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PIRMIEJI LAISVES 
ŽINGSNIŲ AIDAI 

1. Sūnau, duok ranką! Į sutart inis ranku plojimas. Priė-
Kaip kitas, taip ir tą dieną Ar- ies Liepos 21-šios gatvę, Armi-

minas iš anksto nieko nežinojo. Į n a s pamatė pilną Laisvę žmonių 
Pasibaigus darbo pamainai , jis i r aiškiai išgirdo skanduojamus 
dar tikėjosi suspėti į to jaunuolio žodžius: "Te-bū-na lais-va Lie-| 
laidotuves. Bet, išėjęs iš fabriko, tu-va!" Lyg spyruoklės pastūmė 
sužinojo, kad žuvusio kūną mil i- t a s> paspartino Arminas žingsn" 
cija per prievartą paėmusi iš t ė 
vu, nuvežusi į kapines ir pirma 
numatyto laiko užkasusi- "Žino
ma, — pagalvojo Arminas, —pa 
kęs jie tokį žiburį- Dieve, neduok 
—visus jv prišnerkštus užkampius 
apšvies, akliems akis atidarys. 
Jiema reikia tokiu, kaip... mano 
Sigitas". Arminas giliai atsiduso. 
Kas dėl to kaltas? Rodos, mokė, 
aiškino, kreipė į gerą. Ga l per ma
žas Armino išsilavinimas. Tegu 
jis cecho viršininkas, bet virši
ninkas dėl sėkmingo darbo, dėl 
savo kruopštumo, o ne dėl išsi
mokslinimo. Jis vos anų laiku 
pradinę baigęs, o sūnus — stu
dentas. "Studentas ir taip nieko 
neperkanda! Kurčias, aklas, pasi-

Po valandėlės jis jau buvo minio
je, pagavo skanduojamus žodžius 
ir ėmė šaukti drauge su kitais: 
"Te -bū -na lais-va Lie-tu-va 1 Te-
bū-na lais-va Lie-tu-va! Lie-ut-l 
va! Lie-tu-va!... ir plojo, plojo 
taip, kad delnai skambėjo. Krūti
nę užtvino džiaugsmas. Senasis 
Arminas pasijuto jaunas ir leng
vas — lyg sparnai jį keltu. Kur 
jis? Kas čia? Lyg sapnuodamas 
Arminas ėmė žvalgytis aplinkui, 

į o akys vis kliuvo už jaunų ir jau-
i nų. Pastebėjo, tiesa, ; r vyresnio 
| amžiaus, ir senių, maišėsi daug 

raudonkepurių, bet šie lyg sken
do jaunimo jūroje. Kas tie jaunie
ji, iš kur jie? Iš ko jie sužinojo, 
kas yra laisvė? Kas juos išmokė 

tenkinęs tuo, ką "geradariai"" pa- į jos reikalauti? Mokykla? Dabar-
kiša. O kas jį pagaliau žino: užsi 
daręs, kažkokia siena atsitvėręs". 

Nusileidęs Aušros keltu, Armi
nas patraukė Donelaičio gatve. 
Nepasitenkinimas ir kartėlis gu
lė širdį: apmaudu buvo, kad ne
teko tokių retu ir brangių laidotu
vių ir kartu skaudu dėl savo ne
vykėlio sūnaus. O, kokia garbė ir 
džiaugsmas būtų, jeigu jo sūnus 
tokį žygdarbį būtu atlikęs!-. 

Ėjo Arminas neskubėdamas, 
užsimąstęs, į nieką dėmesio ne 

tinės knygos? Priešingai: ir mo
kykla, ir spauda kalte kala į gal 
vas, kad jie laisviausi ir laimin 
giausi. Nedaug ir tėvų, kurie 
jiems apie laisvę būtų kalbėję. 
Vieni tėveliai patys nuplaukė pa
sroviui, kiti aklai pataikavo, treti 
juos peikė, niekino, bet nemokė. 
O jei kurie ir mokė, kaip jis savo 
Sigitą, tai jaunieji neklausė ir taip 
pat niekino senuosius. Niekinti 
tėvus ir jų nuomonę jaunuosius 
išmokė valdžia, mokykla, knygos, 

Svečias Washingtone 
Washingtonas. — Prezidentas! 

Reaganas iškilmingai priėmė V. j 
Vokietijos kanclerį Schmidtą. I 

' Abu valstybių vadai pareiškė pa
siryžimą bendrai siekti pasaulio 

į įtempimų sumažinimo, žadėjo 
į spirtis prieš grėsmę pasaulio tai-
: kai. Kancleris nurodė, kad di-
i džiausią grėsmę sukelia nepap

rastas sovietų ginklavimasis. 

Nutraukė manevrus 
Tokijo. — Japonijoj naują ne-

' malonumą vyriausybei sukėlė 
Į žvejų skundai, kad bendruose ka 

ro laivynų manevruose JAV ir Ja
ponijos laivai pakenkė japonų 

i žvejams. Ne vienas žvejų tink-
_ las buvo nutrauktas praplaukian-
I čių laivų. Socialistų spauda reika

lauja manevrus nutraukti, arba 
vykdyti juos tose jūrose, kur nė
ra žvejų laivų. Japonijos gyny
bos agentūra nutarė sustabdyti 
manevrus. Gynybos ministras ga 

: Ii būti priverstas pasitraukti iš 
pareigų. 

Teroriste turės 
saugoti nuo italų 
Roma. — Italijos policija bai-

kreipdamas. Bet ties Maironio. į ^ a i K,so jiems visokius bhzgu-
skersgatviu jis išgirdo kažkokius! » £ degtinę, vakaruškas.-. I r s t a i 
neaiškins garsus, ūžesį. Po valan- i dabar ,ie tą viską mina po kojo-
dėlės iš to ūžesio tar tum išsisky- « "* • reikalauja tikrų vertybių... 
rė žodis "Lietuva" ir jau aiškus, Į (Bus daugiau) 

Prancūzijos prezidentas Vaiery Giscard 
Mitterandą, atvykusį perimtį Eliziejaus 
dento kadencijos. 

Rūmų 
g pasitinka savo oponentą 
ir septynerių metų prezi-

VOKIEČIAI PUOLA 
PADĖTĮ LENKIJOJE 

Smarkiai auga nusikaltimų skaičius 
Ryty Berlynas. — Rytų Vokie

tijos spaudos agentūra A. D. N . 
paskelbė labai kritišką, piktą ra
portą apie Lenkijos padėtį. Len
kijos komunistų partija iki šiol 
nedavė aiškių direktyvų, kaip nu
galėti kontrrevoliucines jėgas ir 
kaip atstatyti pairusią šalies eko
nomiką, rašo agentūra. Toliau 
rašoma apie lenkų komunistų su
sirūpinimą dėl aiškaus pavojaus 
partijos reformų planuose, kurie 
numato pakeisti partijos struktū- „ r , „.. . ._„ . . , 
rą ir sukurti skirtingą partiją, so- laužimai —36 nuoš. Vagysčių 
cialdemokratinę, palaidai sukli- j atsirado 60 nuoš . daugiau . Gero-
juotą organizaciją, kuri išsiva- kai padidėjo užpuol imai , mušty-
duotų nuo centralizmo ir priim-1 nes, girtų susikirtimai, 
tų pluralistinį kelią, rašo vokie- , §į statistika sukėlė ginčų vy
čių raportas, pridėjęs, kad tik " to
talinis atkirtis" galėtų išspręsti 
šią lenkų problemą. 

Toliau ADN pasakoja, kad i :cJU i I v i J , , „ , „ , , , „ . . „ „ 
Lenkijai g ^ i a apie 1.5 milijono ! niečiai pripažįsta, kad lenkai, ku 

gė teroristo Agca tardymą ir per-; ^ a r b i V ' T a i s t o t ratamai, ne- j r i e niekad negerbdavo policijos, 
.kėlė jį i kalėjimą šešios mylios I a u n . n t ^ u n ų produktų nor- , dabar pradėjo atvira , rodyt, jai 
nuo Romos. Popiežių Joną Pauliui m a v i m a . Solidarumas veikia ttvo p a n ieką. Miesto gatvėse pa-
n-jį peršovęs turkas pasakė fe,." vis drąsiau, ^ atleisdamas iva.nų s i taiko, kad m i n i a apsupa proto 
respondentams, kad jis gailisi su- j Priešrevoliucinių jegų vadeles, 
žeidęs dvi moteris, tačiau popie, f i g a m a s savo vyriausią koman 

1 dą, kurios turės klausyti visos ki-
Tik naivūs kvailiai 

kūlė. Iš to ir kilo niekad ne
matytos riaušės. Keli policinin
kai po jų buvo atleisti iš pareigų. 
Vienas laikraštis komentavo: 
"Dėl trijų pakelių cigarečių galė
jo užsidegti visa Lenkija". 

Lenkų spauda nemažai rašo 
apie viešąją discipliną, saugumą. 
Vyriausybės statistika paskelbė, 
kad per keturis šių metų mėne
sius įsilaužimai į įstaigas, sandė
lius pakilo 32 nuoš. plėšimai pa
didėjo 25 nuoš., privačių butų įsi-

riausybėje. Sakoma, kad policijos 
viršininkai daugiau pranešinėja 
apie nusikaltimus, kuriuos anks
čiau nuslėpdavo. T a č i a u užsie-

Mitter r and perėmė 
prezidento pareigas 

Užsienio politikoje nelaukiama pakeitimų 
Paryžius. — Prancūzijos nau - ' Mitterrandas pripažįsta, kad būti 

žiaus jam negaila-
Italų policija laikys kalinį vie-

nukėje, specialiai dieną — naktį 
I saugomą, nes italai kaliniai jo 
.nekenčia už popiežiaus sužeidi-
i mą ir jam kalėjime nebus saugu. 

Mūšiai Salvadore 
j Salvadoras. — Užėjus lietin
gam laikotarpiui, komunistai 

j Salvadore pradėjo didesnę ofen
zyvą prieš vyriausybės karines 

j jėgas. Blogi keliai partizanams 
I mažai daro įtakos, tačiau sustab

do vyriausybės šarvuočius ir tan 

tos grupės 
dar tiki, kad "Solidarumas" yra 
darbininkų unija", rašo vokiečių 
raportas. 

Korespondentai iš Varšuvos 
praneša, kad miestuose labai pa
didėjo nusikaltimai. Anksčiau 
Varšuvoje užsieniečiai gatvėse 

kolą už eismo taisyklių pažeidi
mą rašantį policininką ir j am 
grasina "greitai dingti , o jei ne"-. . 
Policininkai, paprastai "dingsta". 

Užsieniečių d ip lomatų gyvena
muose rajonuose plėšimų, įsilau
žimų ypač daug. Prie to prisideda 
ir sunkesnės ekonominės sąlygos. 
Viename bute plėšikai, susidėję 
brangesnius daiktus, pasikepė sau 
vakarienę, pavalgė ir sudėję ne-

KATALIKAI PASAULYJE 
Stadija apie invalidos 

Australijos katalikų iniciatyva, 
šių metų rudenį Sydnėjuje yra 
rengiama tautinė studijų konfe
rencija, tema: „Ligoniai ir inva
lidai vaikai bendruomeniniame 
gyvenime". Konferencijon yra pa
kviesta žmonių meilės apaštale 
motina Teresė iš Kalkutos, ku
rios įsteigta seserų vienuolių kon
gregacija turi savo skyrius Aust
ralijoje ir Papua-Naujoje Gvinė
joje 

Katalikai Angoloje 
Katalikai misijonieriai Ango

loje, nežiūrint labai sunkių są
lygų, kurios susidarė Bažnyčiai, 
marksistiniam režimui krašte per
ėmus valdžią, galimybių ribose 
tęsia savo veiklą. Marksistinei 
valdžiai nusavinus visus Bažny
čios pastatus, seminarijas, katali
kiškas mokyklas, misijonierių 
veiklos galimybės žymiai susiau
rėjo, nemažai misijonierių buvo 
priversti išvykti iš krašto. Liku
sieji, tačiau, nors ir labai nepa
lankiose sąlygose, tęsia savo dar
bą, ypač rūpindamiesi vaikų ir 
suaugusiųjų katekizacija. Šioje 
apaštalavimo srityje ypač pasi
žymi didžiausios krašto vyskupi
jos — Luandos — 56 kunigai ir 
apie šimtas seserų vienuolių, ku
riem talkininkauja net 680 sa
vanorių katekizmo mokytojų. An
goloje vra iš viso aoie du su pu
se miliiono katalikų, iš kurių 
apie 600 tūkstančių priklauso 
Luandos vyskupijai. 

DAOgiaa tenka seminaris tą 
Lenkijoje nuolat auga kunigų 

jasis prezidentas Francois Mitter- na siekti dialogo tarp Rytų ir Va- i kus- Salvadore nužudyti dar du 
rand perėmė iš rinkimus pralai- karų, tačiau kartu jis yra užsi-. žemes reformos instituto pana
rnėjusio Vaiery Giscard d 'Estai- j minęs, kad šiame dialoge Va- .gūnai . įtariama, kad juos nuzu-
goElizėjaus rūmus. Abu prezi- karai turi laikytis "griežtų pozi- j dė dvarininkų samdiniai. 
dentai: buvęs ir būsimasis, pasis- cijų". I 
veikino ir 35 minutes kalbėjosi j "Pravda" primena, kad gegu- j 
prezidento įstaigoje. Trumpose žės 6-tąją, paskutiniame preten-

ir seminaristų skaičius. Lenkijos ceremonijose naujasis preziden- '• dentų debate per televiziją, Mit-
vyskupų konferencijos paskelbti tas gavo iš armijos generolo An- . terrandas pažadėjo, kad pirmai- į 
statistiniai duomenys rodo, kad į dre Biard prezidentūros simbolį, Į šiais savo valdymo mėnesiais jis 
1980 metais Lenkijoje buvo pa- — auksinę Garbes Legiono j įsakys nacionalizuoti stambiau-! 
šventinti iš viso 632 nauji ku- g randmasterio juostą. Giscardas sius bankus bei 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

galėdavo vaikščioti visą naktį ir švarius indus į prausyklą, išėjo 
didžiausias pavojus būdavo susi
tikti girtą lenką. Lenkija didžiuo
davosi savo nedideliu nusikalti
mų skaičiumi, dabar padėtis pa
sikeitė 

Izraelis plečia 
reikalavimus sirams 

s v c i i n m i » visu v»w»<- iim»j» ~~ granu m a s i n i u JUUJII Į . vjiMjaiuaj MUS uam-us u t į i» pramonin ių 
nigai, tai yra 43-mis kunigais dau- j perdavė naujam prezidentui slap- j korporacijų. Jis kalbėjo apie veiks 
giau negu 1979 metais. Iš 632- Į t u s branduoliniv ginklų arsenalo j minga kovą prieš nedarbą, kur 

—Lenkijoje streiku grasina 
Bialystoko ugniagesiai. Sosno-
wiecu mieste penki darbininkai 

Jeruzalė. — Izraelio premje
ras Beginąs padidino savo reika
lavimus Sirijai. Jis pasakė, kad 
Sirija turi išgabenti priešlėktu
vines raketas ne tik iš Libano, 
bet turi atitraukti jas ir Sirijoje, 
kur devynios raketų baterijos pa-

jos nuovadą, protestuodama prieš i statytos netoli Libano sienos. Be 
policininkų brutalumą. Sis inci-j to, Sirijos kar iuomenė turi pa-
dentas kilo iš visai menkos prie- '• sitraukti iš Sanino aukštumų ir 
žasties. Du jaunuoliai norėjo nu- Į baigti krikščionių pozicijų apsu-
sipirkti kioske, prie geležinkelio j pimą Zahle miesto apylinkėse, 
stoties, tris palkelius cigarečių, ta- Į Sirija vakar paskelbė, kad virš 
čiau pardavėjas pardavė tik po; Libano jų priešlėktuvinės rake-

Prieš savaitę premjeras Jaru-
zelskis buvo sukvietęs specialų 
kelių ministrų posėdį, kuriame 
buvo svarstoma viešoji tvarka ir 
saugumas. Jau buvo rašyta, kaip 
Otwocke, 18 mylių nuo Varšu
vos, pikta minia sudegino polici 

. , .„nduoimių ginklų arsenalo! minga kovą pnes neaaroą, *ur wiecu miesie peiiM W B W U . M . « « » *~ , .. J~: f , — -'. • 'Z. V . T ,- - i 
-jų naujų kunigų 470 priklauso j k o d u s . P o t o Mitterrandas paly-'. žadama sukurti daugiau kaip 200 pradėjo bado streiką, reikalauda- į vieną pakeli- Netrukus pnejo po-1 tos nu muse dar du Izraelio zval-
vyskupijom ir 162 - įvairioms Į dėįo Giscardą iki durų- ; tūkstančiy naujų * • * » * e t f r j m i paleisti 8 kalėjimą politinius į l idninfaf k ***& M ^ p a * * gybos lėktuvus, skrau-.anr^us *• vienuolijoms. Didžiausias naujų 
kunigų skaičius praėjusiais me
tais buvo T a m o w o vyskupijoje 
— iš viso 39 — ir Krokuvos vys
kupijoje — iš viso 36. Kita ma
loni staigmena Lenkijos katali
kam yra tai, kad Kunigų Semi
narijose seminaristų skaičius pra
ėjusiais metais padidėjo net 15 
nuošimčių. N u o 5845 seminaris
tų buvusių 1979 metais pakilo 
iki 6285 1980 metais. 

Aust r i jos vienuolės 

Prancūzų spauda pabrėžia, kad ! Planuojama įvesti papildomus j kalinius. Buvęs premjeras Fid-' lių, kuriuos j įm pardavė. Vaiki-
tarp susirinkusių politiku, kurie mokesčius stambiajam kapitalui. jward Babiuch suspenduotas iš nai eme priekaištauti, susistum 
t a i p J U J l i l l l i N U j i y p v / < t k t ( \ y , j v i A i i i . * W V ^ J E V V - . J \ - * « ^ ^ - « j - » | • - — - — . 

dalyvavo kukliose pareigų perėmi- Naujasis Prancūzijos preziden- i komunistų partijos. 
mo ceremonijose, nesimatė pran- j tas po pergalės pareiškė, kad, —Maskva paskelbė, kad Jor-
cūzų komunistų partijos vado' Prancūzijos rinkėjai stojo už per- dano karalius Husseinas pneme 
George Marchais. i mainas. "Si pergalė, — pabrėžė pakvietimą atvykti į Kremlių pa-

Prezidentas Mitterrandas pa- jis, — tai pirmiausia jaunimo jė- įtarti Viduriniųjų Rytų fcnzes 
žadėjo savo kalboje griežtus eko- gų, darbo jėgų, kūrimo ir atnauji- j reikalais. 
nominius pakeitimus, tačiau ža-' nimo jėgų pergalė" j —Senatas paskyrė 20 mil.dol. 
dėjo toliau tęsti Prancūzijos lig-- Dar nežinia, kokį vaidmenį j atgaivinti Amerikoje nervų dujų 
šiolinę užsienio politiką. Jis tuoj į prezidentas duos naujoje vyriau- gamybą. Tai bus atkirtis Sovie-
paskyrė laikinosios vyriausybės sybėje komunistų partijai. Ko-

,.... . premjeru Pierre Maurov, 52 me- munistu vadas Marchais pabrėžė: 
Pagal paskutinius statistinius tu socialistų partijos vadą šiauri-, "Kad būtu J P ^ ? » Į ^ 

,w™, , - c A,.«tnmio V « am> de-1 nėję Prancūzijoje. Jis vadovavo nos, būtinas komunistų partijos „„_„.„ _r__ 
fim ^ k s t a n č u s ė l i ^ L t a f t Pre^ento Mitterrando rinkimų dalvvavimas, jos kuriama* i n - i I n g a I l s Profile bendrovėje, pro-
S v ^ S o ^ v e i k i a n S beveik kampanijai. Jis žinomas kaip dėlis. Mes esame pasiryžę pasakė testuodamas prieš spaudos per-
M.ry vnnuolių, vei-aandų neveik ^ atsakomybes tiek vy- sekiojimą, pasitraukė iš pareigų. 

dė su policininku- Jaunuoliai bu-

lakūnų. Izraelis pripažino, kad 
numuštas vienas lėktuvas. Siri
ja giriasi, kad per savaitę tokių 

vo nuvesti į nuovadą, kur jie lėktuvų izraelitai prarado pen-
skundėsi, policininkai juodu ap- kis, o Izraelis pripažįsta prara

dęs — du. 
Maskvoje Brežnevas pa reikalą-

: vo greit sušaukti plačią tarptau
tinę konferenciją L ibano krizei 

Patvirtino biudžete 
Wa*ing tonas . — Senatas pa ,,„v 

tvirtino 76-20 balsų vyriausybės! s p r cs t i , kitaip ten gali užsilieps-
5„«„7 t ,«. - - biudžetą, kuris buvo šiek tiek. n o t j n a u j 0 karo ugnis. 
tų Sąjungai, kuri plečia dujinių - pakeistas derybose tarp senato iri Libano žiniomis, ketvirtadienį 
ginklų gamybą. 

—iPrezidento Reagano sūnus 
Michael, viceprezidentas Dana 

devyniuose šimtuose įvairių re
liginių kongregacijų centrų. Se
serys vienuolės Austrijoje dau
giausiai dirba žmonių pagalbos 
srityje, ligoninėse, auklėjimo sri
tyje: apie du tūkstančiai seserų 
vienuolių mokytojauja tiek vals
tybinėse, tiek privačiose — kata-
likiškose mokyklose. Apie 530 se-

nuosaikus socialistas. 
Vyriausybė bus paskelbta šian

dien. Jos uždavinys bus suorga
nizuoti naujojo parlamento rin
kimus. Nacionalinėje Asamblė-

jis, imtis 
riausybėje, tiek ir visose kitose 
nacionalinio gyvenimo sferose, 
kad būtų vykdoma nauja politi
ka, kurios tikslas — visiškas įdar 

Jis buvo kritikuojamas, kad siek 
damas kitų bendrovių užsakymų, 
jis naudojo savo tėvo pavardę. 
Dabar bijoma, kad bendrovė nu 

Atstovų Rūmų. Biudžetas siekia I „ 3 ^ s j r a į a t s i u n t ė į Libaną 54 
659.45 bil. dol. Jame numatytas !

 s u n kvežimius su amunici ja ir 
36 bil. dol. įvairių programų ap- i ginklais. Slaptai buvo atvilkta ir 
karpymas, leidžiamas 37 bil. dol. j g junkiŲJŲ patrankų. Libane sto

vi penkios priešlėktuvinių rake
tų baterijos. 

lonanneio nsamme-; Ka, Kunos n ^ ' < " • . . i-muai I/«JV>HK», ^««- -• - ---
joje yra 491 atstovas ir daugumą 1 binimas, teisingumas ir socialine, kentės, jei jis liks vadovybė-
sudaro konservatyvių partijų na-! pažanga, nacionalinis^ vystymą- j -^ pj rkėjai vengs užsakyti prekes, 
riai. ' sis, klestėjimas ir laisvė". j bijodami patekti į spaudą. 

