ir kitas kranus 

NEDZINSKAS, 4058 Archer Ave. 
Chicago, m. 60632, teL 927-588t 

uiituiiiiiiuiiiHuniiiHiniHuimiiiiiiinii 
P L U M B I N G 

Licensed, Bonded, Insored 
Nauji darbai ir pataisymai. Vir

tuvės ir vonios kabinetai Kerami
kos ir k t plytelės. Glsss blocks. 
Sinkos vamzdžiai iivalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 686-2960 
iiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiuiuiuutiiuiii 

SEAGRAM'S 742ROWN 
750 miL 

Cdse oi 12 
$4.49 

$51.70 
CHTVAS REGAL SCOTCH 

750 miL $10.99 

iiiiiiiiiiuinniiiiiiuHiiiiiiiiiniiiiiiiitmii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notartatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
»»mminnim>mmuniim»uimiiiiinm 
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SKELBKITaS "DRAUOIT. 
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liiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiimiimiti 
!; įvairia prekfc) paslrinklmaa n»-

bramrlal Ii mūsą sandžbo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St., Ghleago, HL 00829 

SIUNTINIAI 1 UETUYą 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Vslantinas 
HumummiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiiitHiiiuuui 

iiiiiiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiuiniiniuuin 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 SL, tfcL 776-1486 

iiitiiiimiiimiiiiiiiiiiiiitimiiiiiiimiiiitii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5896 
iHiimiHiiiiuimHuiitiiiuuiiumiiiMiiiii 

Perskaitė "Drangą" duokit* 
j} kitiems pssiskaltyu 

iiiiiiiiiiiiuimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiit* 

L I K S V E I K A S 

Raiša URBONIENE atlieka 
pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BTJLSKIS. 

Garso režisorius Paulius Ja-
siukonis. ISleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood, California. 

Raina su persiuntimu $8-95 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, m5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 
iiiiiiuiiiniTurnniiiiiiniiiiiiiiiuiiiiHiinii 
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Apsimoks skelbtb dien. DRAUGU, 
nes jis plačiausiai skaitomas tt»-
tjvtq dlenrsitto gi sketbimn ksl 
nrm vra vteMms prieinamo* 
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Marija Šlapeliais savo bute 1972 m. 

Hm* i 

MARIJOS ŠLAPELIENĖS ŠIMTO METŲ 
GIMIMO SUKAKTIS 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Vilnius nuo seno lietuviui dvel
kia istorine senove ir jos roman
tizmu, todėl nepriklausomybės 
priešaušryje buvo tartum tautinis 
magnetinis taškas, traukęs to me
to lietuvius veikėjus jame apsigy
venti ir išvystyti kultūrinę veiklą. 
Daugumą tu veikėjų, dainiaus žo
džiais, jau seniai užmigdė kapai, 
bet jų darbai liko ateinančioms 
kartoms. Senesnieji išeiviai dar 
prisimena, kad kadaise Lietuvos 
mokyklos, ypač pirmosios vokie-

- 4iu okupacijos metais, apsirūpin
davo vadovėliais, knygomis ir ki
ta mokykline medžiaga iš Vil
niaus, daugiausia iš Marijos Šla
pelienės knygyno. Marija Šlape
lienė su savo vyru dr. Jurgiu 
Šlapeliu yra labai daug nusipel
nę tautinėje ir kultūrinėje srityje. 
Sių metų birželio 5 d. sukako 
šimtas metų nuo tos garbingos 
moters gimimo. 

Santa Monicoje, Calif., gyve
na Šlapelių dukterys Gražutė Ma
rija Sirutienė ir Laimutė Elena 
Graužinienė. Šimtmečio sukak
ties .dieną Šv. Jono ligoninės kop
lyčioje tėv. B. Markaitis, S.J. at
laikė Mišias už jų mirusios ma
mytės sielą. Vakare Siručių na
muose šeimos artimųjų ir vilnie
čių būrelyje ta sukaktis buvo kuk
liai atžymėta. M. Grušienė, as
meniškai gerai pažinojusi Šlape
lių šeimą, apibūdino Mariją Šla
pelienę, paskaitė ištraukų iš atsi
minimų. Išklausyta iš magnetofo
no juostelės pasikalbėjimas su 
Marija Šlapelienė kultūrinėmis 
temomis. Bendrai pasidalinta pri-

vavo lietuvių visuomenės ir poli
tikos darbuose, nes tuo metu tau
tinio išsilaisvinimo idėjų įtakoje 
vyko stiprus pasipriešinimas prieš 
caro valdžią dėl spaudos laisvės. 
šios veiklos dalyviai buvo lietu
viai inteligentai ir darbininkai, 
kurie, susirinkę vadinamuose va
karėliuose, dainavo lietuvių liau
dies dainas ir šoko tautinius šo
kius. Charakteringa, kad atsiras
davo daug jaunimo iš aplenkėju
sių šeimų, kurie mielai mokėsi lie
tuvių kalbos. Juos mokė Jurgis 
Šaulys dažniausia Marijos Pieseo 
kaitės - Šlapelienės tėvų namuo
se. 

siminimais ir įspūdžiais. S. Pau- Petrausko ir M.K-Ciurlionio.Daly-

• 
KANADOS ŽINIOS 

Sudbury, Ont. 
- A.A. VYTAUTAS G R I N I U S 

Sulaukęs 61 metų po ilgos ir 
- -sunkios ligos, iš anksto aprūpin

tas šventais sakramentais, a. a 
Vytautas Grinius mirė sekmadie
nio rytą, birželio 22 d. Sudburio 
Laisrentian ligoninėje. Buvo gi-

.męs Šiauliuose ir lankė Vytau
to Didžiojo universitetą Kaune. 

