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MOŠŲ KALINIAI 
Iš Petro Paulaičio laišku: (mes turime savo garbingos Tau 

... Jeigu man siunčiamus laiš-jtos gražią istoriją, turime savo 
kus praleidžia Maskva, Vilnius,{nuosavą ryšku veidą. Mums sve-
Magadanas ar kurie kiti didieji• timos importacijos, ypač rusiškos, 
Sov. Sąjungos centrai, tai tos vii- į nereikia, nes ji visur paremta me 
kiškos kitų žmonių atžvilgiu pa-ilu, žiaurumu, girtavimu, ištvir 
žiūros niekaip negali atsisakyti | kimu. Mano noras — mano bro-
visų tų Rusijos periferijų, — ma- į liu —sesių norų tęsinys, pakelti 
žų centriukų, kaip Baraševoi visus sunkumus už savo Tėvyn 
(Mordovijos), Lesnoj ir kitu, be-l; r jos vaikus, kad jie žinotų, s 
teisiu žmonių kankinimo vietų,'kuo turi_ reikalą ir kur tasai Juc 
vietinė administracija. Čia kiek-į veda... 
vieno tos administracijos virši-i Su visais broliais ir seserimi: 
ninko savi, grynai asmeniniai, \ kurie tik prisimena mus, per vi 
interesai. Visi nori lengvo, bet | s a s Kalėdų šventes, o ypač Kū 
pelningo darbo. O vienas iš to- j čiu vakare, būsime visa siela kar 
kiu darbu ir yra maišikliu darbuojtu... 
tis vergu katile, kad nelaimingie- \ 1980 gruodžio 2 d. 
ji, ten pakliuvę, kuo mažiausiai; 
galėtų tarpusavyje bendrauti,] Petras Paulaitis savo 1981 m 
kad su niekuo jie laisvai, be sve-: sausio 9 d. laiške rašo: 
timu — administracijos painia-!' ... Mes krutame po truputi, pa 
vų, nesusi rašinėtų ir nieko neži- į našiai kaip ir anksčiau. Visiška 
notų, kas čia pat dedasi... Nega-1 nedirba tik Vaivada — 1981 m 
vau iš eilės net 7-nių laiškų. Kur sausio 1 d. persirito per 80 meti 
jie nukeliavo? Panašiai buvo iri amžiaus slenkstį, bet dar laikosi 
su Zoriano P. ir su Česlovo Sta- < Lageryje esame 9 lietuviai. Pri' 
šaičio, ir su kai kurių kitų laiš-1 likusių 8 prisidėjo Algis Žiprė, jai 
kais. Tai visiems aišku, kad "uo-įuž grotų daugiau kaip 20 metų 
lieji" žmogaus teisių "gynėjai" Bet sveikata nesiskundžia, mat 
tuos laiškus sulaikė, kad aš, jųji r amžiaus dar ne seno. (Algi 
vergas, per 33 metus visaip jų iš- 2iprė ilgą laiką buvo laikoma 
naudojamas, visiškai be kaltės psichiatrinėse ligoninėse —esar 
engiamas ir persekiojamas, neži- į čiose KGB žinioje. Red. pastaba) 
nočiau, ką rašo man artimiausie- į \T kiti, nors ir vyresnio amžiaus 
ji bei mylįmiausieįi tautiečiai.; kol kas dar. ačiū Dievui, laikosi.. 
Tų be jokios sąžinės ir savigar-. Sakau "kol kas", nes du — Kolot 
bos žmogaus teisių "gynėjų" žo- įka irčiobatiuk— iš Kauno, kuri; 
džiai Madride labai saldūs, bet tik | lietuviškai mokėjo, rodos, buvo 
rovė tiems žodžiams visiškai prie-; sveiki ir nesirgo, o jų jau nėra gy 
šinga, — net baisi... vųjų tarpe. F:rmąjį gruodžio 25 

Tūkstančiams mūsų Tėvynės j rytą rado lovoje sustingusį, o an 
Lietuvos geriausių Sūnų ir Dukrų, j ras — sausio 7 mirė nuo infark-
gražiausiam mūsų jaunimui, ru- ' to. Bet mes norime — ir privalo-
sai — "išvaduotojai" — atėmė I me dar sugrįžti į savo laisvą Tė 
gyvybę, kitiems, jų tarpe ir man, vyne. Mes tikime Dievo palaima 
— žmogišką gyvenimą. Rusų pa- ir Jo pagalba. Tačiau, "fiat vo-
grindinis kėslas, ypač \ mažesnes (luntas Tua, Domine!" 
tauteles — jas asimiliuoti. Gi I (Bus daugiau) 

Ligonine ruošia 
popiežių operacijai 

Roma. — Popiežiaus gydyto
jai paskelbė, kad pacientas turės 
likti ligoninėje ir jam trijų savai
čių laikotarpyje bus padaryta pas-

| kutinė žarnyno operacija, po ku
rios pasitaisęs jis galės grįžti į Va
tikaną. 

Žydai išvystė 
spaudimą Reaganui 
New Yorkas. — Amerikos žy

dų 34 organizacijų vadai, išklau-
i sę Izraelio ambasadoriaus kalbos, 
pasiuntė prezidentui Reaganui 

į raštą, kuriame ragina siųsti Izra-
Į eliui karo lėktuvus, nes jų sulaiky 
\ mas būtų vienašališkas Izraelio 
baudimas, padrąsinantis jo prie
šus sustiprinti atakas. 

Atskirą telegramą prezidentui 
\ pasiuntė rabinas A. Weiss iš heb-
' rajų instituto Riverdale. Jis vado-
; vavo Nepriklausomam Žydų Rin 
j kimų komitetui, kuris ragino 
į Amerikos žydus nebalsuoti už 
\ prez. Carterį. Telegramoje sako-

zidencija garsi kaip Winfield 
House. Prezidento žmonos sekre
torė atidengė spaudai, kad ponia 
Nancy turės daug susitikimų su 
Londono diduomene. Numatyti 
priešpiečiai premjerės ThateheT 
vasaros rezidencijoje Cheąuers. 

Jungtinių Tautų taikos priežiūros Libane kariuomenės vadas gen. W. Cal-
laghan apžiūri Izraelio aviacijos puolimų padarytus nuostolius prie Sabra 
pabėgėlių stovyklos. Su generolu palestiniečių PLO vadai: Abu Jidah (kai
rėje) ir Abul Wa!id, PLO karinių operacijų viršininkas. 

Palestiniečiai 
ietai ginasi 
Arafato jėgos turi 15,000 karių 

Beirutas. — Izraelio aviacijos ginklus mulų karavanais per ne j tu i reikalaujant, vakar Tunise 
puolimai pietiniame Libane su-; gilų vandenį. 

NANCY REAGAN 
IŠVYKO ] VESTUVES 

Anglai meldžiasi, kad nebūtų lietaus 
Londonas. — Visa Britanija I Washingtono korespondentai ir 

gyvena sosto įpėdinio, Valijos ku- į televizijos kameros didelį dėmes; 
nigafkščio, princo Čarlio sutuok- i skyrė meiliam prezidento atsis-
tuvių ženkle. Londono meteoro-1 veikinimui su žmona, kuri per 29 
logijos biuras skelbia, kad trečia- j metus bendro gyvenimo niekad 
dienį turėtų būti gražus, saulėtas' tiek ilgai nebuvo atsiskyrusi nuo 
oras, tačiau karališkieji rūmai, j vyro. 
dėl visa ko, yra parengę ceremo-! Ponia Nancy Reagan apsistojo 
ninei kelionei į Sv. Pauliaus ka- j JAV ambasadoriaus John Louis 
tedrą ir uždengtas karietas, ne tik j rezidencijoje Regenso parke. Re-
atidengtas, kad aukštieji svečiai 
nesušlaptų, jei oras būtų lietin
gas. 

Britų turizmo įstaiga pranešė, 
kad užsienio svečių šiose vestuvė
se bus kiek mažiau, negu buvo 
laukta. Daug amerikiečių atbaidė 
britų miestuose vykusios riaušes, į Vestuvių dieną Nancy Reagan 
kiti nepritaria britų vyriausybės j priešpiečiaus Anglijos banke, po 
politikai Šiaurinėje Airijoje. j to turės kokteilius su lordu Car-

Vyriausybei labai nesmagu, kad | ringtonu, užsienio reikalų minis-
ma, kad Reaganas, nutraukda-j vestuvfs ™ l , a r ė ****** Ispa-j tru. Sekmadienį ji stebės princą 
mas lėktuvų išsiuntimą, sukelia' n i įo s ™ ' s k 0 J > P « * Kaip jau i Čarlį lošiantį polo rungtynėse, o 

rašyta, sis boikotas kilo dėl vedu- į vakare dalyvaus amerikiečių H. J. 
šiųjų poros planų pradėti medaus j Heinz ruošiamam baliuje. Po-
mėnesio kelionę iš Gibraltaro j niai Reagan teks susitikti ir su 
uosto. Rugpiūčio 1 d. princas su j karališkosios šeimos nariais. Ji, 
žmona atskris į Gibraltarą ir pra-| žinoma, dalyvaus oficialiame pri
važiuos iš aerodromo į uostą mies; ėmime Buckinghamo rūmuose ir 
to gatvėmis. Gibraltaro valdžios; formaliuose valstybiniuose pie-
galva Sir Joshua Hassan pareis- j tuose su karaliene Elzbieta. Nu-
kė, kad visi 27,000 Gibraltaro gy- * matoma aplankyti karalienę Mo-
ventojai susirinks gatvėse pasvei-; tįną, bus priešpiečiai su prince-
kinti princo. Naujavedžiai pla- & Margarita, teks dalyvauti dvie-
nuoja pasilikti Gibraltare vieną jy ponių: lady E. Sakerley ir J. 
valandą 40 min. . Wills rengiamam priėmime. 

Ispanijos karalius Juan Carlos' Monarchijos priešai Britaniįo-
yra artimas britų karališkos šei-: j e skundžiasi, kad princo vestu-
mos bičiulis. Sakoma, kad jis sa- ;

 v e s — prabanga, per daug valsty-
vo žmoną, graikų princesę Sofiją, ^i kainuos. "The Times" apskai-
pirmąkart susitiko 1961 m., kai j j j a v o < kad vestuvės kainuos apie 
jis dar buvo princas, Londone, 

— Palestiniečių vadui Arafa- Į Kento kunigaikščio vestuvėse. 
Ketvirtadienį į Londoną atvy-

įvyko Arabų Lygos ministrų susi-' ko prezidento Reagano žmona 

pavojų Izraelio saugumui. 
Kainos vis brangsta 

Washingtonas. — Darbo depar 
tamentas paskelbė, kad birželio 
mėn. infliacija buvo 0.7 nuoš., 

: kas per metus sudarytų 8.8 nuoš. 
j Šis vartotojų prekių kainų pakili-
: mas laikomas nedideliu. Prisidė
jo nemažai ir namų pirkimo kai-

! nos, kurios ypač pakilo Chicagcr 
| je, kur brangios bankų paskolos. 

TRUMPA! 
1$ VISUR 

KATALIKAI PASAULYJE 
Kelionės metinės 

Brazilijos respublikos preziden-

Enciklikos sukaktis 
i 

Liepos 5 dieną suėjo lygiai 50 į 
tas Figueiredo liepos 1 dieną pa-j metų nuo popiežiaus Pijaus XI en . 
skelbė pareiškimą tautai, kuriuo Į ciklikos "Non abbiamo bisogno" 
primena popiežiaus Jono Pau-' paskelbimo. Šia enciklika popie-
liaus II-jo apaštalinės kelionės; ž i u s P i l ' u s ?> griežtai pasmerkė ita

liškojo fašizmo klaidas. Encikli- i 
ka drauge su itališkuoju fašizmu 
pasmerkė ir kiekvieną kitą dikta
tūrinį režimą, kuris, suabsoliutin 

sprogdino 11 tiltų, tačiau palesti
niečių partizanų veikla nesustojo. 
Vienas.Palestinos Laisvinimo or
ganizacijos vadas pareiškė kores
pondentams: "Partizanams kelių 
nereikia". 

Per praėjusius metus palesti
niečių vadovybė pasidarė vienin-
gesnė, vykdomoje taryboje dides
nę galią įsigijo Arafato vadovau
jama Al Fatah grupė. Taryba po 
paskutinio savo suvažiavimo pa
skelbė visų palestiniečių, vyrų ir 
moterų, tarp 16 ir 49 metų regis 

Izraelio lėktuvai padarė žalos; rinkimas, svarstęs paskutiniuosius Nancy Reagan, kuri atstovaus 
Libano refinerijai Zahrani vieto- j įvykius Libane. JAV-bėms karališkose vestuvėse. 
vėje ir sudaužė Saudi Arabijos! _ Italijos "Raudonųjų Brigą-' 
naftos liniją, kuri dega jau dvi i d u » t e r 0ristai paleido du jau 50 < 
dienas dienų kalintus įkaitus, tuo, kaip 

| skelbiama atsišaukime, pade-
I mostruodami "revoliucinį didžia-
| dvasiškumą". 

Raudonojo; 

Padėtis Irane 
Teheranas. — Irano radijas pa- j — Tarptautinio 

skelbė, kad jo karo lėktuvai puo-! Kryžiaus delegacija, po nepavy-1 m7Hą"Vnsiją~ \22~do\'"i mene 

Sutiko panaikinti 
minimalia pensija 

Washingtonas. — Senato ir At
stovų Rūmų konferencijos ko
mitetas sutarė panaikinti mini-

milijoną dolerių. Dalį išlaidų pa
dengs karalienė Elzbieta, dalį — 
įvairios valdžios ministerijos. Pap 
rastų britų piliečių didelė daugu
ma mano, kad išlaidos — apsimo
ka, nes mažiausiai 67 nuoš. pilie
čių myli ir gerbia karališkąją šei
mą. 

Varšuvoje labai 
pakeliamos kainos 

Varšuva. — Šią savaitę Lenki
ja minėjo savo komunistinės vals 

Brazilijoje pirmąsias metines. 
Brazilijos respublikos preziden
tas šios sukakties proga kviečia 
brazilų tautą melstis, kad popie
žius greitai ir pilnai pasveiktų. 
Prezidentas pareiškime pažymi, 

lė Irako elektros stoti Kurdistano ; kusių bandymų sustabdyti airių j sį S i a s j ^ g a u d a v o a s m e n y s > I t v b ė s 37 metų sukaktį. Atostogos, 
provincijoje ir ją nudaužė. Sekma- j ka inių streiką Šiaurines Airijos j k u r i e d i r b d a m i įmokėjo, ar ne- i gražus oras sutraukė mažai žmo-

įsake ( J Kalėjimuose, išvažiavo namo i j pakankamai mokėjo socialinio i nių į kariuomenės paradą. Vals-
draudimo mokesčių. Pensijos bus tybės kainų komisijos pirminin-
nutrauktos vasario mėn. Didžiau- kas prof. Z. Krasinski sugadino 
sias ginčas kongrese ir vyko dėl i nuotaiką, paskelbdamas apie nu-

damas valstybės ir partijos val
džią, iš žmogaus ir šeimos atima 

dvti dar 16 žmonių, jų tarpe nar- ; Šveicariją, 
traciją. ^Stebėtojai mano, kad pa-! kotikn oirklių ir revoliucijos prie- j _ B u v ę I r a n o į k a { t a ; M V O 

lest.n.ec.ų gmduotos jėgos.Liba- ;„. Vakar Irane buvo renka- Į a d v o k a t ą į t e i k e w r iaU Sybei pa
neš , uo metu tur, ap.e 15000. i m a s naujas prezidentas ir Tehe- s i ū l y m ą kompensuoti buvusius 
Tai dar nėra armija, kuri gale- j r a n o sprogime žuvę s3 parlamen- į i k a i t u s u m o k a n t kiekvienam po 
tujtoti i atvirą koyą su izraelitais. Į to nariai. Prezidento rinkimuose, | j W Q d o l u ž n e l a l s v ė f e pnfcfe,, 
tac.aupartizaninėje kovoje tai j vienintelis valdančios partijos : k J e k v i e n a d i e n ą . Vvriausybei tai 
jau stipri jėga. Libir "~ J . . . - *, n . jai ir Saudi j kandidatas yra premjeras Ali Ra-! k a 5 n u o t u a p i e 2 3 m i l . dol. 

pakanKama.. ;aį Kiti trvs kandidatai jrasyti j . 
— Britanijos gen. stabo 

kad brazilų tauta su dėkingumu: pagrindines teises bei laisves. Arabijai duodant 
prisimena Jono Pauliaus II-jo vi- j "Valstybė, kuri pasisavina jau-: lėšų, palestiniečiai šiais metais I tik tam, kad nereikėtų atidėti rin-

yra geriau ginkluoti, kariai yra i kimų, jei kas atsitiktų premjerui. 
i praėję daug geresnį karinį apmo-Į Vakar Irane vyko prezidento ir 
kymą. ! dalies parlamento narių rinkimai. 

Izraelio armijos žygis į Libaną j Nežinomi piktadariai vieną kan-
tikriausiai lengvai išvalytų terito | didatą į parlamentą, 36 m. Ia 

zitą, kuris sužadino tautoje nau- 'n3sias kartas nuo pat kūdikystės 
ją pasiryžimą siekti dvasinio at-!11 '^ subrendimo, yra nesuderina-
sinaujinimo ir socialinio teisingu-! m a s u katalikiškuoju mokslu. 
n o taikos, vienybės ir tarpusavio i T o k i a valstybė yra nesuderina-
bendradarbiavimo dvasioje. | ma nei su prigimties teise" — ra-

Airikos vyskupai 
šė popiežius Pijus XI enciklikoje, 

Katalikai Pakistane 
Kamerūne vykstančiame Afri-i Katalikų skaičius Pakistane 

kos ir Madagaskaro vyskupų kon-; pastarųjų trisdešimties metų lai-
ferencijų atstovų suvažiavime, I kotarpyje beveik patrigubėjo, pa-
antrąją darbo dieną, tarp kitų.' augdamas nuo šimto penkiasde-
kaibėjo Vyskupų Sinodo generali- į šimt tūkstančių ligi keturių šim-
nis sekretorius vyskupas Tomko, tų penkiolikos tūkstančių. Kuni-
kuris skaitė pranešimą paskuti- j gu skaičius per tą patį laikotarpį 
niojo Sinodo tema apie krikščio- j padidėjo apie 40-čia procentų. Jų 
niškosios šeimos uždavinius 
šiuolaikiniame pasaulyje. Ši tema 
rišasi su viena iš Afrikos vvsku-

dabar Pakistane yra 228-ni. Tai 
dar nepakankamas skaičius, nes 
kiekvienam kunigui tenka aptar-

nją, tac.au palestiniečiai yra pa-
.sirengę stipriai gintis savo mies
tuose Tyrėje ir Sidone, kuriuos Iz 
raelio lėktuvai beveik kasdien 
bombarduoja jau dvi savaites. 

i Gatvių kovose palestiniečiai čia 
; galėtų padaryti izraelitams sun-
; kių nuostolių. 

Vakar rytą Izraelio aviacija vėl 
daužė priekines palestiniečių po
zicijas, apšaudė ant aukšto, 1,000 shington Star 
pėdų kalno stovinčią Beaufort pi- mas, paskelbė 

san Beheshti. nušovė Isfahano 
mieste. Jis buvo atentate žuvusio 
religinės partijos .-ado 

virši
ninkas gen. Sir Edvvin Bramall 
lankosi Zimbabvėje, bandydamas 
nustatvti, kokios karinės paramos 
Zimbabvei reikia. 

— Philadelphijos teisme bus 
teisiama moteris, 62 m. Rebecea 
Daniels, kuri durtuvu nužudė sa-

ajatolos vo miegantį 6 pėdu 5 coliu ūsn'o 
Beheshti brolėnas. Vyriausybė įs-., sūnų, 37 metų amžiaus. Policijos 
pėjo islamo priedus nebandyti | tardoma motina pasakė, kad jis 
trukdyti rinkimų. 

Sustoja dienraštis 
Washingtonas. —Nuo rugpiū-

dažnai ją mušdavęs, o taip pat ir 
;avo senelę, jos motiną. 

— Fordo automobilių bendro
vė paskelbė, kad per antrąiį šių 

datos, kada pensijas nutraukti. į matomus maisto produktų kainų 
Vyriausybė sako, kad daug šias : pakėlimus. Jei visa tauta "susiverš 

pensijas gaunančių yra buvę fede- i diržus", vykdys vyriausybės pro-
raliniai tarnautojai ar karininkai,: gramą, tai Lenkija išeis iš dabar-
kurie, išėję į savo federalinės pen-i tinės krizės per pusantrų metų. 
sijas, dar šiek tiek padirbėjo pri- pasakė Krasinskis. 
vačiuose darbuose ir dabar gau- Pirmiausia numatoma suma
ną abi pensijas. Vyriausybė tvir- žinti mėsos normą. Visi. kurie da
lino, kad ir tie vargšai, kurie ne- bar gauna per mėnesį 8.1 svarų 
mokėdavo socialinio draudimo! mėsos, gaus 6,6 sv. Normos su-
mokesčių, arba mokėjo labai ma- ' mažinamos nuo rugpiūčio 1 d. 
žus, kaip restoranų darbininkai, \ Sviestas dabar kainuoja 75 c , 
padavėjai, gyvenę iš "tipsų", ne- ateity kainuos 2.40 dol. už svarą, 
nukentės, nutraukus pensijas, nes Duona pakils iš 21 c. iki 63 c. 
jie galės prašyti šalpos pensijų. .Cukrus iš 31 c. iki 1.20 dol. Pie-

Demokratai priešinosi, nes nu- n a s pabrangs nuo 8 iki 30 c. Už 
kentės tie amerikiečiai, kurie vi-! kumpį dabar mokama 5.40 dol. 
są gyvenimą mažai uždirbdavo j uį SVarą, ateity jis bus 13,63 dol. 
arba tie, kurie dirbo darbus, ne-
padengrus socialinės apsaugos. 

cio 7 d. sustabdomas "The W a - | m « n ketvirtį biznis pagerėjo .r 
dienraščio leidi- • bendrovė turėjo 60 mil. dol. pel-
cidėiai — Time -, n o -

Kutno ir Lodzės gyventojai 
jau organizuoja "bado streikus". 