Maskvos spauda kol kas nero-Į - — . . į -Federa l inė prekybos komi-serų vienuolių gyvena 35-kiuose|do didesnio džiaugsmo dėl sočia-' ^Saud i A rabi jos naftos m i - j ^ Į • • Tį kad," nežiūrint įspė-
Austrijoje esančiuose klauzūros K*> prezidento. "Pravda" nuro- nistras, Seikas Ahmad Z « i Ya- j i m u a n t cigarečių pakelių, kad 

t J : _ * — . Aa \mA is^cior»ir\ r*r*!ifilfA<i Vllf^P i m a n i na^akė V. \onietijoje, K a a . r į f f a r e t ė s kenkia sveikatai, apie vienuolynuose, daugiau negu 
700 vienuolių dirba įvairiuose 

listo prezidento, rravaa nuru- _ nisiras, ^i.\d> fi«»..»«— - juny a m ^ųsaitviv ^ ^ . - Y . , — 
dė, kad užsienio politikos kurse I mani pasakė V. Vokietijoje, kad | c į g a r e t ė s kenkia sveikatai, apie 50 milijonų amerikiečių nežino, planuojama tęsti bendrą liniją, I bus bandi.ma užsaldyti pasauli 

m i v u kraštuose. Vienuoliniam kuri esanti realistinė. Socialistų;nes naftos kainas iki 1983 m. 
gyvenimui besiruošiančiųjų mo-j lyderis kritikavo tik atskirus sa-; Ateinančią savaitę ^ ^ ^ 
terų skaičius Austrijoje pastaruo- |vo priešininko politikos aspek-1 įvyks naftą ekrportuojančių SaHiu misija rekomenduoja 
ju laiku yra paaugęs- i tus. Sovietų spauda nurodė, kad j suvažiavimas. ', sugriežtinti. 

deficitas. Atstovų Rūmai tą biu 
džetą priėmė 244-155 balsais. 

Kovos S. Airijoje 
Belfastas. — Siaurinėj Airijoj 

tą pačią dieną kalėjime po 60 

KAl£NDOfUTJS 

,4 p ^ , , v...... . .—,.-. r Gegužės 23 d : Deziderijus, 
dienų bado streiko mirė du kali-1 Herkurija, Gertautas, Tautvyda 
niai: Raymond McCreech ir Pat 
riek O'Hara, abu 24 metų am
žiaus. Po jų mirties vėl prasidėjo 

Gegužės 24 d.: Maletas, Tute-
na, Algirdas, Gina-

Gegužės 25 d.: Kapų diena. 
riaušės ir puolimai. Vienas amsigeda, Grigalius, Almantas, Jovile 
kovose žuvo, sužeisti 6 anglų ka-1 Gegužės 26 d.: Pilypas Neri, 

Paladija, Algimantas, Kintas. reiviai. Belfaste buvo sudeginti 
banko rūmai, riaušininkai nelei 

kad rūkymas gali pakenkti šir- j do ugniagesiams gesinti Skro
džiai ar sukelti plaučių veži. Ko-i Policijai pavyko atimti 12 dezių 

įspėjimus j su padegamomis bombomis, vie
nas asmuo suimtas. 

Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:10 
ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 80 
L, naktį 60 L 

file:///onietijoje


DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. gegužės mėn. 23 d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siusti: 6522 So. Rockvvell Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852 

PAŽIŪROS SUEINA 
Į PASAULĖŽIŪRĄ 

BOK. ST. YLA 
. 

Apsispręsti už tam tikras pa
žiūras yra vidinė būtinybė. 
Tai būtinybė gyventi įsitiki
nimais, žinoti kur eini, ko sieki 
ir kodėl. Pažiūros apima įsi
tikinimų visumą, kuri galu
tinai sueina į pasaulėžiūrą. 
Pasaulėžiūra įpareigoja išti
kimybei ir atsakomybei, kurios 
ne vienas išsigąsta. Dėl to 
turime du klausimus, kurie 
laiks nuo laiko iškyla net 
viešose diskusijose, būtent: 

Kam iš viso reikia 
pasaulėžiūros? 

Yra žmonių, kurie sako, kad 
jie neturi pasaulėžiūros ir jos 
nepripažįsta. Ką jie tuo nori 
pasakyti? Dažniausiai, kad jie 
nepriklauso kokiai nors pasau
lėžiūrinei grupei arba nepri
paž į s ta pa sau lūž iū r inė s 
sistemos. Bet tai nereiškia , 
k a d patys neturėtų asme
niškos pasaulėžiūros, t.y. 
kad neturėtų savų pažiūrų 
visumos arba už nieką nebūtų 
apsisprendę. 

,, Kiekvienas protingas 
sprendimas, sako S. Sužie
dėlis, rodo pažiūrą į pasaulį, 
(ir) gyvenimą... Pasaulėžiūros 
neturi tik tas, kam stinga 
proto... 2monės be pasaulėžiū
ros guli kapinėse arba laikomi 
pamišėlių namuose... Pa
saulėžiūra siejasi su žmo
gum, o ne su priklausymu 
kokiam sambūriui — reli
giniam, ideologiniam a r 
poli t iniam" (Pasaulėžiūra, 9). 
„Žmogus yra pasaulėžiūrinė 
būtybė iš esmės", — sako A. 
Maceina (Trem. Mokykla). 

Ar ne vis tiek kokia 
pasaulėžiūra? 

Yra vėl žmonių, kurie teigia, 
kad kiekviena pasaulėžiūra 
yra gera, tad esą vis tiek kokią 
pasirinksi. Bet ką reiškia gera 
pasaulėžiūra? Gali būt geros 
atskiros pažiūros, bet tai dar 
neapsprendžia visos pasaulė-
žinios. Gerai pasaulėžiūrai 
reikia Šių dalykų: 

1. Ji negali būti miglota, 
atremta į spėliojimus ar abejo

tinas nuomones. Tada žmogus 
neturi aiškios krypties veikti, 
imtis uždavinių, spręsti išky
lančias problemas. Pasau-
lūžiūra turi būti aiški. 

2. Jai reikia t ikrumo, kuris 
yra aukščiausias tiesos laips
nis. Tikrumu grindžiami įsi
tikinimai. Tik melagiams ir 
klaidintojams nėra svarbu 
tiesos tikrumas. 

3. J i turi apimti visus 
būties i r gyvenimo elemen
tus, nieko neišskirti, aprėpti 
pažiūrų visumą, žodžiu — būti 
p i lnut ine . 

4. Pažiūrų visumą turi ap
jungti vidinis ryšys arba tam 
tikras pagrindas, kad nebūtų 
prieštaravimo. Dėl to pasau
lėžiūra turi būti vieninga. 

• * * 

Beveik visos pasaulėžiūros 
turi v ieną jungiant į pradą. 
Sunkiau pagrįsti, kodėl tas 
pradas yra visos būties, 
gyvenimo ir veikimo pagrin
das. Vieni galvoja, kad tai 
geriausiai gali padaryti t iks
lieji moksla i (science). Bet šie 
mokslai netyrinėja pasaulio 
nei žmogaus visumos: jie labai 
specializuoti — žiūri tik savo 
srities, ne visumos. Dėl to kiti 
galvoja, kad visumos klau
simus geriausiai gali spręsti 
filosofija, panaudodama ir 
specialiųjų mokslų patyrimus. 
Tokia yra buvusi tradicinė 
filosofijos paskirtis. Gyve
nimo esmės bei prasmės klau
simus sprendžia ir teologija. 

Yra pasaulėžiūrų, kurios 
neapima visumos: ribojasi tik 
medžiagine pasaulio dalimi 
(materializmas), arba tik 
dvasine (spiritualizmas), dar 
kitos tik biologine (vitaliz
mas). Dėl to jos nėra pilnu
tinės — integralinės pasau
l ė ž i ū r o s . Kai k u r i o s 
pasaulėžiūros nėra racionaliai 
pagrįstos — remiasi tik prie 
laidomis arba mitologija (spiri
tizmas, okultizmas, astrologiz-
mas, teosofija, induizmas). 

VISI KVIEČIAMI 

Šį sekmadienį, gegužės 24 d. 
Ateitininkų namuose, 127 gat
vė ir 171 kelias, Lemonte, įvyks 
Ateitininkų namų pirmoji 
muzikinė popietė. 

Programoje D. Lapinskas 
duos muzikinės kantatos apy
braižą, o po to išpildys kartu su 

1911—198] m .Ateities" žodinės kūrybos inscenizavimą apsvars
tant: stovi a k t J. Keleciua. sėdi (ii kairės) akt. Laima Rastenytė-La-
pinskienė A Prapuolenytė, „Ateities" vyr. red. K. Trimakas ir re-
žįsienuM I) I.apm8ka8 

„Ateities" nuotrauka 

Los Angeles ateitininkų šeima sekmadienį po pamaldų. Nuotr. A. Gulbinskio 

1 9 1 1 - 1 9 8 1 M. 
„ATEITIES" 

ŽODINĖ KŪRYBA 
SCENOJE 

„Ateities" sukaktuvinio 
kongreso metu rugsėjo 5 d. 
įvyks „Ateities" vakaras. To 
vakaro programa rūpinasi 
„Ateities" vyr. redaktorius 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
t a l k i n a m a s A l d o n o s 
Prapuolenytės. 

L. Rastenyte-Lapinskiene savo 
sukurtą „Tolminkiemio kan
tatą". 

Programai pasibaigus rengė
jai pavaišins svečius kava ir 
lengvais užkandžiais. 

Visa lietuviška visuomenė 
yra kviečiama ir laukiama. 

Aktorė Laima Rastenytė-La-
pinskienė š.m. gegužės 24 d. Atei
tininkų namų muzikinėje popietė
je atliks „Tolminkiemio kantatą" 

Jau seniai buvo apsispręsta 
šiame „Ateities" 70 m. sukaktį 
mininčiame kongrese insce
nizuoti „Ateities" puslapiuose 
atspausdintą žodinę kūrybą: 
vieno vakaro programoje 
tenka ribotis viena novele ir 
atrinktos poezijos pyne. Kęstu
tis Trimakas peržiūrėjo visus 
1911 - 1981 m. „Ateities" kom
plektus, pasinaudodamas Šv. 
Kazimiero Seserų motiniškojo 
namo biblioteka ir kun. 
Viktoro Dabušio padovano
tais „Ateities" komplektais. Iš
rinkta Antano Vaičiulaičio 
novelė „Vidudienis kaimo 
smuklėje" („Ateityje" pasiro
džiusi 1931 m.), ir 29 eilėraš
čiai. Eilėraščių autoriai: Ado
m a s J a k š t a s , V i n c a s 
Mykolaitis-Putinas, Kazys 
Bradūnas, Jonas Aistis, Kazys 
Inčiūra, Paulius Jurkus, Julija 
Švabaitė, Kotryna Grigaitytė, 
Alfonsas Nyka-Niliūnas, Ber
nardas Brazdžionis, Vladas 
Šlaitas, Antanas Jasmantas 
(Maceina), Stasys Santvaras, 
Vytautas Mačernis, Antanas 
Miškinis, Nerimą Narutė, 
Antanas Vaičiulaitis, I^eonar-
das Andriekus, A. Tyruolis, 
Leonardas Ži tkevič ius , 
Aloyzas Baronas, Tomas 
Venclova, Henrikas Nagys, 
Vitalija Bogutaitė, Danguolė 
Sadūnaitė, Živilė Bilaišytė, 
Jolanta Malerytė, Aldona Bau-
žinskaitė ir Daiva Nauragytė. 
Eilėraščiai buvo atrinkti didele 
dalimi atsižvelgiant į jų tema
tiką, nes buvo ieškota tarp jų 
tam tikros jungties, siekiant 
sudaryti poezijos pynę. 

Šios „Ateities" žodinės kūry
bos vaizdinio - garsinio - dra
matinio apipavidalinimo reži
sierium yra pakviestas Darius 
Lapinskas, ankstyvesniuose 
ateitininkų kongresuose pa
statęs „Marą" ir režisavęs 
rašyt. Alg. Landsbergio 
„Šventąjį narvą". Aktoriai -
deklamuotojai — Laima 
Lapinskienė ir Jonas Kele-
čiu8. Numatoma į pastatymą 
įtraukti ir jaunimą. 

DAR APIE 
ATEITININKU 

ŠEIMOS ŠVENTĘ 
Gegužės 31 dieną, sekma

dienį, Ateitininkų namuose, 
Lemonte, bus Chicagos ir apy
linkių ateit ininkų šeimos 
šventė. Joje kviečiami daly
vauti visi ateitininkai — nuo 
jaunučių iki sendraugių. Šven
tė prasidės pamaldomis 12:45 
De Andrei bažnyčioje, kuri yra 
visai netoli Ateitininkų namų. 
Šv. Mišios ir pamokslas Tėvo 
Jono Borevičiaus. 

Po pamaldų Ateitininkų 
namuose bus gegužiniškos 
nuotaikos pabendrav imas : 
u ž k a n d ž i a i ( d e š r e l ė s i r 
hamburgeriai) , ža id imai , 
dainos. Kun. K. Trimakas, 
„Ateities" redaktorius, ir Vy
tautas Šoliūnas, Ateitininkų 
sendraugių sąjungos pirm., 
kalbės artėjančio „Ateities" 
sukaktuvinio kongreso temo
mis. Sendraugiai savo susi
rinkime rinks oficialius atsto
vus į šį kongresą. 

Tikimasi gražaus oro. Būtų 
gera, kad atvykstantieji atsi
vežtų sulankstomas kėdes, taip 
pat žaidimams kamuolius ir 
kitokias sporto priemones. 
Reikės ir savanorių talki
ninkų, kurie prašomi atvykti į 
Ateitininkų namus apie 11 vai. 
ryto. Rengė ja i 

DIELININKAlClO 
K U O P O S MARGUČIŲ 

RITINĖJIMAS 

Balandžio 26 d. įvyko tra
dicinis Atvelykio margučių 
ritinėjimas. Rengė Pr. Dieli-
ninkaičio jaunių kuopos Gimi
mo Šv. Mergelės Marijos 
parapijos patalpose. Tėvų 
komitetas pastatė margu
čiams lovelius, parūpino vai
šes ir dovanas laimėtojams. 
Naminius augalus loterijai au
kojo ponios Meškauskienė ir 
Gaižutienė. Margučius ran
kiojo ir taškus skaičiavo glo
bėjos ir padėjėjos: Daiva Barš-
kėtytė, Lidija Bilutė, Eglė 
Liutkutė ir Rita Stukaitė. Prie 
sunkesnių darbų padėjo Rimas 
Lukošiūnas. 

Rungtynėse dalyvavo trys 
grupės: mažiukai, viduriniai ir 
jau įgudę ritinėtojai. Iš mažųjų 
laimėjo: I v. — Varpas De sa 
Pereira, II v. — Vida Gaižuty-
tė, III v. — Venta Norvilaitė. 
Vidurinių grupėje laimėjo: I v. 
— Lidija Gražulytė, II v. — 
Vaiva Vygantaitė, III v. — 
Saulius Juškaitis. Vyresnieji 
laimėtojai sekantys: I v . — 
Rimas Gaižutis, II v. — Daiva 
Viktoraitė, III v. — Marius 
Tijūnėlis. 

J . N. 

Programai pasiruošę Daumanto kuopos jaunučiai 
Šeimos šventėje, Ateitininkų namuose, Lemonte. 

Nuotr. A. Liaugaudo. 

J A U N Ų J Ų 
ATEITININKŲ 

STOVYKLA 
Stovykla bus liepos mėn. 5 -

19 dienomis Dainavoje. 
Vyriausias stovyklos vadovas 
bus Juozas Polikaiti8. Jau
nesniųjų vadovų prižiūrėtoja ir 
stovy klos koordinatorė bus 
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| V A L I O J A U N Y S T E I ! 
Los Angeles 
'SPINDULYS' 

LB Jaunimo Ansamblio 
choras — 80 dainininkų 

Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šal
tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk 
mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau. Šiandien mūsų 
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau 
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos 
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
pozitorių. 

Diriguoja: 
Budri ūnas. 

Akompanuoja: 
Barauskienė. 

Smuikininkas Raimundas MICKUS Fleitistė Kristina 
Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis 

Mokytoja Ona Rasutienė ir komp. Bronius 

Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona 

= Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis 
1 "SPINDULYS". Kaina su persiuntimu f8.95. Uisakymus 
| siųsti: DRAUGAS, tfhS W. 6Srd St., Chicago, IL 60619. 
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niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
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nesaugo. Juos grąžina tik ii anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. ~~ 

Stovyklautojai lengva forma 
bus supažindinti su penkiais 
ateitininkų principais. Tėvai, 
norintieji, kad vaikai praleistų 
porą savaičių ateitininkiškoje 
aplinkoje, kviečiami vaikus 
registruoti pas Gražiną Kriau
čiūnienę, 1816 Tecumseh River 
Drive, Lansing, MI, 48906 arba 
pas kuopų globėjus. 
Jaunųjų Atei t ininkų Są

jungos 
C e n t r o valdyba 

Giliai tikiu į geresnį gyveni
mą. Užtat noriu tikslu turėti 
Dangų o ne žemę. V. Hugo 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITI8 

IR 
VINCAS BREGYS _ " 

Teisiu daktarai ; . , _ „ . 
2458 W. 69th S t , Chk»gDl.JH 

Visi tet 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

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 ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
_QYAYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 We$t 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 

"vaf. ryto iki 3 vai. popiet. 

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. išskyrų* 
treč Sešt 12 rki 4 va! popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel - GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą pirmad irketv 1 4 ir 
7 9 antrad trpehkt 10-4 šeštad 10-3vai 

DR. IRENA K*URAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE . . . . v . 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL B i m - D I N G - V " ' * 
3200 W 8 lst Street 

Vai Kasdien nuo 10 v" ryto iki I v p_p . 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239 2919 

Ofs. M 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos*pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 1 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus hgps. .., ... 
2454 West 71st Street _ , 

(71 mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad . antrad . ketvirtad ir cenktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus -

ponia Laima Petroliūnienė. Ji 
kartu su kitais vadovais pri
žiūrės, kad jaunimas, kuris 
atvyks j stovyklą, ne tik sma
giai praleistų laiką Dainavoje, 
bet bręstų lietuviškoje - atei
tininkiškoje dvasioje. 

Stovyklos tema: „Lietuviš
kos pasakos ir eilėraščiai". 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Pd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 ' 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą, 

Tel. 372-5222,236-8978 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA— .-• 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE. 
.— . . . » 

Ofs PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5-2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. IH. 
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus trei ir se«t 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA » . " - - -

8104 S. Roberts Road z~: 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.~ -

Tel. 563-0700 J . . . 
Valandos pagal susitarimą _ J 

DR. FRANK PLECKAS • 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenset" - :r-'-n 

2618 W 7 lst St. — Tel. 737-5140 
Vai pagal susitarimą Uždaryta, Ueč. ; . 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2859 W. 99 St. CMC** 

478-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm. antr, treč 

ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki i vai 

Tol RElience 5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA "* 
2656 W. 63rd Street -' 

Vai antr 1 4 ooD'et ir ketv 5 7 vak---^-» 
Ofiso tel 776 2880. rezid. 448-5545 

DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
4912 W. 14th Street 

Cicero. Illinois 
Tel. 656-2441 

Valandos pagal susitarimą 

...... . 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm , antrad, ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — ii anksto susitarus 

Ofs tel 56*4166: ramu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745West63rdSee«t 
Vai pirm , antr ketv if penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

. 
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Nežinomi didvyriai — 

ŽINOMA JŲ AUKA 
Kultūringos tautos turi Neži

nomo kario kapą ar jam pasta
tytą paminklą. Istorinių tau
tos švenčių progomis tie 
nežinomi didvyriai pagerbia
mi. Tuo tar tum norima jiems 
atsilyginti už turimą laisvę ir 
toki gyvenimą, kokį turi šio lai
ko jų broliai ir seserys. Tai ke
lia sentimentus, tai žadina 
patriotizmą ir pasiryžimą lais
vę išlaikyti, nors ir panašia au
ka. Tokius pat sentimentus ke
bą krikščioniškas pasaulis 
vėlinių dieną, tokius kelia ir šio 
krašto vadinama kapų puo
šimo ir mirusiųjų prisiminimo 
šventė gražiausiam pavasario 
mėnesy — gegužės pabaigoje. 

Kapų puošimo diena yra tra
dicinė Amerikos pavasario 
šventė, kurios pirminis tikslas 
yra pagerbti įvairiuose karuo
se, g inant laisvę, žuvusius ka-
rius =• žinomus ir nežinomus, 
bet t ikrai gynusius žmogaus 
vertą gyvenimą. Prie pagar
bos didvyriams ir kariams pri
dedama ir daugybė jau iš
siskyrusių iš šio gyvenimo 
artimųjų, kurių pelenai ilsisi 
miesto kapinėse ar net neži
nomose vietose ir jokiais ženk
lais nepažymėtuose kapuose, 
kurie j au seniai apželdinti pap
rasčiausia žole. Išnykstant dėl 
miestų augimo kapinėm, kar
tais net mirusiųjų kaulai nesu
renkami ir nesuvežami į jiems 
pagarbos vertą vietą, bet tai 
neatvėsina žmogiškų jausmų. 
Tėvai a r seneliai, vaikai ar 
draugai, atsiskyrę iš gyvųjų 
tarpo, šioje šventėje primena, 
kad jų kelias buvo toks, koks 
yra dabar mūsų, o mūsų kelias 
taip p a t veda tokia pa t kryp
timi — mirtimi ir kelione į am
žiną ramybę. 