' Rusams 1944 metais besiveržiant 
į Lietuvą pasitraukė į Vakarus. 
Emigravo 1949 metais į Kanadą. 
Dar Vokietijoje susipažino su es-
taite Beatriče Bloom ir ją vedė. 
Beatričė labai gabi kalboms, 
taisyklingai išmoko lietuviškai. 
Tais pačiais metais persikėlė į 
Sudbury. Cia INCO bendrovėj 
Copper Cliff išdirbo kaip maši
nistas 29 metus, kdl 1979 m. iš
ėjo į pensiją. 

Velionis priklausė Sudburio Kat. 
lietuviu misijai, INCO Ketvirčio 
šimtmečio klubui ir Lietuvių 
Bendruomenei. Paliko žmoną Be
atričę, 97 metu motiną B-afborą 
Šiauliuose, keturis vaikus: Barbo
rą, Steponą, Klevą ir Vidą, seseris 
Aldoną Briškaitienę, dr. Laimu
tę Šmutkštienę ir Praurimę Muri-
nienę Chicagoje ir Jūratę Sriau
tuose. Brolis Minigirdas mirė 
anksčiau. 

Visi vaikai jau baigę aukštąjį 
mcfcslą. Žmona Beatričė dėsto 
prancūzų įkalbą Sudburio Mary-
mount mergaičiv kolegijoj Jis, 
išėjęs į pensiją, ta p pat planavo 
Sudbury baigti universitetą. Bet 
Dievo planai buvo kitokie. 

Pati pramokusi lietuvių kalbos, 
mėgino rašyti į draudžiamą tuo 
metu spaudą, pasirašinėdama sla
pyvardžiu Panerių Varna. Atga
vus spaudą, dalyvavo jau viešai 
rengiamuose spektakliiuose, kon
certuose, choruose. 1905 m. vai
dino pagrindinėje Agotos rolėje 
Keturakio komedijoje „Amerika 
pirtyje". Tais pačiais metais da
lyvavo operetės .kaminkrėtys ir 
malūnininkas" pastatyme Teklės 
vaidmenyje, o 1906 m. lietuvių 
tautinėje operoje „Birutė" pagrin
dinėje Birutės rolėje su Kipru Pet
rausku. 

Jurgio Saulio supažindinta su 
Gabriele Petkevičiūte, išvyko į Pu
ziniškiu dvarelį tvarkyti dr-1- Ž a 
kevičiaus bibliotekos. Cia jai bu
vo patikėtos ir draudžiamos kny
gos, kurios buvo slepiamos dė
žėse pušynėly. Marija susipažino 
su daugeliu to meto lietuvių vei
kėjų, kurie nuolat lankėsi Petke
vičių namuose. Cia susitiko su 
Jablonskiais, Didžiuliais, J. Juš-
kyte, Žemaite ir daugeliu kitų, 
tarp kurių ir su savo būsimu vy
ru Jurgiu, bebaigiančiu medici
nos studijas Maskvos universitete, 
už kurio 1905 m. ištekėjo. 

Atšaukus spaudos draudimą, 
Šlapelienės - Piesec-', Marija buvo Vileišių pakviesta 

vesti steigiamą prie „Vilniaus ži
nių" knygyną. 1906 m., gavusi 
gubernatoriaus leidimą, su savo 
vyru ir Elena Brazaityte atidarė 
savo knygyną. Tai sudarė progą 
užmegzti ryšius su lietuviškų kny
gų leidyklomis ir jų vadovais. Sa
vo parašytuose prbiminimuose 
gražiai atsiliepia apie filosofą Vy
dūną, Mortą Zauniūtę, Enzį Jago
mastą, P. Mikolainį, A. Olševskį 
ir kitus. 

Knygyno tvarkymas buvo dau
giausia Marijos Šlapelienės atsa
komybėje, nes jos vyras Jurgis Šla
pelis kaip gydytojas, prasidėjus 
Pirmajam pasauliniam karui, bu
vo mobilizuotas ir grįžo tik ket
veriems metams praėjus. Be to, 
jis buvo užimtas daugybe kitų 
reikalų: dėstė Lietuvių Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje, sudarinėjo 
žodynus, vertė knygas, taisė kal
bą, buvo Vilniaus miesto tary
bos narys, taip pat buvo įsijun
gęs į daugybę organizacijų, o nuo 
1932 m. sirguliavo ir 1941 m. mi
rė. 

Marijos Šlapelienės knygynas 
ne tik kitų išleistas knygas plati- j 
no bet ėmėsi ir leidybinio dar-Į 
bo '— išleido daugiau kaip 30 lei
dinių. Šiais darbais rūpinosi dau-1 

tienienė pasikalbėjimo forma pa
minėjo M. Šlapelienės sukaktį per 
Lietuvių radijo valandėlę. 