— Londono "Jane's Infantry| 
Weapons" raportas skelbia, kad 
Raudonosios Armijos kareiviams 

pų konferencijai parinktų temų Į nauti !#20 tikinčiųjų. Seserų vie-
— santuoka ir šeimyninis gyve- į nuolių skaičius Pakistane per 30 
nimas šiandieninėje Afrikoje. 
Antroji konferencijos tema yra: 
teisingumas — esminė sąlyga 
evangelizacijai. Kamerūne buvo 
susirinkę 32-jų Afrikos vyskupų 
konferencijų atstovai — šeši kar
dinolai ir apie 50 vyskupų. 

metų paaugo nuo 250-ies ligi 
650-ies. Iš šešių krašto vyskupi
jų keturios dabar jau yra valdo-
rhos vietinių vyskupų. I-sis vie
tinės kilmės Karachi arkivyskupas 
Ce)rdeiro 1973 metais buvo pa
skirtas kardinolu. 

lį, kurios storose sienose, nors ir Inc. Paskutiniu metu dienraštis į — Japonijos naftos bendrovės j yra išdalintos tarptautinių susi 
sužalotose, slapstosi palestinie- spausdino 323,000 kopijų, tačiau susitarė su Meksika pirkti kasdien i tarimų uždraustos "Dum-dum" 
čių artilerijos ir raketinių jėgų I vis mažėjo pajamos iš reklamų ir \ po 100.000 statinių Meksikos naf- kulkos, kurios sužeistų kūnuose 
žvalgai. Nuo to kalno jie gali ma-'. nuostoliai per paskutinius 40 mė- ; tos. Sutartyje numatoma naftos palieka didžiules žaizdas. Rapor-
tyti Izraelio pasienio miestus ir I nesių siekia 35 mil. dol. Dienraš-1 kiekį kasmet didinti. į te sakoma, kad Vakarų Vokietija 
kariuomenės judėjimą. ! tj. įsteigtą prieš 120 metus, nu - ' —Naftos bendrovė Exxon pa į išrado naujus šautuvus, kurie 

Per Litani upę Libane liko tik konkuravo "The VVashington skelbė, kad jos antrojo mėty ket-i šaudo kulkas be jokių gilzu. šovi-
vienas, ir tas jau sužalotas, tilta,, Post", kuris kasdien turi 618,000 • vi r f j 0 pelnas yra 77.2 nuoš. didesinio tūtelių. Ligšioliniai šautuvai 
tačiau palestiniečių tiekimas vyks ' skaitytojų ir daug daugiau garsi-1 nfs u z 19S0 m. neiną, nors ir per-; iki šio dešimtmečio pabaigos tap-
ta toliau, pristatant šaudmenis ir |nimų. i n a i jis siekė 1,03 bil. dol. sią senienom. 

KALENDORIUS 

Liepos 25 d.: Jokūbas, Ap., Va
lentina, Maugirdas, Aušra. 

Liepos 26 d.: Joakimas, Ona. 
Gluosnis, Greitutė. 

Liepos 27 d.: Rudolfas, Nata
lija, 2intautas, Živilė. 

Saulė teka 5:37, leidžiasi 8:17. 

ORAS 
Saulėta, karšta, tvanku. Tem

peratūra dieną 93 L, naktį 75 1. 

http://tac.au
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2 DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. liepos mėn. 25 d. 
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JHITIiT 
REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siusti: 6522 So. Rockwell Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852 

ŽVELGIANT I „ATEITIES" 
ILGĄ KELIONĘ 

Visi sutinkame, kad „Atei
t is" ilgaamžė. 70 metų bet ku
riam žurnalui yra ilgas gyva
vimo kelias. Visi tie, kurie jam 
padėjo nueiti tokį laiko tarpą, 
gali didžiuotis. Tai ne kelerių 
metų darbas. 70 metų — tai ir 
žmogaus brandus amžius, ir 
apie tokius sakoma, kad jie iš 
kitų pasiglemžtais metais 
gyvena. Tai lyg šešėlis pavy
do. Suprantama, tai tik žmo
nių šnekos. Tačiau „Ateitis", 
vykdydama evangelinę misi
ją, iš niekur sau metų nesi-
skolina, nes jai duodamas 
Vynuogyno Savininko darbo 
laikas yra Jo malonės laikas, 
už kurį „Ateities" darbininkai 
ir turės atsakyti. Dėl to supran
tama, kad bendradarbiai ir 
redaktoriai visuomet ir viso
mis išgalėmis stengėsi ją ati
duoti į skaitytojų rankas visais 
atžvilgiais puošnią, turiningą, 
patrauklią, kad ją perskaitęs 
ilgėtųsi ir kitos, už mėnesio kito 
vėl ateinančios. Ir taip metai po 
metų, ir dešimtmečiai po 
dešimtmečių. Praleido dvejus 
siaubingus karus, perplaukė 
vandenyną, keliavo iš vietos į 
vietą, ne kartą patekdama į 
skurdą, net ir turtingiausioj 
šaly kęsdama visokeriopą 
nepriteklių, bet nesiskųsdama, 
kartais ir savųjų nesuprasta, 
neįvertinta, nepaimta j rankas. 
Argi nebuvo iš šalies linkė
jimų, kad jos ir visai nebūtų? 
Bet tai natūrali idealisto kelio
nė — daug duoti, atiduoti viską 
sutiktajam, bet iš jo nieko neim
ti, nieko nereikalauti. Tai toks 
Visa atnaujinti Kristuje 
einančio kelias. „Ateitis" tai iš 
širdies vykdė ir tapo ilgaamžė. 
Didžios idėjos nemiršta kaip 
žmonės. Pirmieji jos skaityto
ja i ir redaktoriai jau iškeliavę į 
Anapus. Reikėtų su žiburiu 
paieškoti, kad gal kurį vieną 
kitą atrastumėm kuriame nors 
Žemės kampely. 

Žurnalas iš esmės yra atli
kęs labai didelę misiją ir lietu
vių katalikų mokslus einančiai 
jaunuomenei buvęs šviesiu 
kelrodžiu gyvenimo audrose. 
Tiesa, žurnalas yra pergy
venęs jeigu ne įmantrių ieško
jimų, bet tam tikrų stabte
l ė j imų , t a r s i n u o v a r g i o 
pajutimų, kai didžiai sunkūs 
rūpesčiai slėgė ir redaktorius, ir 
bendradarbius, ir skaitytojus, 
tačiau ir e v angeliniam šūkiui ir 
aiškiai katalikiškai krypčiai jis 
visados liko ištikimas. „Atei
t is" buvo ir tebėra jos redak
torių sielos, tikėjimo, misijinės 
paskirties ir kitų krikščioniškų 
nusiteikimų veiklos pagrin
das. Nebūtinai, kad pats 
redaktorius persiplėštų berašy
damas straipsnius ir bere
daguodamas. Svarbiau, ar jis 
sugeba sutelkti žurnalui 
bendradarbių , gyvenančių 
žurnalo esminėmis idėjomis. 

Čia vieni būna laimingesni, ki
tiems sunkiau sekasi. Vieni 
rašys žurnalui šiaip jau aktua
lius straipsnius, bet mažai 
reikšmingus jo krypčiai bei 
paskirčiai, kiti pasitenkins 
ieškojimais, bet mažai ką 
pateiks dvasinei atgaivai. 
Vieni remsis s ta t is t in ia is 
duomenimis, bet mažai kreips 
dėmesio į tai, kad jo darbas toli
nasi nuo evangelinės dvasios. 
Jo išvados bus teisingos, bet 
mažai tepaskatins siekti dvasi
nių aukštumų. Paskutinieji 
dešimtmečiai yra tyrinėjimų ir 
jų duomenų laikotarpis.bet ne 
dvasinių paskatų ieškojimas ir 
atradimas. Tiek tikinčių Die
vą, tiek netikinčių, tiek supran
tančių reikalą išklausyti šven
tų Mišių sekmadieniais ir 
šventadieniais, tiek „katali
kų" jaunuolių netikinčių nei 
Dievu, nei velniu. Bet visuomet 
užbaigiame: „Tegu juos Die
vas laimina". Ko mums trūks
ta mūsų klausimuose, atsa
k y m u o s e , mūsų ekspe
rimentuose, jų duomeny
se — evangelinės (misijinės) 
dvasios. Vyresnieji negalime 
laukti, kad mūsų vaikai būtų 
tokie (bloga ar gera prasme), 
kokie mes buvome. Tačiau mes, 
vyresnieji, savo evangelinio 
šūkio dar nepakeitėm, ir katali
kiškieji principai, jeigu šiuo 
metu jie (mūsų vaikai) yra 
ateitininkai, jiems tebegalioja. 
Kyla klausimas, ar gera 
netikintiems Dievą ir never
tinantiems Mišių aukos eiti 
prie Dievo stalo? Jų tikėjimas 
ar netikėjimas dar embrioni
nis, sunkiai apčiuopiamas, 
viskas dar rūkuose, jausminis, 
neparemtas nei protu, nei... šir
dimi. Bet jie atlieka šią „parei
gą" masiškai... 

Ar tikima tik tada, kada 
einama prie Dievo stalo, o 
paskui ir vėl nebetikima? 
Kažkur stipriai šlubuojama, 
nors tai būtų ir begalinė sąži
nės laisvė. Tad įdomių duome
nų pateikia Vita Musonytė 
savo straipsnyje: „Moksleivių 
pažiūros į lietuviškumą, 
Bažnyčią ir save". Dalis 
moksleivių neranda gyvenime 
progos kiekvieną dieną pagal
voti apie Dievą. Tokie pasi
sako, kad jie nesimeldžia 
kasdieną ir nesukalba bent 
vieno „Tėve mūsų". 

Kun igas dr. Kęs tu t i s 
Trimakas, „Ateities" redakto
rius, štai kokią daro išvadą dėl 
lietuvių moksleivių pažiūrų: 
„Daugeliui šlubuojant lietuvių 
kalbos vartojime ir nesu
gebant vertinti katalikybei 
centrinę vietą užimančios 
Eucharistinės aukos, jų aukoto-
jams , globėjams, dvasios 
vadams, o svarbiausia — jiems 
patiems — reikia smarkiai 
pasistengti, kad artėtų prie 
ateitininkijos idealo". 
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* P 
«*.«*** . , - . > 

„4teštie»~ Jubiliejinio kongreso rengimo komiteto susirinkime. Sėdi ii k.: 
Hr J Makauskas, F. Mackevičienė, pirm. V. Soliunas, dr. P. Kisielius, K. 
Pabedinską*. Stovi: V. Kleiza, kun. dr. K. Trimakas, kun. dr. V. RimSelis. 
MIC J Pabedinskas, J. Baužys ir K. Kriaučiūnas. Nuotr. K. Trimako. 

Moksleivių ateitininkų vasaros stovykloje idėjinė 
programa daugiausiai vyko diskusiniuose būreliuose. 

Tad, sugrįždamas prie pradi
nių savo minčių, norėčiau 
pasakyti, kad misijiniai „Atei
ties" uždaviniai ne tiek platūs, 
kiek gilūs, ne tiek horizon
talūs, kiek vertikalūs. Juk ir 
pačioj pradžioj .Ateitis" išėjo 
kovoti su ateizmu ir nihilizmu. 
O ir dabar jos toji pati darbo 
dirva. Gal ir „Ateities" kongre
sas šiuo reikalu kur nors 
kampely tars savo žodį. Vitos 
Musonytės mūsų katalikiškos 
j a u n u o m e n ė s d v a s i n i ų 
pagrindų pjūvis nėra džiugi
nantis, nors jis nėra ir tragiš
kas. Reikia manyti, kad ir 
mūsų subrendusiųjų dvasinis 
vaizdas nebūtų patrauklesnis. 
Pageidautina, kad V.M. po 
kurio laiko vėl grįžtų prie šių 
studijų ir dar kartą palodytų 
mūsų jaunuomenės ir mūsų 
pačių dvasinį veidą. Ar jis bus 
patrauklesnis, ar dar labiau 
atstumiantis, tai pareis ne nuo 
statistinių duomenų ieško
tojos, bet nuo mūsų pačių 
pastangų. „Pažink pats save", 
— šūktelėjo senasis filosofas. 
Pažindami patys save, geriau 
orientuosimės savo gyvenimo 
kely. O pačiai „Ateičiai" dar čia 
tiek daug misijinio darbo. Ir ji 
šiam žygiui labai puikiai anga
žuojasi. Jos veržlumas į dvasi
nes aukštumas labai didelis. 
Tik kad ji turėtų ne tik rašan
čių, bet ir skaitančių. Labiau
siai pasigendama patrauklių 
pavyzdžių. Ar ne per maža mes 
turime šios rūšies apaštalų? 

Pr.R. 

SUKAKTUVINIO 
ATEITIES KONGR. 
RUOŠOS APŽVALGA 

Ateitininkų federacijos val
dyba savo paskutiniame posė
dyje peržvelgė Rengimo komi
teto Chicagoje ir savo veiklos 
darbus ryšium su artėjančiu 
kongresu, kviečiamu rugsėjo 4-
7 dienomis Ateitininkų namuo
se ir Jaunimo centre. Šis iš eilės 
jau dešimtasis ateitininkų 
kongresas ruošiamas pirmiau
sia norint paminėti žurnalo 
„Ateities" 70 metų sukaktį. 
Valdybos posėdyje dalyvavo ir 
Kontrolės komisijos pirmi
ninkas Cezaris Surdokas. 
Federacijos dvasios vadas kun. 
Stasys Yla telefonu painfor
mavo ypač apie kongresui 
skiriamą religinę dalį. 

Pasidžiaugta, kad Liturgi
nei komisijai sutiko vadovauti 
kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
naujasis Marijonų provincijo
las, ASS dvasios vadas. 
Bendradarbiaudama su kun. 
Yla, liturginė komisija rūpi
nasi, kad visos kongresinės 
pamaldos praeitų oriai ir 
suteiktų dvasinę atgaivą. 
Pirmą kongreso dieną Ateiti
ninkų namuose (ar prie jų arti 
esančioje koplyčioje) koncele-
bracinėm8 Mišioms vadovaus 
ir pamokslą pasakys kun. V. 
Rimšelis. Antrąją dieną Jauni
mo centre įvyksiančių Mišių 
vyr. koncelebrantu bus „Atei
ties" redaktorius kun. dr. 
Kęstutis Trimakas. Jis ir 
pamokslą pasakys. Sekma
dienį Nekalto Prasidėjimo 

Cia vienas tokių būrelių diskutuoja moksleivių ryšius 
su pavergtos Lietuvos broliais ir sesėmis. 

Nuotr. K. Trimako. 
bažnyčioje iškilmingas Mišias Kongreso susipažinimo vaka-
už Lietuvą atnašaus vyskupas r a 8 yra patikėtas mokslei-
Vmcentas Brizgys. Drauge su viams ateitininkams, 
juo koncelebruos kongrese Nakvynių ir visais techni-
dalyvaują kunigai. Pamokslą n įaįs kongreso reikalais prašo-
pasakys kun. dr. Pranas Gaida, m a kreiptis į rengimo komiteto 
„Tėviškės žiburių" redakto- p į r m . Vyt. Šoliūną, 115 
rius. Mišių metu giedos Chica- Stephen St., Lemont, IL 60439. 
gos Lietuvių operos choras. Kongreso registracijos mokes-
Kviečiami ir mūsų iškilūs solis- a0 nebus, 
tai Dana Stankaitytė ir Jonas Kongreso dalyvių skaičius 
Vaznelis. Paskutinę kongreso tuo tarpu nežinomas. Ligi šiol 
dieną, rugsėjo 7 d., Mišias pranešimai plaukia labai lėtai, 
aukos vyskupas Antanas Žinoma, daugiausia atstovų ir 
Deksnys, drauge koncele- svečių bus iš Chicagos. Vien 
bruojant kongreso dalyviams sendraugiai išrinko 23 atsto-
kunigams. Pamokslą pasakys vus ir jų vardus jau pranešė 
kun. Stasys Yla, Federacijos Federacijos generaliniam 
dvasios vadas. Visoms pamal- sekretoriui Linui Kojeliui (2749 
doms Pranas Zaranka ruošia Ordway St., Washington, D.C. 
vadovą — giesmyną. 20008). Bruzdėjimo netrūksta. 

Kęstutis Ivinskis, Vytautas Čyvas ir kun. Stasys Yla klausosi paskaitos. 
Nuotr. R. Musonytės. 

Kaip pranešta, Finansų va
jaus komisija išsiuntusi apie 
1,000 laiškų, kviesdama ateiti
ninkus sendraugius jungtis 
finansinės paramos talkon, 
kuri yra būtina ir kongreso 
pasisekimui užtikrinti, ir 
tolimesnei veiklai plėsti bei 
palaikyti. Kongrese nedaly
vaus i an ty s ir Ch icagos 
apylinkėje gyveną galėtų neuž
miršti, kad kongreso dalyviai, 
ypač iš tolimesnių vietovių, 

Kongrese dalyvauti ruošiasi ir 
„užsienio" ateitininkai, jau 
neka lbant apie Kanados 
moksleivius, studentus ir send
raugius, kurie atvyks iš Toron
to, Hamiltono, Montrealio, 
Windsoro ir kitų vietovių. 
Laukiama galutino žodžio iš 
Australijos, Pietų Amerikos ir 
Vakarų Europos. 

Po kelis ir keliolika dalyvių 
žada atkeliauti iš Baltimorės, 
Bostono, Brocktono, Cleve-

turės stambių kelionės išlaidų, .lando, Detroito, Los Angeles, 
todėl iš jų bent tuo tarpu negali- Oklahomos, Philadelphijos[ 
ma tikėtis papildomos finan
sinės paramos bendriems savo 
organizacijos reikalams. 
Negalėsią kongrese dalyvauti 
ypač prašomi neužmiršti savo 
paramos. Aukos siunčiamos 
iždininkui Broniui Polikaičiui 
7218 S. Fairfield, Chicago, IL 
60629. 

Informacijos komisijai vado
vaująs Juozas Baužys prane
šinėja spaudai naujausius 
ruošos įvykius. Banketo ruoši
mu rūpinasi Chicagos sendrau
giai. Komisijai vadovauja inž. 
Kazys Pabedinskas. Meninei 
programai atlikti pakviesti 
poetas Bernardas Brazdžionis 
ir naujai kylanti solistė, veikli „_, 
ateitininkė Vita Polikaitytė iš moksleiviV^ungiTvalaybog 
Los Angeles. 

Pater8ono-Newarko apylinkės 
New Jersey valst., Washing-
tono, Rochesterio, Hot Springs 
(Arkansas) ir kitur. 

Visų sąjungų vienetai 
prašomi nedelsiant pranešti 
savo būsimų atstovų vardus. 
Būtų gera, jei pranešimuose 
apie atstovus būtų pridėtas ir 
kitų galimų dalyvių sąrašas. 

Visoms kongrese nagrinėsi-
moms temoms gauti prane
šėjai. Be anksčiau praneštų, 
malonu pažymėti, kad pagrin
dinė temos „Mūsų uždaviniai 
siekiant visa atnaujinti Kris
tuje" pranešėja bus Dalia 
Staniškienė iš Clevelando. 
Sendraugių, studentų ir 

Kongreso registraciją praves 
korp. Giedra narės. „Ateities" 
sukaktuvinio vakaro progra
mą sudarė .Ateities" redak
cija. Talkininkauja studentai 
ateitininkai. Ateitininkų kūry
bą perduos aktorius J. Kele-
čiu8, aktorė L Lapinskienė ir 
komp. Darius Lapinskas. 
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1 
• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
1200. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos gražina tik ii anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

rūpinasi savo atskirų posėdžių 
referentais. MAS stovykloje 
apie kongresą kalbėjo kun. dr. 
K. Trimakas, dr. Adolfas 
Darnusis, Saulius Čyvas ir kiti. 
Tikimasi, kad kongresui tinka
mą dėmesį skirs sendraugių 
stovyklos Dainavoje ir Kenne-
bunkporte, MAS Los Angeles 
stovykla, MAS stovykla Nerin
goje, studentų stovykla Ohio 

valstijoje ir Kanados ateitinin
kų stovyklos. Ne visi sto
vyklautojai galės atvykti į 
kongresą, bet visi gali domėtis 
j ame s v a r s t y s i m a i s klau
simais. Federacijos valdyba ir 
rengimo komitetas laukia 
siūlymų, pageidavimų, nuro
dymų. 

kor. 
(Nukelta į 6 psl.) 

0R. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravrford 
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 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6-2400 

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 
Ofs PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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. išskyrus 
tree SeSt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

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

Ofs. HE 4 1 8 1 8 : Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dunda* Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel. 372-5222. 236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

U I NO. WABASH AVE. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FER0. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OP FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tM Court. Cicero. IN. 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treC. ir seit 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina skis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2818 W 71st St - Tel . 737 5149 
Vai pagal susitanma Uždaryta treC 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 14 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

sV. 
Advokatų Draugija, 

VALDEMARAS BYLAUIS • 
VINCAS BRIZGYS 

Teis* daktarai 
12468 W. 69th St , Chicago, m 

Viri teL 778-8080 
Valandos p ų u 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
2659 W. 59 St. CMcage 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. tred 

ketv 10 iki 6 vai. Se&tad 10 iki 1 vai. 

Ofiso tol. 434-2123. namu 448-6195 

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

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

ir 6-7 — i5 anksto susitarus. 