Ar šią šventę prisiminsime 
Vėlinių šventės dvasioje ir 
susitelkime, a r ją prisimin
sime puošdami kapus ir kal
bėdami tą dieną maldas prie 
paminklų, t a i neiškreipia mi
rusiųjų prisiminimo prasmės. 
Tai t ik pažadina susimąs
tymą, kad lengviau prisi
mintume tuos, kurie savo pa
reigas žemėje yra atlikę, nors 
jų daugelis liks mums neži
nomais ir nepažįstamais did
vyriais, kovojusiais už laisvę 
ir žmogų. 

* 

Nežinomo kario kapas ar pa
minklas primena tautos kovas 
už laisvę ir kūrybą savo atei
n a n č i o m s k a r t o m s . Lai
m ė j i m a i s i r p r l a i m ė j i -
jimais pažymėta kiekvienos 
tautos istorija, neišskiriant nė 
emigrantų sukurtų valstybių. 
Gyvenimas nėra kokia čiuo
žykla, kur žmogus iš vieno 
krašto be kliūčių gali pasiekti 
kitą kraštą. Tautų gyvenimas 
yra kelionė kemsynais, kal
nais i r prarajomis, nebijant 
perkūnų ir žaibų trenksmo ir 
gaisrų, vėjo laužomų medžių ir 
smėlio pūgos. Visai tai išgyve
na kiekviena tauta, norinti tu
rėti laisvę, gerbianti tai , kas 
yra sava . Jos, atėjusios iš neži
nomos praeities lūpomis ar vė
lia* raš tu perduoda savo tra
dicijas ir tautoje subrendusią 
dvasią.Didvyriai yra ne tik tie, 
kurie kovos lauke su ginklu 
rankoje krito prieš galinges
nio smūgį, bet ir tie, kurie, sau
godami nuo priešo, augino 
naujas atžalas, brandino tau
tinius įsitikinimus, skiepijo 
tikėjimą ir pasitikėjimą savo 
tautos iš glūdumų atsineštais 
kūrybiniais talentais. 

Kuri tauta gali suskaičiuoti 
visus žuvusius didvyrius? Ku
ri t au ta gali suprasti auką tų, 
kurie tautai perteikė praeities 
dvasią- ir tautinę tapatybę? 
Tiek istorijos lapai, tiek tra-

SPINDULIŲ TELESKOPAS Rimties valandėlei 

dicijos ar sukurtos legendos, 
tiek pagaliau ir žmogiški ta
lentai nepajėgia sužymėti nei 
visų didvyrių, kovojusių lais
vės gynime, nei supras t i hero
jiškų pastangų, išlaikiusių tau
tą gyvą, kūrybingą ir vergijai 
nenusilenkiančią. Apie šiuos 
visus herojus gal i kalbėti vie
nodai visos tau tos — jos ver
tins juos pagal savo m a t ą kiek
viena atskirai. Apie didvyrius 
galime kalbėti ir mes kiek
vienas pagal savo išmonę — jų 
pakankamai neįvert insime, 
nes daugelio ne t vardų, juoba 
jų visų darbų i r aukų nesus
kaičiuosime. 

Mirusiųjų didvyrių prisimi
nimo šventė tik duoda progą 
sustoti nuolat l aba i skuban
čiame laike ir sus imąsty t i apie 
tuos, kuriuos mažiaus ia i pa
žįstame. Savuosius ras ime ka
puose, bet ir pris iminsime, kad 
daugelio ir savųjų kapų ženklo 
nei Sibire, nei tėvynėje nera
sime. Juos pasieksime tik mal
domis. Maldomis ir p a g a r b a 
turime pasiekti savo susi
mąstyme ir tuos visus nepažįs
tamus didvyrius, kurie gy
vybės a u k a p i r k o l a i s v ę 
kitiems. 

* 

Beveik visi šio kraš to atei
viai greitai pr i ima vietos gra
žiąsias tradicijas, kurios pri
mena mirusius ar t imuosius ir 
žuvusius didvyrius. P r i ima ir 
patriotines tradicijas, kurios 
kartais čia net n iekinamos , nes 
ateiviai žino, kur ir k a m jie gy
vena naujame kraš te . Lie
tuviai šiuo atžvilgiu ne t pir
mauja. Jie labiau gerbia s avas , 
taigi ir save adoptavusio kraš
to tradicijas, j a s labiau įpras
mindami. Tai nega l ima peikti, 
o kaip tik reikia didžiuotis, kad 
lietuvis moka praei t į stijtmgti 
su dabart imi o dabar ty je kurt i 
ateičiai. Neišsižadėdami savo' 
gerųjų tradicijų, jas papildy
dami šio krašto papročiais ir 
šventėmis, lietuviai y ra turtin
gesni, juo labiau, kad j ie i r dau
giau dvasios parodo ne t pap
rastoje šventėje. 

Mūsų mirusiųjų miestai jau 
beveik nemažesni už gyvųjų. 
Mūsų lietuviškos kapinės a r 
svetimose kapinėse lietuviš
kos jų dalys parodo, kad lie
tuvis gerbia savo ar t imuosius , 
savo didvyrius, savo praei t ies 
Uetuvisko gyvenimo išeivijoje 
ar tėvynėje kūrėjus. Sta
tydami jiems pamink lus , mė
gina juose meniškai išreikšti 
savo jausmus ir meilę arti
miesiems. 

Mes neraudame prie kapo, 
nes ta i susitelkimo vieta. Mes 
nedejuojame prs iminę didvy
rius, nes tai patri jotizmo au
kos vertinimas. Bet mes susi
t inkame su jais , ka ip sava i s ir 
lyg tebegyvenančiais k a r t u su-
mumis, sekdami jų darba i s , 
gindami laisvę, kuri y r a žmo
gaus a tsakomybės pajaut imo 
ir didehų pas tangų žymė. Ir 
Kapų puošimo d iena mūsų ski
riama prisiminti visiems arti
miesiems, visiems taut ine dva
sia gyvenusiems ir visiems už 
laisvę at idavusiems savo aukš
čiausios kainos auką — gyvy-
bę. 

Kai ateinantį pirmadienį sto
vėsime su gėle rankose prie sa
vųjų kapo, turėsime prisiminti 
ir nežinomus didvyrius, iš
sklaidytus po Sibiro t a igas ir 
tėvynės pakeles. Jų k ū n a m s 
neturi reikšmės mūsų gėlė, bet 
jų prisiminimas religine ir tau
tine prasme — ta i ga iv in imas 
savyje ir savo ar t ime norų pa
žinti nepažįstamus didvyrius 
ir su jų auka sujungti savo da
barties darbus. 

Pr. Gr. 

Šviesa, kuri m u s įgal ina ma
tyt i ir atskir t i daiktus vienus 
nuo kitų, taip p a t skai tyt i raš
tą, ka ip fizikai a iškina, y ra ne 
k a s k i t as , kaip iš t isa upė neįsi
vaizduojamo mažumo atomų, 
kurie vad inami "photona is" 
nuo graikų žodžio "pho tos" — 
šviesa. J i e yra š imter iopai ma
žesni už atominės bombos ato
mus , bet yra "brol iukai" elek
t r o n a m s , kurie savo va rdą yra 
gavę nuo mūsiškio g in taro , nes 
senovės graikų pirkliai gin
ta rą pakrikštijo - elektron. 
E lek t ronas yra atomo sudeda
moji dalelytė i r mus supan
čiame pasaulyje jų va idmuo 
y ra laba i svarbus.. Elektronai 
apie a tomo branduolį pasis
kirstę įvairių a ts tumų orbito
se. Jų esant is atomo kiaute 
skaičius a t i t inka cheminio ele
mento eilės numerį ir nusako jo 
rūšį. Sakoma, k a d elektronų ju
dėj imas sudaro elektros švie
są, bet elektros elektronai yra 
apsupt i "debesų", kurie juos at
skiria viens nuo kito, tuo tarpu 
saulės šviesos photona i tų sa
vybių neturi ir jie gal i susi
g laus t i , todėl į saulę be akinių 
n e b a n d y k pažvelgti - apaks i . 

Pirmoji a tominė bomba bu
vo susprogdinta 1945 m. liepos 
16 d. Los Alamos dykumoje, 
Nevv M e x i c o, Japoni jos mies
tų, II pasaul in io karo metu. 
Atominėje bomboje esan t i s 1 
kg urani jaus 235, a tpalai
duoja tokius kiekius energijos, 
kiek susprogdinus 20.000 tonų 
s t ipr iausios sprogstamosios 
medžiagos. Atominės bombos 
var to jamos karo re ikalams, o 
moksl in inkai šviesą pr i ta iko 
prakt i šk iems da lykams , pvz. 
k o m u n i k a c i j a i , p a k e i č i a n t 
šviesos spinduliais telefoną, iš
m e t a n t vielas ir telefono stul
p u s , p a n a u d o t i kompiu 
te r iams ir t.t. Tačiau be 
kar iškių neapseina nei vienas 
technologinis i š rad imas , ir 
šviesos spinduliai jau y r a pri
derinti raketoms, kurie nuvai
ruoja raketą į norimą taikinį. 

Tač iau mūsų m a t o m a s pa
saulis , kuris priklauso žmogui, 
y ra d a r mažai paž į s t amas , nes 

P . I N D R E I K A 

jis per amžius stokojo tech
nologinių priemonių paslap
čių atidengimui. Nerimsta 
moksl ininkai ir astronomai ir 
jų sukauptomis pastangomis 
— Ames Research Center, Mof-
fet, Kalifornijoje, laboratori
joje pagamin ta s erdvėje skrai
d a n t i e m s in f ra raudon iems 
spindul iams sugaudyti teles
kopas. Šis teleskopas 1982 m. 
bus iškeltas į 563 mylių aukštį 

Olandiją jo įmontavimui į ra
ketą. Viso projekto išlaidos sie
kia 160 mil. dol. JAV ir Olan
dija prisideda lygiomis po 75 
mil. dol., Oxford universitetas 
tik 10 mil. dol. Užbaigus Olan
dijos montavimo darbą_ teles
kopas bus grąžintas į JAV jo 
pasiuntimui į erdvę. 

Teleskopas turi tą ypatybę, 
kad j is yra pajėgus sugauti in
fraraudonus spindulius, kurių 
mūsų akis nepajėgia, nes jie 

ATEITIES ŠEIMA 

Minint Amer ikos Balso lietuviško skyriaus 30 metų sukaktį, minėjimo 
globėjui sen . Charles Percy dr. Leonas Kriaučeliūnas įteikia specialų 
adresą. Iš kairės: sen. Charles Percy, programos vadovas inž. Valdas 
Adamkus ir Amerikos Lietuvių Tarybos Visuomeninių reikalų kom. 
p i rm. dr. Leonas Kriaučeliūnas. Minėjimas buvo Senato rūmuose 
gegužės 14 d. 

ir kas 110 minučių jis apskries 
žemę nuo vieno ašigalio iki ki
to. Prie šio teleskopo suprojek
tavimo prisidėjo: JAV, Olan
d i jos i r Angl i jos Oxford 
universiteto mokslininkai. Ox-
ford universitetas yra vienas iš 
seniausių ir įtakingiausių 
mokslo institucijų vissame pa
saulyje, įkur tas XII a., ir iš jo 
pažangios mintys per šimtme
čius sklido po visą pasaulį. 
Senesnia is laikais jame y ra 
studijavę keletas lietuvių bajo
rų vaikų. 

JAV buvo pagaminti spe
cialūs 24 colių diametro veid
rodžiai ir 62 elektroniniai de
t e k t o r i a i , k u r i e s u g a v ę 
inf raraudonus spindulius per
siųs į Oxford universiteto labo
ratoriją tyr imams. Olandijos 
moksl in inkai suprojektavo 
teleskopo iššovimui raketą. To
dėl teleskopas bus persiųstas į 

yra už spektro ribų. Jie j au 
senokai surast i ir plačiai pri
taikyti medicinoje žmonių gy
dymui, fotografavimo mene ir 
mokslinėse studijose: tyri
nėjant atominę ir molekuliari-
nę kūnų sandarą ir jų savybes. 
Infraraudoni spinduliai prasis
kverbia į a tomus ir juose suža
dina švytėjimą. Jie panaudo
jami ir vėžio ligos gydimui. 

Erdvėje teleskopu, moksli
ninkų įsitikinimu, pavyks su
sekti tuos kūnus, kurie juos 
skleidžia, nustatyt i jų fizines 
savybes, amžių, kuris turėtų 
siekti bilijonus metų, geriau 
pažinti Paukščių tako žvaigž
dyną ir nepasiekiamas žvaigž
des. Žemės atmosfera infra
raudonų spindulių tepraleidžia 
labai mažą kiekį, kurie m u s 
paplūdumiuose, atsimušę nuo 
vandens , p a d a r o " juoda
odžiais". 

Gražioji Tolimųjų Rytų miestų žvaigždė — Hong Kong. 

Atrodo, kad šių dienų šeima, 
nepriklausoma ir paremta 
asmeniškais ryšiais, turėtų 
sudaryt i reikiamas sąlygas 
s a v o na r ių a s m e n i š k a m 
tobulėjimui. Bet tikrovėje ne 
visuomet taip yra . Kar ta is atsi
t inka, kad vienas iš sutuok
tinių, dažniau vyras , nepaste
bi p a s k u t i n i a i s l a i k a i s 
įvykusių pasikeitimų šeimos 
gyvenime. Tokie nesupran ta , 
kad šiandien žmona ir vaikai 
jaučia didesnį reikalą, kad 
būtų pagerbtas jų asmenin i s 
ki lnumas, jų padėties na
muose didesnis supra t imas , 
š i l t e sn i s j a u s m a i s pas i 
k e i t i m a s , s t i p r e s n ė sav i 
tarpinė meilė. Kar ta i s tėvo 
autori tet iškumas darosi ne
pakeliamas. 

S u n k e n y b ė s p a p r a s t a i 
iškyla, kai norima t radic ines 
šeimos gyvenimo formas pri
taikyti prie šių laikų žmogaus 
mentaliteto. Toks kelias tuojau 
sukelia vaikų nekantrumą, 
nepasitenkinimą, ypač, kad 
jaunimas šiandien ieško stai
gių ir radikalių visokių prob
lemų sprendimo. Yra tokių, 
kurie norėtų visiškai panai
kinti šeimos instituciją. Tačiau 
sveikas protas ir pat i r t is tų 
kraštų, kur bandy ta panai
kinti šeimą, rodo, kad tokios 
idėjos yra neįmanomos ir nere
alizuojamos. Šeimos negal ima 
panaikint i , nes ji yra Kūrėjo 
valios įsteigta s t ruktūra , kurio
je gyvena ir vystosi žmonija. 
Žmogus negali gyventi be šei
mos, nes jis šeimoje gema, 
auga, tobulėja, auklėjasi. Visi 
bandymai išauklėti va ikus be 
šeimos yra baigęsi bankrotu . 

Neturėjimas savo šeimos 
nėra vien psichinis t rūkumas , 
o d r a u g e ir p a n e i g i m a s 
realybės, kad žmogus yra 
sukur tas kaip šeimos narys . 
Kur y ra žmonės, ten y ra ir 
šeima. 

Yra ir tokių ,,reformatorių", 
kurie norėtų panaikin t i ne 
šeimą, o tik santuoką. Esą, 
šeima turi būti sukurta laisvu 
susitarimu. Bet nega l ima 
panaikin t i santuokos , kaip 
negal ima panaikint i šeimos, 
nes santuoka yra na tū ra lus 
šeimos pagr indas . 

L a i s v o s u s i t a r i m o šal i 
ninkai siūlo pana ik in t i visus 
vyro ir moters teisėtus ryšius, 
visas socialines prievoles. 
Tačiau žmonių bendruomenė 
negali pakęsti tokios tvarkos. 
Bendrasis gyvenimas dviejų 
asmenų yra svarbus ne tik 
jiems patiems, bet ir bend
ruomenei, kuri tvarko socia
linį gyvenimą: teisę į butą, 
socialinį draudimą, karinę 
prievolę ir ki tas socialinio 
gyvenimo sritis. Laisvoje są

jungoje, kur partneriai gali 
kiekvienu momentu palikti 
vienas antrą, nėra jokios ga
rantijos vaikų išlaikymui ir 
auklėjimui. Laisva sąjunga 
yra tik priedanga žmogiškam 
egoizmui. 

Yra šeimyninio gyvenimo 
forma, kurią galima pavadinti 
ko lektyvine še ima. Tokia 
kolektyvinė šeima yra kai 
kurių susituokusiųjų porų są
junga, kai gyvenama po tuo 
pačiu stogu, bendrai organi
z u o j a m a s k a s d i e n i n i s 
gyvenimas ir bendrai auklė
jami vaikai. Tačiau kiekviena 
pora išsaugoja savą santuo
kinį ryšį, savo teises į vaikus. 
Tokie atsisako tiktai indivi
dualaus šeimyninio gyvenimo. 
Nauda iš tokio gyvenimo būdo 
esanti ta, kad jie sutaupo daug 
laiko k a s d i e n i n i a m gyve
nimui ir gauna talkos vaikų 
auklėjime. Tokių kolektyvinių 
šeimų branduoliai yra tiek 
Europoje, tiek Amerikoje, ir 
sunku pramatyt i , kokia bus jų 
ateitis. Gyventi kolektyvinėje 
šeimoje reikia turėti daug ger
os valios ir pilno sutarimo tarp 
p o r ų , k u r i o s s u d a r o 
kolektyvinę šeimą. 

Kokia t a d bus a te i t ies 
šeima? Į šį klausimą nelengva 
atsakyti. Kai kuriuose, ypač 
žemės ūkio, kraštuose dar 
vyrauja tradicinė šeima su 
patr iarchaline sistema. Bet ir 
pramoninių kraštų dideliuose 
miestuose, pvz., Japonijoje, 
šeimos, nors ir prisitaikiusios 
prie naujų gyvenimo sąlygų, 
vis tik yra išlaikiusios savo 
t r ad i c ines k u l t ū r i n e s ir 
moralines vertybes. Ameriko
je, kur pradėti įvairūs ban
dymai šeimos klausimais, vis 
tik maži šeimos židiniai, susi
deda tik iš tėvų ir vaikų, yra 
labai stiprūs. Net ir pramoni
niuose kraštuose šeima apima 
ir trečiąją kartą, tai yra — 
senelius ir palaiko draugiš
k u m o be i s a v i t a r p i n ė s 
pagalbos ryšius su giminėmis, 
to paties branduolio nariais . 

Viena yra tikra, kad, nepai
sant visokių bandymų ir idėjų 
šeimos supratime, tikroji šei
ma visuomet remsis santuoka 
ir šeimynine bendruomene, nes 
toks yra Dievo kūrybos pla
nas. Pagal jį šeima visuomet 
išlaikys savo pagrindinę struk
tūrą, kuri sudaro pagrindą 
krikščioniškai šeimai, kaip iš
ganymo bendruomenei, kaip 
mažai Bažnyčiai. Tik a n t tokio 
pagrindo pas ta ty ta šeima gali 
atlikti savo uždavinį — vi
siems pasiekti išganymo ir su
daryti visiems šeimos na
r i a m s ga l imybę tobulėt i , 
vystytis asmeniškai, , gyve
nan t meilėje ir sutarime, j y 
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Mes pirkom laisvę tėvynei ir sau 
Jaunystės — gyvenimo kaina... 
O būsimos kartos, minėdamos mus, 
Užtraukit ne raudą, o dainą! 

(Ii Sibiro l ie tuvių poez i jos ) 

Visvydas staiga pakilo nuo kėdės ir susijaudi
nęs ėmė žingsniuoti po kambarį. 

— Ak, likimas, likimas... Vis tas likimas kaltas! 
Pasakysiu jums atvirai. — kažką buvo bepradedąs 
senis, bet susitikęs rūstų, degantį pono Andriaus 
žvilgsni, nutraukė pusę žodžio, pamojo ranka ir tik 
garsiu nepritarimo atodūsiu baigė išreikšti savo 
mintį. 

Palikęs anuodu kambaryje, jis išėjo į parką ir 
ligi vėlyvo vakaro vaikščiojo tamsioje liepų alėjoje. 

Rytojaus dieną ponas Andrius ir Sargenis su 
Viktu tė išvažiavo į Kristinos laidotuves. Vis
vydas, pasilikęs vienas, nieko nebedirbo, tik 
visą dieną vaikštinėjo sode ir laukuose, sun
kiai gindamasis nuo juodų minčių. Jam, visą sa
vo amžių plušusiam tau tos labui, gyvenimas atro
dė toks t rumpas, o darbo tiek daug, kad jis mielu 
noru apsiimtų antrą kartą gyventi ir dar vaisin
giau darbuotis, vedamas tų pačių idealų. O štai 
graži, jauna moteris, galėjusi paskleisti aplink save 
daug šviesos ir šilumos, pasitraukia iš gyvenimo dėl 
kažkokių žemų, egoistinių užgaidų ir aistrų. 

Sugrįžus Sargeniui su žmona ir ponui Andriui 
iš Krist inos laidotuvių, Klevų dvare dar kurį laiką 
buvo jaučiama gedulo nuotaika. Ypač ponas And
rius atrodė skaudžiai išgyvenęs tragišką brolienės 
mirtį. Tylus ir susimąstęs jis ištisas dienas prasė

dėdavo užsidaręs savo kambaryje arba slankioda
vo kur nuošaliai laukuose, vengdamas kam nors 
žodį tarti . 

Iš lėto kažkas vyko pono Andriaus sieloje. Lig-
šiol Kristinos jam reikšta panieka slėgė jį kaip 
koks prakeikimas. Nei dieną nei naktį jis negalėda
vo išsivaduoti nuo abuojaus apatiško sustingimo, 
nuo įsigraužusios vidun, kaip koks kirminas, neri
masties. 

Dabar, palydėjęs Kristiną į kapus, jis dar jaučia 
širdyje didelį skausmą, bet ano prakeikimo, ano 
kirmino sieloje nebėr. Ponas Andrius vengia žmo
nių ir vienatvėje klaidžiodamas tėviškės laukuose, 
tarsi pajunta savyje skaidresnę prošvaistę, į kurią 
telkiasi jo mintys ir jausmai. 

