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SOS! SOS! SOS! 
Tarybų Sąjungos KP CK 
generaliniam sekretoriui, 
TSRS aukščiausiosios tarybos 
prezidiumo pirmininkui Leoni
dui Brežnevui 
Nuorašas : Tarybų Sąjungos 
generaliniam prokurorui 

H e l s i n k i o s u s i t a r i m ų 
vykdymui remti Lietuvos 
visuomeninės grupės 

DOKUMENTAS NR. 27 
Tarybų Sąjungos vyriau

sybei pas i raš ius Helsinkio 
Pas i t a r imo Baigiamąjį aktą, 
ka i kuriose Tarybų Sąjungos 
respublikose susibūrė grupės 
žmonių, pasivadinusių Helsin
kio susi tar imų vykdymui remti 
grupėmis . Jų tikslas — kelti 
a ikš tėn faktus, prieštaraujan
čius Helsinkio susitarimui bei 
Visuotinei žmogaus teisių 
deklaracijai , ir siekti, kad būtų 
į juos a tkre iptas Tarybų Sąjun
gos vyriausybės, taip pat 
pasau l io viešosios nuomonės 

dėmesys tam, kad tie faktai 
būtų at i taisomi. 

Grupių veikla reiškėsi vien 
gyvu a r rašytų žodžiu. 

Tač iau Tarybų Sąjungos 
V y r i a u s y b ė k l a i d i n g a i 
supra tus i jų veiklos tikslą bei 
pobūdį, apšaukė jų veiklą 
an t i t a ryb ine propaganda bei 
agi tac i ja ir pradėjo vieną po 

kito suiminėti šių grupių 
narius ir skirti jiems ilgametes 
bausmes. 

Šitaip buvo doroj amasi ir su 
Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti Lietuvos grupe. 
Rašytojui Tomui Venclovai, su 
leidimu išvykusiam į Vaka
rus, buvo atimta pilietybė. 
Viktoras Petkus prieš trejus 
metus buvo nuteistas 15 metų 
laisvės atėmimo. Šių metų 
pradžioje buvo suimti ir laukia 
tiesmo nuosprendžio du grupės 
nariai: Algirdas Statkevičius, 
gydytojas — psichiatras, ir 
docentas Vytautas Skuodis. 
Kiek žinoma, gyd. A. Statke
vičius y r a laikomas Lukiškio 
kalėjimo ligoninėje, psichiat
riniame skyriuje, kur jo sveika
tai gresia pavojus. 

Mes, visi Helsinkio susitari
mui remti _aetuvos grupės 
nariai, p .eiškiame, kad abu 
šie gere* valios vyrai turi būti 
nedelsiant paleisti, o byla prieš 
juos nutraukta, nes jie veikė 
Helsinkio Pasitarimo Baigia
mojo akto ir Visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijos ribo
se. 

1980. VII . 10. 
Grupės nariai : 

Ona Lukauskaitė-Poškienė, 
kun. Bronius Laurinavičius, 

Mečislovas Jurevičius 

KATALIKAI PASAULYJE 

Trys bado streiką tęsę išskirtų šeimų nariai. Jiems neleidžiama išeiti iš 
buto, tačiau užsienio reporteriai Maskvoje juo? .^fotografavo iš gat
vės. Tatjana Lozansky aplankė jos tėvas, generolas Ivan Jeršov. Jis 
išsigando pamatęs taip suvargusią, suliesėjusią savo dukrelę ir paža
dėjo daryti žygių, kad ji gautų išvažiavimo vizą. Nuotraukoje ji. stovi 
tarp Juri Balovlenkov ir Josif Kibilicki. Vienas išskirtų šeimų narių 
Andrėj Frolov jau gavo žinią iš vizų įstaigos, kad jis bus išleistas ir 
galės važiuoti pas savo žmoną Chicagoje. 

Britų spaudoje 
Didžiosios Britanijos laik

raščia i , kurie šiomis dienomis 
laba i daug vietos skyrė popie
žiaus vizitui, vieningai pabrė
žia, jog Šventojo Tėvo pastora
cinės kelionės pasisekimas 
viršija bet kuriuos numa
tymus . Britų nuotaikas vaiz
džiai išreiškė vienas Škotijos 
la ikraš t i s , pažymėdamas, kad 
J o n a s Paulius II-sis šios savo 
kelionės metu akivaizdžiau
siai paliudijo, jog yra žymiai 
daug iau dalykų, kurie jungia 
k a t a l i k u s su Didžiosios 
Britanijos krikščioniškomis 
Bažnyčiomis, negu tų, kurie 
juos skiria. Popiežiaus vizitas, 
labiau negu bet kas kita, patar
navo krikščionių vienybei. 