Tel. REKance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 Mest 59th Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6-8 vai vak TreC ir seit 
uždaryta 

Ofs. tel 586-3166; namg 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

6745 Wsst63rd Street 
Vai: pirm . antr. ketv ir penkt. 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai. pagal susitarimą: antr., trečiad., 
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro 

Tel. - 778-3400 
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Reikšmingi užmojai — 

ORGANIZACIJŲ 
RŪPESČIAI 

Laikas taip greitai bėga, kad žymi giliais svarstymais, nuo-
sunku sustoti ir giliau pa- širdžių bendravimu, kultū-
žvelgti į atliktus darbus ir ringomis pramogomis ir ne 
siekiamus tikslus. O lietuvis- svajonėmis atremtais spren-
kos organizacijos išeivijoje jau dimais. Lietuvos Vyčių są-
skaičiuoja dešimtimis metų junga jau turi savo tradicijas, 
savo veiklos, kuria mėgino gel- savo planus ir būdus, kaip 
bėti lietuvybę, tautinę sąmonę, geriausiai siekti savo tikslo — 
tikėjimą, moralinį gyvenimą, dirbti nuo pradžios įsikūrimo 

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ Rimties valandėlei 

Daug organizacijų, sukurtų 
prieškariniais laikais, jau iške
liavo iš lietuviško horizonto. 
Daugelis jų taip susilpnėjo, kad 

(įkurti 1913.4.27) savo siekiui 
„Dievui ir Tėvynei". Apie Vy
čius teks dar kalbėti prieš jų 
seimą. Bet žvelgiant į ateinan-

\ 

jų veiklos jau nematyti. Bet yra &o mėnesio suvažiavimus ir 
ir tokių stiprių lietuviškų ir seimus, reikia tik pažiūrėti, 
katalikiškų organizacijų, kaip ši brandi ir didelių nuopel-
kurios net po daugelio metų dar nų organizacija ištesi savo 
vis reiškiasi savo gyvastinga pasiryžimuose, turi energijos 

Vasario 16 gimnazija, norė
dama auklėti pusiau ar tik dali
mi lietuviukus lietuviškoje dva
sioje, turi pusėtinai pasistengti 
sumobilizuoti lietuviškuosius 
išteklius mokytojuose ir tauti
nes jėgas iš lietuviškųjų apy
linkių, kad sudomintų jauniau
siąją kartą tėvų ir protėvių 

š i a n d i e n i n ė s e po l i t ikos 
tragikose priaugantiems lietu
viukams atrodo nelabai jau 
svarūs ir jaudinantys. 

O vistik, trėmimų ir sukilimo 
sukaktys įsibrėžė jaunose 
moksleivių atmintyse per 
pamokas, o širdyse — per jaudi
nusius minėjimus. Birželio 

šalimi. Gimnazijoje tam jėgų trėmimų dienos išvakarėse prie 
dar nestinga, progų irgi ne. raudonomis gėlėmis papuošto 
įvairios tautinės bei religinės didžiojo klasių kryžiaus liū-

• • 
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veikla, dar vis ieško naujų prie
monių save atskleisti, naujų 
narių prisiauginti. Priemonių 
randa ir naują aplinką jos 
kuria savo metiniuose ar dvi-
metiniuose seimuose, suva
žiavimuose, kongresuose, kur 
iš naujo fmglnurtinn gretas ir 
bendromis jėgomis pasiruošia 
planus ateičiai. 

Tepaminėkime tik keletą tų 
didžiųjų organizacijų, kurios 

. metus skaičiuoja dešimtimis ir 
imasi darbų, kai tik jų reikia, 
nestokoja pasiryžimų nei į susi
rinkimus suvažiuoti, nei nau
jos dvasios pasisemti. Katali
kų f e d e r a c i j a s avo 
septyniasdešimt penkerių metų 
sukaktį praleido tylomis (įkur
ta 1906.4.17), bet reikia tikėtis, 
kad savo jubiliejų atžymės 
kongresėliu ar metiniu susi
rinkimu, kuriame dalyvaus at
stovai iš visų didesnių lietuviš
kų sambūrių. 

Kunigų Vienybė septynias
dešimt metų sukaktį jau at
šventė prieš porą metų (įkurta 
1909.5.5), bet ji ir kasmet susi
renka, kasmet svarsto aktu
alius dabarties lietuvių išei
vijos sielovadinius klausimus 

.ir ieško naujausių priemonių 
išlaikyti savas parapijas ir prie 
jų — lietuvių šeimas. Nors tai ir 
nevyksta pagal planą, kurį taip 
pat įtakoja skubantis laikas ir 
aplinka, bet vis dėlto bent 
rytinio pakraščio kunigai susi-

: t inka, pasitaria ir pasiekia gerų 
rezultatų. Ir šiemet rugpjūčio 
vidury susirinks Scrantone, 
kur galės dar susitikti ir su 
Vyčių seimo delegatais pasi
tarti bendrais reikalais. Tai 
rodo dar tikrą gyvybę ir į dabar
ties laiko balsą atsiliepia kaip į 
Dievo balsą. 

šventės, atpalaiduodamos 
moksleivius nuo įkyrios pamo
kų dienos, pradžiugina šven
tišku tautinės dienos turiniu, o 
tuo pačiu sujautrina mažos 
tautos didingai praeičiai bei jos 
vertei. Tam labai dėkingas 

dėjo gedule kaspinu perjuosta 
trispalvė. Prie jos susirinku
siems (drebantiems sibi-
rinės temperatūros vėjuje) 
moksleiviams ir hiutenfeldie-
čiam8 gyvų ir pergyventų 
trėmimų įspūdžių perdavė J. 

* * * 

Artimiausias rugpjūčio įvy
kis yra Amerikos Romos 
Katalikių moterų sąjungos tris
dešimt devintasis seimas Cle-
velande. Sąjunga jau gyvuoja 
šešiasdešimt septynerius 
metus, bet seimus ji turi tik kas 
antri metai. Ir šis Clevelando 
seimas dar bus tik eilinis. Bet 
ne eiliniai yra rūpesčiai ir 
užmojai, ne eiliniai yra nuta
rimai ir pasiryžimai atgaivinti 

., ankstyvesnę dvasią, sustip
rinti veiklą, kad šūkis „Dievui 
ir Tėvynei" būtų ne tik doku-

'mentuose, bet ir gyvenime. 
Ypač atskiros kuopos, kurios 
savo vietovėse gyvą veiklą gali 
išvystyti, tai turi atsiminti. 

... ,.*.. Katalikių Moterų sąjunga savo 
laiku buvo viena stipriausių 

.-•: ;lįetuviškų organizacijų išeivi
joje. Ji negalės likti neveiklia 
ir ateityje. Jos dar laukia dideli 
darbai, kol tėvynė nėra išlais
vinta, dideli užsimojimai, kol 
dar yra jaunesnių, galinčių 
imtis atsakomybę savo jau 
atidirbusių ir amžiaus naštos 

** slegiamų pranokėjų ir kūrėjų. 
2 * Rugpjūčio viduryje — 20 d. — 

Scrantono un ive r s i t e to 
' patalpose prasidės Lietuvos 
Vyčių suvažiavimas — seimas, 
ku r i s kasmet s u t r a u k i a 
didelius būrius atsakingų 
pareigūnų ir Vyčių veiklos 
pirmūnų. Vyčių seimai pasi-

imtis plačių uždavinių, vis su
geba atsinaujinti viduje ir at
naujinti organizaciją naujais 
nariaift, 

Visi šie suvažiavimai jau 
dabar kreipia į save lietuvių 
dėmesį — dar veikia senosios 
organizacijos ir dar nemano 
p a s e n t i s a v o r y ž t e i r 
siekimuose. Tai ir yra paguoda 
lietuvių visuomenei išeivijoje ir 
tautos daliai vergijoje. Paverg
tieji, apie tokius seimus ir su
važiavimus patyrę, džiaugiasi, 
kad išeivija dar neišseko, kad 
jie svetur turi savo kančios liu
dininkų ir kad gali su viltimi 
žvelgti savo laisvės ateitin. 

Neminint įvairių subuvimų, 
kaip gegužinių, banketų, vaka
ronių, minėjimų, dar reikia 
mesti žvilgsnį ir į ateitininkų 
rengiamą „Ateities" žurnalo 70 
metų sukakties minėjimą ir 
kongresą, nors jis jau bus rug
sėjo pradžioje. Tai yra taip pat 
viena iš seniausių organiza
cijų, o žurnalas vienas iš ilgiau
siai išsilaikančių žurnalų (įkur
tas 1911). Ir ateitininkija, nors 
skirtingo pobūdžio sambūris, 
gali drauge, su minėtomis orga
nizacijomis pasidžiaugti savo 
gyvastinga veikla, savo išgy
venta mirties grėsme ir atsi
naujinimu, savo prisikėlimu iš 
okupacinių varžtų ir nauju 
ryžtu, kaip ir jos pirmūnai, 
siekti savo tikslo — „viską 
atnaujinti Kristuje". 

Ateitininkų sąjūdis yra toks 
platus, kad, kaip prie vyčių kas
met grįžtama, reikės grįžti ir 
prie šio kongreso ir jo tikslų. 
Bet jau dabar reikia numatyti 
ateitį, kuri nelaukia, kas joje 
vadovaus. Savaime turės iškilti 
vadovai, kad nė viena iš šių 
o r g a n i z a c i j ų v a d o v ų 
nestokotų. Tai reiškia paža
dinti iš naujo pasiryžimą savo 
idealams atiduoti gyvenimo 
dalį, nes tie idealai ne tik tobu
lina žmones, bet ir stiprina tau
tą, nors ir išsklaidytą pasau
lyje. Nė vienas seimas, 
suvažiavimas ar kongresas 
nesukurs tokios jėgos, kad 
galėtų tuoj išlaisvinti savo tėvų 
ir senolių tėvynę iš prievartos ir 
bolševikinės vergijos, bet 
reikia, kad tas pasiryžimas 
įaugtų ir jaunesniojoje kartoje 
būti bent kenčiančios tautos 
liudininkais. Tokius vadovus 
turės pažadinti ir Moterų są
junga, ir Kunigų vienybė, ir 
Lietuvos Vyčiai ir ateitininkai. 
Iš jų visų to laukiame, nes jos 
visos dar turi tiek gyvybės, kad 
tokių vadovų gali duoti. 

Tik dalis lietuvių visuome 
nes dalyvaus seimuose ir su
važiavimuose. Bet visi stebės ir 
linkės geriausio pasisekimo 
toms organizacijoms, kurios 
sielojasi tautiniais, religiniais, 
žmogaus laisvės rūpesčiais ir 
nori žmoniškumą atremti tikė
jimu ir savo darbais. Lietuvių 
visuomenės didžioji dalis bus 
su tomis organizacijomis jų 
rūpesčiuose, kad visų tikslas 
būtų vienodas ir vieni kitus bro
liškai ir seseriškai veikloje 
remtų. Tai ir garantuoja pasi
sekimą ir visų geresnį ateitį. 

Pr. Gr. 

mėnuo yra birželis, nokteprino- Lukošius. Anot jo, 1941 metų 
kęs įvairiausiomis šventėmis, trėmimai (tautos genocidas) 
Vienos jų — tautos ašarų ir buvo, yra ir bus nepanei-
kraujo dienos, kitos — lietuvių giamas ir nenutildomas liudi-
garbės, trečios — krikščionio ninkas prieš sovietinę propa-
k a s d i e n y b ę k i ln inanč ios gandą ir „liaudies seimo" 
progos. tikinimą, kad esą lietuvių tauta 

Vasario 16 gimnazijos vadovai savo sukaktuvinės šventės proga. Iš 
kairės prieky: inspektorė Vincenta Pancerienė, direktorius Jonas 
Kavaliūnas ir kuratorijos pirmininkas kun. Alfonsas Bernatonis. 

savanoriškai įsijungė į Sovietų 
Sąjungą. 

Nuo didžiojo kryžiaus (kuris 
vaizdavo ramią Lietuvą) 
moksleiviai nešė gedulingąją 
trispalvę prie spygliuotomis 

• 

Baisusis Birželis 

Istorijos, visuomenės moks
lo ir politikos pamokų moky
tojai nuo pat birželio pradžios 
net trimis kalbomis (lietuvių, 
vokiečių, anglų) stengėsi per- vielomis aptverto gimnazijos 
duoti gimnazistams skau- pilies kiemelio, kur moksleivių 
džiuosius Lietuvos atsiti
kimus: trėmimus, areštus, 
baimes, įvykusius prieš ketu
riasdešimt metų moksleivių 
tėvų žemėje. O nebuvo lengva 
sujaudinti dabartinės kartos 
jaunas sielas, kurios kuone 
kasdien iš televizoriaus mato 
tekantį nekaltą ir kaltą kraują, 
mato pasaulyje kenčiant bent 
vienuolika milijonų tremtinių 
ir pabėgėlių, girdi, kaip su 
moderniais neronais (brežne-
vais, kadafiais ir kt.), santy
kiauja ir prekiauja vyriau
s y b ė s , k u r i o s t a r i a s i 
kovojančios už žmonių ir tautų 
gyvavimo teises. Anuometiniai 

organizacijos pakėlė gedu
lingąją trispalvę ir meldėsi už 
tremtinius. Degant .prieblan
doje žvakutėms, kalbant mal
das, skaitant anuometinių 
tremtinių laiškų ištraukas bei 
tėvynės nuogąsties eilė
raščius, giedant ir dainuojant 
skausmo ar ilgesio melodijas, 
v is i minėjimo d a l y v i a i 
įsiskiepijo sąmonėn ir širdin 
naują gyvenimo turinį: „tremti
nių auka — mums užduotis". 

Sukilimo pr ieš 
Sovietus pr is iminimas 

Jį surengė VLB valdyba, tal-

katalikų pamaldų pravedė-
jams. Nepavykus lietuviams 
sutelkti minėjiman kitų pabal-
tiečių, gimnazijos salėje suki
limo lietuvių k. memoriniame 
žodyje i s to r ikas Andr ius 
Šmitas atvertė prieš 40 metų 
buvusią praeitį ir istoriko 
kruopštumu atkūrė vaizduo
tėje garbingą lietuvį, laisvės 
idealistą, kovotoją, uždegė 
jaunime skatulj būti panašiu 
Uetuviu. Pagerbti anuometinei 
laikinajai vyriausybei, kurią 
užsmaugė vokiečių „Zivil-
verwaltungas", įvertinti visus 
žuvusius už laisvę kovose ir 
lageriuose, gimnazijos eilė-
raštininkės ir dainininkės 
pastatė klausytojams nuoširdų 
žodžio ir meilės paminklą. 

„Gelbėkit hiutenfeldiečių 
pilį", — šaukė dešimtys plaka
tų pačiam Hiutenfelde ir 
apyl inkėse, išl ipintų pr ie 
maldos namų, įstaigų, parduo
tuvių ir net kapinių sienų. Tai 
jau antrą kartą subruzdo 
Hiutenfeldo vokiečiai žūtbūt 
kaip nors gelbėti irstančią 
lietuvių gimnazijos ir vokiečių 
kaimo pažibą — pilį. Užtenka 
gelbėjimo kalbų ir planų — 
reikia aukų ir darbų. Skruzdė-
lišku kruopštumu vokiečiai 
aktyvistai rinko tarpusavy 
fantus pilies remonto loterijai, 
raugė šventei pyragus, nešė 
malkas į gimnazijos parką 
dešreles skrebin t i . Kaimo 
gaisrininkai aliarmo signalais 
sukėlė a n t kojų miestelio 
„mases" ir sušaukė į bendrą 
lietuvių-vokiečių pabuvimą 
parke. Darniai pagrojo gaisri
ninkai ne vieną šokį, abiejų 
tautybių poros sutrenkė ne 
vieną lankstų šokį krepšinio 
aikštėje. Šventė apsimokėjo: 
džiaugėsi skilviai, gomuriai, 
gerklės, padai ir ... senutė pilis, 
sulauksianti remonto. 

T a r p v a l s t y b i n ė 
p r o b l e m a 

Liepos 2 d. vokiečių Hesseno 
televizija platokai informavo 
savo žiūrovus apie lietuvių 
gimnaziją ir apie moderniais 
laikais sunkiai suprantamą 
vokiečių biurokratinę „tarp
valstybinę" maišatį. Būtent 
gimnaziją ligi šiol gausokai 
f inansavo Baden-Wiurten-
bergo valstijos vyriausybė, nes 
gimnazija buvo jos teritorijos 
dalis, ir lietuviai abiturientai 
laikydavo egzaminus Baden-
Wiurtenbergo po tvark ia i s 
egzaminus. Hiutenfeldo mies
telio dauguma panorėjo lietu
vių gimnaziją ir jos sklypą 
„aneksuoti", t.y. prisijungti 
prie miestelio visumos. O čia 
prasideda „politinė painiava". 

BAŽNYČIA YRA AMŽINA 

Lietuvos tragiškieji įvykiai kininkaujant gimnazijai ir (Bus daugiau) 

P a s t a r u o j u l a i k u 
k o m u n i s t i n i a i a t e i s t a i , 
vesdami atkaklią kovą su reli
gija, Bažnyčia ir tikinčiaisiais, 
pranašauja, kad vis didesnės 
darbo žmonių masės jų veda
mos neva „mokslinės" propa
gandos dėka atsisako religijos, 
išsivaduoja iš „religinių prie
tarų". Bažnyčia nustojanti 
savo vaidmens. Tai vyksta 
komunistiniuose kraštuose. 
Bet ir nekomunistiniuose kraš
tuose, esą, Bažnyčia nepa
jėgianti sulaikyti nureligėjimo 
proceso. Matyti, kaip Bažny
čios vadovai yra susirūpinę 
tuo, kad materialistinis ateiz
mas vis labiau plintąs. 

Savo tvirtinimams paremti 
ateistai rūpestingai seka, kas 
dedasi Bažnyčioje. Jie ran
kioja katalikų sociologų pasi
sakymus, surinktuosius duo
menis ir iš jų daro savo išvadą: 
Bažnyčia griūnanti iš vidaus. 
O tie duomenys tokie: sekma
dieniais bažnyčios lankymas 
labai sumažėjęs, ypač Italijoje, 
Prancūzijoje, Austrijoje, kata
likiškuose kraštuose. Dar ryš
kesnis Bažnyčios menkėjimo 
vaizdas esąs Pietų Amerikoje. 

Kad šiandien Bažnyčia išgy
vena tam tikrą krizę, niekam 
nėra paslaptis. Krizė yra susi
jusi su bendrai žmonijos šiais 
laikais išgyvenamais didžiu
liais visose srityse pasikeiti
mais, žmonijos nusikreipimu 
nuo dvasinių dalykų į grynai 
materialinius. Bažnyčia yra 
pasaulyje, jos nariai yra 
žmonės ir todėl ji negali neiš
gyventi ir nepatirti to, kas 
dedasi pasaulyje, kur jai tenka 
reikštis. Ateistams nepatinka, 
kad katalikų teologai, nagri
nėdami krikščionybės padėtį 
atominame amžiuje, pripažin
dami krikščioniškosios kultū
ros krizę, pasisako, kad tikin
tysis žmogus neturi užmiršti, 
jog istorinius įvykius lemia Ap
vaizda. Dievas, leisdamas 
mater ia l i s t inei ideologijai 
plisti pasaulyje, siekiąs tam 
tikrų aukštesnių tikslų. Pagal 
ateistų svaičiojimus, tokie 
jamprotavimai siekią suda
ryti įspūdį, kad Bažnyčia nebi
janti ateizmo, nes nieko pasau
lyje negali įvykti be Dievo 
valios. Mūsų iaikų religinė 
krizė yra ne kas kita, kaip žmo
gaus galvojimo, žmogaus pro
tavimo krizė. 

Bevaldydami jau 60 metų Ru
siją, komunistiniai ateistai iki 
šiol nepajėgė sunaikinti reli
gijos. Jų išauginta jaunoji 
karta grynai pagal Markso ir 
Lenino ateistines pažiūras vis 
dar neatsikrato vadinamų 
„religinių prietarų" ar buržua
zijos atgyvenų, kai to buržua
zijos periodo jie jau nežino ir jį 

pažįsta tik iš komunizmo taško. 
Bažnyčia, nors šiandien ir 

išgyvendama tam tikrą krizę, 
vis tik pasikliauja ne vien 
Dievo apvaizda, bet ir Kristaus 
mokslu, pagal kurį jo įsteigtoji 
Bažnyčia yra amžina, nesikei
čianti ir net pragaro galybių 
nenugalima. Tai rodo Bažny
čios gyvenimo dvidešimtis 
amžių. Jie rodo Bažnyčios 
amžinumą ir nesunaikina-
mumą. 

Jau pirmaisiais krikščio
nybės amžiais, nepaisant 
sukrėtimų, kurie įvyko su 
Jeruzalės sunaikinimu, Romos 
imperijos žlugimu, Bažnyčios 
augimas ir stiprėjimas nebuvo 
sulaikytas. Net Romos impera
torių persekiojimai, trukę veik 
300 metų, nesunaikino Bažny
čios. Paskui atėjo barbarų inva
zija ir ne barbarai nugalėjo 
Bažnyčią, bet Bažnyčia ap
valdė ir apsorbavo barbarus. 
Net ir pasaulinės valdžios pasi
nešę cezaropapizmo linkme, 
nepajėgė Bažnyčios pavergti 
savo tikslams. Negarbingi 
p o p i e ž i a i , k a r d i n o l a i , 
vyskupai, neverti kunigai nė 
kiek neaptemdė Bažnyčios 
š v e n t u m o . P a s k u t i n i a i s 
amžiais revoliucijos bangos, 
nušlavusios absoliutizmą, 
nušlavusios viską, kas buvo 
sena, nepajėgė sunaikinti Baž
nyčios. Lygiai ir masoniškasis 
liberalizmas, antiklerikališ-
kasis socializmas nepajudino 
Bažnyčios tvirtų pagrindų. Ne 
kartą istorijos būvyje atrodė, 
kad Bažnyčia bus paskan
dinta jai priešingo pasaulio 
machinacijose, kada buvo 
a t m e t a m a ' krikščioniškoji 
religija ir jos dvasinė galia, o 
vis tk Bažnyčia išliko, pragy
veno visus priešus ir liko tvirta 
bei nepajudinama. 