Tačiau Sargeniai ir Visvydas netrukus vėl grį
žo į paprastą kasdieninę būtį. Jaunieji šeimininkai 
turėjo darbo per akis, tvarkydami apleistą ūkį ir 
dešimteriopus namų reikalus. Net ir nelabai akylus 
žvilgsnis jau būtų galėjęs pastebėti Klevuose ne
maža naujųjų šeimininkų rūpestingumo žymių. Ap
tvarkytos tvoros, užlopyti stogai, nubaltintos rūmo 
kolonos, nudažytos langinės, švara bei tvarka aplin
kui ir viduje teikė seniesiems Klevams jaukumo ir 
bent iš dalies priminė praėjusius, gerus laikus. Sar
genis su Viktutė telkė visą savo sumanumą, kad 
kaip riors su mažiausiomis išlaidomis galėtų paša
linti bent įkyriausiai jaučiamus jų naujos buveinės 
trūkumus. 

Visvydas, sutikęs paviešėti Klevuose visą va
sarą, vėl sėdo prie darbo ir nenoromis leisdavosi 
žemyn iš savo salkos, kurioje dabar jis vienas buvo 
šeimininkas. Jis keldavosi labai anksti, nes jo am

žiuje, sakydavo, ilgas miegas — tai nuodėmingas 
gyvenimo trumpinimas. 

— Man ir taip maža jau beliko gyventi, — tei-
sindavos jis Viktutei, barančiai jį, kam nė vasarą 
nenori pailsėti. — Man maža beliko gyventi, tad 
reikia kuo ilgiausiai budėti ir sąmoningai leisti sa
vo amžiaus likučius. Be to, kaip sveika ir gražu 
saulei tekant džiaugtis su visa gamta gyvenimu ir 
gyvybe. O kada gi rasi galingesnį ir kilnesnį gyvy
bės reiškimąsi, kaip ankstyvą vasaros rytą, kuomet 
visa gyvoji gamta, išskyrus žmogų — miega'į, 
pelėdas bei šikšnosparnius, spurda, kruta ir tūks
tančiais balsų skatinasi gyventi ir darbuotis kiek
vienas pagal savo prigimtį. Palaukit, kurį rytą aš 
ir jus išversiu iš lovų ir vesiu pasigerėti saulės te-
kėjimu. 

Vieną rytą iš tiesų, dar prieš saulei patekant, jis 
ėmė belstis į jaunavedžių miegamojo duris. 

— Na, miegaliai, riskitės iš lovų ir greitai ei
nam į pažvirgždę! Pramiegoti tokį rytą kaip šian
dien būtų nusikaltimas Lietuvos gamtai! Na, tik 
paskubėkit, meldžiamieji! Tuoj tekės saulė. 

Kas nežino, koks saldus miegas prieš pat sau
lėtekį, ankstyvą vasaros rytą! Po tvankios trumpos 
nakties tik dabar atvėsęs oras lepina ir glosto įkai
tusį kūną, gaivinančiu poilsiu pripildo krūtinę ir 
neatmerkiamai, nepraplėšiamai sulipdo apsunkusias 
blakstienas. Niekas tuomet nemiela tam, kuris, ža
dinamas, apsunkusiu kūnu verčiasi ant kito šono ir, 

neatmerkdamas akių, jaučiasi skandinamas naujos 
užplūstančios miego bangos. 

(Bus daugiau) 

» • 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
SVEČIUOSE PAS 

RAMOVĖNUS 
Pusiau apsiniaukęs gegužės 

3-os sekmadienio rytas į gamtą 
neviliojo daug lietuvių, o ypač 
tų, kurie ramiai ilsėjosi po 
vakarykščio šaunaus šaulių 
baliaus. Nežiūrint į žias 
nepalankias aplinkybes, tą 
dieną jau apie 12 vai. ilga eilė 
automobilių rikiavosi prie šau
nios Rūtos ir Petro Sakų sody
bos, Glendale, Cal Čia vyko 
šio sezono pirmoji, mažai gar- ' 
sinta ir todėl dalyviais nelabai 
gausi Ramovėnų gegužinė. Čia 
ant aukšto stiebo jau plevė
savo lietuviška trispalvė, lyg ir 
įspėdama, kad nė vienas lietu
vio vairuojamas automobilis 
nepralėktų pro šalį. Atvy
kusiems gailėtis tikrai neteko, 
nes čia svečių jau laukė puikūs 
pietūs, paruošti p. Šakienės ir 
jos sumanių pagelbininkių, o 
taip pat V. Apeikio vikriai 
aptarnaujamas baras ir gry
name kalnų ore skambą lietu
viškos muzikos garsai. Čia 
Ramovėnų pirmininkas VI. 
Šimoliūnas pademonstravo 
savo išradingumą, sugebėda
mas net ir labai „konservaty
vius" svečius bei viešnias 
įtraukti į bendrus žaidimus, 
net varžybas. Nuobodžiauti 
niekam neteko, nes vieni „sky
nė laurus", o kiti „laimėto
jams" plojo. Laikas nesu-
kaikomai bėgo. Vakarėjant, 
pirm. Šimoliūno pakviestas 
pik. Andraš iūnas nuleido 
vėliavą. Patenkinti svečiai, 
juokaudami ir besidalindami 
įspūdžiais, žygiavo atgal prie 
savo automobilių. Dalyviai 
dėkojo rengėjams už progą 
nuotaikingai praleisti savait
galio popietę, o labiausiai — R. 
ir P. Sakams, kurių didžiulė, 
kalnuose pasislėpusi sodyba, 
vis labiau virsta lietuvių visuo
menės „nuosavybe. Liepos 5 d. 
vėl čia rinksimės į Alto LA. 
skyriaus rengiamą gegužinę. 

Fx. 

atliko sol. J a n i n a Čeka-
nauskienė ir muzikė, pianistė 
Raimonda Apeikytė. Svečiai 
da inas palydėjo plojimu. 
Solistei ir akompaniatorei 
šaulės J. Paškauskienė ir V. 
Paplauskienė įteikė po gražią 
gėlių puokštę. Jau eilė metų, 
kaip solistė J. Čekanauskienė, 
Šaulys soL Ant. Pavasaris i r 
pianistė R. Apeikytė visuomet 
atlieka menines programas. 
Kartais yra kviečiama komp. 

. Ona Metrikienė. Šios meninin
kės savo nuolatiniu daly
vavimu tapo lyg dauman-
tiečių šaulių kuopos narėmis. 
Joms priklauso didelė padėka; 
taip. pat š. A Pavasariui ir 
komp. O. Metrikienei, nes jie 
savo talentais remia šaulių 
veiklos darbus. 

inatl 
su bendradarbiu 

JONU ADOMĖNU 
l 

pristato 

BALTIJA — LAISVALAIKIU 
• Pasinnkrmas i5 5 kelionių marSrutg 
• Pirmos klases patarnavimai 

Via Finnair — CSA 
Su palydovu iŠ JAV 

• Prieinama, viską — /skaitoma Kaina 

Programoje C z 
• Pagal tvarkaraščius tarptautiniu dietų skraidos i5 New Yorko su pilnu patarnavimu skrajį5nt «* 
• Pirmos klasės viešbučiai su vonia/shover (dviem asmenim kambary) «•*» * • 
• Trys valgiai kasdiena Lietuvoje. Pabaltijo apylinkėse *"*"" " * 
• Inturisto vadovo vertėjo patarnavimas 
• Platus Įžymybių, apžiūrėjimas, įskaitant jė|imo mokestį ; muziejus 
• Persėdimai j ir i i aerodromu 

Specialūs ORBITAIR patarnavimaf 
• LietuviSkai kalbantis amerikonas palydovas išvyks su 15 ar daugiau keleiviu grupe iš New Yorko., j 
• Lankymosi teatruose pagal kelionės maršrutą •• 
• Oru susisiekimas tarp RUSIJOS miestų. ' 
• RUSIJOS vizų sutvarkymas ir /skaitytas mokestis. įfrt ',* 
• Galima gauti papigintas kainas vaikams. — * . Ą 
• Rankpinigių /mokėjimas po 100 dol. asmeniui " 
• Jvairių kelionių marirutuose/skaitoma Vilnius, Riga, Tailin, Maskva. Leningradas. Romafir Prague!* 

Pilnos dienos ekskursija į Kauną ir pusę dienos apsilankymas Trakuose. ''„ 

• v * 
> > • « 

SAULIŲ KUOPOS 
BALIUS 

Juozo Daumanto šaulių kuo
pa š.m. gegužės 2 d. vakare Šv. 
Kazimiero parapijos didžiojoje 
salėje, Los Angeles, surengė 
pavasarinį koncertą — balių. 
Prie įėjimo bilietus parda
vinėjo ižd. J . Avižienis ir O. 
Račienė. Bilietus tikrino ir sve
čius pasitiko J. Paplauskas ir 
J. Uksas. 

Programą pravedė naujasis 
J.D. š. kp. pirm. inž. Juozas 
Ruokis. Pradėdamas vakarą 
jis pasveikino Lietuvos gene
ralinį konsulą inž. Vytautą 
Čekanauską su ponia, Vyčio 
Kryžiaus kavalierių sav. kūr. 
pik. Joną Andrašūną, eilinį 
sav. kūrėją Mykolą Barauską, 
šaulius, šaules ir gausiai susi
rinkusius svečius. Pasveikino 
ir pristatė publikai už nuopel
nus šaulių veikloje praėjusio 
susirinkimo metu garbės 
Šauliais pakeltuosius rašytoją 
laureatą Jurgį Gliaudą ir buv. 
ilgametį J.D.š. kuopos pirm. 
Kazį Karužą. 

Meninės dalies programą pra
vedė J. Ruokis. Programą 

Po meninės dalies sekė 
vaišės. Šaulių kuopos moterų 
vadovė Judita Paškauskienė, 
Marcelė Uksienė, Birutė 
Tompauskienė, Veronika 
Paplauskienė, Stasė Verby-
lienė, Ona Žukienė ir kitoašau-
lės patraukliai ir skaniai 
paruošė šiltą vakarienę. Visi 
gerai pasisotinę, puikiai pasi
šoko, grojant geram bavarų 
orkestrui. Bufetą aptarnavo 
VI. Račius ir Vyt. Apeikis. 
Pertraukos metų v laimėjimų 
bilietus platino: R. Šakienė, 
Pr. Dovydaitis, Ona Žukienė ir 
Ant. Pinkus. Djail. Jono Andra-
šūno d o v a n o t ą a l ie j inį 
paveikslą laimėjo M. Sutke-
vičius. Įvairios dovanos teko 
kitiems svečiams. Dovanų 
paskirstymą pravedė J. 
Paplauskas, O. Žukienė, J. 
šušienė ir V. Paplauskienė. 

Baliui baigiantis, šaulių 
kuopos pirm. J. Ruokis, savo ir 
valdybos*' vardu, **ž gršžial" 
atliktą meninę programą padė
kojo: sol. J. Cekanauskienei, 
pianistei R. Apeikytei. Padėko
jo visiems aukojusiems dova
nas, puošusiems stalus. Taip 
pat išreiškė padėką š. L. 
Stadalninkienei už vaišių 
ruošimą ir skanius pyragus. 
Ypatinga padėka sesėms šau
lėms: J. Paškauskienei, M. 
Uksienei, Br. Tompauskienei, 
V. Paplauskienei, St. Verby-
lienei, O. Zukienei ir kt. Taip 
pat prie programos prisidėju
siems šauliams: J . Dzenkai-
čiui, VI. Račiui, J . Avižieniui, 
Vyt. Apeikiui, J. Paplauskui, 
J. Uksui, Ant. Pinkui, Pr. 
Dovydaičiui, J. Šušienei, R 
Šakienei ir kt. 

Kazys Karuža 

Lietuvių. Prekybos rūmų metiniame bankete stipen
dijų įteikimo iškilmėse Martiniąue restorano salėje, 
Evergreen Parke. Iš kairės: Lemonto miesto pati
kėtinis Joe Bobikiewicz, miesto vadovas Lew 

Schmidt, Aldona Soliūnienė, stipendiją laimėjusi 
Zita Ona Šoliūnai tė , Vytautas Šoliūnas, Mrs. Bar
ba ra Schmidt ir Lemonto demokratų pirmininkas J o e 
Kulys. Nuotr. P . M a l e t o s 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

Nukel iama Birutiečių 
gegužinė 

Pranešama, kad dėl susi
dėjusių nepalankių aplin
kybių Los Angeles Birutiečių 
gegužinė gegužės 31 d. Santa 
Monikos mieste neįvyks. Kita 
gegužinės data bus paskelbta 
vėliau. 

Lai jūsų senatvė būna lyg 
vaikystė, vaikystė — lyg 
senatvė; tai yra — tenebūnie 
nei jūsų išmintis surišta su 
puikybe, nei jūsų nuolan
kumas tenebūnie be išminties. 

Šv. Augustinas 

MILIJONAI, KURIŲ 
REIKIA, IR 

MILIJONIERIAI 

B. kv. dienraščio Draugo" 
vedamajam (1981.IV.30) ir 
"Pasaulio Lietuvis" (1981. 
n r ^ l S ? ) vedamajam iškelia 
faktus, kad lietuviškai veiklai 
išeivijoje reikia milijonų dole
rių. Pvz., šalia kitko, 1981-83 
metų bėgyje užplanuota su
ruošti IV Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, II Lietuvių die
nos, PLB VI seimas, Pasaulio 
lietuvių jaunimo V3gDngresa8, 
VI dainų šventėj $»aul io lie
tuvių sporto žaidynės, eilė Kul
tūros tarybos projektų. Be jų, 
įskyla lie^vos'^afStevj^ės 
Wasningtone rūmų remontas 
(250,000 dolerių) ir pagaliau 
Lituanistinės katedros Illinois 
universitete steigimas (850,000 
dol.). 

Pasak b.kv. vedamojo senes
nės kartos lietuviai ima pails
ti. Tad reikia ieškoti naujų lė
šų šaltinių..." Todėl ne be 
reikalo, ir visai teisingai, veda-
,mojo autoriaus žvilgsniai nu
krypsta į vidurinę lietuvių kar
tą, neblogai įsikūrusią ir 
žymiai daugiau už vyresniuo
sius uždirbančią, teigiant, kad 
"Artimiausiu laiku jiems teks 
perimti ir visų lietuviškų ins
titucijų finansavimą..." 

Kiek jie bus desfiūs, parodys 
ateitis. Tačiau, iš antros pusės 
horizonto žvelgiant, bent man 
atrodo, kad reikiamų lėšų išei
vijos lietuvių veiklai turėtų 
užtektinai atsirasti ir be di
delio maldavimo. Tokia min
tis manyje sukėlė J. Janusai-
čio straipsnis "Lietuviai 
milijonieriai", tilpęs "Draugo" 
š.m. balandžio 22 d. nr. 
Straipsnio autorius Los Ange
les mieste apsilankė pas te-
nykščios lietuvių parapijos kle
boną prel. J. Kučingį ir štai ką 
rašė "Kai nuo parapijos kiemo 
žvelgėm į miesto panoramą, 
prelatas, rodydamas ranka j 
dunksančius namus, pareiškė: 
'Žiūrėkite, čia gyvena penkias* 
dešimt du lietuviai milijonie
riai! Tuo pasakymu buvau nu
s t e b i n t a s . K a i p t a i ? 

>s Angeles Šv kazimier" par Halėje paskaitos metu daiiskl. iu-- Nuot r A. Gulbir .sko 

Milijonieriai? Paaiškino pre
latas, kaip lietuviai tapo mili
jonieriais. Jau senokai, kai 
nuosavybės dar nebuvo taip 
brangios, drąsieji lietuviai įsi
gijo didelius apartmentinius 
namus, o dabar jų kainos 
pasakiškai, iškilę ir nuosavy
bių vertė siekia keletą mili
jonų..." ' .. 

Jei vien Los Angeles mieste 
gyvena 52 lietuviai mibjonie-
riai, kiek-' 'jų būtų galima 
priskaityti visoje Amerikoje ir 
aplamai laisvajame pasau
lyje? Tad ko mums dejuoti, kad 
lietuviškai' veiklai lėšas, ku
rios sieks milijonus, bus sun
kiau surinkti: Juk išeivijos lie
tuviai "dosnūs žmonės ir gyvai 
rūpinasi lietuvybės reikalais, 
remia įvairias lietuviškas ins
titucijas..." Panašius žodžius 
skaitome beveik kiekviename 
mirusio iiekrologe. O gal tų, ku
rie moka | kietai kolerį už
gniaužti, mirtis nepasišaukia 
iš gyvųją tarpo? 

>r. 

PANAŠU Į TAI, 
KA SKELBIA 
"KRONIKA" 

Su nemažu susidomėjimu 
perskaičiau popiežiaus Leono 
XIII literatūros fondo Chicago-
je išleistą knygą "Vals
tybininkas politikos sūkuriuo
se", kurios rankraštis buvo 
gautas iš Lietuvos. Knygoje 
telpa prelato Mykolo Krupavi
čiaus biografinė apybraiža, 
amžininkų-, atsiminimai, doku
mentai, laiškai. Knyga įdomi 
tuo, kad Lietuvoje gyvenantis 
(ar gyvenęs) autorius raSo drą
siai, atvirsi, nieko "nevynio
damas į vatą", šimtaprocenti
niai p a s i s a k y d a m a s už 
demokratiją, už laisvą įvairių 
partijų veiklą ir jų svarbą bei 
svorį demokratinėje sant
varkoje. 

Beje, kaip iš šios knygos pus
lapių sužinome, ir nepriklau
somoje Lietuvoje būta panašių 
įvykių, kokius dabarties die
nomis oktp. Lietuvoje užfik
suoja "LKB Kronika". Štai vie
na kita ištrauka: 

•jį. 

"Bet tautininkų - smeto-
nininkų vjĮdžia ir čia (Garlia
voje — Vpt.) Krupavičiui ne
davė ramybės. Cia jis buvo 
internuotaf: Kauno karo ko
mendantą^ jam uždraudė iš
vykti iš pįrapiįos ribų, o prie 
kiebonijošįvartelių kiaurą pa
rą patruliavo du saugumie
čiai. Jie kontroliavo įeinan
čius ir Ateinančius ir kun. 
Krupavičiaus buto. Kai ku
riuos asmfnis vesdavo į poli
cijos būstinę ir ten iškra
tydavo. Kitų pas Krupavičių 
visai neįleisdavo..." (psl. 137). 

Kanauninko P. Dogelio 
atsiminimuose Štai kas iške
liama. " 1&36.V.10. Įspūdinga 
Vytauto Klubo (ateitininkų) 

ekskursija į Suvalkų Kalvari
ją. Šiais metais ateitininkai 
studentai vytautininkai su
manė savo šventę švęsti Su
valkų Kalvarijoje pas savo še
fą kun. Krupavičių. Policija 
susirinkimo daryti Kalvari
joje neleido..." (ps. 190). 

Tačiau, nors ir turėjęs įvai
rių nemalonumų nepnKiau-
somoje Lietuvoje, jai netekus 
nepriklausomybės, prel. My
kolas Krupavičius visą likusį 
gyvenimą pašventė, kad jo tė
vynė vėl būtų nepriklausoma ir 
demokratinė, kurioje vieš
patautų pilna laisvė ir kiek
vieno piliečio teisės būtų 
g e r b i a m o s . O k n y g ą 
"Va l s tyb in inkas politikos 
sūkuriuose" turėtų paskaityti 
kiekvienas, kuriam įdomi neto
lima jos praeitis, neužtušuo
j an t ir liūdnesnių nepriklau
somybės laikų įvykių. 

Toli Free (800) 223-7953 
NY State (212) 986-1500 

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD. 
20 East 46th Street 
New York, New York 10017 

Prašau prisiųsti man ,,nemokama" brošiūrą su pilna informacija apie kainas • 
datas penkių kelionių programoms j Pabaltijo kraštus. • I 
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Vardas ' \ ĮJ 

Adresas 

Miestas ir Valstybė 

I AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiaHr-M= 
ti pataisymai. FIKESTONE TERES. 
Wheel alignment and balaacing. 
Brakes. Shock absorbers. Mųjgers 
and pipes. Tune-ups. Lubri|ataeH. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE : 
2423 West 59ih Street - Tel, m 6-7771.. 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai vakare , » 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESA5Tr" " 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet. 

SOSTINĖS 
ARKIVYSKUPAS 

IR LIETUVIAI 

Kai trečiadienį, gegužės lc 
d., Šv. Petro aikštėje Romoje 
įvyko pasikėsinimas į popie
žiaus gyvybę ir popiežius buvo 
sunkiai sužeistas, žinia apie 
įvykį sukrėtė visą pasaulį. 
Daug žmonių visame pasau
lyje rinkosi melstis į bažny
čias. Specialios pamaldos tą 
pavakarę vyko ir Washing-
tono katalikų Šv. Mato kated
roje, kuriose dalyvavo vals
tybės sekretorius A. Haigas, 
darbo ministeris Donovan, 
L e n k i j o s a m b a s a d o r i u s 
Washingtone ir daug kitų 
aukštesnių bei žemesnių parei
gūnų ir labai daug amerikie
čių visuomenės. Mišios, kurias 
atnašavo Washingtono arki
vyskupas J. Hickey, buvo pro
tarpiais transliuojamos per 
televiziją. 

Vakare televizijoje žiūrint 
specialią programą apie popie
žių ir nelemtą jo užpuolimą 
Vatikane, suskambėjo tele
fonas ir ragelyje išgirdau ge
rai pažįstamo mielo Lietuvių 
respublikonų federacijos pir
mininko inž. A. Milūno balsą. 
Kada tik tarnybos reikalais jis 
lankosi sostinėje, niekada ne
pamirš ta paskambint i ar 
asmeniškai susitikti. 

Salia kitų naujienų, inž. A. 
Milūnas prasitarė, kad tik ką 
dalyvavęs Šv. Mato katedroje 
pamaldose už popiežių, ku

rias aš stebėjau televizijoje. Ir 
man, kaip ir daugeliui, ypač 
maloni informacija buvo ta, 
kad inž. A. Milūnas, išėjęs iš 
katedros ir pamatęs netoli sto
vintį Washingtono arkivysku
pą, tik ką išlydėjusi aukštuo
sius svečius, prie jo priėjo, 
pasveikino, pasisakė esąs lietu-
tuvis. 