Britų laikraščiai vieningai 
pabrėžia, jog retai britų tauta 
y ra parodžiusi tiek nuošir
dumo ir entuziazmo, kaip 
šiomis dienomis priimdama 
pirmą kartą į Didžiąją Bri
taniją atvykusį popiežių. 

P a m i n k l a s popiežiui 
Portugalijos sostinės Lisa

bonos savivaldybė nutarė 
pas ta ty t i popiežiaus Jono Pau
liaus II-ojo paminklą. Pamink
las b u s pastatytas Eduardo 
VII vardo parke, kur gegužės 
14 d. Šventasis Tėvas aukojo 
šven tas Mišias, dalyvaujant 
š imtam tūkstančių jaunimo. 
Paminklu i sukurti yra paskelb
t a s portugalų dailininkam 
skir tas konkursas. 

L ie tuv ių petici ja 
Australijos parlamento ofi

cial iame leidinyje yra atspaus
d in tas senatoriaus Austin 
Lewis pareiškimas, pristatant 
par lamentui Melbourno lietu
vių peticiją su penkiais šim
tais parašų Klaipėdos katali
kų bažnyčios reikalu, ^eticijoje 
a tkreipiamas dėme. / , , kad 
Marijos — Taikos Karalienės 
bažnyčia Klaipėdoje, vienin

telė šventovė pastatyta Lietu
voje po Antrojo pasaulinio 
karo, buvo sovietinės valdžios 
nuo tikinčiųjų atimta ir prašo
ma, k a d Australijos parla- J 
mentas pvr krašto vyriausybe 
K l a i p ė d o s b a ž n y č i o s 
sugrąžinimo klausimą iškeltų 
sovietų valdžiai. 

N a u j a s v y s k u p a s 

Popiežius Jonas Paulius II-
sis p a s k y r ė k a n a u n i n k ą 
Edvardą Samsel, Lenkijoje, 
Lomžos vyskupo Sasinowskio 
pagelbininku. Naujasis Lom
žos vyskupas pagelbininkas 
Samsel yra 42-jų metų amžiaus 
biblinių mokslų profesorius ir 
Lomžos didžiosios kunigų 
seminarijos dvasinis vadovas. 

Už te is ingumą 

Kova už teisingumą pasau
lyje y r a neatskiriama nuo 
tikėjimo ir sudaro esminį ele
mentą seminaristų parengime 
kunigiškajai tarnybai dabar
tiniais laikais. Tai buvo 
pabrėžta Indijoje įvykusiame 
studijų suvažiavime būsimųjų 
kunigų auklėjimo klausimais. 
Formuojant seminaristus Indi
joje, bus siekiama juos giliau 
supažindinti " su Bažnyčios 
mokslu apie socialinį teisin
gumą ir su kitomis krikš
čioniškomis bei žmogiškomis 
' v e r t y b ė m i s , k u r i o s y r a 
neatskiriamai susijusios su 
pačios krikščionybės sąvoka ir 
su krikščionybės skelbimu 
šiuolaikiniam pasauliui. 

P r i e š n a i k i n i m ą 

Žmonių meilės apaštale ir 
Nobelio Taikos premijos 
laureatė motina Teresė iš 
Kalkutos paragino demogra
finio prieauglio problemą, 
ypač ūkiniai besivystančiuose 
kraštuose, spręsti ne gyvybės 
naikinimu — abortu, bet įsūni
jimo, vaikų adoptavimo keliu. 
Kalbėdama viename susi-

Irakas nutraukė 
karo veiksmus 

Teheranas . — Užsienio ste
bėtojai, komentuodami Irano-
Irako karą, teigia, kad, nepai
sant didelių nuostolių dėl 
naftos prekybos sumažėjimo, 
dėl miestų, tiltų, kelių sugrio
vimo, Iranas, ypač jo revoliu
cinė vyriausybė daug laimėjo. 
K a r a s a t g a i v i n o pe r sų 
nacionalizmą, sustiprino tauti
nį sąmoningumą. Net ir seniai 
nerimaujančios Irano tautos, 
kaip kurdai ar baluchai, 
pradėjo bendrai remti valsty
bės karą prieš kaimyninį Ira
ką. Ajatolos Khomeinio 
režimas gavo laiko susitvarky
ti, sustiprinti savo mulų ir 
revoliucinių komitetų vado
vaujamą biurokratiją, susilp
ninti revoliucijos priešų 
grupuotes. Opozicijos grupės, 
ypač liaudies kovotojai (muja-
hedeenai) neteko apie 1,800 
savo narių, likusieji arba 
pabėgo į užsienį, arba sulindo 
į pogrindį. Naujų opozicijos 
narių organizavimas susilpnė
jo. Paryžiuje mažiau besigirdi 
Bani Sadro, buvusio prezi
dento, p ranašysč ių , kad 
Khomeinio režimas greit suby
rės. 