O ir Bažnyčios viduje visuo
met būta sunkenybių. Nuo 
pirmųjų amžių įvairios erezijos 
suplėšė Bažnyčios tikėjimo 
vienybę, bet nepajėgė jos 
pakeisti ar sunaikinti. Šian
dieninis žmogus prieštarauja 
tikėjimui ir jo antgamtinei 
pasaulėžiūrai. Bet ar buvo 
kada toks laikas, kada pasau
lis pilnai priėmė Bažnyčios 
skelbiamą išganymą? Štai 
Apšvietos laikotarpis griežtai 
paneigė religinį gyvenimo su
pratimą, štai racionalizmas ir 
modernizmas buvo taip pat 
labai stiprūs Bažnyčios ir tikė
jimo priešai. Šiandien netikė
jimas apsisiaučia neva mokslo 
skraiste ir bando mokslo var
du atstoti tikėjimą į Dievo 
apvaizdą ir įkalbėti žmogui, 
kad krikščioniškoji religija es
anti nereikalinga, dargi moks
lui priešinga. Taip perbėkime iš 

(Nukelta į 4 psl.) 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 

viena tikrovė santuokoje. 
— Kokia gi? — jis susidomėjo. 
— Tikra tarpusavė meilė. 

••• Tik dirbk — džiaugsmas pats atsiras. 
J. W. Goethe 

skeptiškoje sieloje. 
Jaunos sutariančios poros? Kaip ilgai jos sutars? 
Vilbėną buvo žemesnė už Feliksą ir tesiekė jam 

iki peties, ir tai kaip tik buvo švelnumą sukelianti jos 
JURGIS GLIAUDĄ savybė. Jos šypsenoj slypėjo graudulys. Sausokas 

veidas, aukštoki žandikauliai, rugiagėliškos akys 
6 Romanas jjjgjj įdubusios. Dėl tokių akių Vilbėną buvo visų 

— Jeigu tu būtumei mano žmona, mes keliautu- pirma pastebima. Gilios, kaip vanduo šuliny spindin-
mėm automobiliu po visą kontinentą. Juo tolesnė čios — tokia retenybė! Akys patogios sučiulpti jas 
kelionė, juo ištvermingesnė meilė. bučiuojant. Lengvas pajuodinimas darė Vilbenos 

Vilbėną ramiai atsakė: akis mįslingomis, ne koketiškomis. 
Santuokai daug kelionių nereikia. Yra tik J i buvo baleriniškos eisenos — pėdų pastatymas, 

blauzdų paroda, kūno balansas. Viskas tai prigimta, 
neišmokta. Kiekvienas nusimanantis vyras pagirs jo 
skonį, jo pasirinkimą. Bet santuoka yra keistenybė: 

Jis padarė mąslią veido išraišką ir perpus sutiko: vienu kirčiu gyvenimas perkertamas į dvi dalis — kas 
— Tai tiesa, bet kartu tai ir iliuzija. Viską yra buvo, jau praeitis, kas nežinoma, tampa dabartimi, 

iliuzija, Vilbėną, net ir meilė. 
Čia buvo jos eilė sutikti, ir ji pritarė: Felikso tėvas Zenonas Rikantas, stambiakaulis 
— Taip, meilė yra iliuzija. našlys, kartą įsižiūrėjo į sūnų ir paklausė: 
Buvo tokios kankinančios mintys: ar Lora, — Universitetą tu baigei, tarnybą gavai 

būdama jo žmona, išsikraustytų iš jo prabangaus karališką, o kur yra žmona? 
buto? Ar daiktai pririša moterį? Juk daiktai yra — Kada rasiu, tada vesiu, — atsakė Feliksas, 
meilės įrodytojai. Iš savo ryšio su Elvyra Estrada jis — Tuoj įšoksi į senbernių luomą. Moterį pagauti 
susidarė nuomonę apie moteris: tai keistas, lakoniš- lengviausia , kada nesirenki ir nesvarstai. Svars-
kai neapibūdinamas erotinis padaras. Savo laiku jis tymas gi senbernio žymė. Be svarstybų pagautoji bus 
buvo gerai įsiskaitęs į „Ponią Bovary". Vėliau jis geriausia žmona. Ilgai svarstęs, visą išvaizdą išblu-
gavo iš Vingros Grušo „Karjeristus". Tuose sinėjęs, vedęs galėsi nusiminti, matai, nepastebėjau, 
romanuose, prancūzo ir lietuvio, patyrimas tai rodė, kad jos kojų pirštai plokščianagiai! 
— moterys buvo prarajos, o vyrai buvo aukos. Vyrai Feliksas, valandėlei aplankęs tėvą, nekantriai 
balansavo ant prarajos krašto, kol balansas baig pasakė: 
davosi katastrofa. Vyras likimo nusmerktas — Gal ta tema vėliau... 
pralaimėti, jeigu jis atsidavęs, jiegu jis naivus. Ryšys Jis neapkentė tos temos, tų pamokymų tėvo 
su Elvyra Estrada — valdininkiškai atmokamas lūpose. Bet tėvas nenurimo: 
ryšys. Aistra — alga, alga — aistra! — Man žūtbūt reikia dvylikos anūkų. Tau tenka 

Kai kada jis pavydėjo jaunoms, sutariančioms šeši ir Vincui šeši. Kol Vincas studijuoja, jo 
poroms, bet gėdijosi to pavydo. Tai naivumo liekanos nekalbinu. Bet šeši iš jo tai mano šalpos sąlyga. 

Feliksas niūriai tylėjo. 
— Be dvylikos anūkų aš nenurimsiu, — paskelbė 

tėvas ir garsiai atplėšė dėžutę alaus. 

Zenonas Rikantas atvyko Amerikon iš Vokietijos 
pabėgėliškų barakų chaoso. Tėvas stebino Feliksą 
sarkastišku, net cinišku realizmu. Jis pats norėjo būti 
lakoniškų sprendimų žmogus, bet universiteto metai 
įugdė svarstymą, palyginimą, loginio silogizmo 
premisų sąmyšius. 

Vos tiktai pasidaręs Lietuvoje pradžios mokyk
los mokytoju, tėvas prašoko pro Vokietijos periodą ir 
Amerikoje susigaudė gyvenimo sąvartose. Jis baigė 
čia braižymo mokslus, niekad nebuvo be darbo, 
palengva ir nuolatos turtėjo. Jis turėjo kelias nuomo
jamas patalpas smulkiai prekybai. Vieta buvo ko
merciška ir krautuvės niekad nebuvo tuščios. Tėvas 
visad buvo prie gero pinigo. Tad tėvas skelbė kaip 
religinę tiesą: pinigas esąs Amerikos karalius — 
pinigas neišduos ir pas Viešpatį Dievą! 

Ką tėvas teigė, Feliksas šalino iš savo psichinės 
apyvartos, laikydamas tokią gyvenžiūrą primityviš
ka ir grubia. J is aiškino tėvo būdo savybes imigra
cijos ir kovos dėl būvio padariniu. Juk jam būtų 
neįmanoma verstis, šalia didelio savo atlyginimo, 
mažų krautuvėlių nuoma ir dėlto bendrauti su menko 
lygio verteivomis. 

— Amerika yra „Unbegraenzte Moeglichkeiten", 
— tvirtino Zenonas Rikantas, — šią aksiomą 
kiekvienas privalo prisiimti. Vietiniai snaudaliai yra 
bomai ir snobai! Mes, sveiko proto imigrantai, 
užvaldome juos ir visai užvaldysime, pažabosime, 
padarysime mūsų vergais. 

(Bus daugiau) 
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TAUTINIS MENAS 
SVETIMŲJŲ TARPE 

Vienas iš veiksmingiausių 
būdų mažesnių ar mažiau 
kompaktiškų kolonijų lietu
viams susibėgti, susipažinti, 
užmegzti kontaktus — tai 
didžiosios mugės arba festiva
liai, kuriuos kiekvienais metais 
surengia beveik kiekvienas 
stambėlesnis miestas. Jei 
tokioje mugėje yra lietuviškas 
paviljonas, jis traukte pritrau
kia įvairių kartų ir įvairių 
emigracijų tautiečius, ligtol 
vienas kito nepažinojusius, 
kartais ir jokioje organizuotoje 
veikloje nadalyvavusius. 

Va, St. Louis, Missouri, mies
te liepos 3-5 d. praūžė milži
niškos apimties festivalis, kurį 
aplankė daugiau nei milijonas 
žiūrovų. Ilgoje Mississippi upės 
krantinėje dvejomis eilėmis po 
atviru dangumi išsirikiavo 
daugiau šimto įvairių pavil
jonų. Jų tarpe ir lietuviškasis, 
kurį pastatė vietos lietuvių 
komitetas kartu su Baltic 
Associates b-vės darbuotojais 
iš Bostono ir Chicagos. 

Ir štai, šitas senoviško lietu
viško namelio („bakūžės"; for
mos paviljonas su greta stovin
čiu didžiuliu, 15 pėdų aukščio 
kryžiumi iš karto suviliojo 
daugybės lankytojų akį. 
Didžiąją tų praeivių dalį 
sudarė, žinoma, jokio lietu
viško kraujo neturintys ameri
kiečiai ar kitų tautybių atsto
vai. Jie ypačiai domėjosi 
paviljone išstatytais minia
tiūriniais kryžiais bei koplyt
stulpiais ir dekoratyvinėmis 
lietuviškomis lėlėmis, kurių 
universalus folklorinis grožis 
š.ieka j kiekvieną jautresnę 
menui širdį. Kai kurie jų netgi 
klausinėjo, kas ir kur y ra ta 
Lietuva; a t s a k y m u j iems 
visiems buvo veltui dalijama 
ingių kaiba aprašyta spalvota 
bei iliustruota informacinė 
sąiankėlė, teikianti pačias 
pagrindiniausias žinias apie 
Lietuvos istoriją, geografiją, 
kultūrą, dabartinę padėtį ir 
emigraciją. 

Tačiau bent kelios dešimtys 
paviljono lankytojų buvo lietu-
*.iai ar, tiksliau pasakius, 
daugel is l ietuvių ki lmės 
asmenys , pirmųjų ateivių 
ainiai. Dažnas jų pasisakė tetu-
ris tik vieną lietuvišką močiutę 
ar senelį. Bet visi intensyviai 
domėjosi paviljone parodai ar 
pardavimui išdėliotais daly
kais. Keli ir niekad nė nebuvo 
matę lietuviškos trispalvės, 
dažnas teiravosi an t reikmenų 
išspausdintų lietuviškų simbo
lių (Vyties, Geležinio vilko, 
Gedimino stulpų) prasmės. Ir 
beveik niekas iš jų paviljono 
nepaliko tuščiomis rankomis. 
įdomu, kad noriai buvo perka
mos knygos , pvz.: Marl-
borough's l i thuan ian Self-
Taught, žodynai, A. Geručio 
redaguotasis kolektyvinis vei
kalas. , I j thuania 700 Years", J. 
Daužvardienės ir I. Sinkevičiū
tės virimo knygos ir kt. 

Šalia Baltic Associates b-vės 
darbuotojų Gintaro Karoso, 
Mykolo Drungos ir Lino Mei
laus, paviljoną tvarkė ir jame 
budėjo vietinis East St. Louis 
apylinkės lietuvių komitetas, 
vadovaujamas Broniaus ir 
Agotos Tiskų. Čia darbavosi Z. 
Grybinas su sūnumis Jonu ir 
Linu, Gavelių ir Švarcų šeimos, 
VI. Dervydis, A. Gumbolevi-
čienė ir kiti. Šie asmenys 
atsakinėjo į daugelį pasiteira
vimų apie I Jetuvą, jos žmones, 
jų istoriją bei papročius. 
Dažnai buvo klausiama, a rS t . 
Louis apylinkėje yra kokia nors 
lietuviška veikla. Tai ir rodo, 
kad greta 40-50 naujųjų ateivių 
šeimų, esančių tenykščių 
organizacijų sąrašuose, apylin
kėje esama ir nemaža anksty
vesnės emigracijos lietuvių ar 
jų palikuonių, norinčių i rgahn 
čių prie kolonijos aktyviau 
prisijungti. 

Pažymėtina, kad Šiuo metu 
East St. Louiso apylinkėje 

s ą m o n i n g e s n i e j i t a u t i e č i a i 
spiečiasi aplink parapiją, vado
vaujamą klebono kun. Vytau
to Balčiūno. Parapi ja , beje, 
paskolino ir s ta lus festivalio 
l ietuviškam paviljonui. Iš 
organizacijų judresnės LB 
apylinkė ir Taut inės s-gos sky
r ius. Daugumas naujų ateivių 
įsikūrę aplink Eas t St. Louisą, 
Illinois pusėje, o kitoje Missis
sippi upės pusėje, Missouri 
valstijoj, pačiame St. Louise ir 
jo kaimynystėje, gyvena, atro
do, daugelis senųjų Amerikos 
lietuvių. 

Festivalyje Lietuvą repre
zentavo ne tik lietuviškoji paro
dinė pirkia, bet ir Communi ty 
Civic Ballet šokėjos, a t l ikus ios 
s p a l v i n g ą l i a u d i e s š o k i ų 
programą didžiojoje scenoje 
palei upę. Šiai baleto s tudi jai 
vadovauja I rena Adomavičiū-
tė-Gintautienė. Įdomu, k a d 
beveik visos šokėjos — n e lietu
vaitės, tačiau mūsų šok ius jos 
s u š o k o m e i s t r i š k a i . Š i a i 
programos dal ia i vadovavo , 
a n g l ų k a l b a v i s k ą g e r a i 
paa i šk indamas , Z igmas Gry
binas . 

Iš Bostono ir Ch icagos 
a tvykusiems l ie tuv iams staig
mena buvo ir Exile B a r šokėjų 
pas i rodymas . Ta i g a r s u s St. 
Lou i so k a b a r e t a s , k u r i o 
s av in inkas ir muzik in i s vado
v a s — trečios ka r tos Amer ikos 
lietuvis ir savo tėvų ka lbos d a r 
nepamiršęs F r a n k Moskus . J o 
orkes t ras ir grakščių šokėjų 
trupė atliko įvairių Rytų Eu
ropos tautų sukabare t in tų 
šokių programą. Tiesa , joje 
dominavo slaviški ir čigoniški 
motyvai , t ač iau p a t s Moskus 
paviljone gaus ia i aps i rūp ino 
l i e t u v i š k a i s r e i k m e n i m i s , 
pas tebėdamas , kad ligšiol da r 
niekad vienoje vietoje nė ra 
matęs sukauptos tiek įvairios 
lietuviškomis t emomis infor
macinės bei va izdinės medžia
gos. 

Į St. Louiso festivalį a tvyko ir 
autobusas tautiečių iš K a n s a s 
City, Mo. Visi tie taut iečiai — 
trečios ar ketvir tos kar tos 
A m e r i k o s l i e t u v i a i , ku r ių 
beveik nė v ienas nebemoka 
lietuviškai. Tačiau jie pasiryžę 
įsteigti savo taut in ių šokių 
grupę, ją aprūpint i l ie tuviškais 
kost iumais ir taip beveik iš 
n ieko u ž k u r t i l i e t u v i š k o s 
veiklos židinį. Cia j i ems padeda 
Omahos bei Eas t St. Louis 
kolonijos, ta ip pa t ir Baltic 
Associates b-vė. 

Pastaroji įvair ioms lietuvių 
grupėms bei organizaci j ims 
talkina f inansiškai , aprūpin
dama jas prekėmis, iš kurių 
pardavimo grupė a r oganizaci-
ja sau realizuoja pelno. Bendro
vės pagamintiej i l ietuviškais 
užrašais ar motyva i s marški
nėliai, l ipinukai, sagės , ženkle
liai, vėliavėlės, diržo sagtys , 

Skulpt. Antano Paskočimo kryžius šalia lietuvių paviljono 
didžiulės, plieninės St. Louis miesto arkos papėdėje. 

Nuotr. L. Meilaus 

sveikinimo kortelės, žaidimo 
kortos, va ikams spalvinimo 
sąsiuviniai, plakatai, žaidi
mai, ta ip pa t jos platinamos 
kitų leidėjų knygos bei plokšte
lės atl ieka dvejopą uždavinį: 
jos skoningai ir patraukliai 
apk rauna kiekvieną preky
stalį, laiduodamos jam finan
sinį pasisekimą, ir kartu jomis 
propaguojama lietuviškumas. 
Jaunuol is , užsidėjęs didelę 
sagę su užrašu ,,Kiss me, I 'm 
Li thuanian" , ne tik kad nesi-
gėdina savo lietuviškumo, bet į 
jį atkreipia ir kitų dėmesį, tuo 
pačiu gars indamas ir patį 
Lietuvos vardą. 

Po daug entuziazmo sukėlu
sio pasirodymo St. Louise, t a 
pat i lietuviškoji trobelė gastro
liavo liepos 9 d. Chicagos 
Lietuvių festivaly 69-toje gatvė
je. Aplamai , šis keliaujantis 
Baltic Associates b-vės muzie
jus visas a rba dalimis jau yra 
spėjęs apsilankyti Brocktone, 
Buffalo. Detroite, New Yorke, 

J A V LB Visuom. reik. tary
ba a p l i n k r a š č i u t a i p p a t 
kontaktavo LB vienetus, jų val
dybas instruktuodama savo 
vietovėse Skuodžio reikalu in
formuoti amerikiečių spaudą ir 
kontaktuoti vietos kongreso 
nar ius . 

Teigiamai tenka vertinti 
Valstybės departamento, ypač 
Rytų Europos skyriaus direk
toriaus Peter Bridges ir j o talki
ninkų pastangas Skuodžio 
reikalu. Jų rūpesčiu buvo 
padary ta visa eilė diplomatinių 
ėjimų, apie kuriuos LB parei
gūnai buvo detaliai infor
muojami. Savaime supran
tama, LB pareigūnai y r a 
į s ipa re igo ję d i p l o m a t i n i u s 
ėjimus liečiančių detalių neat
skleisti, kad nepakenktų kali
n a m a m Vyt. Skuodžiui. 

J A V Lietuvių Bendruomenė 
n u o š i r d ž i a i sve ik ina k u n . 
Kazimiero Pugevičiaus vado
vaujamą Lietuvių informaci
jos centrą New Yorke, kurio 
pas tangų dėka į takinga orga
nizacija — National Interre-
ligious Task Force on Soviet 
Jewry — stojo viešai ginti Vyt. 
Skuodį . N e m a ž e s n i svei 
kinimai ir padėka tenka Anta-
no W. Mažeikos vadovau-
j a m a m Lietuvių - Amerikiečių 

Philadelphijoje, Toronte ir informacijos centrui Los Ange-
Worcesteryje, o ateityje numa- 1^8, kuriam pavyko užanga-
toma gastroliuoti ir Scrantone, žuoti Tarptautinę Krikščionių 
Floridoje, Los Angeles bei San žinių agentūrą paskleisti ž inias 
Francisco. Galima pažymėti, apie Skuodžio pradėtą bado 
kad trobelę suprojektavo b-vės streiką ir kongr. Cardiss 
narys, bostonietis arch. Rimas Collins intervenciją pas Brež-
Manomaitis, o greta jos sto- neva. 
vintį kryžių padirbo čikagietis A g . 
Antanas Paskočimas. 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 psl.) 

amžiaus į amžių — visur ra
sime įvairius sukrėtimus, pasi
keitimus, krizę, tačiau krikš
čionybė ir Bažnyčia vis dar 
stovi. 

jėgia suprasti, kas iš tikrųjų yra 
religija ir Bažnyčia. O ji, nepai
sydama jokių sunkenybių, 
jokių jos sunykimo analizių ir 
pranašavimų, blaiviai žiūri į 
ateitį, pasitikėdama Kristaus 
žodžiu: „Pasaulyje jūsų laukia 
priespauda, bet pasitikėkite 
manimi: aš nugalėjau pasaulį" 

Kalbėti apie Bažnyčios krizę, (Jon. 16, 33). Kristaus pergalė 
jos nykimą, jos galutinį pralai- yra Bažnyčios pergalė. __ 
mėjimą gali tik tie, kurie nepa- « * ^ į 

• * 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St. Chicago. UI. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B. S., Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo S «aL ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

TeL — 4 7 6 - 2 2 0 6 

Visi b-vės reikmenys ir 
patarnavimai iliustruoti bei 
aprašyti 72 psl. spalvotame 
kataloge, už 2 dol. gaunamame 
šiuo adresu: Baltic Associates, 
P.O. Box 8248, Boston, MA 
02114. Telefonas: 617-269-4455. 
Bendrovė laukia atsiliepiant 
tiek pavienių, tiek organizaci
jų, planuojančia bet kokia 
proga įrengti ' l ietuvišką 
paviljoną. Bostoniškiai su savo 
parodiniais eksponatais ir 
lietuviškomis prekėmis parda
vimui arba patys atkeliaus, 
arba jomis vietinius rengėjus 
aprūpins paštu. 

mdr. 

*J\n?bcr H«l»daysw 

įisi marę msKEBtsuaR \ UBTUVA 

rogptttio 19 — S1382.0U 
(su Riga) 

tupėjo 3 — *1H8.00 
ivgeajo 17 — $1089 .oo 

rugsfijo 24 — $1069.00 
spalio 8 — $1019JOD 
gruodžio 26 — $ 979.00 

Visos grup«s aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie «aj 
grupių galima Jungtis ii VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MIESTŲ, su pa-
piktomu mokesčiu. .*>££**&, 

T R A N S - A T I M I C TRAVEL SERVICE, INC. 

VEIKLA V. SKUODŽIUI 
PAGELBĖTI 

J A V LB Visuomeninių 
reikalų t a ryba , patyrusi apie 
Mordavijos kalėjime docento 
Vytauto Skuodžio paskelbtą 
bado streiką, ėmėsi skubios 
akcijos, telefonu painformuo
d a m a 'Valstybės depa r t a 
mentą, Helsinkio komisiją 
Washingtone ir JAV misiją 
prie Jungt in ių Tautų New 
Yorke. Laiškais buvo kon
taktuoti ad hoc komiteto Pabal
tijo valstybėms ir Ukrainai 
kopirmininkai kongr. Charles 
F. Dougherty (resp. — Pa.) ir 

kongr. Brian Donnelly (dem. — 
Mass). Taip pat pasistengta 
k o n t a k t u o t i k e l i s k i t u s 
įtakingus kongreso narius. 
Visų prašyta imtis skubių prie
monių pagelbėti Amerikoje 
gimusiam JAV piliečiui Vyt. 
Skuodžiui, intervenuojant pas 
Sov. Sąjungos ambasadorių 
Anatoiy Dobryniną, pareiš
kimais kongrese ir tarptau
tiniuose forumuose pasmer
kiant Sov. Sąjungą ar laužant 
tylos sąmokslą amerikiečių 
spaudos skiltyse. 