Arkivyskupui to ir užteko: 
tuojau pradėjo klausinėti, ar ne 
iš Clevelando atvykęs, ar kar
tais nedainavęs "Čiurlionio" 

HERTHEL STEPHENS 
ROOFING & REPAIRS. 
REASONABLE PRICES. 

WORK FULLY GUARANTEED. 
FREE ESTIMATES. 

790-1529 

WATSON'S ROOFING 
762-1211 

SHINGLES LAMINATED 
FLAT REROOFS 
GRAVEL FREE ESTIMATES 

Ali Work Guaranteed 
Emergency Service 

BECKER BLACKTOP 
&CEMENT r. 

S i d e w a l k s , PaĮLios^-,^ 
Ga rage F l o o r s . Drivevvays. 

389 -6928 
4 4 8 - 4 8 8 5 448-8&6o 

MAHONEY CONCRETE 
Ali eonerete work. Garage 
floors, drivevvays, patios, steps, 
sidewalks. jriveJ 

CALL 4 2 2 - 7 1 3 ^ ' " 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, Dl. 60629 -

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniai* nuo J vaL ryto Bd II vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Uri 8:30 vai. vakaro. . £J2 

Tel — 4 7 6 - 2 2 0 6 

Pasitarimas B. Rūmuose 
Valstybės sekr. Haig. 

viceprez. Bush (kairėje), prez. Reagan jr 
ut.. 

ansamblyje, ar nešokęs "Gran
dinėlės" taut. šokių šokėjų gru
pėje? 

Tai vienas pavyzdys, kaip 
lietuvių vardas žinomas kai 
kuriems tų, kurie užima svar
bias pareigas ir kurių žodis 
kartais būna tikrai svarus. 

VL. R. 

AUSTRALAI APIE 
KATALIKUS 

SOV. SĄJUNGOJE 

Sydnėjaus 'The Catholic 
Weekly" sausio 18 d. laidoje po
rą puslapių skyrė katalikam So
vietų Sąjungoje ir daug kartų ci-

tuoja Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikas; rašo, kad 
tik Lietuvoje ir vakarinėje 
Ukrainoje katalikybė tapo 
glaudžiausiai susipynusi' su 
energingu tautiniu ' sąjūdžiu. 
Paskutinieji įkalinti Katalikai 
yra tik lietuviai ir ukrainiečiai, 
kurie veikė katakombų Bažny
čioje ir Helsinkioprielrt*oftgru-
pėse. LKB Kronika ytfc neįkai
nuojamos vertės ir 0&"to 36 
numeriai pateikia plačią ap
žvalgą katalikų gyvenimo So
vietų Sąjungoje. Mini įkalintus 
lietuvius kunigus, lietuvaites 
vienuoles, kurios moko 'Azijos 
Rusijoje. 
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Nemirštanti Romo Kalantos 
auka ui laisvę 

Gegužės 11d. sukako devyni 
metai nuo Romo Kalantos 
tragiškos mirties. 19 m. nesu
laukęs jaunuolis paaukojo 
savo nepražydusią gyvybę, 
kad pasaulis galėtų išgirsti 
apie rusų daromas skriaudas 
raūsų broliams lietuviams 
j pavergtoje mūsų tėvynėje. 

, Tą šiltą sekmadienio rytą 
"apie 12 vai. Romas pasiėmė3 1. 

talpos stiklainį ir sakėsi eisiąs 
"parsinešti giros, kuri vasaros 
. sezono metu pardavinėjama 

visose didesnėse Kauno gat
vėse. Išeidamas taip graudžiai 

,. pažiūrėjo į savo motinėlę, kuri 
.tada net nepagalvojo, kad tai 

R jo paskutinis netiesioginis atsi-
„,sveikinimas su ja. 

9d I Laisės Lietuvai! 
Apie 2 vai. Valst. teatro sode-

r r Jvįę (dabartinio Kauno muzi-
'^Jpnio teatro) ant suolo padėjęs 

didelėmis raidėmis išrašytą 
plakatą - LAISVĖS LIE
TUVAI — nusivilkęs švarką, 
apsipylė benzinu, niekada 
nerūkęs, tuo momentu turėjo 

..burnoje degančią cigaretę 
j(apie ^ anksčiau buvo apgal
vojęs, kad nereikėtų vartoti 
degtuko). 

Pamatę degantį žmogų, grei
tai subėgo žmonių, o po pusės 
.valandos atskubėjo milicijos 

i l jS U i i i , . 

masina. 

o.***; 

ss 

i; 

Apie Romo tragediją šeimai 
' pranešė saugumo komiteto 
1CGB darbuotojai, pirmiausia 

" padarę smulkią kratą visame 
jų bute. Ypatingą dėmesį 
atkreipė į asmeniškus Romo 
daiktus: knygas, laiškus, 

..nuotraukas ir kt. Vėliau ir 
tėvus į ligoninę nuvežė savo 
mašina. 

Kanč ia i r mir t i s 
t Romo būklė buvo kritiška, 
jau nieko nematė, tačiau moti
nai paklausius: „Romuti, ar 
žinai, kas pas tave atėjo?" — 
jis atsakė: „Mama". Motiną 

" pažino iš balso. Išsikankinęs 
visą parą — mirė. 

Šešias valandas tardė tėvus 
ir brolius. Po tardymo sugrįžus 

namus, Romas jau buvo 
pašarvotas: karstą ir visa kita 
buvo parūpinę saugumiečiai, 
kurie kaip tikri šeimos nariai 
čia šeimininkavo. 
. . 

.. "... Saugumiečiai 
pagr ieb ia velionį 

Tris dienas ir naktis ėjo žmo-
" nes, nešdami gėles ir vainikus. 

*°Xaidotuvė8 buvo numatytos 
gegužės 14 d. 4 vai. p.p., tačiau 
saugumiečiai patys išprovoka-

fcoCB jau taip įaudrintą Kauno 
„publiką. Atvažiavę su pora 

sunkvežimiu, kariško garni
zono orkestru, dar gerokai 
prieš 2 vai. įkėlė karstą, suso-

•a*Bno šeimos narius ir visu 
Smarkumu pasuko Romainių 
kapinių link. 

žmonės, atėję palydėti Romo 
į paskutinę kelionę, neradę jo, 

. labai pasipiktino ir pradėjo 
organizuotis žygiui į miesto 
.«entrą, prie saugumo k-to 
KGB. Sustabdę porą prava
žiuojančių sunkvežimių, 

r1mftvenkė ties Kalantos na-
1 rnais visą Panerių gatvę 

(Kalantos ir dabartiniu metu 
"gyvena Panerių 34-1). Jaunuo

lis, užšokęs ant mašinos, pasa
kė patriotinę kalbą, kad 

VANDA STASAITIENĖ 
laisvės protestan Romas 
paaukojo savo gyvybęro komu
nistai neleido net tinkamai jo 
palaidoti. Vėliau minia, 
dainuodama „Ant kalno 
mūrai, joja lietuviai" ir kitas 
žygiavimui tinkančias dainas 
per Vilijampolės tiltą žygiavo 
miesto centro link. Prie jų prisi
jungė senamiesčio jaunimas. 

Suėmimas ant 
bažnyčios laiptų 

Eisenai vadovavo ir prie 
Kalantos namų kalbą pasakė 
Kaladė — jaunuolis iš Vil
niaus. Vėliau Kaladė buvo 
suimtas saugumo, besakant 
jam kalbą ant Įgulos bažny
čios (soboro) laiptų. (Atvykusi 
prieš trejetą metų į Jungtines 
Amerikos Valstybes, mėgi
nau, viešėdama pas Rimą ir 
Gabrieiį Mironus Philadelphi-
joje, surasti Kaladės pavardę 
Washingtono išleistame biule
tenyje, kuriame nors lageryje 
esantį, tačiau jo. pavardės 
nebuvo). Kaune'sklido kalbos, 
kad už revoliucijos suorgani
zavimą jį be teismo sušaudę! 

Už vėliavos iškėlimą 
— 10 m. kal inimo 

19-mečiui Ričardui Truš-
kauskui, iškėlusiam ant 
centrinio pašto rūmų stogo 
tautinę lietuvišką vėliavą, 
buvo iškelta sufabrikuota KGB 
kriminalinė byla. Neva 
gegužės 9-tą dieną (Pergalės 
prieš fašistinę Vokietiją 1945 
m. šventė) pastarasis išprie
vartavęs merginą. Nedaly
vaujant teisme nei liudi
ninkams, nei pačiai 
„nukentėjusiai", buvo nuteis
tas 10 m. lagerio bausme. 
Dabartiniu metu bausmę atlie
ka Pravieniškėse, griežto reži
mo lageryje. 

„Didysis b ro l i s" 
malš ina smurtu 

Po Romo Kalantos laido
tuvių dvi dienas ir dvi naktis 
vyko Kaune tikra revoliucija, 
degė milicijos mašinos, moto
ciklai, žmonės giedojo Lietu
vos himną, dainavo patrio
tiškas dainas! Minia šaukė: 
„Okupanta i , lauk iš Lietu
vos! Laisvę Lietuvai! Rusai , 
nešdinki tės , iš ku r atėję! 
Tegyvuoja laisva Lietuva! 

Iš Minsko buvo iškviestas 
kariuomenės desantinis dali
nys, iš Klaipėdos ir Kali
ningrado (Karaliaučiaus) 
kariuomenė, kaip tik tie 

žiauriausi, pikčiausi ir išti
kimiausi mongoloidų rasės 
siauraakiai, žemo ūgio juodu
kai: kirgizai, kazachai, azer-
beidžaniečiai, pasižymėję ypa
tingu žiaurumu ir ištikimybe 
broliui okupantui. Dažniausiai 
jie atlieka 2 metų karišką tar
nybą, saugodami lageriuose 
bei kalėjimuose kalinius. Ypač 
jų daug Pravieniškėse. 

je vienam iš jų reikėjo mirti 
susideginant. 

Kitas skelbimas „Kauno 
miesto prokuratūroje" skelbė: 

„Ryšium su gautais klau
simais dėl R. Kalantos savi
žudybės 1972 m. gegužės 11d. 
Kauno muzikinio teatro sode
lyje miesto prokuratūra prane
ša, kad šis įvykis tiriamas. 
Tardymo organų nutarimu 
paskirtos ekspertizės, jų tarpe 
teismo medicininė psichiat
rinė. 

Ekspertų psichiatrų komisi
ja, kurią sudaro J. Andriuške-
vičienė — psichiatrė, Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko 

(312,) 925-5988 universiteto medicinos fakul-
teto docentė; V. Berneris — 

—————— Respublikinės Kauno psi
choneurologinės ligoninės 
vyriausias gydytojas; A. Dauk
šienė — tos pat ligoninės 
vyriausiojo gydytojo pava
duotoja; J . Gutmanas — Lietu
vos TSR Sveikatos apsaugos 
ministerijos vyriausias 
psichiatras; J . Šiurkus — 
psichiatras, Kauno medicinos 
instituto profesorius, atliko 
teismo psichiatrinę ekspertizę 
ir, ištyrę turimus dokumentus, 
R. Kalantos užrašus, laiškus, 
piešinius, klasės darbus, o taip 
pat priėmę dėmesin jo tėvų, 
mokytojų, draugų parodymus, 
padarė išvadą, kad R. Kalanta 
buvo psichiškai sergąs žmo
gus ir nusižudė, būdamas 
liguistoje būsenoje". 

Apgautas profesorius 
— bais i KGB klasta 

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. gegužės mėn. 23 d. 

Jaunuol ių 
gaudymas 

Kelias dienas buvo gaudomi 
jaunuoliai, uždaromi sporto 
halėje, Šančių kareivinėse, 
knygų leidyklos „Giedra" esan
čiose miesto centre klubo pa
talpose. Aktyvesniems buvo 
nukerpami plaukai, kareivių 
buvo mušami. Laikė uždarytus 
apie savaitę laiko. Kauno poli
technikos instituto rektorius 
Martynaitis prašė saugumo, 
kad paleistų jo studentus. 
Beveik pusė nebelankė paskai
tų. Sudarę asmens bylas, vie
nus paleido, kitus nubaudė po 15 
parų kalėjimo. 

Saugumiet is 
maldauja r amybės 

15 d. per žinių laidą televizi-
joe pasirodė aukštas saugumo 
uniformuotas pareigūnas. J i s 
sakė, kad Kaune nusižudžius 
psichiniam ligoniui Romui 
Kalantai, ilgaplaukiai ir „džin
suoti" jaunuoliai sukėlę riau
šes. Prašė gražiuoju nustoti, 
nes, pažeidę viešąją tvarką, 
bus baudžiami ir bus imtasi 
griežtų priemonių, bet kokių, 
taip mes ir nesupratome. 

Laisvės Alėją ir Kęstučio 
gatvę užstatę milicijos maši-
nimis, sustabdė mašinų judė
jimą, nukreipdami jį Nemuno 
ir Donelaičio gatvėmis. Visas 
miestas prisipildė kareiviais, 
mosikojančiais guminėmis laz
domis. 

Už kelių dienų spaudoje pasi
rodė KGB suredaguotos žinios: 
„Mūsų interviu" — neva su 
Elena Kalantiene, Romo moti
na, o iš tikrųjų, net neleidę jai 
perskaityti, liepė pasirašyti po 
jų sufabrikuotu tekstu. 

Saugumo ganda i 
i r melas 

Norėdami nukreipti žmones 
nuo tiesos, kad Romas Kalan
ta mirė kaip Lietuvos patrio
tas, saugumas — KGB paleido 
gandus, kad jis priklausęs 
kažkokiai organizacijai, kurio-

Stella Kaulakienė, Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus Chicagoje skai
tyklos fondo pirmininkė. J i aktyviai darbuojasi, besirūpindama įgyti 
muziejui daugiau knygų. 

Nuotr. P. Maletos 

1976 m. man asmeniškai 
teko dalyvauti Vilniuje išleis
tuvių vakarienėje, prof. J . 
Gutmaną išlydint į Izraelį. 
Nors nebuvo patogu, užklau
siau apie Romo Kalantos mir
ties atvejį. Gutmanas paaiški
no, kad gyvą žmogų reikia tirti 
kelis metus, ką bekalbėti apie 
mirusį. Jei jaunas vyrukas, 
neturėdamas 19-os, mokosi 11-
toje — paskutinėje klasėje, jis 

jokiu būdu negali būti kvailas. 
Po to aš pakėliau toną ir 

užpykusi puoliau jį, kodėl jis, 
tai žinodamas, pasirašė po 
ekspertizės aktu, net nepa
žinęs Romo gyvo. Tuo suklai
dino juk daug žmonių. 

— Su KGB juokų nėra! 
Pasirašyčiau ir net mirties 
sprendimą savo motinai ar 
tėvui, jei padavę popieriaus 
lapą, neduoda net perskaityti, 
pareikšdami: „Profesoriau, čia 
reikalingas tik jūsų parašas!" 

Tokia jau jų moralė. 

Amžinai gyva 
auka — mums 

pa l ik tas tes tamentas 

Nulenkime šiandien galvas 
ir paliūdėkime, prisimindami 
tą tylų, ramų jaunuolį, kuris 
net nepažinęs pirmųjų meilės 
vilionių, skleidžiantis gražiau
siam metų laikui — pava
sariui, paaukojo savo jauną 

Iš Washingtono 
į Chicagą 

Dukters Birutės šeimos rū
pesčiu velionės palaikai buvo 
pervežti į Chicagą, 111. Šer
menys buvo lietuvio laidotu
vių direktoriaus D. Petkaus 
šermeninėje. Atsisveikinimas 
su velione buvo 1981.1.4. Šias 
apeigas suorganizavo ir pra
vedė Lietuvos dukterų dr-jos 
centro valdybos pirmininkė 
Emilija Kielienė, dalyvaujant 
draugijos atstovėms. E. Kielie
nė labai jautriai apibūdino 
atsiskyrimą su gyvenimu, nu
pasakodama velionės nueitą 
85 m. gyvenimo kelią. Tai tik
ra Lietuvos dukra, savo duok
lę atidavusi mylimai Tėvynei 
ir artimui. Cia skruostais rie
dančias ašaras braukiančiai 
velionės dukrai Birutei Sal-
dukienei, ilgalaikei Washing-
tono, DC., Lietuvos dukterų dr-
jos pirmininkei, pareiškė 
užuojautą. Artimo meilę jai 
įskiepijo tautiniuose rūbuose 
šiandien karste besiilsinti Mo
tina. 

Šaulių organizacijos vardu 
•atsisveikino ir užuojautą pa
reiškė K. Povilaitis. 

Maldas šermeninėje sukal
bėjo kun. Markus. Kuklumo 
simbolis — ramunių puokštė 
puošė velionės karstą, nuo 
Gedimino kalno žiupsnelis že-
mių buvo ant jos užbertas. 

Klebonas kun. A. Zakaraus
kas lydėjo a.a. Jadvygą Tijū-
naitienę į amžino poilsio vietą 
— šv. Kazimiero lietuvių ka
pines Chicagoje. 

Ilsėkis ramybėje, tauri Lie
tuvos dukra! 

Irena Vebrienė 
o 

— ALIAS (Amer. Liet. Inž. ir 
Arch. sąj.) Moterų pagalbinis vie-

irgi pavasarišką gyvybę, kad netas turėjo savo metinį visuoti 
mums likusiems išauštų gerės 
nis rytojus. 

Taurios lietuvės netekus 

Uet. gen. konsniė Juze Dauzvardienė (U k.), Beverly (Brazytė) OpeHdcn*, 
Gintaro baliaus pirm. ir Irena Yonaitytė, Chicagos Liet moterų klubo pirm. 

A. a. Jadvyga Tijūnaitienė 
3 

Svetinga JAV žemė priglau
dė amžinam poilsiui a. a. 
Jadvygą Tijūnaitienę. 

Velionė buvo šviesaus Lie
tuvos visuomenininko, dau
gelio laikraščių redaktoriaus, 
pedagogo, seimo atstovo naš
lė. 

A.a. Jadvygos Stavinskai-
tės - Tijūnaitienės gyvenimas 
nebuvo rožėmis klotas. Gimu
si 1895.8.3 Seinų apskrityje, 
kur augo ir brendo. Gyvena
moji aplinka buvo sulenkėjusi. 
Baigusi mokyklą, įsigijo mo
kytojos cenzą. Būdama didelė 
patriotė, visa, savo gyvenimą 
dirbo Lietuvos labui. Kaip 
pedagogė suprato, kad atlie
tu vinimo darbas bus našus, jei 
remsis taisykle: "Lenk medelį, 
kol jaunas". Jadvygai Tijū-
naitienei rūpėjo sulenkėjusių 
šeimų ir apylinkės jaunimo 
tautinės sąmonės žadinimas. 
Šalia mokymo, įvairiais bū
dais stengėsi kelti tautinį susi
pratimą. Darbas buvo sunkus, 
nes už lietuvinimo darbą bū
davo dažnai tardoma ir kali
nama Seinų ar Suvalkų kalėji
muose bei Gardino tvirtovėje. 
Visi grasinimai nepalaužė jos 
dvasios ir nenuslopino jos Lie
tuvos meilės. 

Energinga Seinų 
veikėja 

Didžiojo karo išvakarėse 
(1914 m.) ištekėjusi už a.a. Sta
sio Tijūnaičio, didelio Lie
tuvos veikėjo, dar intensyviau 
įsijungė į lietuvinimo darbą. 
Įstojo į Žiburio ir Lyros drau
gijas, priklausė kovai už Lie
tuvos nepriklausomybę bū
reliui. Tai buvo viena 
energingiausių lietuvių mo
terų veikėjų, atgimstant Lie
tuvos valstybei. 1918 m. velio
nė buvo Žiburio draugijos 
delegatė lietuvių suvažiavime 
Marijampolėje. 1919 m. ji ap
rengė Seinuose (dar vokie
čiams būnant) susidariusią lie
tuvių miliciją. Iš savo tautinių 
juostų ji pasiuvo savanorių ka
riuomenei vėliavą. Karų ir mū
šių su lenkais laikotarpy Ti
jūnaičių šeima vietinių lenkų 
buvo labai persekiojama. Vi
sas jų turtas buvo konfiskuo
tas ar sunaikintas, o velionė su 
vaikais buvo ištremta iš jos 
mylimų Seinų už patriotinę 
veiklą. 

Aa. Tijūnaičiai užaugino 
dukrą Birutę (Saldukienę), bai
gusią geologijos mokslus, ir sū
nų Algirdą, baigusi inžineriją. 

Velionė, šalia patriotizmo, 
buvo giliai religinga, kukli, 
aukštos inteligencijos as
menybė. Tuos charakterio pri
valumus paveldėjo jos vaikai. 
Gyvenant Kaune, visa šeima 
buvo įsijungusi į visuomeninę 
veiklą. Velionė priklausė Šau
lių sąjungai, kurioje aktyviai 
reiškėsi. 

Meno mėgėja 
Antrojo pasaulinio karo aud

rai siaučiant, šeima buvo iš
blaškyta. A. a. Stasys Tijūnai
tis 1966 m. mirė okupuotoje 
Lietuvoje. Sūnus Algirdas, pa
laužta sveikata, po šešerių me
tų kančios Sibire, sugrjžes j 
okupuotą Lietuvą, 1968 m. mi
rė. Velionė su dukra BiruU1 per
gyveno tremtį. 1949 m. atvyko 
į JAV. Čia dirbo sunkų fizinį 
darbą. 

susirinkimą Halinos ir inž. 
Kristupo Daugirdų namuose Wil-
mette, III. Pirm. Birutė Briedie
nė padarė pranešimą, taipgi'ižd. 
Elena Varankienė pateikė finan
sinę apyskaitą. Turėjo būti nau
jos valdybos rinkimai, bet dėl 

Išėjusi į pensiją, apsigyveno susirinkusių mažo skaičiaus, ati-
Mount Carmei, Pa. Turėdama 
meniškų gabumų ir jausdama 
Lietuvos ilgesį, savo senatvės 
dienas trumpino, kurdama 
įvairias skulptūras, kunos 
vaizdavo Lietuvos istorijos 
įvairius momentus. Švenčiant 
velionės 70 m. amžiaus sukak
tį Mount Carrnei miestelyje, 
buvo surengta jos darbų pa
roda, kuri buvo gausiai lan
koma, per TV ir spaudą garsi
nama. 