Marijos Šlapelienės sukaktis 
Vilniuje taip pat buvo paminėta. 
Gautomis žiniomis, Rasų kapinė
se, kur palaidoti Šlapeliai, susirin
ko būrelis ją arčiau pažinojusių. 
Prof. V. Žukas ir universiteto bib
liotekos direktoriaus pavaduoto
jas A. Stravinskas gražiais žo
džiais apibūdino turiningą bei 
prasmingą jos gyvenimą. Vil
niaus universitetas yra gavęs ne
mažą indėlį į bibliotekos fondą. 
Iš kapų visi nuvyko į universiteto 
biblioteką, kur buvo įruošta 
įvairių leidinių, nuotraukų, laiš
kų, prisiminimų ekspozicija. Po 
to visi apsilankė namuose, kur 
Šlapeliai yra gyvenę. Numatyta 
pakeisti to namo paminklinę len-
tą, įrašant šalia dr. Jurgio ir Ma
rijos Šlapelių vardus. 

Marijos 
kaitės visas gyvenimas buvo susi
jęs su Vilniumi. Jame ji gimė 
(1880 m. birželio 5 d . ) , gyveno, 
kovojo, kentėjo persekiojimus, mi
rė (1977 m. balandžio 4 d.) ir at
sigulė amžinajam poilsiui Rasų 
kapinėse, šalia savo vyro dr. Jur
gio Šlapelio. Kilusi iš aplenkė
jusio bajoro Piesecko šeimos, 
kun. Juozo Ambraziejaus, vieno 
iš lietuviško darbo pionierių, va
dinamų dvylikos Vilniaus apašta
lų, įtakoje susiprato esanti lietu
vaitė. Turėdama gerą balso me
džiagą, įsijungė į bažnytinius, o 
vėliau kitus chorus vedamus M. 

giausia J. Šlapelis. 
Marija Šlapelienė, nors ir už

imta knygyno reikalais, surasda
vo laiko dalyvauti ir lietuviškose 
organizacijose. Turbūt nesukly
siu pasakęs, kad ji dalyvavo vi
sose tuo metu Vilniuje veikusio
se lietuvių organizacijose, daugely 
jv įeidama į valdybas. Tai buvo 
nepaprastos energijos moteris! 

Knygynas buvo jautri vieta 
kištis besikeičiančioms valdžioms, 
ieškant draudžiamos literatūros. 
Jau carinės Rusijos administraci
ja buvo sudariusi bylą, tik užėjęs 
Pasaulinis karas viską sumaišė. 
Nemalonumų patyrė ir iš vokie
čių, kurie ją buvo areštavę. Ta
čiau daugiausia nuoskaudų turė
jo iškęsti lenkams okupavus ir 
valdant Vilnių, nes M. Šlapelie
nės knygynas buvo tikra lietu
vybės tvirtovė, kurią okupantas 
norėjo sunaikinti. Sunkiausią lai
kotarpį M. Šlapelienė pergyveno 
1938 m., kada lenkų administra
cija keturias savaites darė kratą 
knygyne, sandėliuose ir bute. 
Daug knygų buvo konfiskuota, o1 

jai iškelta byla. Tik Lietuvai už
mezgus diplomatinius santykius, 
byla buvo nutraukta. 

Pagaliau tarybinė valdžia ant
rojoje okupacijoje M Šlapelienės 
knygyną nacionalizavo. Daug jo 
leidinių perėmė Knygų rūmai. 
Reti vertingi spaudiniai, doku
mentinė ir ikonografinė medžia
ga pateko į muziejus. Po. M Šla
pelienės mirties jos knygų kolek
cija ir archyvas buvo Vilniaus 
universiteto bibliotekos per imt i 

Archyve yra vertingų kalbos 
mokslo darbų, surinktos tautosa
kos, įdomios korespondencijos: 
kalbininkų — F. Fortunatovo, E. 
Frenkelio, J. Balčikonio, kultūros 
darbuotojų — J. Basanavičiaus, 
M. Zauniūtės, E. Jagomasto, M. 
Šikšnio ir daugelio kitų žymių 
žmonių laiškų. 

Marija Šlapelienė mylėjo ne 
tik lietuvišką knygą, bet ir uoliai 
rinko visa tai, kas yra surišta su 
lietuviška veikla: rankraščius, pla
katus, pakvietimus, gaidas, atviru
kus, lietuviškus pašto ženklus, nu
mizmatiką, tautiškais motyvais 
drožinius bei audinius. Knygynas 
buvo svarbus kultūrinio gyveni
m o židinys, kuriame lankydavosi 
rašytojai, kultūrininkai, moksli
ninkai , visuomenininkai studen-
tai, moksleiviai ir net kaimo gy
ventojai, žodžiu, visi knygos my
lėtojai. Knygyno sienas puošė Lie
tuvos vytis, Vytauto Didžiojo pa
veikslas, V. Kudirkos, M. K Čiur
lionio ir kitų lietuvių veikėjų port
retai. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiininiHunuiitiiiiiii 
Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda jau S 9 metu* tar
nauja N«w Jeraey, N«w York Ir Con-
nectlcut lietuviams ! 
Kas Šeštadienį nuo * iki 6 vai. po
piet tt WEVD Stoties N*w Torke 
1S30 kil.. AM ir nuo 7 iki S Tai 
vak. 97.9 mes;. FU. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 S a B t Drlve 

Watcfaang, N. J. 07060 
TEL. — 75MCK (»1) 

lllllHIIIIIIIIIIIIIIIlUllllllllllllllllllllllllllli 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. liepos mėn. 12 d. 

A. + A. 
POVILUI KESIŪNUI mirus, 

didelio liūdesio valandoje nuoširdi užuojauta dukrai 
TJT.T.TAL anūkui MARK ir kitiems GIMINĖMS. 