PASTAS 
ANEKSIJOS 

NEPRIPAŠISTA 
J A V LB V i s u o m e n i n i ų 

reikalų taryba nuolat seka J A V 
valdinių įstaigų paklusimą 
Pabaltijo valstybių aneksijos į 
Sov. Sąjungą nepripažinimo 
politikai ir, iškilus reikalui, ati
t inkamai reaguoja. Malonu 
pranešt i , kad naujai JAV Paš
to įstaigos išleistame „Postai 
Bulletin" ir toliau figūruoja 
visos trys Pabaltijo vals tybės 
— Lietuva, Latvija ir Estija. 

Taip pat tenka visuomenę 
painformuoti, kad birželio 18 d. 
„Postai Bulletin" p ranešama 
apie įvykusius suvaržymus 
tarptautiniuose laiškuose ir 
paš to siuntose į „... Estiją, 
Latviją, Lietuvą ir Sov. Są
jungos socialistines respub
l ikas". Pagal naują potvarkį 
šie dalykai bus įsileidžiami 
sąlyginiai: 

1. Knygos, laikraščiai, žur
nala i , kita spausdinta medžia
ga bei rankraščiai , tačiau jų 
negali būti daugiau ka ip vie
n a s egzempliorius ir jie adresa
t a m s bus pristatomi juos pirma 
patikrinus at i t inkamoms val
dinėms įstaigoms; 

2. Suvynioti daiktai , apiman-
tieji mokslinę bei techninę 
nurodomąją medžiagą, į Sov. 
Sąjungą yra pr i imami be 
leidimo, kada yra siunčiami 
bibliotekų ar firmų ir gavėjais 
y r a va ld inės b ib l io t ekos , 
institucijos ar įmonės, darbo 
unijos, mokslinės organizaci
jos ar sambūriai. 

Šiuos dalykus draudžiama 
importuoti: 

1. Literatūrą, liečiančią 
religiją; 

2. Plastikos meno dirbinius, 
susijusius su religija; 

3. Sov. Sąjungos ar užsienio 
valiutą, valdiškus bonus, loteri
jos bilietus, čekius a r verty
binius popierius, skirtus priva
tiems asmenims. 

S9S W. Broadway, P.O. Box 116, S. Boston, Mass. 02127, TeL (917) 298-8794 
Įstaigai vadovauja Aldona Adomonis ir Albina Radžiūnas 

Prteaa are baned on double oceupancy and are Aibject to ch&ngeav ' 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
s 

9> • 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wttt 59th StrMt Tel. GA 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet 
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itaix Untexnationa.L J2t<L. 
su bendradarbiu 

JONU ADOMĖNU 
pristato 

BALTIJA - LAISVALAIKIU 
• Pasirinkimas iŠ 5 kelionių maršrutų 
• Pirmos klases patarnavimai 

• Via Finnair _ CSA 
• Su palydovu i{ JAV 

• Prieinama, viską — jskaitoma Kama 

Baltic Associates b-vės lietuviškos trobelės („bakūžės") formos paviljonas St. Louis miesto festivalyje 
liepos 3—5 d. Nuotr. L. Meilaus 

Iš esmės imant, amerikie
čiai yra padori tauta , kuri nuo 
klaidos per klaidą veržiasi pir
myn, veržiasi į tai , ką laiko 
teisybę. Jei Si tau ta bus tei
singai informuojama, ji ne
trukus taps didžiausia jėga tei
singumo tarnyboje. 

A. Mcutrois 

8V. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENTES 
PRALEISKITE 

UETUVOJE —10 DIENŲ 
IŠVYKSIME GRUOD. 23 D., GRĮSIME SAUS. S D. 

Programoje 
• Pagal tvarkaraščius tarptautiniu dietų skraidos ii New Yorko su pilnu patarnavimu skrendant 
• Pirmos klases viešbučiai su vonia/snovner (dviem asmenim kambary) 
• Trys valgiai kasdiena Lietuvoje, Pabeltito apylinkėse 
• Intunsto vadovo-vertėio patarnavimas. 
• Platus jiymybiu, apžiūrėjimas. įskaitant jejimo rnokestj j muzierus 
• Persėdimai j ir iŠ aerodromu 

Specialūs ORBITAIR patarnavimai 
• Lietuviškai kalbantis amerikonas palydovas išvyks su 15 ar daugiau keleivių grupe i{ New Yorko . 
• Lankymosi teatruose pagal keliones maršrutą S.t" 
• Oru susisiekimas tarp Rusijos miestų. : , • 
• Rusijos vitų sutvarkymas ir įskaitytas mokestis 
• Galima gauti papiginta* kainas vaikams 
• Rankpinigių jmokejtmas po 100 dol. asmeniui, 
a Jvairių kelionių maršrutuose jskaitoma Vilnius, Riga. Tallm. Maskva. Leningradas. Roma ir Prague. 

RHnos dienos ekskursija j Kauna ir pus* dienos apsilankymas Trakuos*. 

• • - • 

< • * - ! 

r 
Toli Frs* (800) 223-7953 ! 
NY Stato (212)986-1500 

ORBITAI* INTERNATIONAL. LTD. 
20 East 46tii Str**t 
Htm York, N*w York 10017 
Praiau prisiųsti man „nemokamą" bro&ūrą su pilna informacija apie kainas ir 
datas penkių kelionių programoms j Pabaltijo kraštus. 

Vardas . 

Adresas 

Miestas ir Valstybė 
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KJEDAGUOJA ST. SEMfiNEENf., 6507 TBOY ST., CHICAGO. ILL. 60629. TEIJSF. (312; 925-5988 

Pavėjui į 
Panamą 
Pokalbis su sol. 
Dalia Kučėniene 

Į mūsų pasižymėjusių moterų 
tarpą gyvu tempu kyla Dalia Kučė
niene. J i yra nuolat labiau ryš
kėjanti solistė mūsų operečių, 
operų, rečitalių dainininkė, ji ga
biai valdo plunksną ir tai įvairiose 
šakose: poetė, vertėja, straipsnių -
pasikalbėjimų autorė, ji sėkminga 
visuomenininke, stambesnių 
parengimų sumani pravedėja. 
* Sol. Dalia Kučėniene dabar taip 

sėkmingai atlieka savo meninę, 
patriotinę misiją, kad jos balsas 
pradeda girdėtis kelių kontinentų 
plotuose, ir tai būnant pakviestai 
kitataučių, koncertuojant jų užpil
dytose salėse ar aikštėse. Dabar, 
rugpjūčio mėn. 29 d., ji su turtin
gai paruoštu repertuaru išskrenda 
koncertuoti į Panamą. Buvo įdomu 
plačiau apie tai sužinoti. Patei
kiau jai keletą klausimų, į kuriuos 

. jos duotieji atsakymai čia ir spaus
dinami. 

—Didžiuodamies džiaugiamės 
Jūsų kvietimu koncertuoti Azijoje, 
o dabar į Panamoj. Kur slypi pa
slaptis, kad susilaukėte tokio tarp
tautinio ^pasisekimo bei pripa-
zinimo f 

— Jau praėjo'dvylika metų nuo 
pirmojo rečitalio. Kaip ir prieš tai, 
taip ir toliau tebesitobulinu, pasto
viai dirbdama su dainavimo moky
toja, akompaniatorium ir repeti
torium. Jokios magiškos formulės 
.pasisekimui nežinau, išskyrus 
kietą darbą. 

Vienas įvykis gal šiek tiek pa
stūmėjo vietiniam pripažinimui ir 
pačios pasitikėjimui. Prieš ketve
rius metus vienai pagarsėjusiai 
amerikietei dainininkei kompo
zitorius G. Rousseau parašė kan
tatą, kurią ji turėjo atlikti Colum-
bia kolegijoje mokslo metų . 
užbaigimo proga, Prudential salė
je. Kantata buvo orkestrui, sopra-

, nui ir chorui. Savaitę prieš iškil
m e s s o l i s t ė a t s i s a k ė . 
Kompozitorius kreipėsi į konser-

. vatorijos vadovybę, o ši — į mane 
gelbėti padėtį. Pats kūrinys 

' nebuvo per daug komplikuotas, 
išskyrus finalą, kur per 16 taktų 

-reikėjo, „gerokai atsikvėpus", išlai
kyti trečiosios oktavos „re soste-
nuto"! Kartais bravūriniai įvykiai 
nuspalvina ateitį... 
,„ Koncertai Kinijoje, o labiausiai 
pati mano plokštelė, pravėrė gali-
•ybco keliauti į Panamą. 

-A Salia muzikinio pasiruošimo, 
visais atvejais labai daug padėjo ir 
kalbų žinojimas. Recenzuojant 
birželio 17 d. atliktą koncertą, 
Aldona Prapuolenytė teisingai 
pastebėjo, kad ispanų kultūra 
Visoje savo plėtotėje sudaro mano 
antrąjį pasaulį. Kai Panamos 
impresario domėjosi koncertų 
programos galimybėmis, vienas iš 
lemiamų faktorių buvo ispanų 
ksibos mokėjimas, nes šalia kon
certų teks taip pat dėstyti ispaniš
kai ir dainavimo „master classes". 
* '— Kiek pramatoma koncertų ir 
su kokiu repertuaru šį kartą kėliau-

Jjfr&A 

Sol. Dalia Kučėniene pavėjui į Panamą. 

-4 Pramatomi du rečitaliai vien 
su piano palyda ir „Concierto de 
galą", iškilmingas koncertas mies
to centre, Valstybinio teatro rū-
muose, kuriuose vyksta visi simfo
ninio orkestro koncertai. Salė tal
p ina ke tu r i s t ū k s t a n č i u s 
klausytojų. Valstybinį simfoninį 
orkestrą diriguos Gorge Ledesma. 
"Rečitalių programos branduolį 

sudaro lotynai kompozitoriai: ispa
nai — Rodrigo, Luna, Barbieri; 
.kubietis Nin; argentiniečiai — 
jGinastera, buchardo, Guasta-
vino, Gomez-Carrillo; panamietis 
Arias; italai — Puccini, Verdi; vo
kiečiai — Brahms, Glueck, Wag-

ner, Mozart; prancūzas Faurė- Ir 
taip pat, kaip Kinijoje, taip ir Pana
moje, jiems egzotiškiausiai skam
bantys bus lietuviai kompozito
r i a i : Gruodis , G a i ž a u s k a s , 
Kuprevičius, Dvarionas, Tallat-
Keipša. 

— Kaip kitataučiai A.zijoj ir 
apskritai kiti kitataučiai, kuriems 
taip dažnai dainuojate, reaguoja į 
lietuvių kompozitorių kūrybą? 

— Visuomet yra įdomu tarptau
tinius menininkus išgirsti dainuo
jančius savo gimto krašto reper
tuarą, ar tai būtų Cabaliė, 
Schwarzkopf, Obrazova, Dieskau, 
Kraus ar Pavarotti, visi tai 
puoselėja ir dažnai pasitaiko, kad 
gimtojo krašto repertuarą jautriau
siai atlieka. Ne kartą yra pasi
taikę, kad po koncerto priėję 
žmonės komentavo, nors ir 

lietuvių kalbos nesuprato, bet jau
tė, žinojo^apie ką buvo jautriai dai
nuojama. Turbūt tai patvirtina 
faktą, kad gerieji kūriniai yra uni
versalūs. Klausytojai, kurie yra 
susipažinę su pasauliniu muzikos 
repertuaru, pasako, kad jaučia 
lietuviškuose kūriniuose tiek rytie
tiškos - slaviškos įtakos (Rachma-
ninoff, Glinka, Musorsgsky ir t.t.), 
tiek vakarietiškos, ypač vokiečių 
kompozitorių įtakos. O kai kurie 
kūriniai taip originalūs, kad savo 
savitumu išsiskiria. Norėtųsi kada 
nors įvairiuose kontinentuose 
atlikti išimtinai lietuvių kompo
zitorių repertuarą. 

— Ar būtų įmanoma grynai 
kitataučių auditorijai atlikti vien 
lietuvių kompozitorių kūrinius? 

— Jei menininkas ar meni
ninkė būtų pasaulinė garsenybė, 
tai būtų daugiau negu įmanoma. 
Šiuo metu gal tai galėtų pabandyti 
Šukytė ar Voketaitis, kurie yra 
pasiekę tarptautinio pripažinimo. 
Šituo mano atveju geriausio, ką 
galėjau sugalvoti, tai buvo išleis
ti dvigubą plokštelę, vieną skirtą 
vien tik lietuviams kompozito
riams, o kitą tarptautiniams — 
toks diplomatinis kompromisas 
pasirodė visokeriopai naudingas. 

— Minėjote, kad orkestrui diri
guos garsus Panamos dirigentas 
Jčrge Ledesma. Įdomu, kas reči
taliuose akompanuos ? 

— Per paskutinius ketverius 
metus pastoviai su manimi keliau
ja ir akompanuoja dr. £nrique 
Arias. Mūsų profesinis bend
ravimas prasidėjo kelione į Toli
muosius Rytus, vėliau leidžiant 
plokšteles, bei atliekant įvairius 
koncertus. . 

Dr. E. Arias turi doktoratą iš 
muzikologijos, yra Chicagos kon
servatorijos emeritus dekanas ir 
Amerikos konservatorijos dokto
rantų departamento vedėjas. 
Labai svarbių, muzikologijos srity
je, straipsnių autorius. Pats yra 
pasižymėjęs pianistas. Panamoje 
turės ir savo individualų piano 
rečitalį, taip pat dėstys pianino 

„master classes". Ir su orkestru 
atliks Saint - Saens Piano - Con-
certą No 4. Per tuos ketverius 
bendravimo metus jau gerokai 
amerikietį „sulietuvinau". Per tą 
laikotarpį yra praturtinęs ir lietu
višką lobyną. Prieš porą metų, pra
dedant su Mažvydo vertimu, jis 
parašė labai svarbią muzikinę 
studiją apie Mažvydo Katekizme 
telpančias giesmes. Daug yra pri
rašyta apie patį katekizmą bei jo 
reikšmę, bet amerikietis muziko
logas atliko tai, ką lietuviai muzi
kologai nebuvo atlikę. Straipsnis 
buvo atspausdintas Lituanus žur
nale. Praeitais metais jis parašė 
muziką melodramai „Laiškas Do
nelaičiui". Melodramos žanras 
labai puoselėtas pasaulinėje 
muzikos metrikoje, tačiau, neiš
naudotas mūsiškių. Švenčiant 
praeitais metais donelaitškuosius 
metus, Lietuvių Bendruomenės 
kultūros fondo iniciatyva, ypač I. 
Bublienės, šis kūrinys, įrekorduo-
tas į dvylika kasečių, apkeliavo 
įvairias radijo stotis. Į Panamą su 
Arias keliaujame ir su premjeri
niais kūriniais. 

— Teko skaityti, kad visai 
neseniai atlikote Jums parašytą 
dainų ciklą pagal ispanų poeto žo
džius Manuel Blanco-Gonzales. Ar 
šis ciklas irgi kartu keliauja ? Kodėl 
šis poetas ? 

— Mirties vaizdų ciklo muzika 
yra kompozitoriaus E. Arias. Ją 
ruošėme Panamai, bet iš tikro 
premjera įvyko Ateitininkų 
namuose — Lemonte. Vėliau, 
liepos 10 d. miesto centre, Collins 
salėje, kur ir vėl jį pakartojau kon
certo metu, pačiam poetui ir jo 
šeimai dalyvaujant. 

Manuel Blanco - Gonzales turėtų 
šiek tiek būti pažįstamas ir lietu
viams, nes įvairiomis progomis 
.,Draugo" kultūrinio priedo 
puslapiuose esu apie jį rašiusi ir jo 
poeziją išvertusi į lietuvių kalbą. 
Draugystė su poetu užsimezgė 1969 
m., kai savo magistro tezei pasi
rinkau rašyti disertacinę temą apie 
jo dvi poezijos knygas. Nuo tada 
jisai yra išleidęs Madride apie dvi
dešimt knygų. Praeitais metais 
pasirodė jo sonetai „Imagenes de 
la Muerte". Tiek kompozitorius 
Arias, tiek ir aš buvome taip suža
vėti, kad atrinkome keturis 
sonetus šiam ciklui. Šį ciklą 
galima būtų pavadinti Requiem 
mirčiai. Jis prasideda ir baigiasi 
gregorianišku giedojimu, bet visas 
branduolys, žodžiai ir muzika 
skaudinančiai veriantis 
pati mirtis. Saint-Saens 
Macabre", palyginus, 
romantiškai: jei reikėtų 
palyginti, tai paminėčiau B. 
Brittens „War Reąuiem", arba 
Stravinskio „In Memoriam Dylan 
Thomas". Poetas Manuel Blanco -
Gonzalez. panašiai kaip Garcia 
Lorca, pats iliustruoja savo kny
gas, nes yra ne tik poetas, bet ir dai

lininkas. Į Panamą vešimės ir 
keturis poeto nupieštus paveiks
lus, kurie bus skaidrėse projektuo
jami, atliekant šį ciklą. Paveikslai 
specialiai šiam įvykiui nutapyti. 
Juose žėri dvi dramatiškiausios 
spalvos: raudona ir juoda. Kodėl 
šis poetas? Gal todėl, kad iš gyvųjų 
ispanų poetų poezijos šioji dau
giausiai pasako... 

— Minėjote, kad keliaujate su 
keliomis premjeromis? 

— Kristijono Donelaičio dvasia 
toli nukeliavo... Gal tai skamba 
paradoksiškai, tačiau taip buvo. 
Kai Panamos orkestro dirigentas 
kasetėje išgirdo „Laišką Donelai
čiui", jis užprašė, kad, su kompozi
torium Arias kolaboruodami, 
parašytumėm sopranui ir orkest
rui Kantatą Panamai. Dar gerokai 
prieš Kalėdas parašiau tekstą, o 
vėliau komp. Arijas muziką. Kiek 
žinau, muzikinėje metrikoje dar 
niekas iš menininkių nėra daina
vusi savo libretto. Savotiškai 
keista savo parašytus žodžius 
dainuoti... galiu pacituoti iš šios 
kantatos keletą eilučių: lietuviškai 
(aišku, originalą parašiau ispaniš
kai) 

Atvykite pamatyti Panamą 
Kaip joje būgnai dungsi, 
Kaip motiniškoj džiunglėj 
Naktys žėri švento Jono 

vabalėliais. 
Kaip indėniškasis mėnuo 

dainuoja 
Nes tu esi kaip kolibras laisva... 
Kantatos muzika skamba 

tropikų egzotika, įvairiais paukš
čių, vabzdžių , augmeni jos 
tonaliniais ir atonaliniais garsais. 

Yra keletas kompozicijų, kurias 
būtų galima čia savo stiliumi pa
lyginti, tai prancūzo E. Varese 
„Eąuatorial" ir argentiniečio 
kompozitoriaus A. Ginastera 
„Cantata para America Magica". 

Ši kantatos premjera prama
toma rugsėjo 2 d., Teatro Nacional 
auditorijoj. 

— Kokie planai sugrįžus ? 
— Šiuo metu atrodo lyg viskas 

sustoja su Panama. Atsakomybės 
našta tokia, kad nesinori toliau 
galvoti. Tačiau gyvenimas skuba 
pirmyn, ruošiuosi išleisti vėl naują 
plokštelių albumą, pavasarį sur
uošti rečitalį Jaunimo centre, kad 
Chicagos lietuviai negalvotų, jog 
nebegyvenu Chieagoje, o vėliau vėl 
kiti kontinentai. Maria Cailas 
dažnai sakydavo: tik laimingas 
paukštis gali dainuoti, nelai
mingas suglaudžia sparnus ir savo 
lizde miršta... Tad, kol dar jau
čiuosi laiminga, dalinuosi visa 
savo širdimi, visomis jėgomis, visa 
savo muzikine siela. 

J u o z a s Prunskis 
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Keller 
savo kabinete . 

išreiškia savo įsitikinimus Braille rašomąja mašinėle 

Helen Keller paslėptoji pusė 
Helen Keller yra žinoma visame 

pasaulyje kaip akla, kurčia ir neby
lė mergaitė, kuri išmoko kalbėti, 
skaityti ir rašyti. Kas nežinoma 
pasauliui, ta i jos privatus 
gyvenimas. Helen Keller buvo 
aktyvi socialiste ir politinė 
radikalė. 

Ji susipažino su socializmu, per
skaičiusi Braille išleistą H. G. 
Wells „News VVorlds for Old". 1909 
m., kai ji buvo 29 m., Helen Kel
ler įstojo į socialistų partiją 
Massachusettse ir pasididžiuo
dama iškabino raudoną vėliavą 
savo kabinete. Tačiau, rasdama 
socialistus „per lėtus", vėliau ji 
pakeitė savo priesaiką daug la
biau kovingiesiems „Industrial 
Workers of the World" aWW). 

1915 m. ji parašė JAV prez. 
Wilsonui, užstodama IWW 

Galina ir Mstislav Rostropovič pa
sakoja žmogaus teisių grupei apie 
Sovietų nežmoniškumus. 

Mirties vaizdai 
MANUEL BLANCO-GONZALEZ 

II 

Švelniai, kaip drugelis, 
Kuris jau išdžiūvusį lizdą palieka, 
Jaučiu, kad visa siela išsilaisvina 
Ilgo skrydžio kelionei. 

Ir gyvenimas išblėsta, kaip žarija 
Praradus rąstą, kuriame linksmai liepsnojo. 
Skausmingoji mirtie, tai tavo kaltė 
Nesibaigianti ola erdvės aušroje. 

Visas kentėjimas yra mirties kaltė. 
Vaizduotame orė viskas žėri, 
Išsibaigiančiai sielai viską primena. 

Ir šis virpėjimas yra tiktai spektrai 
Šaltyje mirusių drugelių / 
Pelenai rąstų liepsnose. 