Laikas ir audros palaužia 
ąžuolus. Palaužta buvo ir ve
lionės, Lietuvos mylėtojos,svei-
kata. Velionė (dvasinių kan
čių užgrūdinta. fizinius 
skausmus sugebėjo pakęsti be 
skundų. Būdama giliai religin
ga, nesibaugino peržengti 
žemiškojo gyvenimo slenks
tį. Užgeso Dievo valią vyk
dydama 1980.12.28 JAV sosti
nėje. 

dėti kitam kartui. Dalyvavo ir 
ALIAS pirm. arch. Bronė Kovie-

Įdomią paskaitą apie ikosme-ne 
tiką bei odos priežiūrą pasKaitė 
H. Daugirdienė. Iki sutemų dis
kutuota prie vaišių. 

Danutė Veselkaite, modeliavusi 
pirmą kartą Detroito lietuvių 
visuomenei. 

DniL V : " i n 1 •. a l t f p ' • <y»v '1 -V<.->V' 'TV"P«»»><JinR or. you". 
^uOtr Jono TamulaiCio 



DRAUGAS, Šeštadienis, 1981 m. gegužės mėn. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Brooklyn, N. Y. 

RYTINIO PAKRAŠČIO LB 
RAJONINĖ KONFERENCIJA 

\ kasmet suredaguojamom 
j tions, nesenai atsiradusia 
linių reikalu taryba ir netrukus N. 
I Y. įvyksiančia politine konferen-
Icija ir kasmet didėjančiom LB 

23 d.' nebus stabdomas. Kvietė vykdy- j darė aiškus vaizdas, kas tiems vie-
^™~ i ti senesnio amžiaus lietuviu an- netams labiausiai rūpėjo, kurie 

Į ketu pildymą, nes surinkus žinias į darbai buvo atlikti ir kaip ir kas 
1 apie tokio amžiaus susigrupa-
vimus, galima bus prašyti fede
ralinės valdžios paramos reika
lingoms sodyboms statydinti. Chi-
cagoj Margučio patalpose prisi
glaudę socialinės globos darbuo-

Viola-
Socia-

dar turėtu būti atlikta aukštes- i 
nių organu, kad darbas apylin
kėse galėtų pasidaryti lengvesnis., 
Netrūko čia ir kartesnių pasisaky 
mų dėl tikro ar tariamo kai ku
riu organų nebendradarbiavimo, 

1'AClkAGK K i P R K S S AGES'CT 
MA1UJA N O K E l K I K S i B 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
1-a.bai page idaujamos geroo rūšie* 

prekės. Maistas is Europos aaJidSlii} 
2«08 \v r»»ih st., Chicago. m . «oea» 

Tel. 925-2787 

CLASSIFIED ADS 
V Y R A I I K M O I I K T I 
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tojai teikia lietuviams įvairius pa-1 stengiantis mūšy menininkam iš-
Gegužės 16 Kultūros Židinio ! aukom per nepriklausomybės tarimus socialinės globos reikalais. į plaukti į plačiuosius vandenis, ir 

patalpose įvyko LB rytinio pakraš- šventės minėjimus. Priminė, kad j Kvietė ir kitus pasekti tuo pavyz-. abejojimu dėl lituanistikos kated-
čio rajonine Konferencija, kurioj kitais metais Detroite bus iškilmin 
dalyvavo ar turėjo dalyvauti LB gai paminėtos LB 30 metu gyva-
Bostono, Connecticut, Floridos. • vimo sukaktuvės su atitinkamu 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiimiiiiiiii 
FULLER T U C K P O I N T I N G AND 

SAND BLASTING 
Resider.tial - Commercial, Caulking, 
Waterproofing, Chimney Repairs. 
For Free Estimates Call 777-4099 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

tl. 

džiu savose kolonijose. , r o s įr j a u n i m o sąjungos peticijų 
Numatoma suruošti trumpa-!į r numatomu demonstracijų dėl 

laikius kursus socialinės globos i \folotovo -Ribentropo pakto 
New Jersey, New Yorko ir Pietry- leidiniu ir ragino šią sukaktį minė-' darbininkams paruošti ir paruoš- į panaikinimo tikslingumo ir kas ir j ATLIEKAME 
čių LB apygardų ir jom priklau- j ti ir kitose kolonijose. Kalbėda- \ ti leidinį apie įvairias lietuvių įs- ! ̂ UT i r kaip Icą įžeidė, kad dar ir j N A M Ų P A T A I S Y M O 
san!ių apylinkių valdybų pirmi- rnas apie santykius su ALTa, pa- taigas, parapijas, organizacijas ir šiandien nepajėgiama susikalbė-
ninkai ir atstovai. Konferenciją brėžė, kad LB neeikvos nei lėšų, | kt. Tai būtų tarytum savotiš-
savo atsilankymu pagerbė ne ; nei brangaus laiko tuštiems pasi- j kas "YeKow pages", skirtas kiek-
tik jos organizatorius krašto vai 'tarimams. Darbų daug ir LB steng vienos kolonijos lietuviams ir jų 
dybos vykd. vicepirmininkas orga l sis savo laiką ir lėšas naudoti kon-, įstaigoms. 
nizaciniams reikalams Jonas Ur- ' kretiems uždaviniams vykdyti. Pa-. Kultūros tarybos pirm. Ingri-
bonas, bet ir LB tarybos pirminin- sidžiaugė pagyvėjusią sportinin-1 d a Ral ienė raštu išdalintam pra 
kas Vytautas Izbickas, krašto vai-1 kų veikla ir Baltimorėj tą pačią j n ešime suminėjo atliktus darbus 
dybos pirmininkas Vytautas Kut-jdieną vykstančia sporto diena i r l i r ateities planus. Tarybos rūpes-
kus. Visuomeninių reikalų tary- i naujosios JAV jaunimo sąjungos j gįu buvusios paskirtos dailės mu-

K. J. 

D A R B U S 
PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 

Skambint po 6 v. vak. Tel. 847-7564 
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bos pirmininkas Algimantas Ge
čys, scc. reik. tarybos pir-kas dr. 
Antanas Butkus ir JAV jaunimo 
sąjungos valdybos atstovas Bal
sys. 

Konferenciją kiek pavėluotai, 
nes vėlavo lėktuvas iš Detroito, 
pradėjo jos organizatorius Jonas 
Urbonas trumpu žodžiu ir pakvie
tė tarti keletą žodžių šios konfe
rencijos šeimininką LB NY apy
gardos pirmininką Aleksandrą 
Vakselį. Vėliau kalbėdamas kraš
to valdybos pirm. Kutkus kvietė 
dalyvius atvirai išsikalbėti apie vi 
sus rūpimus klausimus, pasidaly
ti laimėjimais ir nesėkmėmis. 

valdybos gražia veikla. 
Prisimindamas Chicagoj nese- J 

niai mirusį uolų LB veikėją ir bu
vusį jos centro valdybos pir. Jo
ną Jasaitį, pakvietė visus jo atmi
nimą pagerbti atsistojimu ir susi
kaupimo momentu. 

Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. A. Gečys priminė kad pran 
cūzų kalba išleista dr. B. Kaslo 
knyga apie Lietuvą bus platina
ma Paryžiaus leidyklos, o tary-j ninku padarytų pranešimų susi-
ba ją išsiuntinės prancūziškai kai-! _ r . T T 7 7 ^ . . . r - . . . . J . . . . • 
bančių valstybių pareigūnams, I E L E K T R O S 
brblioteikoms ir įstaigoms. Ne-i ITOMAI - PATAISYMAI 

zikos, teatrinės veiklos ir literatu-1S 
ros premijos.Jas skirti įgalina Lie
tuvių fondo skirtos lėšos. Įsigytas 
C. Motuzo archyvas, planuo
jama išleisti lietuvių k. rašybos 
vadovą, mokslininkų ir kultūri
ninkų vardyną ir atilikti dar vi
są eilę kad ir mažesnės apimties, 
bet daug kruopštaus darbo reika
laujančių darbų. 

Iš apylinkių ir apygardų pirmi-

A. T V E R A S | 
LAIKRODŽIAI K BRANGENYBES § 

Pardavimas ir Taisymas = 
264« W 69th Street — TeL R E 7-1941 | 

REIKALINGI GABŪS 
APSUKRŪS ŽMONĖS 

dirbti įvairiomis valandomis. Turėsite j 
galimybę gerai uždirbti ir apsipirkti i 
su nuolaida — 50% įvairių kompani
jų prekėmis. Būsite pats ant savęs bo
sas. Skambinkite nuo 3 iki 5:30 vai. 
vakaro. 

TeL 436-9667 _ VACYS 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiimiii imi 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

REIKALINGAS VYRAS DA2YTI 
LANGUS 

Turi turėti savo kopėčias. 
Skambint 376-1153 

R E A L E S T Ą T S 
— n i ^ — 
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BUTŲ NUOMAVIMU 
Namų pirkimas — Pai ils rl—M 

Draudimai — Valdymą* 

INCOME TAX 
Notariataa — VarOmai 

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

! 6529 S. Kedzie Ave. — 778-223S 
1 i i i i i i i i iuii i i i i i i i imii 

a O S C E L L A N E O U S 
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v . - - T v i Turiu Chicafoa miesto Uidima. 
I trUKUS Žada pasirodyti ir L. S£- j Dirbu ir užmi««ty. Dirbu Srettai. ra 
I rulio paruoštas Sov. S-gos per pir j tūtuotai ir -*«n.n*ai 

Konferenciją sveikindamas Lie- Į mąją okupacija išvežtųjų Lietu-
tuvos gen. konsulas Anicetas Si- Į vos gyventojų sąrašas su anglų, 
mutrs kvietė, nekreipiant didelio prancūzų ir vokiečių kalbom pa-
dėmesio į ginčus dirbti, nes dar- ruoštu įvadu. Žadama išleisti dr. 
•bų yra begalės. j R. Šilbajorio redaguotą kelių au-

Dievo palaimos konferencijos j torių veikalą apie sovietų okupuo-
darbams paprašė LB Bushvvick ; toje Lietuvoje vykdomą kultūrinį 
apylinkės pirm. kun. Pranciškus j genocidą ir doktoranto Alg. Ta-
Gedgaudas. | mošiūno paruoštą knygą apie 

Konferencijai visą tlaiką pirmi-! fydų klausimą. Be to, taryba yra 
ninkavo jos organizatorius Jonas Į nusistačiusi perspausdinti ir kai 
įįLJrbonas. Joje dalyvavo 52 atsto-; kuriuos pogrindžio^ leidinius ir 
vai, nepatingėję atvykti iš Bosto
no, "VVorcesterio, VVaterbury, Put-
namo, Baltimorės ir Philadelphi-
jos, tik negera, kad artimu LB 
apylinkių kaip Elizabeth, Jersey 
City ir Kearny atstovai kažin 
kaip sumaišė vertybių eilę ir savo 
pareigas apylinkei nustūmė į pas 
kutinę vietą. 

Savo pranešime krašto valdy
bos pir. Vytautas Kutkus štam

pą ruošti jaunimui sicaitinių, su
pažindinančių juos su dabartine 
lietuvių būkle okupacijoje. Ta
riamasi su televizijos stotim de! 
Šakalio odisėjos atvaizdavimo. 
Kalifornijoj pradėjęs veikti infor
macijos centras niekam konkuren 
cijos nedaro, ir būtų gera, kad ir 
daugiau tokiu centrų atsirastų ki
tuose didmiesčiuose. Taryba susi
rūpinusi ir Lietuvos pasiuntiny-

4514 S. Tabnan Ave. 927-3559 
KLAUDIJUS P U M P U T I S 

T A I S O 
SKALBIMO m DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Dečkj 
Tel. 585-6624 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chicagoj* 

$93.00 ! 
C i e e r o j e 

do/20/5/ vm 
Pensininkams auto apdrauds 

Amžius 62 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Aveirae 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

^ r 

Sintoris Travel 

P r a l e i s k i t e 1 1 d i e n ų 
LIETUVOJE 

Birželio 8 iki 22 d. 

Vilnios — Kaunas — Trakai — Druskininkai 
Anykafiai — Rumiiakėa 

IS DIENŲ SU GIMINĖM!!! 

Liepos 9 — 23 Liepos 23 — Rugpjūčio 6 d. 
Rugpjūčio 1 3 — 2 7 Rugsėjo 3 — 17 d. 

Gruodžio 21 — Sausio 4 d. 

Telefonai — Chicago (312) — 673 - 5391 arba 654 - 4238 
Toronto (416) — 537 - 3060 arba 532 - 8772 
Montreal (514) 669 - 8834 
Teiex 06 - 986766 TOR 

Organizuoja: SEHON'S TRAVEL 
2385 Dundas St. W. 

Toronto, OmL, Canada M6P — 1X2 

Taip pa t sutvarkome: Iškvietimus į ir iš Lietuvos. 
Perkam mašinas giminėms Lietuvoje. 

I 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit Į 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 V2 West 95th St ree t 

Telef. GA 4-8654 

3-jų butų mūr. EvaaatoM. 20 
Gražiai išlaikytas. Arti ligoniniu ir 
universitetų. $130,000. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Incana Tax 

Notary PubUe 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-556S 

! 

įllillliilftllllliiliilllliiuiilllilllllllllilillllll 
j Jvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
i iš mūsų sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69ih St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Parduodamas namas netoli ežero 
Beveriy Shores, Ind. Kaina $65.000. 
Skambinkite savininkui vakarais po 5 
valandos Telef. 219—872-276L 

Savininkas parduoda 6-ių kambarių 
"randi" namą apyl. 67-os ir Kedvale 
Ave. Vonia. Pilnas rūsys. Geram stovy. 
Virš 60,000 dol. Susitarimui apžiūrėti 
skambint 585-6786. 

Vytautas Valantinas 
1 lilililli!lilililiil!lilililiiilillllilliiiiii!illlii 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

Tel — RE 7-5168 
• • • > » « » > • * • • » • » » < > • » • • * • * * » * » • » ' 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

\EDZLNSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, I1L 60632, tel. 927-5980 

LEMONTE — 4 butų po 5 kambarius 
mūr. namas. Butai atskirai apšild. 2 
maš. garažas. % akro sklypas. Skam
bint savininkui tel. 257-7408. 

^ --

biais bruožais aprvelgė įvairiŲ j bės pastatų VVashingtone remon-
sričių vaidybos atliktus darbus ir tu. Tą ji numato atlikti kartu su 

^ 

ate i t ies p i a n u s , kurie v e h a u .<ieK 
p lač iau b u v o paryškinti V i s u o m e 
n i n i u re ikalų , Šv ie t imo ir Social i
ni Ų re ikalų tarybų pirm. praneši
m u o s e . K u u ū r o s tarybos pirm. In
grida B u b l i e n ė dėl kitą dieną C le -

Kanados LB. 
Ir toliau mezgami ryšiai su 

JAV valdžios įstaigom ir kongre
so nariais, ieškant ju paramos 
įvairiais klausimais. 

Švietimo tarybos pirm. Juozas 

l ^ 

velande įvyksiančios kultūrinės; Plačas padejavo dėl kasmet ma-j 
šventės šioj konferencijoj pati ne-1 žėjančio mokiniu sikaičiaus, rū-
dalyvavo, bet apie tarybos dar- peačiais dėl naujų mokytojų pa
bus atsiuntė pranešimą raštu. ruošimo ir dėl lituanistikos kated-

Krašto valdybos pirm. pasi-i ros, kurios reikalais rūpinasi PLB. i 
žiaugė LB rūpesčiu ir lėšom ne- \ Socialinių reikalu tarybos pirm. j 
seniai pasirodžiusiais dr.T.Remei- dr. Antanas Butkus painformavo, j 
kio ir dr. B. Kaslo veikalais ang- kad tarybos pradėti darbai susi-
lų ir prancūzų kalbom, netrukusį laukė iš kai kurios spaudos nepa-
parirodysiančiom dr. Remeikio grįstos kritikos, bet dėl to darbas 

MEMOBIAL 
=^s 

GREETINGS 
BEST V/ISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 

FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY 
COURTESY OF THE 

A - 1 TOOL DIVISION 
PHONE: 345-5000 

1425 ARMITAGE AVE. MELROSE PARK, ILL. 

OUR THANKS AND BEST WISHES TO ALL FOR CONTINUED 
PEACE AND HAPPINESS ON THIS MEMORIAL DAY 

BANK AT ALL THREE -
Marąuette National Bank 
63rd & Western Avenue 
Drive In Bank 
64th & Western Avenue 
Drive in Faeility 
62nd & Pulaski Road 

M e m b e r F D I C 

£ 
B E S T WISHES 

T O O N E A N D ALL 
F O R A S A F E 

A N D J O Y O U S 
MEMORIAL DAY 

C O U R T E S Y OF 

A FRIEND 

Sv. Kazimiero 
(stovi kairėje). 

ietuvių parapijos choras. vadovaujamas mm. Br. Budriuno 
Nuotr. A. Gulbinako 

i i i i i i n iun i f i i iH i i i i i i i i iM i i i n im i i i u i i i i i i i 

T O N Y P I E T 
Pontiac - Datsun 

6633 S, WESTERN AVL 
Nauji ir vartoti automobiliai. 
KrupteltA* j ARMAVDO NACJLJ 
' Ufuviami jeriamio* kalno* 

Ir patarnavimą* 

Tel. 434-8200 
•itiiniiujuuiijiiiMiiiiiiuiimuuiuuuiiii 

Ot R THANKS AND BKST VISHES TO M.l. 
FOR < O N T I M FD PCACZ \ M ) U\ I»PI\KSS 

ON THIS MF.MORIU r)^^ 
Cour t r .« \ <>f th'-

Ml. 'RPHY M O T O R E X P R E S S 
MIRRAY 1-1150 

2 9 2 0 South 19th V f . . BroaHvi r * . I I I . 

V. SASNAUSKAS 
Atlieku įvairius 

Cemento darbus 
Ir U M Į K I I M , 

PhriUl 

APSKAIČIAVIMAI NEMOKAML 

Skambint 476^8402 

BKST W ISHKS TO AM. 
FOR OONTINI KO PF\CF. AND HAPPINF:SS 

ONTHIS MEMORIAL DAY 

JA MAR J E W E L E R S 
P H O N E : 6 7 9 - 0 0 1 0 

» 9 I 5 Oakton St.. Skokir . I l l ino i * 

RF.ST aisHFS TO OI R 
M\M FRIEND FOR A SAFE 

\ M ) JOYOl >- MF.MORIM DAY 
Court*"** of thr 

R i d g e l a n d N u r s i n g H o m e 
PHONE: 597-9300 

I25.SO RiHsTflanH 4 » f n u f 
Palo* Hria-ht.. I I I . 

BKST *ISHF:S TO OI R MANY FRIENDS 
FOR A S\FK \ND JOYOl S 

MF.MORIU. DAY 

LE1TZA 
DIE AND TOOL CO., INC. 

P H O N E : 2 T I - I 4 0 8 
5 4 6 2 North D i m m Ave.. Chirajro, I I I . 

BEST WISHES TO ALL FOR A 
SAFE AND JOYOUS 

MEMORIAL DAY 
COURTESY OF 

A R C H E R - C A L I F O R N I A 
RENTALS 

TRUCKS • TRAILERS - VANS - ETC 
PHONE: 847-0630 

4051 SOUTH CALIFORNIA 
CHICAGO, ILL. 

*" •• -i:' 'usnuiniiiu- aunu 
I i . A. Š I M K U S 

INCOME T A X S E R V I C S 
N'OTARY P U B L I C 

4259 S. Maplewood, tel. 25-i "450 
Taip pat daromi V E R T I M A I , 
GIMINIŲ iškviet imai , p i l d o m i 
P I L I E T Y B E S P R A Š Y M A I ir 

k i tokie b lankai . 
•niiimmnninnHnuuniHHuiiiiH immii 
llilllllllllllllllllItlIlIlIHIlIlHllilIliltlIlIlII 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
t i i i i i iummmnii i i inHnnmiini ini in»u 
i i i iH i iHHi rMi i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i nmi i im iH i 

P L U M B I N G 
Licensed, Bondcd, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi eiektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

BFST W ISHKS TO oi R FRIENDS AM> 
P \ T R O \ S F O R i SAFE \ \ n j o \ o r s 

M I M O R I U . i m 

B A R T E C K I ' S P H A R M A C Y 
PHONE: 7.35-5868 

4259 Wrnt 63r«l Si., flhicafto. 111̂  

1 

BKST U ISHKS FOR A SAFE 
AND JO\Ol s MKMOKIM i m 

^.ourt»*«* of lh»-

Sou thwes l F e d e r a l Sa\ iriK« 
And Loan Assoc ia t ion 

PHONE: 436-4*00 
3525 Wr«l 63rd St.. Chicago. III. 

Mūr. naujesnis bungalow. Puikus'šei
mai — 7 kamb. (4 miegami), vonia ir 
dvi ji£ -vonios. Įrengtas rūsys. 2 maš. 
garažas. Arti bažn., parko ir krautu
vių, Marquette Parke. $52,000. Skam
bint 434-1367 arba 436-4*55. - I 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiminii 

PERRY PLAZA MOTEL 
PARDUODA 3-IŲ KAMB. 

BŪTUS 
Arti Super Market. Maži 
mokesčiai ir apdrauda. 

Fireproof. Swimming Pool. 
Hof Springs. Art. 71901 

Tel. 501—623-9814 
iHiiiimmmiiiimimmnimiiiimmiiiiMt 

N E P A P R A S T A S 
B A R G E N A S 

2 butai po 5 kamb. Gerai prižiūrėtas 
namas, ant mūro pamato. Garažas. 
Apylinkėje 56-os ir Campbell. Kaina 
šiandien tik $35,000.00. Įgaliotinio 
telef. 776-3140. 

~T\TDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
Šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį 
nuo 12-os iki 6-os valandos vakaro. 

3446 WEST 72nd PLACE 
Mūr. 5 kambariai (2 mieg.), pilnas rū
sys. 2 maš. garažas. Virš $50,000. 

Savininkas, TeL 496-0386 

P A R D A V I M U I 

PARDUODAMI 5 KAMBARIŲ 
BALDAI 

Skambinti 776-1200 

SERAPINAS — 
HIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIi 

636-2960 
IUIIII 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyviniui 
pečius } gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

f! 
^-4. J* 

O B S E R V E 
MEMORIAL DAY 

, ^ v 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S perkrauato ba ldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli mies to lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. _ W A 5-806S 

immimiimiii i i i i i imii i i imiHii i i i imii iH 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos . Radijai , 

S tsreo ir Oro Vės intuva i . 
Pardavimas ir T a i s y m a s . 