Juozas ir Zofija Budriai 

P A D 

Laidotuvių apeigas atliko kun. 
Ant. Sabas. Dalyvavo daug žmo
nių ir užprašė daug Mišių. Be 
vietinių, iš Chicagos dalyvavo 
seserys ir dailininkas Bronius Mu
rinas, o iš Montrealio Beatričės 
motina ir kiti giminės. Po laidotu
vių visi dalyviai buvo pakviesti 
į Grinių šeimos namus pietų. 

Ilsėkis, Vytautai, ramybėje. 

Dalyvis 

Mūsų mylimam vyrui , t ėvu i i r broliui 

A. f A. JONUI JACKEVIČIUI 
mirus 1980 m. liepos 2 d. 

Širdingai dėkojame visisans. Giminėms, d raugams , 
i r užprašy tas šv. artimiesiems už pareikštą ufuojautą 

Mišias nuoširdus l ietuviškas ačiū. 
Dėkojame kunigams: Kaspučiui, Naujokui, Saba

liauskui ir Prunskiui už m a l d a s i r paskutinį patarnavimą. 
Visiems grabnešiams nešusiems kars tą paskutiniu 

šios žemės keliu. Laidotuvių direktoriui Pe t ru i Bieliū
nui už nuoširdų, draugišką patarnavimą, esame labai 
dėkingi. 

Nuliūdę: Žmona Julijona, sūnus Reginaldas, 
broliai, seserys ir giminės 

A D 

DVIDEŠIMTS MET MIRTIES SUKAKTIS 

A. + A. 
MATAS Z1ZAS 

Jau suėjo dvidešimts metų, ka i negailestinga mir t is 
a tskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą i r tėvą, kurio nete
kome 1960 m. liepos 13 d. 

Nors laikas tįsiasi. be t mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gai lest ingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus a tnašaujamos liepos 13 d., 
sekmadieni, 8:30 vai. r y to T. Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, d r augus i r pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir k a r t u su mumis 
pasimelsti už a. a. Ma to Zizo sielą. 

Nuliūdę: Žmona ir dukterys su šeimomis 

Mūsų mylima mamytė, močiutė, promoCiutė ir uoSve 

A. f A. V. SABONATITENfi, 
mirė 1980 ra., brržeio 15 d. šv. Kryžiaus ligoninėje. Buvo palai
dota 1980 m. birželio 18 d. 

Dėkojame kun. V. Zakarauskui ui atsisveikinimą koplyčioje. 
už atnašavimą šv. Mišių ir palydėjimą į amžiną poilsio vietą. 

Dėkojame midajai Danutei Stankaitytei už taip mielas širdžiai 
giesmes šv. Mišių metu. 

Dėkojame p. Kalvaičiui už vargonininkavimą bažnyčioje. Dė
kojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už sv. Mišių 
aukas, gėles, lankymą ligoninėje ir koplyčioje, už išreikštas užuo
jautas žodžiu, laiškais br per spaudą. 

Dėkojame mieliems jauniems grabnešiams ir visiems, kurie 
palydėjo mūsų brangią mamytę } amžiną ooilsio vistą. 

Nuliūdę lieka. Dukterys, lestai, aaSkai ir praaaflkai. 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

PEREEBIŲ METŲ MIRTIES SUKUTIS 

K \ A. 
NAPOLEONAS BENDERIS 

Jau suėjo penker i metai , kai negailestinga mir t i s at
skyrė iš mūsų t a rpo mylimą vyrą, tėvelį ir senelį, ku
rio netekome 1975 m., liepos 19 d. 

Nors laikas tęsiesi, b e t mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. La i ga i les t ingas Dievas su te ik ia j am amžiną 
ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus a tnašaujamos liepos 19 d., 
šeštadieni, 8:30 vai. r y t o T. Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvaut i š iose pamaldose i r ka r tu s u mumis 
pasimelsti už a. a. Napoleono Binderio sielą. 

Nuliūdę: žmona Janina, dukros; 
.Vijok* fru Wn/7*n«. 

Anelė ir 

A. f A. JULIUI STANIŠKIUI mirus, 
žmonai Petronėlei ir dukrai Romai Žilio-
nienei su šeima reškiame gilią užuojautą. 

Baltimorės Ateitininkai Sendraugiai 

E U D EI K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 St., Chicago 
1 4 1 0 So. 50th Av. , Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. liepos men. 12 d. 

x "Cicero Life" laikraštis 
praėjusio trečiadienio laidoj įsi
dėjo platų AnaL Kairio angliš
kosios laidos romano "Po Da
moklo kardu" aptarimą. Straips 
nio autorius redakcijos narys 
Vince Iaccino apžvelgia roma
ną ir duoda nemaža žinių apie 
patį autorių. Straipsnio antraš
tė per visą puslapį: "Kairio ro
manas vaizduoja Lietuvos pa
dėtį". Tai jau ne pirmas šio 
jauno "Cicero Life" bendradar
bio straipsnis lietuvių reikalais. 

X Laisvės lenktynių olimpi
nis mitingas ryšium su Paverg
tų tautų savaitės minėjimu Chi-
cagoje prasidės šeštadienį, lie
pos 19 d., 12 vai. Richard J. 
Daily Plazoje. Šis minėjimas 
pabrėš olimpinių žaidimų Mask
voje boikoto parėmimą ir bus 
reikalaujama laisvės visoms 
tautoms nuo komunistinės ver
gijos. Pavieniai asmenys ir or-

x Kun. Antanas \flciunas, 
MIC, Šv. Kazimiero parapijos 
Worcester, Mass., klebonas, at
vyko į Chicagą ir apsigyveno 
marijonų vienuolyne. Kun. A. 
Miciūnas neseniai atšventė sa
vo kunigystės 40-ties metų su
kaktį, bet, kadangi jis kilęs iš 
Cbicagos ir dauguma jo gimi
nių gyvena Cbicagos apylinkė
se, jie nori kartu pasidalinti su
kakties džiaugsmu. Minėjimas 
bus liepos 20 d. Marijonų ko
plyčioje. Be to, jis dar turės 
palaiminti savo artimo gimi
naičio moterystę. Į Worceste-
rį grįžta liepos 21 d. 