(Iš ispanų kalbos išvertė Dalia Kučėniene) 

kaip ir 
„Dance 
skamba 

kuo su 

organizatorių Joe Hill ir prašy
dama sustabdyti jo egzekuciją. J i 
taipgi rašė pritardama gimimų 
kontrolei, užstojo moteris surražis-
tes, o taip pat palaikė Moterų 
partijos įkūrimą. Ji nepritarė JAV 
įsivėlimui į I-ąjį pasaulinį karą, 
sakydama, kad tik turtingieji 
laimės iš to t ir agitavo sukelti 
revoliuciją. 

O jau 1921 m. Helen Keller tvir
tai nutarė paaukoti visą savo ener
giją ir daug pilniau padėti aklųjų 
labui, nors ji dar vis tęsė savo 
pritarimą bei pagalbą įvairiems 
politiniams reiškiniams, įskiriant 
1924 m. Roberto La Follette pre
zidentinį kandidatavimą. 

1933 m. Helen Keller parašytos 
visos knygos buvo nacių sude
gintos už jų socialinį turinį. 

Sovietų kerštas 
Vienas kelias, kuriuo Sovietų 

Sąjunga stengiasi atgrasinti savo 
talentingiausių piliečių pabėgimą į 
Vakarus — tai griežtai atkeršyti jų 
nekaltiems giminėms. 

1974 m. Mstislav Rostropovič ir 
jo žmona Galina — jis, didis čeiis-
tas, o ji, pagarsėjusi solistė — aplei
do Maskvą. Jie abu drąsiai rėmė 
Aleksandrą Solženiciną, ištremtą 
rašytoją, ir užtat užsitraukė ant 
savo galvų sovietų viršūnių 
nemalonę. Rostropovičiai labai 
norėjo sugrįžti į Rusiją, bet 1978 m. 
kovo mėn. Kremlius atėmė jų 
pilietybę ir neįsileido į savo tėvynę. 

Veronika Rostropovič, Mstis
lavo sesuo, yra jo vienintelė arti
ma giminaitė, gyvenanti Sovietų 
Sąjungoje. Per paskutiniuos!-s 25 
metus ji buvo pirmaujanti smui
kininkė su Maskvos Filharmo-
niniu orkestru. Tačiau jos broliui 
išplėšus pilietybę, ji pati buvo per
sekiojama. Per praėjusias Vely
kas, pavyzdžiui, jai neleido va
žiuoti su Maskvos Fi lharm. 
orkestru į Britaniją. 

Daugelis pasaulinio garso 
muzikų — Isaac Stern, Claudio 
Abbado ir apsčiai kitų pasirašė 
protesto laišką. Ir tai nepadėjo. 
Desperatiškai Veronika Rostro
povič parašė Sovietų prez. Brež
nevui. Atsakymui ji buvo iškvies
ta susitikti su Vasily Kukarsky, 
sovietų kultūros ministeriu. 
Kukarsky pasakė: „Kol aš esu 
gyvas, niekad nebus tau leista 
iškelti kojos už Rusijos ribų". 

Kadangi Veronika Rostropovič 
visiškai nepriimtina sovietų galin
gųjų, beveik visi, išskyrus pačius 
drąsiausius kolegas — o tų taip 
mažai — vengia jos kaip maro. 

savo t rumpą 1,000 dienų būvi
mą juose ji sugrąžino į juos sti
lių, skonį ir eleganciją. „J i 
y ra fantas t iška istorinė figū
ra . Taip , Jackie tokia yra" , — 
teigia spaudoje rež. Steven 
Gethers . Anot jo, Jack ie buvo 
a t sak inga , kad žmonėse susi
darė nauja opinija apie prezi
dentienę. Ji buvo j auna , ji buvo 
elegantiška, ji buvo graži . 

Gethers praleido trejetą 
mėnesių rašydamas „Jacąue-
line Bouvier Kennedy", trijų 
va landų televizijos filmą, kurį 
jau dabar vadina „ABC sto
ties rudens fejerverkas". ABC 
sugaišo kitą pusmetį, jungda
m a s veiksmą su dialogu 
„romantiškoje komedijoje" — 
dokumentinėje dramoje, kuri 
s e k a J a c ą u e l i n e Bouvier 
Kennedy (Onassis) nuo 5 iki 34 
metų ir prezidento J o h n P. 
Kennedy mirties. 

Nors sakoma, kad tai ne 
„fantazija", bet greitai pride
d a m a , kad tai „mylintis portre
t a s " buvusios pirmosios damos 
ir d a u g dėmesio kreipiama į 
J a c k Kennedy piršlybas su 
Jacąuel ine Bouvier, t a d a buvu
s ia a n a p u s okeano. 

F i l m o g a m i n t o j a s Lou 
Rudolph pareiškė spaudoje, 
kad nebuvo gautas sut ikimas 
iš pačios Jackie dėl filmo suki
mo. Tačiau, nors tiesioginio 
leidimo nebuvo, bet Kenne-
d i e n ė s s e k r e t o r ė N a n c y 
Tuckerman nurodė, kokias 
k n y g a s pavar tyt i , su kokiais 
a smenimis susisiekti . 

Anot gamintojo, toks Kenne-
dienės asmeniškas a t i to l imas 
ir y ra dalis jos žavesio, ką j is 
v a d i n a „Amerikos romansu 5 ' 
su Jacąuel ine Bouvier Kenną-
dy (Onassis). 

Ir tokiu būdu vėl g r įž tama 
prie vienos istorijos, kad 
Jacąuelinos tėvas „Black 
J a c k " Bouvier visados davė ja i 
p a t a r i m ą : pa s i l i k v i s a d a 
paslapt inga. Visad laikykis 
šiek tiek atokiau, v i sada ka i 
ko neatskleisk. Atrodo, ji tėvp 
patar imo ir laikosi. 

Šios formulės pas i sek imas 
pas t a t ė Jackie t a r p pačių 
paslaptingiausių žymių mote
rų pasauly. J i lyg inama net su 
Kleopatra. 

J a c k l y n S m i t h v a i d i n s 
Jack ie nuo 15 m., vaizduo
d a m a ją per vasaras Newpor-
te, Hyannis Porte, Londone, 
kur Jack jai piršosi telefonu; 
Paryžiuje, kur Jack ie trium
favo kaip prezidentienė, i r 
W a s h i n g t o n e , B a l t u o s e 
Rūmuose. 

Mėgs tu , a t s i s ė d u s i a n t 
prieangio laiptų, žiūrėti į 
tvenkinį. I lgas i lgas aukso 
kelias tiesias tobulybėn, į 
begalybę. Ir eina tuo keliu 
m a n o siela. Meta šį t rapų ir 
nepastovių formų pasaulį , tą" 
nykstančių šešėlių pasaulį , ir 
eina, amžinybės ištroškusi , 
ten, kur rožės nevys ta ir nebai
gia žydėti, v a n a g a s nedrasko 
vieversio lizdo, kur pe rkūnas 
net rupina medžių, nei šir
džių... Eina ten, į grožio tėvy
nę, kurio didžiausieji pasaul io 
genijai menką šešėlį ir silpną 
aidą tėra sugavę. 

M. Pečkauskaitė 

Panamon Įffn. konsule Angelą Muffoz de Lewi* 'i* d.), sol. Dalia 
Kučėniene, rlr. Knrique Arian ir Lietuvos gen. konsule Juzė Dauzvar-
di«»n£ po dol. IV Kuč^nipn^s konr^rto 

Televizijos 
filmas apie 
J. Kennedy 

Šiuo metu yra sukamas fil
m a s „ J a c ą u e l i n e Bouv ie r 
Kennedy", kuris bus rodomas 
rudenį televizijoje ir t ruks treje
tą valandų. 

Anot filmo režisieriaus Ste
ven G e t h e r s , J a c ą u e l i n e 
Kennedy Onass is gali sur inkt i 
apie save daug didesnį būrį 
žmonių, negu žymiausios filmų 
žvaigždės. Taip yra didelis 
susidomėjimas ir kažkokia 
paslapt inga mistika supa tą 
gražią, ar is tokrat iškai šnabž
dančiai kalbančią J o h n F . 
Kennedy žmoną. Pirmoji d a m a 
Bal tuose r ū m u o s e , k u r i a i 
skiriami visi kreditai, kad per 

i 
Jac lyn Smith, aktorė ii TV 
„ A n g e U " serijų, t e lev iz i ja i 
specialiai suruktame filme „Jac-
queline Bouvier Kennedy". 
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ATEITININKAI 
(Atkelta i i 2 pal.). 

KAS ESAME IR 
KOKIE BŪSIME SAVO 

TĖVYNEI 
Žinau, kad ši tema kiekvieno 

sąžinę ar sąmonę pakutena 
kiekvienam kitaip. Į šį klausi
mą nelengva atsakyti dabar, 
bet vėliau bus dar sunkiau. O 
atsakyti reikia, nes nuo to 
priklausys mūsų darbai Lietu
vai ir mūsų kenčiantiem 
sesėms ir broliam už Geležinės 
uždangos. Šie ir kiti klausimai 
bus paliesti Ateitininkų 
kongrese . P a m ą s t y k i m e , 
suvažiuokime ir surėmę galvas 
tuos klausimus pasvarstysime. 

Visi kviečiami pinigine auka 
paremti kongreso ir tolimes
nius ateitininkų darbus. 

Dr. Juozas Meškauskas, 
Kongreso finansinio 

komiteto pirm. 

KAS NAUJO 
„ATEITIES" 

LEIDYKLOJE? 
Leidykla pradeda ideolo

ginio pobūdžio knygelių seriją 
„Mūsų idėjos dabarties švie
soje". Pirmoji serijos knyga, 
Antano Maceinos „Asmuo ir 
istorija", jau spaustuvėje. Turė
tų pasirodyti AF kongreso 
metu. Šios serijos reikalais 
rūpinasi leidyklos valdybos 
narys dr. Algis Norvilas. 

Literatūros serijoje, kurią 
flansuoja Ateities Literatūros 
fondas, šiais metais jau 
pasirodė Kazio Bradūno ei
lėraščių rinkinys „Užeigoje 
prie Vilniaus vieškelio", už kurį 
poetas laimėjo JAV LB kultū
ros tarybos premiją. Knyga 
siuntinėjama visiems Ateities 
Literatūros Fondo nariams, 
susimokėjusiems 1981 m. nario 
įnašą. Kiti knygą gali gauti pas 
platintojus arba užsisakyti 
leidykloje, 17689 Goldvvin, 
Southfield, MI 48075. 

Šiais metais leidykla dar 
planuoja išleisti tokias litera
tūros serijos knygas: Julijos 
Švabaitės eilėraščių rinkinį, 
išeivijos poetų rinktinę Čiurlio
nio temomis, redaguotą A. 
Tyruolio ir Petro Melniko 
romaną apie pereito dešimt
mečio bruzdėjimus Amerikos 
universitetuose. Visos tos kny
gos bus siuntinėjamos Ateities 
literatūros fondo nariams. 
Norintieji įstoti į Fondą gali tai 
padaryti pasiųsdami 25 dol. 
įnašą fondo sekretorei Janinai 
Udrienei, 21795 Hampstead, 
Birmingham, MI 48010. 

20D2IO IR 
MUZIKOS VAKARAS 

„Ateities" jubiliejiniame 
Žodžio ir Muzikos vakare 
rugsėjo 5 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Jaunimo centre, girdė
sime deklamuojant L. Raste
nytę-Lapinskienę, J. Kelečių ir 
jaunuosius scenos darbuo
tojus. Vakarą režisuoja muz. D. 
Lapinskas. Bilietai gaunami 
„Gifts International". 

GEGUŽINĖ 
Liepos 11 d. įvyko Ateiti

ninkų namų fondo valdybos 
posėdis. Pirmininkui dr. Brie
džiui atsistatydinus, šias parei
gas perėmė dr. Dalia Katilius-
Boydstun. Kiti valdybos nariai 
liko tose pačiose pareigose. 
Valdybai persiorganizavus, 
toliau buvo svarstomi įvairūs 
einamieji reikalai, svarbiau
sia, rugpjūčio 16 d. įvyksianti 
gegužinė. Gegužinė prasidės 

.8v. Mišiomis 11 v.r. Ateitinin
kų namų kieme. Sudarytas 
gegužinės rengimo komitetas. 
Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos vėliau. Kviečiame 
visus pasižymėti šią svarbią 
datą savo kalendoriuje ir 
nigpjūčio 16 d. smagiai praleis
ti laiką pas ateitininkus. 

Valdyba 

SĖSI BROLIAI IR SESUO DANUTE 
Siliūnams ant sienų mokslo diplomus bekabinant 

Viename lituanistiniu mokyk
lų mokytojų ir tėvų susirinkime, 
besitariant vaikų mokymo ir auk
lėjimo reikalais, besidžiaugiant 
buvo ir nemažai nusiskųsta. Kai 
kas ir kaltinti užsigeidė. Kliuvo 
ir organizacijų vadovams. O vie
nas lyg ir nuosprendi padarė, pa
tardamas tėvams daugiau rūpin
tis savo šeimų gėlynais. Tada ir 
sodininkai galės daugiau padėti. 
Pavyzdžiu nurodė Vladės ir Bro
niaus Silūnu šeimą, kurioje augo 
septyni vaikai. Jie geriausi gimna 
zijos malkiniai, pavyzdingi litua
nistinių mokyklų auklėtiniai, ge
ri skautai, tautinių šokių šokėjai, 
sportininkai. Ten šeimos meilė 
susiklausymu apvainikuota, — 
pabrėžė kalbėtojas. Tie, kurie pri
sipažįsta absoliučią meilę ir lei
džia vaikui daryti, ką jis nori, kur 
vaikui duodama ko jis užsigei
džia, vaikai pasidaro despotais. 

Kartą užklausti, kodėl jų šeima 
laikoma pavyzdinga, tėvai S r ra -
nai kukliai gynėsi, kad auklėja 
vaikus sena lietuviška šeimos t ra
dicija. Taip , kaip mes augome, a r 
mūsų tėvai augo, prisitaikant prie 
gyvenamojo meto ir aplinkos, vis 
ką grindžiant lietuviška dvasia. 

Ir taip, Siliūnų šeimos susitari
mu, buvo įsteigta privati Siliūnų 
mokykla. Motina Vladė ir tėvas 
Bronius jautė, kad mokyklose per 
mažai kreipiama dėmesio į meno 
puoselėjimą. Jų įsitikinimu, me
nas papildo gyvenimo grožio su
pratimą ir pilnesnį įsijautimą. Ir 
taip — du kartus savaitėje dail. 
Povilas Kaupas dėstė vaikams 
piešimą, meno istoriją. Muzikai 
Bertulis ir Nakas mokė skambin
ti pianinu ir muzfkos istorijos. 
Vieną dieną savaitėje jie šoko 
tautinius šokius, o Danutė lan
kė dar ir baleto mokyklą. Liko 
šeštadienis lituanistinei mokyk
lai ir sekmadienis — skautų suei
goms. Ta ip augo šeši broliai: Al
gimantas, Vytautas, Mindaugas, 
Rimas, Darius, Donatas ir septin
toji — sesutė Danutė. 

Visi šeši broliai lankė jėzuitų 
gimnaziją ir kas metai vienas iš 
Siliūnų pirmuoju baigdavo gim
naziją. Ta ip ir skambėdavo gim
nazijos baigimo iškilmėse "Sili-
jūnas pavardė, kaip ją ištardavo 
mokytojai. 

Šeši Siliūnai. iš jų trys gydyto
jai — daktarai, trys kompiuterių 
specialistai ir Danutė - mokyto
ja. 

Patekęs į Siliūnų šeimos tarpą 
jauti atgaivą, malonumą sveciuo 
tis. Visi vaikai gražiai išauklėti, 
mandagūs, augę turtingoje lietu
viškoje dvasioje. Motina Vladė 
nutraukė studijas dėl šeimos ir 
emigracijos. Tėvas Bronius dėl 
tos pat priežasties nebaigė medi-

Septyni vaikai, tai lyg tas lai
mingas biblinis skaičius. Tėvai 
Vladė ir Bronius, laimės ieškoję 
gausioje šeimoje, ją rado vaikuo
se, vaikai tėvuose. J a u n u m u švy
tinti Vladė užmiršo rūpesčio die
nas, kai vaikai augo ir Bronius 
nebeapkabina rankomis visų aš
tuonių, kaip seniau grįžęs iš dar
bo. Dabar 9 Siliūnai išplauks di
deliu laivu, papuoštu lietuviška 
trispalva 

Vytautas Kasniūnas 

Paieškojimas 
Ieškomas JONAS STAŠAITIS, Vokie
tijoje gyvenęs Lerte. Anksčiau gyv. 
Chicagoje. Prašomas atsiliepti arba 
apie jį turintieji žinių pranešti šiuo 
adresu: Birute Adomaityte, 2822 W. 
Marquette Road, Chicago, m. 60629. 
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Kelias į -altoriaus garbę 
J . VAIŠNORA, MIC 

Ark . J u r g i o Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ral inės Postuliacijos leidinys 

Dr. Mindaugas Siliunas 
i 

cinos studijų. Ji buvo ateitininkė, j 
jis šviesietis, vėliau neolituanas, 
pasekęs brolių Kazimiero ir Alek
so kelius. Visai šeimai pavyzdžiu 
švietė ir senelis bei močiutė — K-
ganaičiai. Jis yra žinomas visuo
menininkas —šauliu rinktinės 
vadas. Broniaus tėvas, vargonfnin 
kas, taip pat savo gausios šeimos 

operaciją pacientai lab
darybės tikslais dviračiais at
liko 100 mylių kelionę. 

— Po 5 mėn. "televizijos zui
kių" medžiojamo, D. Britanijoje 
išaiškinti 148,000 neturėjusių 
leidimų, o tai sudaro 4 mil. sva
rų sumą. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-
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CLASSIFIED ADS 
AOSCKLLANEOUS 

iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

OOSMOS PABCELS EXFRES8 
2501 W. 69th SL, Chicago, IL 6062* 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
TeL — 985-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIiililIlIlilIlIHIllIUUIlJlilUIlIlIlIlIiUI 

vaikus leido į mokslą ir jo vaikai 
buvo žinomi veikėjai, tautininkai. 

Kai penktasis Siliūnų vaikas pa 
kabino ant sienos diplomą, susi
rinkome jį pasveikinti. 

Siliūnų šeima pavyzdžiu švy
ti, — sveikino šeimos bičiulis, mo 
kytojas ir žurnalistas Pijus Venc
lova. Be atsiekimų moksle, visi 
vaikai išauklėti taurioje , gražio
je lietuviškoje dvasioje. Penktasis 
iš jų, Mindaugas, baigė mediciną 
ir gavo daktaro laipsnį. 1973 me
tais baigęs su labai gerais pažy
miais S t Ignatius College Prepa-
ratory, studijavo Northwestern 
universitete, kurį baigęs įstojo į 
Rush Medical College. Dabar 
jis Grand Rapids, Michigan, at
lieka praktiką Bladgett Memorial 
Medical Center. 

Dr. Mindaugas, kaip ir kiti bro 
liai, su gerais pažymiais baigė Chi 
cagos aukštesniąja lituanistinę 
mokyklą. Nuo vaikystės dienų 
priklauso jūrų skautams, buvo 
"Grandies" tautinių šokių šokė
jas. Su "Grandimi" buvo nuvykęs 
į Braziliją ir Venecuelą. 

L r. Vytas prieš metus baigė me 
diciną, atliko praktiką ir dabar 
vyks į Philadelphiją, specializuo
tis ausų, gerklės, nosies ir veido 
chirurgijoje. Ta ip pat jūrų skau
tas. Šoko "Žilvyčio" tautinių šokių 
grupėje. 

Daktarus Mindaugą ir Vytautą 
seka jauniausias Donatas, dabar 
mediciną studijuojąs Northwes-
tem universitete 

Kiti trys broliai Algimantas, Ri 
mas ir Darius pasirinko kompiu
terių specialybę. Rimas ruošiasi 
masterio laipsniui. Darius Kalėdų 
metu baigs Illinois Institute of 
Technology. Sesuo Danutė yra 
mokytoja. 

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
( T « « of Lake) 

I JSambmti 927-9107 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chicagoje 

$93.00 
C i c e r o j e 

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

Amžius 82 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

V 

E L E S T B O S 
JTEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmieaty. Dirbu grei tai , ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną DeCkj 
TeL 585-6824 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu plano atidedant pasirink
tas reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

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

M O V I N G 
SERfiNAS perkrauato baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lai-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8061 

I l i L K I T A T 

• 1 < 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į galinius, 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8804 

SUJJTUUU J JJETUV4 
ir kitus kraštus 

VEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, m. 60632, teL 927-5980 

PACKAGE E S PRESS AGESCY 
MARIJA >OREIKXE>£ 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros r&šies 

prekSs. Maistas iš Europos s&ndetiu 
2(108 W. 09th St.. Chicago, I1L S062t 

Tel. 925-2787 

į WAGNER and SONS 
i TYPEWRITERS AND 
• 
i ADDING MACHINES 
a • 
• Nuomoja, Parduoda, Taiso 
S Virš 50 metų patikimas jums 
; patarnavimas. 
; 5610 So. Pulaski Rd.. Chicago 
! Phone — 581-4111 

Simorisr, ravml 

i * * VĄ IR * \ ' 

P r a l e i s k i t e 11 d i e n ų 
L I E T U V O J E 

Birželio 8 iki 22 d. 
Vilnius — Kaunas — Trakai — Druskininkai 

Anykščiai — Rumšiškės 
13 DIENŲ SU GIMINĖM!!! 

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

Gruodžio 21 — Sausio 4 d. 
Toronto (416) — 537 - 3060 arba 532 - SJ 

Telefonai — Chicago (312) — 673 - 5391 arba 654 - 42 
Montreal (514) 669 - 8834 
Telex 06 - 986766 TOR 

Organizuoja: SIMONA TRAVEL 
2385 Dunda* S t W. 

Toronto, Ont, Canada MSP — 1X2 

Taip pat sutvarkome: Iškvietimus į ir i i Lietuvos. 
Perkam masinas giminėms Lietuvoje. 

^llllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllHllllllltiilIlIlaUIllillIlL 

* A. T V E R A S Į 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES S 

Pardavimas ir Taisymas į§ 
E 28*4 W 6»th Street — TeL BE 7-1941 | 
šiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHHiimiuiF-

A. f A. 
STASIUI GASNERIUI 

mirus, liūdinčius dukrą VIOLETĄ, jos vyrą dr. AL
GĮ PAULIŲ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

JANINA IR RIMAS VIENUŽIAI 
ELENA IR DOMAS GIEDRAIČIAI 

illllllllllltlllllllllllllllllllllliuillllllllliui 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iikvittimai, pildomi 
PILIETYBES PRAlTMAI ir 

kitokia blankai 
įimnnmiiiiiniiiinuHiiitiiiuiiiuHiiunii 
IlilIlIlIlUIIIIIIIIIMIIIIIUIIHIimiUIIIIIIIM 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

T e l 376- 1882 a r b a S76-5996 
1IIIII1IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUU11U1IIIIIH 

10% — 20% — $0% pigiau mokėsit 
u i apdrauda ano usnies ir automo
bilio paa mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

7341a Ir Richmond — 6 kam*. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas. 
Didelis ir gsaius kiemas. $48,000. 
72-ra a Washtenaw —5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 mas. garažas. $51.500. 
62-ra ir Arteslan. 4-rių butu mūr 
$10,000 pajamų. Kaina $75.000. 
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininko 
paskola už 12%. 
Marųuette Parko apyL — liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virs $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2961 West 6Srd S t r e e t 

TeL 436-7878 

• • * • • • • » • • * < 

V A L O M E 
KILIMUS D2 BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūHų grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

A R D A V I M U I 

Mūrinis — 5K kamb. 3 miegami. 26 
metų. Kabinetinė virtuve. Keramikos 
vonia. Pilna vandens apsauga. Namas 
labai geras. Prie 72-os arti Kedzie. 

— o — 
Mūrinis 1% aukite. Prie 72-os ir Fran-
ciseo. Geras. Nebrangus'. Savininko 
paskola. 

— o — 
Prie m-m ir •ssjss—1 — Mūrinis. 2 
butai po 0 kamb. Geras. Pigus. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
TeL 778-6916 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

N a m ų pirldmaa — P a r d a v i m a s 

INCOME TAX 
Notariatas _ Verttmal 

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

6529 S. Kedaie Ave. — 778-223S 

WHTTE HEN 
Prima location at 59th and Mozart 
Jewel guarantees lease. Good Cash 
flow. Financing available. Reųuires 
$45,000 cash. 

B. J . I* Bernardo — 2464790 

Atdaras apžiūrėjimui liepos 26-tą d, 
sekmad., nuo 1 iki 4-tos vaL popiet 

3239 Wcst 71st Street 
3-jų miegamų mūr. bungalow. Pui
kiame stovy. Kieto medžio grindys. 
Ąžuolines spinteles. "Built-in" virimui 
krosnis ir orkaitė. Pilnas rūsys. Gra
žus kiemas su vaismedžiais. Tik 
$54,000.00. 

GEORGE VLASIS REALTORS 

TEL. 636-7474 

Brangiai motinai 

A. f A. IZABELEI PEMKIENEI 
mirus, dukroms REGINAI OSTRAUSKIENEI, ALDONAI 
UNDERIENEI ir sūnui dr. KAZIUI PEMKUI taip pat 
jų SEIMU NARIAMS reiškiame gilią užuojautą. 

BRIGITA IR PRANAS TAMULIONIAI 
IR DUKROS 

Skubiai parduodu CORDOVOX 
akordeonų. 

3-jų dailų setas. 
Taip pat parduodu 5 akrus miško. 

Netoli Neisllsville, Wisconsin — (yra 
2 šaltiniai). 

Prašau skambinti telef. 778-5696 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

Perskaitę Draugą, duokite j į kitiems pasiskaityti 

fšNUOM. miegamasis kambarys. Ga
limybė naudotis virtuve. 67-os ir S. 
Campbell apyl. Skambint nuo 9 v. ryto 
iki 3 v. popiet teL 925-7610. 

ISNUOM. butas su dviem miegamais 
Union Pier, Michigan, vasarvietėje. 
Kreiptis tel. Chicagoje VI 7-7457 arba 
616-469-3599. 

CICERO — 6 BUTŲ NAMAS 
1439 S. 50TH AVENUE 

Parduodamas už nupigintą kainą — 
$55,000. Skambint savininkui Telef. 
652-6603. 

DEL ISSIKĖLIMO parduodamas mūr. 
namas su 4 miegamais. 2 vonios. Centr. 
oro vėsinimas. 2 maš. garažas, {ren
tas rūsys. 72-os ir Sacramento apyL 

Skambint 476-4724 

ISNUOM. 5 dideli, apšildomi kamb. 
arti 65-os ir Washtenaw. Tik suaugu
siems. Galima tuojau užimti. 275 dol. 
mėn. Skambint 636-9633. 

ISNUOM. miegamas kamb. Galima 
naudotis virtuve ir kitais patogumais. 
Marquette Parke. Skamb. 776-6367. 

ISNUOM. 5 kambarių butas suaugu 
suaugusiems. Pageidaujami pensinin
kai. Marquette Parke. Skambint teL 
4364136. 

M A R O . U E T T E P A R K E 
3-jų miegamų mūr. bungalow. Pilnas 
rūsys. Virimui pečius ir Šaldytuvas. 
Gražus aptvertas kiemas su medžiais: 
slyva, obelis, kriaušė. Tik $54,000. 
Georgą VlasU ResJton, TeL 636-7474 

ISNUOM. kambariai Baltlc 
tėję, Beverty Shores, Indiana. Geru 
vieta atostogoms. Pusė mylios nuo pa
plūdimio. Skambint (219)—674-7134. 

3KELS83T8B "DRATJCsV 

We'il help you make thė right movė 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti saro nuo
savybe Chicagoje a r bet kur 
Amerikoje, prašome akam-
binti ar užeiti į mūsų įstaigą. 

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį. 

V i r š 5 0 0 - t a i n a m ų 
pasirinkimai. 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pu lask i Road 

Tel. 767-0600 

i 

m 
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DARBŠTUMAS - TURTAS noksta. Tai ne ūpo darbas, bet įsi 
į fa Įėjusios tautoje sistemos išva-

Kai kas sako, kad didžiausias tingasis Fordas vadinamas JAV | da. Todėl nuo mažens sistemin-
vaistas nuo visokių tuščių kai-1 automobilių karalium savo iš-'gai reikia jaunas kartas lavinti 
bų yra sąžiningas darbas. Ne-1 leistoj knygelėj ipataria, kaip tvar- darbštumo ir sąžiningumo, 
žiūrint koks ]is bebūtu —rankų: kyti savo gyvenimą ir praturtėti, 
ar proto. Neveltui sakoma, kad Į Jis rašo, kad daug vargo ir dar-
darbas yra žmonių laimės šalti- bo įdėjo kol per ištvermingumą 

tegalėjo sau geresnę ateitį pra
skinti. O tokių pavyzdžiu yra 
daug. 

j svarbiausias turtas — amžiais Į r^ūsy laimėjimai išaukštins mus ir nuveikti darbai, tada tauta su- j DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. liepos mėn. 25 d. 

nis. Pavyzdžiui — viena ameri
kietė buvo pertekusi turtu ir moks 
lu, bet ji kažkodėl nematė tiks
lo ir prasmės gyventi. Kai prisi
vertė dirbti ligoninėje slaugės 
darbą, išgaravo iš jos mistiškos 
nuotaikos, surado savyje laimės 
ir džiaugsmo šaltinį. 

Mes dažnai stebimės žmonijos 

Darbas yra gyvenimo kelrodis, 
o nedarbas — skurdas, sako žmo 
nių išmintis. Tačiau, kaip gyve
nimas, taip ir darbas yra labai 
įvairus. Jį reikia ne tik sąžiningai, 
bet ir sąmoningai dirbti. Juk ir 

Kultūringų tautų pažanga '• raumenimis dirbant, reikia tam 
glūdi darbštume: inteligencijos į tikro išmanymo, 
plačioji kūryba, technikos milži- j Seniai yra tyrėjy nustatyta, 
niška pažanga, įvairūs išradi-; kad pažangus tautos gyvenimas 
mai, gausi literatūra. Darbinin- j yra amžinas karas su visa tuo 
kų darbo pamėgimas jiems gar- j kas atsilikę, kas aprūdiję. Jei žmo 

pačius, kai darbo tauta sudės vi 
są triūsą į vienas svarstykles, ku
rias išlaikys ne vien žodžiai, bet 

sikurs sau laimę ir gerovę. 
Jonas Miškinis 

1 

A. f A. ALFONS SPEČIUS 
Gyveno Burbank, Illinois. Anksčiau gyveno Chicago, Illinois, 

Roselande. 
Mirė liepos 22 d., 1981 m., 9 vai. vakaro, sulaukęs 85 m. amž. 
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 68 metus. 
Priklausė S.L.A. 63-čiai kuopai. 

Kūnas pašarvotas Lukas koplyčioje, 1333 W. 127th Street, Calu-
met Park, Illinois. 

Laidotuvės įvyks Šeštadienį, liepos 25 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į S.S. Petro ir Povilo parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: Sūnus Albertas su motina Filimi-
na, Lietuvoje sesuo su šeima b- kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Laidotuvių direktorius Lukas — Telefonas 388-1800. 

• 

A. f A. STASIUI GASNERIUI 
m i r u s , 

mieloji VIOLETTA, mes esame kartu su Tavimi, Tavo 
MAMYTE ir SESUTĖMIS bei jūsų ŠEIMOMIS šiame liū
desio laikotarpyje. 

Illinois Lietuvių Gydytojų ir Dantų Gydytojų 
Pagelbinis Moterų Vienetas 

kultūros pažanga ir nuostabiais į bę duoda, o kitus jv pažangumas gaus drąsa yra gaji, neturi nuslo-
technikos išradimais. Tačiau ne stebina. Tautos darbštumas yra Į pinti ir jo valios. Tik tuomet, kai 
visi (pagalvojame kad žmonės mi 
nėtus dalykus pasiekia tik darb
štumu, ilgu ir kietu darbu. 

Žmogaus proto darbo dėka tu
rime nuostabių dvidešimtame 
amžiuje išradimą, apie kuriuos se
novėje žmones nė sapnuote ne
sapnavo. Žmogaus protas ir rau
menų darbas pastatė didelius 
miestus, sudrėkino didelius plotus 
smėlynų, nusausino milžiniškus 
plotus balų ir ežerų. Vadinasi 
darbas — miškus ir pelkes pada
rė puikiomis miestu gatvėmis ir 
tiesiais keliais. Žinoma, ne visi 
kraštai gali vienu užsimojimu to 
(pasiekti. Padaro tą tik darbščiu, 
patvariu darbu. Visus sunkumus 
nugali ne aimanos bei dejavimai, 
bet ryžtingas darbas. 

Ką sako apie tai istorija? Tau
tų istorija kalba, kad mažos, bet 
kultūringos, vikrios, vieningos ir 
ryžtingos tautos daugiau sužiba 
mūsų planetos horizonte už di
džiąsias. Kodėl? Todėl, kad jos 
buvo darbščios. 

Krikščionybės įsteigėjas Kris
tus besibailinantiems savo mo
kiniams yra pasakęs: "Nebijoki
te, mažas būreli, dangiškajam Tė
vui patiko parengti jums dangaus 
Šaraliją"; atseit — ateitį. 

Žinoma, žmogus žmogui, dar
bas darbui nelygus. Kiekvieno 
sveiko žmogaus raumenys ir sme
genys darbo reikalingi. 

Garsusis Nobelio premijos lau
reatas Hendrik die Man yra iš
leidęs 300 puslapiu knygą "Der 
Kamf die arbeits freude", kurio
je plačiai išvysto klausimą, kaip 
per darbą iškovojama džiaugs
mas ir laimė. Pasak autoriaus, 
džiaugsmas tampa tarytum vy
riausiu žmogaus užmokesčiu ir 
siekiamuoju tikslu. Labai svarbu, 
kad žmonija mokėtų surasti ir 
įvertinti tą didijį kovos ir pasiry
žimo momentą, tą susikaupimą 
savyje, kad žmogus per ilgesnį 
laiką besidarbuodamas, išvystų 
savo pastangų vaisius. Kada per. 
darbą žmogus kuria, jo tikroji ver- i 
tė labiau iškyla, savigarbos jaus
mas įsigali jo sieloje. Ryžtingu
mas geresnę ateitį praskina. i 

šiame atominiame amžiuje; 
daug kur neužtikrintas rytojus 
žmones išstūmė iš normos, iš gy
venimo ritmo. Daug žmonių dau
giau iš gyvenimo tikėjosi, nei ga- j 
Įėjo gauti. Daugelis svajojo ma- į 
žiau dirbti ir greit pralobti. Deja, i 
svajonės ir pažadai tik pasakose ir į 
sapnuose teįmanomi. Sąmoningi j 
piliečiai žino, kad tik realusis gy
venimas geresnę ateitį suteikia 
tik darbščiam ir sąžiningam žmo-

. F"-
Juk daugeliui yra žinoma, kad 

tik 16 valandų darbas į parą ir 
valingas pasiryžimas Edisonui te
leido tiek išradimu padaryti ir 
nemirtingojo vardą įsigyti. O tur-

«l»IIH.IIHIMMM»'IIMIMHmHHItH|tMIHMI' 

P L U M B I N G 
Lionnd, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu-
v#s ir vonios kabinetai. Keramikos ir 

. kt plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. | automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavarde ir telefoną. 

A. t A. STASIUI GASNERIUI mirus, 
žmoną ALDONĄ, dukras: GIEDRA, VIOLETĄ, GRAŽI
NĄ, LAIMĄ ir DALIĄ, žentus ir vaikaičius seseriškai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJOS 
VADIJA 

* 

SERAFINAS — 6S6-2960 
IHIIMIIIIIMIIIIIIIIIIII I I I 

HIHItntflMIIMIHIIIIItllllllltlllllllHllflllllt 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir paprastos. Radijai, 

Stareo Ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2846 W. 68 St^ td. 776-1486 I 
wwiniiiiiiiii"iiiiiiii»iiiiiini»umuiiuia i 

Skautininke 
ALDONĄ GASNERIENC ir šeknę, 

netekus vyro ir tėvo a. a. Stasio, nuo-
širdžiai užjaučiu. 

BIRUTĖ KOŽICIENĖ 

A. f A. 
Inž. JUOZUI SAKALUI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą žmonai ADELEI, dukrai 
JOANAI su ŠEIMA ir sūnui PRANUI. 

STASĖ IR BRONIUS PRIALGAUSKAI 
STEFA IR VYTAUTAS PRIALGAUSKAI 
JŪRATĖ IR HERBERT GOSLIN 

A f A . 
IZABELEI PEMKIENEI mirus, 

Mielas KAZĮ, dalinamės Tavo liūdesiu su Tavimi, 
Tavo SESUTĖMIS ir Jūsų ŠEIMOMIS, netekus bran
gios MOTINOS. 

STASĖ IR IGNAS 

Brangiai motinai 

A. f A. LIUDVIKAI BUTKIENEI 
Lietuvoje mirus, jos dukteriai dr. JULIJAI ir dr. ZIGMUI 
SMTLGAMS bei jų šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

DALIA IR ALGIS ANCEVICIAI 
ALEKSAS SMILGA 
GRAŽINA IR VYTAUTAS SENKEVICIAI 
ADELĖ IR ANTANAS VERBICKAI 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 

ANTANO BALČIŪNO 
Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis, bran

gus Antanai, atskyrė Tave nuo manęs 1978 metais lie
pos 26 d. 

Už a. f a, Antano sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 
Tėvų Marijonų koplyčioje liepos 27 d. ir Švenčiausios Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioj, liepos 27 d., 7:30 v. ryto. 

Gregorinės šv. Mišios atnašaujamos visą liepos mė
nesį. 

Nuolankiai prašau pasimelsti už a. t a. Antano sielą. 
Nuliūdusi žmona Margarita Balčiūnienė. 

Brangiam Tėvui mirus. 
V I O L E T Ą P A U L I E N C , 

jos vyra dr. Algį ir seimą, jos motina Aldo
na Gasneriene bei seseris Giedrę, Gražinę, 
Laimę su šeimomis ir Dalie giliai užjaučia
me. 

VIDA IR ALGIS GLEVECKAI 
JOLANTA IR ŠARŪNAS PECKAI 
DALIA IR ARVYDAS TAURAI 
BIRUTĖ IR ŠARŪNAS TAURAI 
LAIMA IR PETRAS ŽLIOBAI 

Idėjos broliui 

A. f A. STASIUI GASNERIUI 
amžinybėn išplaukus, žmonai ALDONAI, DUKROMS, 
ŽENTAMS, VAIKAIČIAMS ir kitiems artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

PREZ. A. SMETONOS LAIVO 
JŪRŲ BUDŽIŲ ĮGULA 

A. f A. STASIUI GASNERIUI 
m i r u s , 

jo žmoną ALDONA, dukteris GIEDRA, VIOLETĄ, 
GRAŽINĄ. LAIMĄ su ŠEIMOMIS ir DALIĄ giliai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

SKAUČIŲ VĖLUNGIŲ BŪRELIS 

A. + A. STASIUI GASNERIUI 
mirus, žmoną ALDONĄ, dukras: GIEDRĄ, VIOLETĄ, 
GRAŽINĄ, LAIMĄ ir DALIĄ, ŽENTUS, VAIKAIČIUS 
bei kitus GIMINES nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

IRENA IR ALBERTAS KERELIAI 
IR ŠEIMA 

Mylimam tėveliui 

1 1 A. STASIUI GASNERIUI minis, 
mielą sesę VIOLETĄ PAUUENE ir jos ŠEIMĄ liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame. 

"NERIJOS" TUNTO "NENDRIŲ" 
GINTA RIŲ ĮGULA 

A. f A. 
STASIUI GASNERIUI mirus, 

jo žmonai ALDONAI, dukroms GIEDREI, VIOLETAI, 
GRAŽINAI, LAIMAI ir DALIAI, ŽENTAMS, ANŪKAMS 
ir kitiems GIMINĖMS reiškiame gilią užuojautą. 

ANELĖ IR KLEMENSAS ŽUKAUSKAI 
VIRGINIJA IR BRONIUS ŽUKAUSKAI 
JULYTĖ IR VLADAS ŽUKAUSKAI 
IRENA IR JONAS ŽUKAUSKAS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California A venue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4e>05-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-174 1-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. - Stanley P. Evans 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47t»-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO LITUANICA AVE Tel YArds 7-1138-3° 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2424 W. b°th STREET Tel. REpubl.c 7-1213 
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111 Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE Tel LAfavette 3-3572 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. LITUANICA AVE. Tel YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HALSTED STREET Tel YArds 7-1*11 

VASAITIS - BUTKUS 
I44o SO 50th AVE . CICERO, ILL Tel. Olympic 2-1003 

CHARLES STASUKAITIS 
Gordon Funeral Home 

172° S HALSTED STREET Tel. 226-1344 



I 

DRAUGAS, žeStadienia, 1981 m. liepos mėn. 25 d.) 

x Rugpiūčk) 2 dieną visi ke
liai ves į "Draugo" gegužinę, 
kuri bus sodelyje ta rp ' 'Drau
go" pastatų ir marijonų vie
nuolyno, 4545 W. 63rd St. Ge
gužinė prasidės šv. Mišiomis 
12 vai., po to bus pietūs ir pa
bendravimas su draugais ir pa-

X Vytautas Skuodis, Ameri-1 žjstamais. Malonu bus praleis-
koje gimęs Lietuvos politinis ka- į ti vasaros popietę lietuviškoje 
linys, turi (ar turėjo) giminių j atmosferoje. Kviečiami atvykti 
Chicagoje. Tai praneša vienas į ir pakviesti savo kaimynus, 
turistas, lankęsis Lietuvoj pr ieš ' x Antanina Vepštienė, labai 
daugelį metų. Žinantys daugiau gerai pažįstama Chicagos lietu-
apie šią giminę, prašomi kreip- viams, buvo sunkiai susirgusi 
tie į "Draugo" redakciją. Tai ! ir ligoninėje išbuvo net kėlias 
gali būti naudinga informacija.[ savaites. Dabar jau y ra grįžusi 
bandantiems padėti kalinamam namo ir čia ilsisi gydydamasi. 
V- Skuodžiui. i Draugai ir pažįstami ligonę ga-

X Dalia Katibute-Boydstun, į lėtų aplankyti jos namuose ar 
Ph. D., prieš porą metų atsi- i bent paskambinti tel. H E 4-
kėhisi gyventi į Chicagą. da- \ 1476. 
bar labai aktyviai įsijungė į Į x m s R y ~ u ̂ ^ r e n . 
Ateitininkų namų veiklą. Ruo-

CHICAGOS ŽINIOS 
ŠVYTURYS AKLIESIEMS j NUOTYKIŲ DRAMA 

giamuose seminaruose dar yra 
šiantis gegužinei, ji savanoris- į ^ ^ ^ norintiems daly 
kai ėmėsi įsipareigojimų pagel- v a u t i n K u l t ū r 0 s ^ ^ ^ ^ 
bėti Ateitininkų namams tokią ^ ^ ^ ^ v y k g mgp 2 9 0 
gegužinę surengti. | ̂  E i t a a n i g t j k o s seminaras 

x Stasys ir Natalija Rauc- i vyks rugp. 9-23. netoli Akrono, 
kinai, iki šiol ilgą laiką gyvenę į ohio valstijoje. Kreiptis: PLJS 
Brighton Parke, persikėlė gy- • Ryšių centras, Seminarų komi-
ventį į naują vietą Marąuette s į j a 5520 S. Claremont, Chi-
Parke. Jų dabartinis adresas i cag0 , IL, 60636; tel. 312—778-
yra toks: 6835 So. Talman Ave., i 2200. 
Chicago, UI. 60629, tel. 476-
2191. 

Vaizdas iš Lietuvių festivalio Chicagos 69-toje gatvėje. Fone matyti Baltic Associates 
kryžiumi. 