Paskutiniųjų mėnesių Irako 
nesėkmės kovos lauke irgi 
pakenkė opozicijos grupėms, 
kurios gaudavo ginklų ir 
instrukcijų per Iraką. Kariuo-

rinkime Vakarų Indijoje, moti
na Teresė paragino šeimas 
nepageidaujamus vaikus ati
duoti žmonių pagalbos organi
zacijų globai. Gyvybės naikini
mas , p a ž y m ė j o j i , y r a 
priešingas kiekvieno sveiko, 
normalaus žmogaus prigim
čiai. 

menė ir kitos ginkluotos 
revoliucinio Irano organizaci
jos neturėjo laiko domėtis poli
tika ar vidaus negerovėmis. 
Užsiėmę fronte, Irano pulki
ninkai negrasino esamam 
režimui. Per trumpą laiką 
Irano opozicijai pavyko nužu
dyti apie 1,000 revoliucijos 
veikėjų ir eilę svarbiausių jos 
vadų. Pastaruoju laiku atenta
tai, gatvių kovos ar sprogdi
nimai visai pranyko. Laimė
jimai prieš Iraką pakėlė tautos 
pasitikėjimą ir sužadino vil
tis, kad vidinė padėtis vis 
gerės. 

Su dideliu nepri tar imu 
Irako-Irano karą stebėjo 
Sovietų Sąjunga. Nors Irakas 
senas Maskvos bičiulis, jam 
buvo nutrauktas didesnis 
ginklų tiekimas, nenorint 
supykinti Irano, į kurį Krem
lius žiūri su didelėmis vil
timis. Dėl šio karo Maskvos 
propagandistai, kaip ir dėl 
visų kitų pasaulio konfliktų, 
kaltina Jungtines Valstijas. 
Vilniaus „Tiesa" gegužės 30 
rašė: 

„Šis niokojantis karas visai 
nereikalingas nei Irakui, nei 
Iranui. Dėl jo nebeliko anks
čiau kai kuriose ekonomikos 
šakose turė to potencialo, 
sumažėjo ir abiejų šalių tarp
tautinis autoritetas. Anksčiau 
tiek Iranas, tiek ir Irakas 
stovėjo antiimperialistinės 
kovos Artimuosiuose bei Vidu
riniuosiuose Rytuose avangar
de, buvo svari jėga, tramdžiu
si sionistų agresorius. Dabar 
dėl tarpusavio kivirčo nebeli
ko laiko ir energijos kovoti 
prieš imperializmo intrigas 
šiame regione. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— PLO vadai Libane paskel
bė, kad karo paliaubos nelie
čia palestiniečių. Izraelio kari
nė vadovybė paskelbė, kad 
Libane paimta daug belaisvių, 
jų tarpe PLO kovotojų sava
norių iš Pakistano ir Bengali
jos. 

— Šiandien New Yorke turi 
įvykti masinės demonstra
cijos prieš branduol inius 
ginklus, už taiką. Demonstra
cijos vadai tikėjosi sutraukti 
apie pusę milijono žmonių. 

— Bostone padegėjų sukelti 
gaisrai sudegino 7 pastatus. 

— Britanijon grįžo „Queen 
Elizabeth II" keleivinis laivas, 
atvežęs prie Falklando salų 
nuskandintų britų karo laivų 
įgulas. 

— Riaušės Vakarų Berlyne 
sudegino vieną parduotuvę, 
išdaužyta daug langų. 

— Prezidentas Reaganas V. 
Berlyne kvietė Sovietų Sąjun
gą bendrai veikti už taikingą, 
saugų pasaulį, vengti žygių, 
kurie galėtų sukelti pasaulinį 
karą. Prezidentas pasidžiau
gė, kad NATO sąjunga yra 
stipri ir sveika. 

— Ispanijos komunistų 
partijos vadas Santiago Carril-
lo pasitraukė iš pareigų. Jį 
puola Maskvos politikai, 
pritaria centro komiteto nariai 
Marcelino Camacho ir Nicolas 
Sartorius. Santiago kaltina
mas partijos susilpninimu, 
rinkimų Andalūzijoje pralai
mėjimu. J i s yra žinomas 
„eurokomunizmo" šalininkas, 
senokai nepaklusnus Mask
vai. 