X AJLR.K. Moterų sąjungos 
šių metų stipendiją paskyrė ga
biam jaunuoliui Romualdui Pe-
leckui, sąjungietės Birutės ir 
Petro Peleckų sūnui. Jis labai 
gerais pažymiais baigė Quegly 
mokyklą ir pasiruošė Loyolos 
universitete tęsti mokslą. 

X Gen. T. Daukanto jurų 
šaulių kuopa liepos 19-20 d. da
lyvauja Cicero "Klaipėdos" jū
rų šaulių kuopos Union Pier, 
Mich., rengiamoje tradicinėje 
metinėje LSST jūrų šaulių šven 
tėję — Jūros dienoje. Jūros die 
nos atidarymo vėliavų pakėli
mas prie Lietuvių namų (Pe
trausko salės) bus liepos 19 
d., šeštadienį, 10 vai. ryto. Vi
sos sesės ir broliai daukantėnai 
prašomi Jūros dienoje gausiai 
dalyvauti. Dalyvaujama su va
sarinėmis uniformomis. 

x S t Domikaitis, gyvenąs 
3560 W. Columbus, Cbicagoje, 
baigė West Point karo akade
miją, dabar jo jaunesnė sesuo 
Donna Domikaitytė eis mokslus 
toje pačioje akademijoje. Ji 
yra viena iš 150 moterų, šiemet 
jstojančių į West Point akade
miją. Ji ypač susidomėjusi ka
rine žvalgyba. Jos brolis gauna 
paskyrimą į Vokietiją. 

X šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjai šį sekmadienį, 
liepos 13 d, rengia gegužinę-
pikniką vienuolyno sode (2601 
W. Marquette Rd.). Gegužinė 
prasidės 12 vaL dieną ir baig
sis 5 vai. p. p. Bus galima įsi
gyti kugelio, juodos duonos, vir 
tinių ir bet kuriam amžiui pri
taikytų valgių vietoje pavalgy
ti ar parsinešti. Rėmėjai ir se
selės kviečia piknike dalyvauti 
ir tuo paremti vienuolijos dar
bus. 

x Cbicagos Skautininkių 
draugovė per Haliną Moliejienę 
įteikė "Draugo" spaudai stip
rinti 15 dol. auką. Už auką ad
ministracija Skautininkui drau
govei nuoširdžiai dėkoja. Ta 
proga Halina ir Zigmas Molie-
jai aplankė savo draugus re
dakcijoje ir pasikalbėjo įvai
riais informacijos reikalais. 

X ALTos Cicero skyrius per 
sekretorių Stepą Paulauską at-

ganizacijos kviečiami dalyvauti' siuntė 10 dolerių auką. Dėkoja-

x Anthony J. PoweU iš Chi 
cagos, pasinaudodamas papigin Į 
tu lietuviškų knygų išpardavi-l 
mu, aplankė "Draugą" ir įsigijo 
lietuviškų leidinių už 30 dol. 

x A. a. Juzės Biliūnienės mir
ties metinių proga šv. Mišios 
bus atnašaujamos liepos 13 d , 
sekmadienį, 10 vai. ryto Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje, Brighton Parke. 
Prašome visus artimuosius bei 
draugus, ypatingai jurbarkie
čius dalyvauti ir kartu su mu
mis pasimelsti už jos sielą. 

Šeima 
(pr.) 

su plakatais. Informacijai 
skambinti V. Vikšnins tel. 588-
2085 arba V. Semaškai tel. 925-
1200, ext. 234. 

x A- Vaičiulaičio poezijos 
rinkinys "Ir atlėkė volungė" bai 
giamas spausdint Draugo spaus 
tuvėje. Aplanką padarė dail. 
V. Petravičius. Leidžia Lietu
viškos Knygos Klubas. 

x Naujojo vienuolyno kerti
nio akmens šventinimas Putna-
me, Conn., bus liepos 27 dieną. 
Apeigas atliks vyskupas Da-
niel P. Reilly iš Norvich, Conn. 

x Tautinių šokių banketo 
metu jaunimo salėje susirinku
sius pasveikino buvęs V-sios 
tautinių šokių šventės komiteto 
pirm. Br. Juodelis. Buvo prista
tyti LB pirm. inž. V. Kutkus 
ir šventės rengimo kom. pirm. 
inž. J. Taiandis, kurie trumpai 
pasveikino gausiai susirinkusį 
jaunimą. 