"bakūžė" su lietuvišku 
Nuotr. L. Meilaus 

Chicagoje veikia "Švyturys j Organie teatre, Chicagos šiau-
Akliesiems" — centras, ku- ! rėje, statoma berniuko nuotykių 
ris akliems padeda išmokti drama "Adventures of Huckle-
skai tyt i , rašyti , amatų, turėt i i berry Finn", sukurta pagal 
savo bendrus pasilinksminimus. '. Mark Twain veikalą. Drama — 
Šis cen t ras įsteigtas 1906 m. ir i vaikams, bet įdomi ir suau-
y r a vienas didžiausių Ameriko- I gusiems, kaip inscenizavimas li
ję pagalbos centrų akliesiems. | teratūrinio veikalo. 
Šiemet birželio mėnesį jis at
šventė 75-rių metų gyvavimo 
ir veiklos sukaktį. 

ĮKLIUVO PIKTADARYS 

GRIEŽČIAU KONTROLIUOS 
SUSISIEKIMĄ 

Mere J. Byrne ryžtasi griež
čiau kontroliuoti susisiekimą. 

Teisman patrauktas J. Ri-! kur pastebėta daug iškrypimų, 
chardson, 60 m., buvęs New Numatoma, kad tokiu kontrolės 
Town viešbučio gyventojas, kai- j direktorium bus paskirtas M. 
t inamas padegęs viešbutį. Gaiš-! A. Cardill, O'Iiare aerodromo 
ro metu žuvo 4 žmonės, buvo \ operacijų direktorius ir 13-to 
sužeisti 18. | demokratų wardo prezidentas. 

PASMERKĖ MIRTI NUTEISfi DEL STATULOS 

IŠ A R T I IR T O L I 
i. A. Rimas ©esonis, JAV LB VALSTYBĖSE 

i Visuomeninių reikalų tarybos 
- TarpreUginio komiteto pa- j n a r y s ^ t u v i a m s atstovavo 

j gelbėti sovietų žydams Philadel-1 W a s h i n g t o n e į v y k u s i a m e a r t i . 
j x Mažosios Lietuvos Rezis- phijoje kvietimu JAV krašto; m Q p r i e t e l i a u s p r e l a t o c ^ B a 
!tencinio Sąjūdžio suvažiavimas valdybos vicepirm. Aušra Zerr | roni pagerbime. Prel. Barčui,, 

— Visose gausesnėse Aust ra
lijos lietuvių bendruomenėse bir 
želio mėnesį buvo iškilmingai 
atžymėtos pirmųjų masinių Lie
tuvos gyventojų trėmimų į Si-

40-sios metinės. Vienas 
x Ona ir Stasys Piežai m g - ! ^ JįT l 2 ir 13 d. Lietu-i ir Philadelphijos L B apylinkės I 'čtiriSTm&m* ' jAV-se ^ra-1 p a g r i n d i n i ų 

- h. -J - • : — * =• «-aB—*» t a u t>m i* sąjuozio J A V se p ra | M e l b o u r n e > k u r t ragiškojo bir- i mų savininkų draugija gavo 

Cook a^skr. kriminalinis teis- j 'Už sutepimą dažais naujos 
mas nuteisė mirt i L. Mack, 26 Joan Miro skulptūros Chicagos 
m., kur is birželio 11 <\. apiplėš-. miesto centre Cr. Nyholm. 24 
damas TTnited Savings bendro- m., nuteistas 30 mėn. sąlyginai 
vę 500 W. 119 St., Chicagoje, • dar užmokėti statulos r.uva-
nušovė sargą Joseph Kolar, 59 tymo išlaidas — 17,037 dol. bei 
m. Egzekucija turėtų vykti 70 dol. teismo išlaidų. Statulą 
spalio 23 d., bet sprendimas dar apliejo dažais, nes ji jam ne 
bus apeliuojamas. 

BAUSME D«L 
NEPARDAVIMO 

J. B. Kent ir Oak Brook na-

bažnyčioje San Piere švęs savo 
vedybinio gyvenimo 55-rių me-

a. a. prel. A. Briškos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčio
je prieš 55-rius metus, šiose 
šv. Mišiose San Piere, Ind., da

rumą, ragindamas, kad t a u t o s lijono dolerių už panaikinimą I 

minėjimų įvyko 
piucio 16 d. Visų šventųjų par. ^ T a u t i n i u o s e „amuose. Chi- j valdybos pirm. Teresė Gečiene j ̂ į j | ^ į į , , l 8 „ v a d o v a s £ • , 

cagoje. Numatytos keturios pa- \ dalyvavo Baltch institute Phila- c J g r v y r i a u s y b ė j e želio sukakties proga buvo su- teismo jsakymą sumokėti arti 
skli tos. kurias skaitys žinomi I delphijoje įvykusiame JAV kon-j J £ L ^ a n d l J S Z i ! T e n ^ P*""*0* "* ™™ t r e m " I *"*" ^ n U O S t ° h U UŽ k h u d y ' 

tų sukaktį Jie buvo sutuokti M L B a m e m M t sąjūdžio vei-! gresmenų L. Coughlin ir W. L d t d t p a r t a m e n t o vice-
„ ., ™. , 1......,nc,x......... k ė . a . M Gelžinis, A. Lyman-įGray pagerbime. Pagerbimo; minfsterįa, 

tas, M. Brakas ir J. Stikliorius. metu LB atstovės turėtuose po-
Uždarame posėdyje bus svars- kalbiuose kėlė svarbą neužmirš-1 — Kaaao Jankūno, JAV LB 
tomi M L. Rezastencinio sąju- ti ir kitų Sov. Sąjungos paverg- j New Jersey apygardos pirmi-; t ragedija niekad neišblėstų jų pirkimo sutarties, sužinojus, 

lyvaus visi keturi jų vaikai ir; ̂ ^ v į i k l o s i r organizaciniai rei- • tų tautų persekiojamųjų. j ninko, laišką redakcijai išspaus- j širdyse i r kad jos prisiminimas \ kad perka juodieji. 
15 anūkų. Per Mišias giedos k a l a i šeštadienio vakare vyks ! — Dana ir Mintautas Sodei- į dino New Jersey valstijoje lei-1 sudarytų nuolatinį akstiną ko- N A U J A BIBLIOTEKA 
jų duktė Bernadeta Shaner, fcl||ri|lf|,, Suvažiavimo progra-'' ^ai, gyv. Torrance, Calif., at- j džiamas dienraštis "The Star—; voti ir dirbt i tėvynės laisvei, i 
Blackhawk College, Kewanee, j m o g • feug s k e l b i a m a gpa u_ šventė savo vedybinio gyveni- j Ledger" š. m. birželio 10 d. lai- Į Akademijoje, be lietuvių ir ki-1 Chicagos miesto vadovybė nu-
Hl., profesorė ir vargonuojanti d ( . a r t i r n i a u s m l a i k l l . S u v a _ mo 25-rių metų sukaktį šeimos j doje. Laiške prisiminta Baisio- i tų pabaltiečių, kalbėjo taip p a t I sprendė skirti 33.8 mil. dol. or-
šv. Antano lietuvių par. baž-1 M a v i T T l Q p . l o h o a ahic^^ Mažo- ir draugų tarpe birželio 25 d. i Jo Birželio įvykiai, iškeliama | australai veikėjai, jų ta rpe bu- į ganizavimui statybos naujų bi 
nyčioje Kewanee. Po pamaldų 
bus pietūs Piežų namuose North 
Judson netoli San Piere. Lnd. 
ž u r n ^ i r ilgametis redaktorius į į T j į į j ^ į i ' į " į a m f l n i 

patikusi. 

PLANAVO PAGROBTI 
REAGANO SCNŲ 

Teisiamas portorikiečių tero
ristų vadas Oscar Lopez Here
ra pareiškė, kad jie buvo pla
navę pagrobti prezidento Rea-
gan sūnų, kuris būtų paleistas, 

t inius ir akademija. Pamaldų j mą juodukų seimai nusipirkti k a i g k a l e j i m o i š l e i s t u n 

metu kun. Pranas Vaseris sa- į t ame priemiesty namus. By-; t o r i k i o č i teroristų, šie tero-
vo žodyje kreipėsi ypač j j au - , Jos ^kėlėjai^Jmvo^reikalavę mi-; ristai j v y k d ė k d a u g s p r o g d į . 

nimų Chicagoje. Prezidento sū
naus pagrobimo smulkesnius 
planus papasakojo Alfredas 
Mendez. 28 m., vienas iš tero
ristų. Vienuolika portorikiečių 
teroristų buvo 1980 m. areštuo
ti Evanstone. 

žiavimą globos Chicagos Mažo- "" draugų tarpe 
=ios Uetuvos lietuvių draugi- Vaišes tėveliams pagerbti su-; Sov. Sąjungos nepaklusimas jų ; ves par lamento narys Wilcox,; biiotekos rūmų. Tam yra su 
jos t a m tikslui sudarytas ko- r«ngė jų vaikai Angelė ir Rai- j pasirašytoms sutartims, išvar-1 išreikšdami savo solidarumą pa- | da ry t a specialia organizacija 
mitetas, kuriam vadovauja prof mundas. 

St. Pieža rugpiūčio 18 d. s u - ! B u n t i n a g Komitetas stengsis JAV LB Visuom. reflt. ta-

dinami kai kurie suimtieji re- I baltiečiam ir jų laisvės bylai. ' Library Place Development As-
zistentai. Pažymėtina, kad mi-: — A. a, Juozas Andrikonis sociation. Pagal numatytą pla-
nėtame laikraštyje K. Jankūnui mirė birž. 24 d. savo bute H o - ; ną nauji bibliotekos riimai bus 

lauks 76-rių metų, ta ip pat pagi 
jusi yra i r Ona Piežienė, anks
čiau dirbusi Chicagos laikraš
čiuose. Atostogų jie išvažiuos 
prie Atlanto į Ocean Isle, N. 
C., kur jiems vaikai išnuomojo 

parūpinti nakvynes iš toliau at-. £ B k r a š t o v a i d y b o s vicepirm 
vykusiems asmenims. Tikimasi! A u š r a Z e r T ( naujasis L B ikraš-
gausaus ir darbingo suvažiavi-; t o v a i d y b o s Washingtone ryši-; 
m o - ; ninkas Viktoras Nakas ir Jau-

x Dr. Justinas Pikūnas i š ! n i m o sąjungos atstovas Linas 

rybos pirm. Alg. Gečys, JAV k e ] i g k a r t u s m e t u o s e pavyksta; ba r te , sulaukęs 72 m. amžiaus, devynių aukštų su 30 aukštų 
įsiterpti su lietuviškais reika
lais. 

URUGVAJUJ 
apartmentą. St. Pieža ir dabar Detroito. Mich., mokėdamas me-1 KojeHs birželio 11 d. dalyvavo j —Mirė Gbdys Druktemytė -
reiškiasi įvairioje žurnalistinėje ; tinę "Draugo" prenumeratą. \ Washingtone įvykusiame naujai j Vaituuonienė, Marija šimanskie-
ir karitatyvinėje veikloje. I pridėjo 10 dol. aukų lietuviškai; sudaryto ad hoc komiteto rū-1 nė, Kazimieras Zigmantavičius, I k e l i vaikaičiai. 

" . . . . . spaudai palaikyti. Nuoširdus; P i n t is Pabaltijo valstybėmis ir Antanas Migelinskas, Jurgis Ku- į _ Birželio mėnesį Melbourne ' Goldblatt krautuvių tinklas, 
x Rezervuokite rugpiucio 9 d.,, a č i ū_ į Ukraina pasitarime. I pasita- , činskas, Marija Vaičienė, Juozas : b u v paski r ta lietuvio dailinin- i dėl finansiniu sunkumų bankru-

Velionis buvo kilęs iš Zarasų rezidencine dalimi ir su 37 aukš-
apskri t ies. Lietuvoje t a r n a v o ; tų bokštu raštinėms. Pi rmas 
giisarų pulke, buvo šaulys, do- ] aukš tas bus skirtas krautuvėms, 
mėjosi lietuviška spauda ir ją į Biblioteką numatoma statyti 
skai tė . Laidotuvėse dalyvavo \ P r i e S ta t e ir Van Buren sankry-
beveik visi Hobarto kolonijos; žos. 

T . , . _ ^ „ _ _ _ a APMOKĖS SKOLINTOJAMS 

MENŲ TARYBOS 
DIREKTORIUS 

Nauju Blincis .anenų tarybos 
egzekutyvo direktorium išrink
tas Carl J. Petrick iš New Me-
xico. 

c i , t m . . . ^ . . . . . . r ~ - * - - - » , » u r u ( , - » * « « ix^vxv^ u a ^ i u n finansinių sunkumų 
* * ™ ^ c « e P 0 >»«tootoja- _ . . ^ H , , ^ : 5 : n m ^ a t v y k o P 6 ^ "kongresine-. Bakša, Ignas Jankauskas, Ete-į k o Henriko Šalkausko va rdo i tavęs, vistiek savo skolintojams 
žuvautojej klubo metmet gegu- x Prof Edva rde ,Babnys ^ n a i i r septynių M t ų k o n g r e s . b i e ta Naruševičienė, Vincas Ma-; ^ ^ ^ m teko j a u n a m aust- pažadėjo viską apmokėti. Tai 
zinei. AtsigaivmKite gražios Champaign, BĮ ka r tu su pre-į m e n ų š t a b o n a r i a i P a s i t a r i r n o tikas, Ignas Dubauskas, Kaži-; r a l u i J į Robertui Jacks Kas - pranešė 
gamtos aplinkoje. Puiki proga \ numerata uz "Draugą" atsiun- m e t u k o n g r e s m e n a i bandė at- mieras Stankevičius, i f eMr ta ^ S ^ ^ ^ ^ £ 2 L ^ 
pasportuoti ir pabendrauti. G a u - ! « ir 5 dol. aukų lietuviškai s i k l a u s t i p a b a l t i e č i ų i r ukrai- Dažinskienė. Viktoras Vadeika. I d o d a i l ėToremi i a S e L ė 

Nuoširdžiai niečių atstovų, kokie klausimai m fantais loterija, gardūs tau- į spaudai palaikyti 
tiški valgiai ir gėrimai. Vieta — ' dėkojame. 1 j i e m s š i u o „ ^ ^ labiausiai rūpi, : AUSTRALIJOJE 
Klubo ūkis prie Antioch, UI.,; x j ^ Kavaliauskas iš Chi- ir prašė nustatyti jų prioritetą.; _ . 

šoaure nuo 173^io kebo. (pr.) . , . D r a u g 0 - . p r e n u m e r a U atsiuntė^ pat dalyvavo valstybės sekre- : Jj»J~« Swdat! d o *™™*™ paskyrimą, iškė-
x Atostoga s e i m a s Gintaro 5 dol. aukų savai spaudai stip- tonaus W ^ t y v , w m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ Reikš- « ^ t u v i ų įnašą į Austral i jos 

var 
do dailės premiją įsteigė savo 
sūnaus atminimui lietuvio dai
lininko motina Ona Šalkauskie
nė. Austra lų spauda, pranešda-

va«rvfct*je ant MicM&ui efo- i r i n t i - Labai aaū . 
ro kranto, Union Pfer )an pra- x A m K skrabutan iš Chica-
rfdėjo. Kviečiame atvykti ir g 0 m^ k a r t u ^ "Draugo" pre-
paaidžiaugti visais vasaros ma- n u m e r a t a atsiuntė ir 8 dol. aukų 
lonumais. Dėl informacijų ir r e - : Hetuviškai spaudai stiprinti. La-
zervacijų skambint tel. 616 — ' b a i a č i ū 

kultūrinį gyvenimą. 

A. a. OtiHja Snarsktenė 

*6»iS298, arba raSyti adr . : 
Ofataras Resort, 15860 Lake 
Shore Road, I n k n Pier. Michi-

49129. f s k ) . 

x šv. Antano Taupymo ir 
Skolmimo Bendrovei, Willow-
brook. UI., yra reikalinga pa
tyrusi tarnautoja dirbti pilną 
laiką kaip kasininkė (teller). 
Prašome kreiptis į Dennis Gri-

ti. kad birželio 5 d. ad hoc ko- m i n g a k a l b ^ ^,as&kė federahms 
•ritėto vienas iš kopirmininkų J ? ! ^ 1 * * " f HodgiMn. 
kongr. C F . Doughertv pasita- J l s k a l b o - i e P n m m ė £<*hnga Mo- ^ ^ S y d n ė j u j e ir buvo birže-
rimui dėl komiteto veiklos į sa- lot°vo-Ribentropo paktą, nuro-; ] i o 26 d. palaidota. Mirė su-
vo įstaigą buvo iškvietęs Alg d e S < m e t ^ dviveidiškumą ir sa- laukusi 80 metų amžiaus. Bu-
Geči ir pareiškė norą su JAV, J T k a J b a baigė sodžiais: « A Š Į V O k i I u s i H 6 M ų apskrities, j t ų £ * * ? £ t v •• • > 
LB-ne glaudžiai b e n d > a d a r b i a u - d , d a u o j U M - k a d l C T d o t e m a n c i a ! k i l i m o Kaštinaitė. Jos v y r a s 1913 "i- Benito Mussohni bu-
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Advokatas 
GINTARAS P. 6EPEHAS 

Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v. 
šeStad. nuo 9 v. r. iki 12 • . d. 

ir nagai susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776^168 

•2649 W. 6Srd Street 
Chicago. UI. 60629 

Goldblatto advokatas | «li!i"įiMi!iiiiiiii»iiiiMMnMiiiiiiininiiiii 
kreditorių susirinkime Chicago-1 ™ ^ ^ 
je Advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, iULnoh 60629 

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

žeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Liepos 25 d, 
1593 m. Prancūzijos karalius | E 

Henrikas IV tapo Romos kata
liku. 

1878 m. į VVashingtoną at
vyko pirmoji kiniečių diploma-

būti dalyviu vienoje didžiausių; P r a n a s Snarskis žuvo karo irfe-
Į laisvės priežasčių pasaulio isto- j tu Vokietijoje. 

— Vytauto ir D. Tamulių rijoje: išlaisvinti Pabaltijo vals- ' 
x Brtdipeporto reatorM»ui rei

kalinga virėja (kalbanti lietu 
viakai ar angliškai). Skambinti, bauskas š iuo ' tel . ! 7894)777. 
Gražinai telef. 326-276L fsk.) (pr.) 

x Akiniai -Jnntlrmu į Lietu- x Adeki vSaltmeris iš Keno- į klebonas prel. J 
vą, Kreipkitės į V. Karosaitę — | shos, Wis., su 'Draugo*' prenu-
Optieal Studio 2437 V2 W. Li-1 merata pridėjo 3 dol. aukų, taip 
thuani&n Plata Ct. (69th St.) j pat 3 dol. pridėjo J. Rinkūnas 
Chicago, BĮ. 60629. Telef. — iš Redington Beach. Fla., ir 2 
778-0786. fgk.) dol. už kalėdines korteles at-

x NAMAMS PIRKTI PA- * ? * J S t S P^numera ta 
SKOLOS duodamos mažais me- ?!** Spnn«nikas is Chicagos. 
nesiniais jmokėjimais ir priei-j V l S , e m s n u C * i r d u s a č l u ' 
namais nuošimčiais. Kreipkitės JĮ X Skautai stovyklautojai iš 
Mutual Federal Savings. 22121 Rako stovyklos grįžta šeštadie-

0KUP. LIETUVOJE pirmgimis sūnus buvo pakriks- Į tybes ir joms sugrąžinti teisėtą 
tytas šv. Kazimiero par. baž-: ir demokratišką laisvę i r pa-
nyčioje liepos 5 d. Krikšto tė-j grindines žmogaus teises". Tai j Vytau tas Kafkaris, Vil-
vai buvo Gražina Tamulytė ir I pirmasis Australijos ministeris, j niaus universiteto profesorius, 
M. R. Phalon. Krikštijo par. kuris taip aiškiai reikalavo lais-; drauge su savo bendradarbiais 

Kučingis. \ vės Pabaltijo valstybėms. 

West Cermak Road. — Telef. 
VI7-7747. (ak.). 

x Baltfe Moamneate, 
2821 W. 71 St. TeL 476-WW2. 
Atdara kiekvieną dieną nuo 10 
•aL ryto iki 5 vai. vak. Antrad. 
ir stkmad. uždaryta. (ak.) 

nį. liepos 25 d., t a rp 5 i r 5:30 
v. v. prie Jaunimo centro. 

(pr.) 
x Parduodamas už nedidelę 

kainą 15 metų "Draugo" laik
raščio rinkinys. Kreiptis po 8 v. 
v., tel. 312—778-4275 (pr.) 

981 m. studentų kandidatų kursai Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Nuotr. K. Musonytės. 

per 15 metų atl ikdamas sidab
ro ir jo lydinių tyr imus, a t r a 
do naują i r labai gerą metalų si
dabravimo technologijos būdą. 
Panaudojan t jo išrastą techni
ką, sidabro dangos tampa pus
antros , du ir daugiau k a r t ų 
kietesnės. J o išradimas labai 
aukš ta i vert inamas. V. Ka$-
kar is y ra gimęs 1912 m. Ka
varske. 1996 m. baigė Vytau to 
Didžiojo universitetą. 1956 m. 
chemijos katedros vedėjas, che
mijos fakulteto dekanas, nuo 
1953 m. docentas, vėliau pro
fesorius. Yra paskelbęs daug 
mokslo darbų iš chem. kineti
kos, fotodichroizmo ir elektro
chemijos ant ies . 

vo priverstas atsistatydinti iš 
Italijos premjero pareigų. • 

1956 m. prie Naujosios Ang
lijos susidūrė Italijos "Andrea 
Doria" ir Švedijos "Stockholm" 
keleiviniai laivai. 2uvo 50 žmo
nių. 

1963 m. JAV, Sovietų Sąjun
ga ir Didžioji Britanija pasi
rašė sutartį, draudžiančią bran
duolinius bandymus atmosfero
je, erdvėse ir po vandeniu. 

1971 m. Capetown, Pietų Af
rikoje, dr. Christiaan Barnard 
sėkmingai persodino plaučius 
ir širdį į mirštantį žmogų. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCaiŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIEIJVI 

Tel. : 434-9655 a r t a 717-1717 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Aw&rd Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 do! 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 
St, Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio 