— Britų spauda spėlioja, kad 
an t rad ien io argentiniečių 
aviacijos puolimuose galėjo 
žūti 50 britų kareivių. Gyny
bos ministerija žuvusių ar 
sužeistų skaičiaus neskelbia. 

— Darbo depar tamento 
statistikos biuras paskelbė, 
kad vartotojų prekių kainos 
gegužės mėn. nepasikeitė. Kai 
kurios — nukrito, kitos — paki
lo, tačiau vidurkis liko tas 
pats. 

— Pasaulinio šachmatų 
didmeisterio Viktoro Korčno-
jaus žmona ir sūnus, 23 m. 
amžiaus, gavo pranešimą, kad 
jiems bus išduota viza važiuoti 
pas tėvą ir vyrą, kuris gyvena 
Šveicarijoje, pabėgęs 1976 m. 

— Lenkijos katalikų primas 
arkivyskupas Glemp pasakė 
pamoksle, jog yra vilčių, kad 
popiežius Jonas Paulius II-sis 
šią vasarą aplankys Lenkiją. 
J is nurodė, kad ir Argentinoje 
padėtis nėra normali, Argenti
na yra karo stovyje, tačiau po
piežius ją aplankė. Oficialiai 
lenkų vyriausybė yra paskel
busi, kad ji pritaria popiežiaus 
apsilankymui. 

— Lenkijos lakūnas su 
žmona ir dviem vaikais atskri
do į Švediją ir paprašė poli
tinės globos. 

Irakas paskelbė, kad jis nuo 
birželio 10 d. saulės patekė
jimo sustabdė visą karinę 
veiklą Irane. Karas, kaip žino
ma, prasidėjo 1980 rugsėjo 22 
d. Bagdado radijas paskelbė, 
kad kariuomenė pasitrauks iš 
turimų pozicijų per dvi savai
tes. Irakiečiai ginsis, jei jų 
pozicijos bus puolamos. 

Į Irano sostinę atvyko isla
mo konferencijos diplomatai 
raginti Irano, kad jis priimtų 
Irako pasiūlymą. Iki šiol Irano 
valdžia taikos siūlymus atme
tė, reikalaudama pašalinti iš 
pareigų Irako prezidentą 
Husseiną. 

Izr aelio-Sirij os 
karo paliaubos 

Reagano įspėjimas paveikė Izrael į 
J e r u z a l ė . — Vakar Izraelis 

ir Sirija paskelbė, kad jos skel
bia Libane karo paliaubas. 
Ketvirtadienį prezidentas Rea
ganas, pasimatęs su Saudi 
Arabijos princu Saud ai Fei-
sal, atšaukė numatytą sekreto
riaus Haigo kelionę į Jeruzalę 
ir pasiuntė premjerui Beginui 
„tvirtą, aiškų" laišką. Jame 
patariama Izraeliui nutraukti 
kovas ir išvežti iš Libano karei
vius. 

V icep rez iden ta s Bush 
Washingtone susitiko su 
Kuwaito, Libano, Jordano, 
Bahraino ambasadoriais ir su 
Alžiro užsienio reikalų minis-
teriu. Arabai išreiškė savo 
susirūpinimą dėl Izraelio inva
zijos Libane. 

Sirijos prezidentas Assadas 
paskelbė, kad Sirija laikysis 
karo paliaubų, nes Izraelis 
sutikęs pasitraukti iš Libano. 
Izraelio gynybos ministeris 
Sharonas pasakė, kad paliau
bos liečia tik kovas su Sirijos 
kariuomene, tačiau palestinie
čių jėgos toliau bus persekio
jamos. 

Izraelio kariuomenė jau yra 
Be i ru to p r iemiesč iuose . 
Palestiniečių gaudymas dar 
vyksta Tyres ir Sidono mies
tuose. Beirute daug pastatų 
dega, sunkiai sužalotas 
t a rp tau t in i s aerodromas, 
Izraelio karo laivai blokuoja 
Beiruto uostą. 