X Jaunimo centro adminis
tracija pasikeitė liepos 1 dieną. 
Dabar Jaunimo centrą tvarko 
išrinkta Taryba ir valdyba. 
Apie šiuos pasikeitimus Jauni
mo centro valdyba spaudos ir 
radijo darbuotojams pateiks in
formacinį pranešimą liepos 14 
d., pirmadienį, 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje. 

me. 
x Lietuvos Istorijos ir Švėkš 

niškių draugijų piknikas bus 
liepos 20 d. nuo 11 vai. Ateiti
ninkų sodyboje Lemonte. Na
riai ir bičiuliai kviečiami daly
vauti. 

x Vl-sios lietuvių Tautinių 
šokių šventės bankete, kuris 
buvo Condesa del Mar, banketo 
komisijai talkino didžiojoje sa
lėje svečių priėmime Stasė Da-
mijonaitienė, Roma Bielskienė, 
Marytė Stanevičiūtė, Vida Ži
lienė ir Audronė Tamošiūnaitė, 
jaunimo — šokėjų salėje — 
Mėta ir Romas Burbai, Vida 
Juodelienė, Joana Krutulienė, 
Milita ir Algis Milašiai. 

X Algis Simonaitis iš Hart
fordo, Conn., buvo atvykęs į 
Chicagą dalyvauti Tautinių šo
kių šventėje. Prieš grįždamas 
namo, jis aplankė "Draugą", 
susipažino su lietuviškos spau
dos darbais ir įsigijo knygų už 
50 doL 

x Kazys Gudmskas iš Ha
miltono, Kanados, buvo atvykęs 
dalyvauti Tautinių šokių šven-

• 

IS A R T I IR T O L I 

x Gintas Simonaitis iš Wol-
pole, Mass., buvo atvykęs daly
vauti Tautinių šokių šventėje. 
Ta proga aplankė "Draugą" ir 
papigintomis kainomis knygų 
platinimo proga įsigijo naujų 
leidinių. 

x R. Ir J. Plemiai iš Hamil
tono, Kanados, buvo atvykę da
lyvauti Tautinių šokių šventėje 
ir aplankyti savo pažįstamų. Ta 
proga jie aplankė "Draugą" ir 
įsigijo už didesnę sumą knygų 
ir lietuviškų plokštelių. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Inž. Vytautas Izbicka^, 

JAV LB tarybos prezidiumo pir 
mininkas, artimą kontaktą Ma- Į 
drido konferencijos reikalu pa
laiko su Baltųjų rūmų, Valsty
bės departamento ir CSCE šta
bais. Būdamas Pasaulio Lietu
vių inžinierių ir architektų są
jungos centro valdybos pirmi
ninkas, šalia tautų apsisprendi
mo ir žmogaus teisių klausimo, 
V. Izbickas taip pat interesuo
jasi Madrido akte _ esančiais 
mokslinės srities tarpvalstybi
nio bendradarbiavimo punktais 
ir stebi valstybių paklusimą. 

— Rimas Cesonis, JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
narys, prezidento Carterio rin
kiminio štabo yra paskirtas va
dovauti Amerikos lietuviams, 
remiantiems prez. Carterio per
rinkimą. Artimu laiku R. Ce
sonis žada sudaryti lietuvių ko-

— Antanas Masionis, JAV pagal seną tradiciją preziden-
LB tarybos narys, New Jersey tas nepraktikuoja užsienio vai-
amerikiečių spaudoje įvairiomis 
progomis paliečia Lietuvos klau 
simus. Šiais metais Vasario 16-
sios sukaktį mint amerikiečių 
spaudoje buvo išspausdinti trys 
A. Masionio laiškai redakcijai. 

stybių tautinių dienų paminėji
mo. 

— Bronė Zdanienė, JAV LB 
Connecticuto apygardos valdy
bos narė ir Connecticuto Pa

vergtų tautų komiteto pirmi-
Dabar, minint Baisiojo Birželio j ̂  d e d a p a a t a n g a s ^ m 

tėję, aplankyti giminių ir arti- ^ ^ ^ ^ ^ ^fo^ rinfejmi-

sukaktis, vėl buvo išspausdinti 
trys išsamūs straipsniai. Pa
te rsono vyskupijos savaitrašty
je 'The Beacon" birželio 19 d. 
išspausdintas ilgas laiškas apie 
Sovietų vykdomą tikėjimo per
sekiojimą. Birželio 10 d. "Pas-1 
saic County News" tilpo laiš-1 
kas redakcijai vardu "Kaip So- j m e t u 
vietai užėmė Pabaltijo valsty-
bes". Minimam straipsny ypač 
taikliai sugretinta Pabaltijo ir 

dingiau paminėti Pavergtų tau
tų savaitę. Jos vadovaujama 
šešias tautybes apimanti orga-

Į nizacija žada prisidėti prie pa-
j veregtų tautinių grupių ruošia-
I mos masinės demonstracijos 
Detroite, kuri vyks respubliko-

konvencijos 

AUSTRALIJOJE 

KAMA00K 
— lietuvių mokykloms. Pa

saulio Lietuvių Bendruomenė* 
švietimo komisija išleido papil
dytą antrą laidą V. Matulaičio 
Lietuvos geografijos pratimų 
"Kur bėga Šešupė". Knygelė at
spausta keturiomis spalvomis. 
Jos kaina yra $3, pkaitant per
siuntimą. Platintojams nuolai 
dos nedaroma, nenorint pakel
ti knygelės kainos. Knygeles 
galima užsisakyti, prisiunčiant 
čekius PLB švietimo komisijos 
vardu: PLB švietimo komisija, 
506-44 Longbourne Drive, Wes-
ton, Ont. M9R 2M7, Canada. 