M I G L I N A S TV 
2846 W. 69 S t , tel. 776-1486 

IŠNUOMOJAMA — F O B B E N T 

ISNUOM. apstatytas 2-jų kamb. butas 
su visais patogumais, rūsy. Marąuette 
Parke prie 71-os ir Rockwell. 

Skambint 471-0078 

ISNTJOM. miegamasis kamb. nerūkan
čiam asmeniui, su virtuvės privilegi
jomis. Marquette Parke. 476-1174. 

Union Pier. Midi., 1 Mokas nuo efen* 
birželio ir liepos mėn. išnuom. 5-kių 
kambarių butas su baldais. 4 lovos. 
**Shower". 80 dol. savaitei. Taip pat 
išnuom. trim mėn. 3-jų kamb. butas 
su virtuve. 2 lovos. 50 dol. j sav.; vi
sam sezonui, pigiau, skambint Cbica-
goje 737-2847. 

• m i • 

ISNTJOM. apstatytas 2-jų kamb. butas 
su visais patogumais, rūsy. Marauette 
Parke prie 71-os ir Rockwell. Skam
binti 471-0078. 

IŠNUOM. 6 kamb. butas suaugusiems. 
2507 West 66th Street 

Skambint 476-8734 

IŠNUOM. vasarviete Union Pier, Midi. 
Skambint 616—468-3493: arba Chica-
goje skambinti 312—476-3647 arba 
778-8739. 

IŠNUOM. 4 kamb. butas su baldais ar 
be baldų, 2-me aukšte iš kiemo, nuo 

IIIM!IIIIIIIIIIIIIIUIIllllllllllllllllllimiilllL j birželio 1 d. Suaugusiems. 6541 So. 
I ' Campbell Avenue. Tel WA 5-6811 

» 
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MOSU KOLONIJOSE 
Elizabeth. N. I. 

KUN. J. PRAGULBICKO 
JUBILIEJUS 

Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčio
je, Blizabethe, ilgametis šios pa
rapijos asistentas kun. Juozas 
Pragulbickas gegužės 31 d. iškil
mingomis Padėkos Mišiomis pri
simins savo kunigystės 50-ties me 
tu sukaktį. Siame jubiliejuje žada 
dalyvauti daugumas New Yorko 
ir New Jersey lietuviu kunigu. 
Bažnyčioje 12 vai. vadovaus iš-

jkam darbe net iki dabar atlie- 'pav.: "Lietuva brangi" į- pan. 
, ka įvairias tautines pareigas, nes I Pabaigoje solenizantas padėkojo 
(darbininkų niekada nebuvo per-, jį prisiminusiems ir sakė, kad ir 
' daug. Visą laiką jis buvo Balfo i toliau bus veikius, 
skyriaus valdybos narys, aktyvus Pagerbiman susirinko pora de-

i Lietuviu Bendruomenės New Jer-
I sey apygardos veikloje ir visose 
katalikiškose organizacijose. 

sėtku vietiniu po gerbėju ir ke
lios seselės. Buvo ir svečias, Provi-

': dence parapijos administratorius, 

Kun. Juozas Pragulbickas 

Jubiliatui kun. Juozui Pragul- i kun. prof. V. Čukuras. Visi pabend 
bickui visa parapija ir jo draugai' ravo, šeimininko prof. Masaičio 
linki laimingu metu ir Dievo pa-1 vaišinami, palinkėjo kun. Ylai ir 

toliau likti darbingam, kaip ir 
ligi šiol. Ilgiausių mėty! 

MELD2IAMĖS UŽ LIETUVĄ 

laimos tęsti kunigišką darbą. 
L K. 

Putnam, Coim. 
PAGERBTAS KUN. S. YLA 

Kun. Stasys Yla, uolus krikš-Hlmėms vysk. Dominic A- Mar- ; . . . . . . . . 
coni. Tuoj po Šv. Mišių parapijosI tiją. Cia iki 1950 metų dirbo lie- j toniškos minties skleidėjas pa- _ 
salėje bus pietūs, kuriu metu vysk i tuviu stovyklose Amsberge, Bo- j m o k s l a « • paskaitomis, produk-; 
D. A Marconi pasakys kalbą ar-^cholte ir kt.Į JAV atvyko 1951 m. I t m g M N T

r a ^ o j a į ° į r .P o e t a s > * £ 
ir laikinai apsistojo pas savo te- n J o s Nekalto Prasidėjimo seselių į 
tą A. Botyrienę, o paskiau pagel- kapelionas, vardadienio proga, Šv. 
bėjo New Yorko Aušros Vartų 
par. bažnyčioje, kol tų metų pa
baigoje buvo kun. M. Kemėžio 
pakviestas j Bayonne, N. J., dirb 

Gegužės 13 d-, vakare Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselių ini
ciatyva seselės ir vietos lietuviai 

susirinko pasimelsti už Lietuvą. 
Tuo prisimintas ir Lietuvos pave
dimas Šv. Mergelės Marijos glo
bai. Susirinkusieji nuo kryžiaus 
vienuolyno sodelyje nuėjo, giedo
dami "Marija, Marija", prie Fati-
mos Marijos paminklo. Čia už
degtos žvakės ir sukalbėtas roži-
žinis, ypaš išryškinant jo paslap
tis, su atitinkamomis giesmėmis, 
ta ip pat maldomis už Lietuvą. 
Prisimintos ir mirusios motinos ir 
gana įspūdingai, nes visiems susi 
kaupus nuo koplyčios bokšto 
skardėjo trimitu grojama "Ave 
Marija". 

Nuo paminklo visi, giedodami 

) DRAUGAS, Šeštadienis, 1981 m. gegužės mėn. 23 d. T 

I "Sveika Marija", nuėjo į koply- gegužinė. Minėjimą planavo se-
: čią, kur pagerbtas Šv. Sakramen- selė Miriam Pažerūnaitė ir kiti. 
i tas ir sukalbėta Marijos litanija — / . Kr. 

Mielai mamytei 
A. f A, AGOTAI MDCULIENEI mirus, 
dukrą Verutę Mykolaitienę, žente Stasį ir 
anūką Algimantą giliai užjaučiu ir kartu 
liūdžiu. 

kivyskupijos vardu. Pietus ruošia 
parapijos komitetas. Iškilmėms 
vadovaus Izabelė Ketunvitis. 

Kun. Juozas Pragulbickas gi
mė 1903 m. balandžio 8 d. Virši
lų km., Ylakių valsč. Mažeikių 
apskr. Mokėsi Skuode, Ylakiuose ir j t: Šv. Mykolo parapijos asistentu. 
gimnaziją baigė Telšiuose. 1924; 1953 m kun, M. Kemėžiui (vė-
m. įstojo į Žemaičių kunigų se- j liau prelatui) persikėlus į Eliza-
minariją Kaune, lankė Lietuvos: beth, buvo perkeltas ir kun. J.Pra-
uruversiteto teologijos — filoso
fijos fakultetą, kurį baigė 1931 m. 
Kunigu įšventintas 1931 m. ge-

giiibickas, kuris ten ir ėjo asis
tento pareigas iki 1976 m., kol 
pasitraukė į pensiją. Bet pensija 

gūžės 30 d. Pradžioje vikaro pa-1 jo neatitraukė nuo uolių darbų 
reigas ėjo Tryškiuose, Skuo- ] parapijoje. Jis ir šiuo metu nuolat 
de ir Švėkšnoj. 1935 m. buvo pa-1 talkina dabartiniam klebonui 
skirtas Notėnų par. klebonu, o Petrui. 2emeikiui, pas kurį ir mini 
1939 m. — Batakių parapijos kle- j garbingą savo kunigystės auksi-
bonu. i ne sukaktį. 

Ateinant antrajai bolševikų oku 
pacijai pasitraukė nuo fronto ir, 
fronto stumiamas, pasiekė Vokie 

Jubiliatas yra labai nuoširdus 
su žmonėmis, todėl visų labai 
mėgiamas ir mylimas. Lietuviš-

Stanislovo dieną, balandžio 11 d., 
buvo pagerbtas seselių. Visuome
ninis, nors ir vietinis, jo pagerbi
mas įvyko balandžio 22 d. popie- Į 
tėję prof. dr. Č Masaičio namuo-' 
se, Thompsone. • 

Prof. Masaitis savo atidaromo
je kalboje pabrėžė, kad kun. Yla' 
savo veikla ir raštais nuolat lie-, 
čia žmogaus gyvenimo prasme. 
Seselė Ona Mikailaitė, žinoma li
teratė, paskaitė iš kun. Ylos poe
zijos, taip pat ir iš kūrybos Lietu
voje esančių poetų: Marcinkevi-! 
čiaus, Degutytės- Degutytės "Lie- j 
tuva" yra tikras perlas. Sugiedota [ 
giesmė, sukurta Lietuvoje, Kūrė-į 
jui. Po to visi sugiedojo kun. Ylos j 
mėgiamą Maironio dainą "Va
saros naktys", o ir kelias kitas, 

ARNOLDAS VOKETAITIS SAN JUAN SCENOJE 
Puerto Rico San Juan mieste ' L 

prieš t r i s savaites buvo atida
rytas naujasis Meno ir Kultū
ros centras. Tai apie 30 mili
jonų kainavęs pastatas, kurio 
gailėtų pavydėti daugelis did
miesčių. Jame telpa patalpos 
meno parodoms, paskaitoms, 
dramos, baleto, eksperimentali-
niam tea t ru i ir t . t . Koncertų 
salė, kurioje telpa 2200 žiūrovų, 
turi labai gerą akustiką ir yra 
puikus matomumas iš kiekvie
nos vietos. Cia nuo pat atidary
mo dienos vyks ta koncertai, 
operetės i r visokie pastatymai, 
į kuriuos kviečiami garsūs vie
tiniai ir kitų kraš tų dainininkai, 
aktoriai ir šokėjai. 

Gegužės 9 dieną koncertų sa
lėje Puerto Rico simfoninis or-

taitį j Puerto Rico atlikti Barto
ko The Bluebeard's Castle. Tik
rai būtų malonu jį čia vel iš
girsti. 

Nežinau, ką kritikai rašys, 
bet publika negalėjo priimti šil
čiau šio koncerto ir visų solistų. 
Mums buvo tikra šventė, girdint 
dainuojantį savo tautietį. 

Iš Puerto Rico Arnoldas Vo-
ketaitis išskrido į San Francis-
co, kur dainuos Šekspyro Kara
liaus Lyro pastatyme. P o to 
koncertuos Pittsburghe Beetho-

! veno Devintojoj Simfonijoj, diri-
j guojant Andrėj Previn. I š ten 
grįš į San Franc is^ tolimesniems 

| Karaliaus Lyro pastatymams, 
paprastai gera vaidyba. Dabar į Denver^ Colorado, skaitvs paskai 
prie savo ilgo pasisekimų sąra
šo drąsiai gali pridėti ir Puerto 
Rico. 

Muzikinio įvertinimo apie šį 
kestras, diriguojant muzikui Į koncertą negaliu duoti, nes tam 
John Baret t , atliko Wagnerio nesu kompetentinga. Kalbu kaip 
Die Walkuere operos pirmą r eilinė klausytoja ir tegaliu per-
veiksmą. Veikalas buvo koncer-' duoti publikos reagavimą, 
tinę forma. Be Arnoldo Voke- Pirmajam smuikininkui išė-
taičio, buvo pakviesti dar du so- j jus į sceną, visa salė nutyla, 
listai — tai Nancy Wūliams i r |Dir ig . Barnett priimamas ploji-
Edward Sooter. j mu, o jam pakėlus dirigento laz-

N. Wūliams, mezzo sopra- dėlę, salėje užviešpatauja tyla. 
nas, yra dainavusi New Yorko I Ir ta i tokia tyla, kurią sunku 
Metropolitam, Dalias, Philadel- j aprašyti. Per visą veikalą ne-
phijoje i r daugelyje kitų miestų j buvo girdėti jokio kosėjimo, 
operose bei koncertuose. Tarp į čiaudėjimo, šnibždesio, pasikal-
kitko, j i ka r tu su (Bernsteinu bėjimo ar pajusti pavėlavusio 
buvo pakviesta dalyvauti buvu
sio prezidento J. Carterio inau
guracijoje. 

Edward Sooter, tenoras, yra 

žiūrovo ant kojų lipimą. Momen
ta is užsimerkus galvojai, kad 
esi pats vienas visoje salėje. 
Kar ta is užsimiršus skverbėsi 

dainavęs daugelyje JAV miestų mintis, kur esi? A r tai porto-
operose ir 1979 metais debiutą- i rikiečių tarpe klausaisi Wagne-
vęs Metropolitan operoje. Da-. rio muzikos ? Visi sėdėjo kaip 
bar jis gyvena Vokietijoje i r dai- j užburti. Tikrai buvo didelis mi 
nuoja įvairiose Europos miea- ionumas matyt i tokią kultūringą 
tų operose. į publiką. 

Arnoldas Voketaitis, kaip bu- ! Veikalui pasibaigus, ši rami 
vo aprašyta programoje, jau yra publika atsibudo su didžiausiom 
žinomas ne tik Amerikoje, bet j ovacijom. Solistai ir dirigentas 
ir kituose kraš tuose: Vokieti j o - ' b u v o įkvies t i į sceną net kelis 
je, Italijoje, Čekoslovakijoje ir I kar tus , o publika vis plojo ir 
Ispanijoje, o pereitais metais su i P l o J° "" nenorėjo sustoti. Paga-
dideliu pasisekimu gastroliavęs j b a u P«vargę ir nenorom pradėjo 
Meksikoje ir Havajuose, giame skirstytis. 
koncerte j is atliko Hunding rolę. į P o koncerto, kalbant su ma* 
Dainavo tikrai aukštame lygy- - e s t T O Barnett, jis sakė, kad vėl 
je, su dideliu įsijautimu i r ne- norėtą pakviesti Arnoldą Voke-

tas ir dainuos Bartoko kūrinius 
jo 100 metų gimimo minėjimo 
proga. Iš ten vyks į Aspen, Co
lorado, Valstybės muzikos festi
valį, kur atliks Rimsky Korsa- į 
kov, Mozarto, Salieri ir kitus j 
veikalus, šiose gastrolėse j is ' 
išbus vienuolika savaičių. 

Linkime jam ištvermės i r sėk
mės atlikti tokį sunkų repertu
arą taip gerai, kaip jis atliko 
savo rolę čia San Juan scenoje. 
Ir tikimės jį vėl išgirsti mūsų 
padangėje. JuHja Dantienė 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai ufbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtu!, vakarais iki 9 vai. 

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

j WAGNER and SONS 
TYFEWRITERS AND 
ADDTNG MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
MM So. PuUakJ R&. CUcago 

— 581-4111 

Mielai motinai 
A. + A. 

ANASTAZIJAI JASINEVIČIENEI 
Lietuvoje mirus, sūnų Vytautę, šeimą ir gi
mines nuoširdžiai užjaučia 

M. IR 1. ŠILKAICIAI 
K. IR H. ŠILKAICIAI 

V* 5*** 
A. A. 

KUN. VINCENT HKUIŠIS 
Gyveno Breese, Illinois. 
Mirė 1981 m. gegužės 21 d., sulaukęs 72 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, augo Chicagoje, Roselando apylinkėje. 
Kunigu įšventintas 1932 m. Illinois valstijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Ann Stoppel su vyru Aleac, 

brolis dr. Stanley Tikusis su žmona June, dukterėčios ir sūnėnai, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadieni nuo 3 iki 9 valandos vakaro 
Šv. Domininko bažnyčioje, Breese, Illinois. 

Šv. Mišios bus atnašautos pirmadienį, gegužes 25 d., 10 vai 
ryto. Po pamaldų iš Sv. Domininko bažnyčios bus nulydėtas j 
De Young-Vroegh koplyčią, 649 East 162nd Street, South Holland, 
Illinois. Lankymo valandos koplyčioje bus antradienį nuo 2 iki 9 
valandos vakaro. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 27 dieną. Iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus nulydėtas į SS. Petro ir Povilo bažnyčią, West 
Pullman, IUinois, kurioje 10 valandą ryto įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus palaidotas Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiami visi gimines, draugai ir pažįstami daly
vauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sesuo, brolis ir visi MM giminė*. 
Laidotuvių direkt. Leonard Bukauskas ir Sūnus, Tel. 264-2228. 

O] 
Min 

dą ryto. 
Ghn 

tyje. A 
Pasi 

Jonas si 
dona Bii 
su vyru 
liai Stas 

Prik 
Bendrua 

Kūn 
vai. vak 
North C 

Laid 
vai. ryto 
10 vai. 
maldų b 

Nuo 
dalyvaut 
aukotum 
Society. 

Laid 

^^^w^yr "^&/į^^^. 

L .'.ii *' 

JL A. 

NA SUTAITE - ̂ EMATTIET 
§ po sunkios ir ilgos ligos 1981 m. gegužės 22 d., 

e 1918 m. balandžio 18 d. Gyveno Kelmėje, Siaul 
tvyko į Ameriką 1949 m. 
liko dideliame nuliūdime vyras dr. Jonas 2emait 
t žmona Helga, sūnus Antanas su žmona Sherry, 
jlskienė su vyru Mindaugu, sesuo Veronika Barsi 
Jurgiu. Lietuvoje liko sesuo Paulina ir Australiįc 
ys ir Antanas. 
lausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Waukegano 
menei. 
as bus pašarvotas pirmadienį, gegužes 25 d., nu< 
aro Petrošiaus koplyčioje, Sheridan Road ir lOt 
hieago. Atsisveikinimas bus 7 valandą vakaro. 
otuvės įvyks antradienį, gegužės 26 d. Iš koplj 

kūnas bus atlydėtas į Sv. Baltramiejaus bažnyčii 
ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės siel^ 
us nulydėta į Ascension katalikų kapines. 

širdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir p 
i Šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių pageidaujama, 
ėte Lietuvos Dukterų draugijai arba Americai 

otuvių direktorius Petrošius — Tel. 473-3966. 

4£ 
5 valan-

ių apskri-

is. sūnus 
duktė Al-
Sauskienė 
je 2 bro-

Lietuvių 

> 5 iki 9 
h Street, 

'čios 9:30 
t, kurioje 
1- Po pa-

ažįstamus 
kad pa-

t Cancer 

* « « • • • • • • • • • • • • • • 

Fulton, Texos KUN. ROMANAS KLUMBYS 

E U D E I 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 

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

4330 -34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-<?852 

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 
Te le fonas — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
: + :- Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VYESTERN AVE. 

T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
M a š i n o m s Vie t a 

Tel . 7 3 7 - 8 6 0 0 
Tel . 7 3 7 - 8 6 0 1 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Te l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. gegužes mėn. 23 d. 

X Gintaras Karosas, vienas iš 
Baltic Associates bendrovės, 
platirančios lietuviškus ženklus j x o r t n Central Association pri-

X Se«.dr. JuHa Shakiaoskas, 
Marijos aukšt. mokyklos direk
torė, praneša, kad metiniame 

! suvažiavime buvo atnaujintas 

X "Draugas" gegužės 25 d., 
pirmadienį, neišeis. Redakcija 
ir administracija pirmadienį bus 
uždarytos, šeštadienį, gegužės 
23 d., redakcija ir administraci- • 
ja dirba iki 12 vai. P o Kapų 
šventės "Draugas" išeis t ik an- ; 
tradienį. gegužės 26 d. 

X Žurnalistų sąjungos Chi-; 
cagos skyriaus susirinkimas i 
šaukiamas penktadienį, gegužės 
29 d., 7 vai. vak. Balfo įstaigo-, 
je, 2558 W. Lithuania Plaza. . 
Valdyba kviečia ne tik narius, 
bet ir visus spaudos, radijo dar
buotojus. Bus svarstomi gyvy-1 
biniai reikalai, renkama nauja 
valdyba. 

X Septynios liet. kul tūrinės 
ir visuomeninės organizacijos 
š. m. birželio 7 d. rengia iškil
mingą 40 m. didžiojo lietuvių 
tautos sukilimo ir laikinosios 
vyriausybės paskelbimo sukak
ties minėjimą - akademiją. Mi
nėjimas prasidės 2 vai. p. p. 
pamaldomis Jėzuitų koplyčioje. 
Po to bus vainiko padėjimas 
prie žuvusiems už Lietuvos lais
vę paminklo ir 3 vai. p . p. aka
demija Jaunimo centro didžiojo
je salėje. 

ir literatūrą t a rp lietuviškai ne 
mokančių, buvo atvykęs į 
Chicagą. Jis prieš tai iš Bosto
no buvo nuvykęs į Baltimorę, 
kur vyko liet. sportininkų žai
dynės, aplankė Pittsburghą, Cle-
velandą, Detroitą ir kt. Visur 
jo rūpestis — pasiekti lietuvių 
kilmės žmones, besidominčius 

pažinimas, kad mokykla atitin
ka visus mokslo reikalavimus. 
Informaciją teikia Loretta Mi
kėnas. 