— Aldona Sendžikaitė, gim
nazijos mokinė, laimėjo I pre
miją $1000 rašinių konkurse vi
sos Kanados mastu. Jai ir ki
tiems premijos buvo įteiktos 
Kanados gubernatoriaus Otavo
je š. m. birželio mėn. 25 dL 
Iškilmėje dalyvavo ir Aldonos 
tėvai. Konkursą rengė psichi
nės sveikatos draugija "Mental 
Health Association". Aldona 
Sendžikaitė pradžioje laimėjo I 
vietą savo gimnazijos rašinių 
konkurse, paskui visos Kana
dos. 

— Naujiems ateiviams pa
gelbėti yra įsteigta speciali būs
tinė "Ontario Welcome House" 
(454 University Ave., prie St. 
Patrick požeminio stoties). Ten 
veikia nuolatiniai anglų kalbos 
kursai suaugusiems ir vaikų 
darželis, kuriame suaugę kur
santai gali palikti savo vaikus. 
Be to, minėtos būstinės parei
gūnai padeda naujiems atei
viams užpildyti įvairių prašy
mų blankus, teikia informaci
jas apie įsikūrimo galimybes, 
švietimą, nurodo kur kreiptis 
įvairiais reikalais, nemokamai 
išverčia anglų kalbon dokumen 
tus, reikalingus darbui ir mo
kykloms. Telefonas informaci
jai 965-0829. 

x Lietuvos Dukterų dr-ja 
suruoš vasaros šeimos šventę-
gegužinę liepos 20 d., sekmadie
nį, 12 vai. Marąuette parke 
tarp California Ave. ir 71-os 
g-vių kampe, tiems, kurie ne
turi galimybių pakeliauti ar 
atostogų išvažiuoti. Bus įvai
rūs šilti pietus, šalta gira, py
ragai ir kava. Prašome turėti 
savo kėdes. (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

X fermom, rąstų kabina arti 
Wisconsin DPUS. Savaitei ar se
zonui. 
Skambint (S12) 4S4-7001. (sk.) 

x Baltic Blossoms gėlių par
duotuvė praneša visiems klien
tams ir draugams, kad krautu
vė bus uždaryta nuo liepos 14 
d. iki rugp. 18 d. (sk.) 

X Akiniai siuntimui į Lietu
va. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2437 V2 W. Li-
thuanian Plaza Ct. (69th St.). 
Tel. 778-6766. (sk.) 

x Gintaro vasarvietėje, Mlchi-
gano ežero kopose, Union Pier, 

mųjų. Ta proga jis aplankė ir 
"Draugą", papiginto knygų va
jaus metu įsigydamas naujausių 
leidinių, kurių nusipirko už 56 
dol. 

x Amą — Marie šumeri, at
vykusi iš San Francisco, Calif-, 
į Chicagą, užsuko į "Draugą", 
domėjosi lietuviškomis knygo
mis ir jų nusipirko už 35 dole
rius. 

x Standard Federal Savings 
bankas, tarpininkaujant to ban
ko viceprezidentui Stasiui Ba
rui, įteikė "Draugo" pikniko 
ruošėjams dvi vertingas dova
nas, kurias bus galima laimėti 
liepos 27 d. Umbrasų sodyboje, 
prie Lemont R d ir 103 Rd. vie
na mylia nuo Stevenson greit
kelio į pietus. "Draugo" paren
gimų komitetas Stasiui Barui 
nuoširdžiai dėkoja 

X Dana Barauskaitė, "Vrva 
Europa" vadovė, po sėkmingų 
trijų pasirodymų aplankė "Drau 
gą" ir įsigijo naujų knygų už 
50 dol. 

x Rasa Pakalniškis iš Santa 
Monicos, Calif., po Tautinių šo
kių šventės, kurioje visu uolu
mu dalyvavo, aplankė 

nės kampanijos klausimais. Pa 
skyrimas atėjo štabo nariui Ti-
mothy Kraft telegrama R. Ce-< 
sonį painformavus apie jo pa
skyrimą. 

x Algimantas ir Teresė Ge-
čiai, iš Philadelphijos, atvykę į 
"Draugą" nusipirko didesnį lie
tuviškų knygų ir bet. muzikos 
plokštelių kiekį. 

X Bangos tautinių šokių gru 
pė, viso 16 šokėjų, buvo iš St. 
Petersburgo. Fl , į Chicagą at
vykusi ir dalyvavo VI-je Tau
tinių šokių šventėje. Liepos m. 
9 d "Drauge", šventės aprašy
me išskaičiuojant parade daly
vavusias grupes, "Banga" ne
buvo paminėta. Atsiprašome. 

X lietuviškų knygų ,<Drau-

" " į ? = « « 

— 'Baltic News** biuletenio 
1980 m nr. 1(26) išspausdin
tas ir išsiuntinėtas informacijos 
įstaigoms bei laikraščiams. Biu
letenį leidžia HELLP organiza
cija, kurios tikslas padėti Esti
jos, Latvijos, Lietuvos žmo
nėms. Šiame numeryje pateikta 
ir lietuvius bei Lietuvą liečian
čios medžiagos. Rašoma apie 
olimpiados boikotą, apie pabal-
tiečių demonstracijas. A. P. Taš 
kūnas pateikia ilgesnį rašinį 

j apie Sovietų puoselėjimą "pilie-
| tybę". Prisimenami mūsų poli
tiniai kaliniai: Ona Pranckūnai-
tė, Danutė Kelmelytė, rašoma 
apie Simą Kudirką jo vizito 

i Australijoje proga. Biuletenio 
j adresas: "Baltic News", P. O. 
Į Box 272, Sandy Bay, Tes. 7005, 
Australia. 