X "Elta, BuUetm Lithuanien" 
— prancūzų kalba leidžiamas 
informacinis biuletenis, Nr. 49-
50, balandžio mėnesio data, pa-

lietuvišku menu ir lietuviškais į s i e k ė mūs l* redakciją. Biulete-
reikalais. Didvsis pasiruošimas I *>&& duodama trumpa, bet aiški 

informacija apie Madrido kon
ferenciją, panaudojama infor
macinė medf.iaga iš "Kronikų" 
Nr. 44, 45 ir 46. Duodami trum
po nekrologai apie a. a. Stasį 
Lūšį ir lietuvių draugą a. a. kun. 

dabar y ra dalyvavimas St. 
Louis tautų parodoje. Penkta
dienį jis jau išvyko atgal į Bos
toną. Šia proga aplankė ir 
'Draugą", ieškodamas informa
cinės medžiagos. 

x JAV prezidentas R. Reagan i R o š e r B r a u n < SJ- Biuleteni re-
savo gegužės 14 d. laiške A. Re-1 daguoja Birutė Venckuvienė. 
griui, Lietuvių Respublikonų Il
linois lygos pirmininkui, sveiki
na visus lygos narius, šiltai pri
simena savo apsilankymą Mar-
ąuette Parke ir t a proga patirtą 

Chicagos Aukšt. lit. mokyklos (tamsūs marškinėliai) ir Kristijono Donelaičio lit. m 
krepšinio komandos 

x IV Mokslo ir kūrybes sim
poziumo mokslinės programos 
vadovai jau yra numatę progra
mą lapkričio 25-28 d. Chicagoje 
įvykstančiam simpoziumui. Lap
kričio 25 d. — Moterų dailinin-

INFORMACIJA APIE LŽS 
CENTRO RINKIMUS CHICAGOS ŽINIOS 

i 
"Draugo" 1981. 3. 31 nume-

(75) buvo įdėtas t rumpas ; ry je 
LŽS 

SUSIRGO 56 VAIKAI 

lietuvių nuoširdumą bei vaišin 
gumą. Taip pat sveikina Liet., k i ų parodos atidarymas, Inžinie- j mas, kuriame sakoma, kad seno- ! 21 d. McCorkle mokykloje, 4421 * z u - w u ao1-

centro valdybos praneši-i Pavalgę užkandžius gegužės 

rą, 40 m., i r aidą jo žmoną, 35 
j m. Pasiūlė j iems padėti, įso-
! dino j t raukinį , išvedė, be t pa
vedęs j nuošalesnę vietą a tėmė 

^ 1 1 iš jų 17 dol. Išgirdęs šauksmą, 
j R King, 30 m., atsiskubino ir 
j sugriebė užpuolėją ir perdavė 
1 policijai. 

R E I K A L A U J A GRĄŽINTI 

Juodukų organizacijai PUSH. 
kuriai vadovauja Rev. Jesse L. 

į Jackson, į saky ta grąžinti ko
mercijos depar tamentui 56,411 
dol., ne s jie negalėjo nurodyti 
pateisinimo šioms išlaidoms. 

P R A D Ė S TAISYTI 

Ateinantį mėnesį bus p radė tas 
ta i symas G r a n t Parko, Chicago-

jje, garažo, kurio lubos įgriuvo: 
okyklos (šviesūs marškinėliai) ] Skelbiamos varžytynės pasiū-

Nuotr. R. Musonytes j l o m s . 

K O L E G I J Ų BIUDŽETAS 

Chicagos miesto kolegijų 
i kancleris O. E . Shabat pasiūlė 
Į1981-1982 mokslo metų biudže
tą, siekiantį 158 mil. dolerių. 
Naujas biudžetas 1.5 miL dol. 
mažesnis už šių mokslo metų. 

j Vien už Daumier paveikslą "Pra-
Į ei vis prie spaustuvės" gavo 

Respublikonų federacijos pirm. nų" parodos atidarymas (PLI-
Anatolijų Milūną jo, kaip iški-įAS). Susipažinimo pobūvis, 
liausio 1980 metų lietuvio res- Lapkričio 26 d. ryte lituanisti-
publikono atžymėjimo proga. kos instituto ir Pasaulio Lietu-

x 

j i tos organizacijos centro vai- S. State, Chicagoje, susirgo 56 i 
dyba y ra baigusi savo kadenci- ' vaikai nuo 6 iki 14 m. Kai ku-
ją ir skelbiami nauji centro or- i rie buvo nuvežti į ligonines. 

^ . . . ganų rinkimai, šiems rinki- 23 jų pasiliko ligoninėje per 
Sv. Kazimiero lietuvių ka- j vių inžinierių ir architektų są- m a m s vykdyti yra sudaryta ko- naktį. Apsinuodijo maistu, is-

pmese Kapų puošimo dieną šv. j jungos suvažiavimai. Po pietų m i s į j a Los Angeles iŠ trijų s-gos, paniškai vadinamu "Tacos". 
^ ^ * J ~ : ! ^ J " J * - : s ™ i x > z i u m 0 a t i d a r y m ^ a t i d ^ . l n a r i ų : u** Balvoėiaus, Balio | 7 4 J M n . DOL. Už MENA 

moji paskaita, mokslo šakų Graužinio ir Antano Razučio. 
Šiai komisijai kandidatų į centro 
organus sąrašai turi būti pri
siųsti iki 1981. 5. 1. Ten pa t 
pasakyta, kad "Kurios vieto-

X Arūnas Kaminskas, Lietu 
vių Operoje einąs dirigento asi- j kitos organizacijos. 

x Sunny Rolls, Floridoje, par stento pareigas, neseniai diriga
vo Northwestern simfoniniam 
orkestrui, atlikdamas Čiurlionio 
"Jūrą", šiuo metu jis laiko bai
giamuosius egzaminus ir birželio 
13 d. gaus magistro laipsni iš 
muzikos Northwestern universi
tete. Tą patį vakarą jis jau 
bus pareigose su mūsų opera, 

"I Lituani" operos I čiami. 
j X ŠV. 

kys kun. Jonas Velutis. Gie- m o j i paskaita, mokslo 
dos Cvero šv . Antano parapi-1 sesiios ir bendras, posėdis. Lap-
jos choras. Pr ie vargonų bus kričio 27 d. mokslo šakų sesi-
muz. Antanas Giedraitis. Iškil-1 jos, bendri posėdžiai ir Lietu-
mėse dalyvaus ir garbės sargy- j vių Rašytojų draugijos progra-
bas sudarys Dariaus ir Girėno m a . Lapkričio 28 d. sesijos, ben- vės kandidatų sąrašas, į kuri or-
posto nariai, lietuviai šauliai i r .dr i posėdžiai, pokylis su progra- i ̂ n ą ^ s gayęg daugiau balsų, 

, ma. Lapkričio 29 d. pamaldos tie bus laikomi išrinktais". 

Chicagos pramonininkas L. B. 
Block su žmona surinko apie 70 
meno darbų. Jie buvo pirduoti 
New Yorke už 7.3 mil. dolerių. 

PRIGfiRfi 

Chicagos pietvakarių ežerėly, į 
McKinley parke, į vandenį įkri- • 
to A. Guel, 14 m. Atrodo, j is! 
įkrito nuo plausto. Jį gelbėti, 
šoko J. Cobarrubias Jr., 18 m. 
Abudu prigėrė. , 

PORTFELLS SU 4000 DOL. 

OPEROS ŽINIOS 
I L i tuan i operos pirmasis 

veiksnias vyks ta Marienburgo 
ka tedros aikštėje, kurioje žmo
nės laukia pasirodant naujai iš
rinkto Kryžiuočių Ordino Di
džiojo Magis t ro Konrado Valen-

X Nflo-Lithuanų orkestras, 
I vadovaujamas Algio Modesto, 
j gros LB Vidurio Vakarų apygar-

ir uždaromasis posėdis, 
duodami 2 lotai. Kreiptis adr.: | 
Jonas šiugždinis, 730 McOarthy 
St.. Lemont, III. 60439. Telef. 
321—257-7175. (sk.). 

x Ateitininkų namų muzikinė' dos gegužinėje, birželio 28 d. 
popietė rytoj 3 vai. p. p. Ateiti-, Ottawa Woods Parke, 4700 S. 
ninku namuose — <ircher ir 127 Harlem Ave. (pr.). 
gatvė, Lemont. Visi labai kvie-

(pr.). X Jaunučio Puodžiūno Baleto 
Kazimiero lietuvių ka- Studijos vakaras įvyks birželio 

pinėse per Memorial Day šį pir- 6 dieną, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
madienj, gegužės 25 dieną, įvyks Jaunimo centre. Programoje 
mūsų šeimų ir visos tautos mi- \ Chopiniana ir L'Jmigle. Daly-
rusiųjų pagerbimas prie Steigė- vau j a Birutė Borodicaitė, V10-
jų paminklo. Programoje dva- lėta Karosaitė, Jaunutis Puo-
siškio maldos, pasauliečio žodis; j džiūnas, studijos mokiniai ir su-
vainiko padėjimas ir giesmės, j augusiųjų mankštos klasė Bilie-
Iškilmių garbės sargyboje Vy- ' tai prie įėjimo. Kviečiame vi-
tauto Didžiojo šaulių rinktinė, sus. (pr.). 

gaujai reiškiame" užuojauta/dėl I ^ d ž i a tuojau po pamaldų kapi-1 ; 
! nese. Pasauliečių Komitetas ir X Sol. Izabelės Motekaitienes 
į Sklypų Savininkų draugija kvie- i Dainavimo Studijos tradicinis 
čia visą lietuvišką visuomenę Koncertas įvyks š. m. gegužės 
skaitlingai dalyvauti. (pr.). 31 d., sekmadienį, 3 v a i p. p., 

X Baltic Monumento Mar- Jaunimo centro didžiojoje sa-
ųuette Parke. Gegužės 1 d. at- ' lėje. Akompanuos Manigirdas 

ris įvyks sekmadienį, gegužės sidarė nauja lietuviška pamink- Motekaitis. Visi maloniai kvie-
mėn. 31 dieną. Švč. M. Marijos lų bendrovė, Baltic Monumentą, čiami. (pr.). 
Gimimo lietuvių bažnyčioje, Mar. Inc., 2621 W. 71 S t , telefonas 
quette Parke 

Bei nustatyto termino rinki-

būtent iš Los Angeles. Cia kan
didatai y r a : 1. Vytautas Fle-
džinskas. 2. Gintautas Juodgu-

4. minė komisija gavo t r is s ą ra - l c i l S ' 3. Stasė Pautienienė, 
Vladas Šimoliūnas, 5. Rūta Kle
vą Vidžiūnienė ir 6. Petras Pa
mataitis. (Šešių asmenų sąra-

kai vyks 
premjera. 

X Gražina Browi, Chicago. 
BĮ., atsiuntė prenumeratos mo
kestį su 20 dol. auka ir t rumpu 
prierašu: "Mirus mano tėveliui 
(Juozui Kondratjui). prašau 
"Draugą" siusti mano vardu ir 
pridedu auką". G. Brown skel
biame garbės prenumeratore. 
o už auką tariame ačiū. Ta pro-

tėvelio mirties. 
Į 

X Visuomenės organizacijų su-: 
darytas komitetas, rengia kan. 
Vaclovo Zakarausko kunigystės. 
50 metų sukakties minėjimą, ku-1 

šus: du kandidatų j centro val
dybą ir vieną — į Kontrolės ko
misiją. Į centro valdybą davė 
Chicaga šiuos kandidatus 1. 
Jurgį Janušaitį, 2. Grožvydą 
Lazauską, 3. Vytautą Kasniū-
ną, 4. Bronių Juodelį, 5. Pet rą 
Petrutį, 6. Algirdą Pužauską ir 
7. Balį Brazdžioni. Ta pa t i Chi
caga į Kontrolės komisiją išsta
tė šiuos kandidatus: 1. Juozą 
Kapačinską, 2. Kazimierą Taut
kų. 3. Joną Vilutį, 4. Vytautą 
Račkauską ir 5. Juozą Tolhišį. 

Į centro valdybą yra gautas 
ir antras kandidatų 

Praeivis pastebėjo išsipūtusį rodo. Ten atvedami ir lietuviai 
portfelį, gulintį prieš Morton rū- Į belaisviai. Katedroje meldžiasi 
mus. 110 N. "VVacker Dr., Chica- ! t e u t o n a i . . . skamba įspūdingi 
goję. Jį padavė rūmų sargui, chorai. Visa t a i bus I Li tuani 
Tas nedrįsdamas atidaryti, pa-!operos spektakliuose birželio 
šaukė policiją, š i irgi bijojo .13. 14 ir 20 dienomis Chicago

je, kurių bilietai gaunami Vaz-
nelių prekyboje, 2501 W. 71st 
S t , te l . 471-1424. 

x Liuda L. Alssen, Bowling 
Green. Oh., pratęsė "Draugo" 
prenumeratą, užsisakė naujau
sių leidinių ir pridėjo 5 dol. už 
kalendorių. Labai ačiū. 

šas) . Kandidatų sąrašus pri
siuntė — Chicagos: Algirdas 
Pužauskas, o Los Angeles — Ig
nas Medžiukas. 

Dėl techniškų kliūčių komisi
jai nėra lengva susidoroti su 
rinkimais. Ypač kliudo gyvena
mieji toliai. Bet manoma, kad 
rinkimai bus įvykdyti iki 1981. 
7. 1. Nariai netrukus gaus bal
savimo lapelius su reikiama in
formacija. 

Liudas Balvočius 

atidaryti. Pašaukė dalinį, ku
ris kovoja prieš bombas ir pa
degėjus. Kai šio dalinio vyrai 
partfelį atidarė, jame rado 4000 
dol. ir dar įvairių popierių, bet 
iš jų nebuvo įmanoma savininko 
surasti. 

operos pasta tymui au-Šios 
ko jo : 

Dr. P e t r a s Vileišis iš Water -
burio, Conn., s iųsdamas 200 dol. 
čekį, t a i p r a š o : "Lietuvių Opera 
— tai mūsų dainos meno Olim-

VVilson. požeminio traukinio sto- į P a s - Džiaugiuos ir didžiuojuos 
tv. Chicagoje, pradėjo kalbinti j i ū s ^ ryžt ingomis pastangomis". 
ten laukusius važiuoti aklą vy- j J i s a t v y k s t a i r į spektaklius. 

j O iš Chicagos ir kitų ar t imes-
•(liMiniiuiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiuuninTnt į "ių vietovių: 

Advokatas 

PRIEŠ AKLUOSIUS 
I 

Jaunas vyras, 25 m., Curtis 

i r Paulius Usvaltai 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Gegužės 23 d. 
1701 m. garsusis kapitonas 

WiKiam Kidd buvo pakartas 
x Kun. Kęstutis Trimakas, Londone už plėšikavimą ir žmog-

"Ateities" redaktorius, i r Vy- - žudyste. 
tautas šoliūnas, ASS pirminin-, 1 7 8 8 m > gouth Carolina tapo 
kas, kalbės Ateities jubiliejinio aštuntąja JAV valstija, 
kongreso 

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

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

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, IU. 60829 

uiiiiiiMHiiiuiiimiimuuuuiiimiiiiiiiii 

soL Stasys Bara i 

temomis gegužės 31 1937 m . JAV Aukščiausias 
10:30 vai. r. bus 476-2882, kuriai vadovauja, per | x Irenos Vetedcytea Baleto ir dienos popietėje ateitininkų šei-: teismas patvirtino "Sočiai Se-

iškilmingos šv. Mišios. Parapi- daugelį metų šioje srityje įgijusi Piano Stadijos metinis koncer- mos šventės metu Ateitininkų j eurity" įstatymo teisėtumą, 
jos salėje, 6812 S. Washtenaw patyrimo. Leonidą Kazėnienė.: t as įvyks birželio mėn. 5 d., j namuose, Lemonte. 
Ave., 3 v a i p. p . įvyks kanau- Atdara kiekvieną dieną, iisky- j penktadienį,7:30 vai. vak. Jau-j 

rus antradienius nuo 10 vai. r v - i n i m o centre. Prokramą pradės x .v ., P 8 , . " "' ^ T T iešmai Palestinai 
J ! pernai puikiai dainavo b a n t o - ? , o m a i r-aiesunai. 

ninko pagerbimo akademija ir 
pietūs. Visus lietuvius kviečia
me dalyvauti. Pakvietimai gau
nami kas komiteto narius ir 
Marginiuose, telef. 778-4585. 
2511 W. Lithuanian Plaza Court 
arba telef. 925_i089. Auka 12 
dol. Komitetas 

f p r ) . 

1939 m. Anglijos parlamen-
j ^ j į g ' t a s patvirtino planą nepriklau-

to iki 5 vai. vak. (sk ) piano mokiniai, užimdami trum 
s, » 1 - - -- , / '• ' Da koncerto daK P o to seks n o P a r t l J * Carminoje Buranoje, 
X Avalon Galerijos k r a u t u v ė - : " ? « « ™ ^ J ^ , ! ? S ? «en»et atliks Lietuvos kuni-

je parduodama 14 ir 18 karatų * * * • * * ! V^ty™3- P e r " eaik^čio Erdvilio oar>iia " I Li-
auksin^i ir deimantiniai papuo- r a u l t o P^a 2****S*: SS^^SSSl ttrfc 

F H t ė" ir ?erai žinomas baletas ™*J" °P®f« spektaklyje birže-
• lio 14 d. Chicagoje. 

šalai. sužieduofuvių ir vedybiniai 
žiedai už 30 ^ nuol. Yra dide
lis pasirinkimas kristalo, ginta
ro, porcelano. 

X Beverly Shores. Indiana , !^ . h ^ ° f * ? r ? J "" b a i r i ų k i" 
parduodamas namas — beveik 
naujas. Gražioje vietoje, žema 
kaina Kreiptis į savininką tel. i 
312 — 8874020. (sk.). 

X Antras Kaimas besiruoš
damas gastrolėms į Los Ange- i 
les, pasirodys ir Cnicagoje su 
specialiai paruošta programa 
sekmadienį, gegužės 24 d. Spek
taklis prasideda 8 vai. vak. 
Playhouw salėje. 2515 W. 69 S t 
Rezervacijos nebūtinos. (pr . ) . 

x Katalikų Charismatikų su
važiavimai įvyks Notre Dame 
universitete, A.C.C. Building, 
South Bend. Indiana, gegu
žės 29, 30 ir 31 d. Penktadienį 
_ pradžia 7.30 vai. vak.; šeš
tadienį nuo 8:30 vai. ryto iki 
10:30 vai. vak.; sekmadienį nuo 
9 vai. ryto iki 4:30 vai. popiet. 

"Gulbių Ežeras", kuris bus už- į 
baigtas su Saint-Saens "Mirs-: X Filmo "Alicija Rūgytė — 

Hummel, Dresden! t a n č i o » Gulbės" variacija. Abie- i pedagogės portretas" premjera žmonių 
jų baletų choreografija I. Ve-! praėjo su dideliu pasisekimu. į 
leckytės, dalyvaujant jos studi- Korporacija Giedra nuoširdžiai j 
jos mokiniams. Visuomenė savo į dėkinga organizacijoms ir pa-
atsilankymu palaikys mūsų ilgą • vieniams asmenims, kurie di- '• 

1960 m. Izraelis pranešė, kad 
buvęs nacių pareigūnas Adolf 
Eichmann suimtas Argentinoje 
ir numatytas jo teismas Izrae
lyje už karo nusikaltimus. 

1971 m. žemės drebėjimo me
tu Bingol, Turkijoje, žuvo 1,000 i 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kadzie Avnme 
Chicago, Iuinois 60628 

TU. —- 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 
^ f- -*fc— 

Begina 
175 dol., 

Elena ir 
150 dol., 

Juzė ir Izidorius Augaičiai, 
Tulpės res toranas , 100 dol., 

Leonas Barnius , naujas Ope
ros mecenatas , 100 dol., 

P e t r a s J u r k š t a s 100 dol., 
Be rna rdas P ū r a s 100 dol.. 
Emilija i r Romas Sakadolskiai 

100 dol., 
Regina i r inž. Albinas Smo-

lmskaf 100 dol. 

Visiems šiems mecenatams už 
labai reikalingą finansinę para
mą "Lietuvių" operos pas ta ty
mui nuoširdžiai dėkojame. 

tų dovanų visokioms progoms. 
Sav. Dalia ir Romas Daukšai 
maloniai jums patarnaus. Pensi
ninkams duodama 10*^ nuolaida* 
Adr. : 424.8 Archer Ave. (tarp 7*81*-
Sacramento ir Whipple St.) . 
Tel. 247-6969. (sk.) 

x Grupinės keftonės ) Lietu
vą. Kvietimai giminėms. Da
nutė ZUis - £UevKiene, 683S S. 
Maplewood Ave., Chicago, UI. 
60629. TeL S12 — 476-S80S. 

(sk.). 
X Beverly Shores, Ind., ant 

: Michigan ežero kranto arba to-
: liau parduodami gražūs sklypai. 
'Saukti telef. (312) 471-2975 

arba (904) 258-8876. (sk.). 
x Akiniai siuntimui } Lietu

vą, Kreipkitės į V. Karosaitė — 
! Optical Studio 2437 V2 W. Li

thuanian Plaza Ct. (69th St.) 

ir kruopštų darbą. Laukiame 
(pr.). 

desne a r mažesne auka prisidė
jo prie filmo išlaidų padengimo. 

Vasarotojų Dėmesiui! 
ATOSTOGAUJANT CAPE COD, 

MASSACHUSETTS, 

apsistot) monj motelyje 

SPRING HILL MOTOR 
LODGE 

S51 Route 6 A 
Bast SandvHca, MA 02SS7 

Tel. 617—888-1456 
VYTAS it AUGĖ RASTONIAI 

Dėl informacijos skambint tel. 1 Chicago, 111. 80629. Telef 
724-i>S20. ( p r ) . 778-6766. (ak.) 

i.iftuvįų Fondo 
dai i A. Vaif^ka 
ta .-įmo kom. 

vadovybe dati^ suvažiavimo pertraukos metu. M kairfrs: 
"Marjsufio ' vadovas P. Petrutis, pirm dr. A. Razma, inve^-

pirm P Sodeika ir sol St Baras Nuotr. P. Maletoa 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ R^AIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDU KIELAI 

TH. 434-9656 arba 737-1717 

"JSp)ter }Ąc\\di\ys 
1981 METŲ EKSKURSIJOS { LIETUVA 

IŠ BOSTONO/NEW Y O R K O 

r> 

Maskvt/VUnim 
birželio 18 — $1148.00 
liepos 6 

liepos 20 
rugpiūčio 3 
ragpiūčio 19 

— $1068.00 
(su VarSuva 

— $1112.00 
— $1112.00 
— $1382.00 

(su Riga) 

rugs*jo 3 
rugs£jo 17 
rugsėjo 24 
spalio 8 
gruodžio 26 

— $1148.00 
— $1059.00 
— $1059.00 
— $1019.00 
— $ 979.00 

Visos grupes aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie Uų 
grupių galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MIESTŲ, su pa
pildomu mokesčiu. 

Registracijos nfltaJa krs4pldtSa £ 

MEMBER 

'Hm*** 

TRANS-ATUMTIC TRAYEL SERVICE, INC. 
3M W. Broadway, P.O. BOT 118. S Boston, Mass. 82127, Tel. (617) 268-8764 

įstaigai vadovauja Aldona Adomonis ir Albina Rudiiftna*. 

Prices are haned on double oceupancy and are aiibject to chana*e«. 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

' • 