"Viva Europa" fleitistas S. Raulinaiiisl 
programos metu, — Simo Kudirkos į Australi-

Naotr. V. Bacevičiaus į ją. atvykimo proga Adelaidės 

inuumiufintiutmiiimiiiMyiiiiiiiiiinit 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d-

ir pagal susitarimą. w\ 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, m. 60629 

iiitiiuiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiijuiiiiiimiiiiiiuii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

- * ' Į g .——= 

Afganistano invazijos. Birželio 
15 d. "Bergen Sunday Record" 

Ee už didesnę sumą nusir rko: A-. ^ o n i s laišku vėl primena 
Paulina M. Grigelaitis. Vit. Gu- P™ š <° ™*« ***** o k u ? * -

ciją, Sovietų sandėrį su nacine 

jūsų jau laukia nerūpestingos i gą" ir už didesnę sumą nusipir- Į mė mūsų spaudos darbus 

dauskas, Mečys Landas, Juozas 
Sidas, Salomėja Šmaižienė. 

X A. Papievis iš Juno Beach, 
Fl., dažnai paremia "Draugą". 
Ir dabar gavome jo auką. Ačiū. 

x Jonas Mulokas, architek-
Drau- tas, Santa Monica, Calif., parė-

20 

lUHiimimHHiimHHinmmiimiimiiiHi 
Skubiai reikailnga netuvtškai 

ir angliškai kalbanti rastines 
darbui tarnautoja mokanti ra- j stalo tenisas, biliardas. 
Syti mašinėV ir susipažinusi su j nis ir kiti žaidimai. De 

ir malonios atostogos, ftia gali 
rasti malonų poilsį ąžuolų pa
vėsyje ar saulės spinduliuose, 
tiek šeimos, tiek pavieniai as
menys. Galima išsinuomoti 
kambarius pagrindiniame name 
su pilnu išlaikymu arba moder-' 
nius vasarnamius prie pat pa
plūdimio su virtuvės įrengimais 
ir patiems gamintis maistą ar
ba valgyti vasarvietės valgyklo
je lietuviškam skoniui pritai
kintą šviežią ir sveiką maistą. 
Čia yra lauko teniso aikštelė, 

krepši-
uifor-

ko lietuviškų knygų. dolerių auka. Labai aciu. 

sąskaityba Geros sąlygos, j macijų ir rezervacijų prašome 
Skambinti darbo valandomis į skambinti 616 — 469-3298 ar-
"Draugui", teL 585-9500. Pra- jba rašyti: Gintaras Resort, 
lyti reikalų vedėja 115860 Lakeshore Road. Union 

televizijos stotis ADS7, Juozo 
Lapšio rūpesčiu, birželio 22 d. 
parodė filmą "The Defection of 
Simas Kudirka". 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪMŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI SIELAI 
TeL — 434-9665 

Los Angeles Sv Kazimiero par. Lietuvių dienoje susitiko. 15 kaires: sol 
R. Dabiy*, sol. B. Prapuolenis, poetas B. Brazdiioni&, soL N. Linkevičiūte 
i; prsL J. KuHngU. Vgotr- L. Brtadžio 

Vokietija ir supažindina su 45 
pabaltiečių memorandumu. 

— JAV LB New Yorko apy 
gardos piirnininkas Aleksan
dras Vakselis ir JAV LB Vi-
suom. reikalų tarybos narė Dai
va Kezienė gegužės 13 d. daly
vavo Valstybės departamente 
New Yorke sušauktoje konfe
rencijoje Madrido konferenci
jos reikalu. 

_ Albina Iipčienė, JAV LB 
Connecticuto apygardos pirmi
ninkė, palaiko ypač artimus ry
šius su JAV kongreso nariais, 
atstovaujančiais Connecticuto 
valstiją. Neaplenkia ji Baltųjų 
rūmų ir prez. Carteriui bei jo 
patarėjams laiškais Lietuvos 
reikalus primena. Neseniai gau 
tame atsakyme JAV prezidento 
korespondencijos direkt Daniel 
M. Chew A. Upčienei primena 
kad "žmogaus teisės yra cent
rinis ir pagrindinis elementas 
prezidento vedamos ufeienio 
politikos". Prezidento vardu | 
Chew taip pat atsiprašo, kad j 

Nuo KETVIRTAD., LIEPOS 17 D. 
SPECIALUS PASIRINKIMAS MENISKŲ BRANGENYBIŲ 

PRIEŠ "SIDEWALK SALE" — IŠPARDAVIMĄ — 
01 <7r IKI 50<* NUOLAIDA 

SIDEWALTs/a^lSPAnDAYIMAS 
įvyks liepos 24 - 25 - 26 i 

I š s i k i r p k i t e 
SL* 9IUO KUPONU 

30% nuolaida perkant virt $300.00 J 
I 2 0 ^ nuolaida perkant virs" $100.00 
| 10<* nuolaida perkant iki $100,00 1 
l Tik 10^ nuolaida už "collectables" - rinkinius. ' J 
J Dar speciali grupe įvairių daiktų išparduodama net už pusę kainos, i 

Kuponas galioja iki 1980 m. nigpiūčlo 4 4 • 

Hamnel Lladro Pewt«r 
Dresden PorceUno )*!*• 
KrlstalM 

14 K Aukso — Sidabro — Gintaro Papuošalai 

) 

{RĖMUOJAME PAVEIKSLUS 

AVALON GALERIJOS 
"The Ul«Imate In CoUecting and Glft Ghrlng" 

L4243 S, ftreher Ave., Chieago,. Td. 247-6969 
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