Atsakydamas į prezidento 
Reagano laišką, premjeras 
Beginąs pareiškė, kad Izraelis 
nenori nė vieno colio Libano 
žemės, tačiau toliau reikalauja 
saugumo savo civiliams 

Šventasis Tėvas 
Argentinos 

svečias 
Buenos Aires. — Popie

žius Jonas Paulius II-sis 
vakar 9 vai. ryto atskrido į 
Ezeiza aerodromą prie Bue
nos Aires, kur jį pasitiko prezi
dentas Galtieri ir palydėjo į 
prezidento rūmus. Cia svečią 
pasveikino ir kiti du karinės 
chuntos nariai. Popiežiaus 
kelionė į Argentiną buvo 
iššaukta Falklando konflikto. 
Aplankęs Angliją, popiežius 
nenorėjo palikti įspūdžio, kad 
jis palaiko Britaniją šiame 
kare. Tai pirma popiežiaus 
kelionė Argentinon. Jis ap
sistos savo nuncijaus, prelato 
Ubaldo Calabresi rezidenci
joje. 

Atvykęs Argentinon, po
piežius kalbėjo apie taiką, 
tikėjimą ir viltį. Ragino tarp
tautinius ginčus spręsti ne 
karo jėga, bet derybomis. 
Popiežius jau yra lankęs 
Meksiką 1979 m. ir Braziliją 
1980 m. Šeštadienį jis susitiks 
su Pietų Amerikos katalikų 
vadais ir 5 vai. po pietų išskris 
atgal į Romą. 

Priėmė biudžetą 
Washingtonas . — Atstovų 

Rūmai ketvirtadienį atmetė 
demokratų partijos vadų siūlo
mą biudžeto projektą 225-202 
balsais ir patvirtino respubli
konų partijos kompromisinį 
siūlymą 219-206 balsais, 
paskirdami vyriausybei 1983 
metams 765.2 bil. dol. Prie 156 
respublikonų prisidėjo 63 
demokratai. Prieš biudžetą 
balsavo 174 demokratai ir 32 
respublikonai. 

gyventojams, kad jų nežudytų 
palestiniečių jėgos iš Libano. 

Neskelbiama, ką Reaganas 
pranešė Beginui, tačiau pernai 
J A V v y r i a u s y b ė b u v o 
sustabdžiusi karo lėktuvų F-15 
siuntimą į Izraelį, kada t a s 
puolė Irako branduolinį reak
torių. 

Europos Rinka irgi pasmer
kė Izraelio invaziją į Libaną ir 
reikalavo tuojau išvežti savo 
karines jėgas. Rinkos valsty
bės svarstys padėtį ir savo 
atsiliepimą j Izraelio agresiją, 
pasakė belgų užsienio reikalų 
ministeris. Sovietų „Tass" 
paskelbė pasmerkimą ir įspėjo 
Izraelį, kad jo nuotykių ieškoji
mas gali daug kainuoti Izrae
liui ir jo gyventojams. „Prav-
da" rašo, kad Camp David 
sutartis buvo p lanas sumušti 
arabus „po vieną". Pirmiausia 
iš kovos išsijungė Egiptas . 
Dabar s i ek i ama tą pa t į 
padaryti su Libanu ir su Siri
ja. 

Libano šalpos organizacija 
„Raudonasis Mėnulis" skelbia, 
kad Libane žuvo ar buvo 
sužeisti 10,000 gyventojų. 

Izraelis paskelbė, kad ketvir
tadienio oro mūšiuose vėl 
numušti 25 Sirijos lėktuvai ir 3 
malūnsparniai. Iš viso Sirija 
šią savaitę praradusi 61 kovos 
lėktuvą. Izraelis netekęs vieno. 
Kai kurie komentatoriai mano, 
kad Izraelio skaitmenys šiek 
tiek perdėti. 

Prezidentas grįžo 
iš ilgos kelionės 
W a s h i n g t o n a s . — 

Prezidentas Reaganas vakar 
grįžo iš ilgos, varginančios 
kelionės po Europą. Vakarų 
Berlyne jis apžiūrėjo komunis
tų sieną ir pasakė, kad tai 
bjauri siena, kaip ir idėja, kuri 
ją pastatė. V. Berlyne jau 
seniai buvo ruošiamos prieš 
prezidentą demonstracijos -
Apie 5,000 jaunų vyrų sukėlė 
riaušes, mėtė akmenis , degino 
JAV vėliavas. Policija panau 
dojo dujas ir vandenį, tačiau 
apie 50 policininkų sužeista 
120 triukšmadarių suimta. 

Vakarų Berlyne gyvena 
nemažai palestiniečių, kurie 
aktyviai dalyvavo demonst
racijoje, šaukdami „Mirtis 
Reaganui!" 

Prezidentas Bonoje dar tart 
si su kancleriu Schmidtu 
Išvažiuodamas iš Europc^ 
prezidentas pasakė, kad J A V 

ir Vakarų Vokietiją jungia 
daugiau dalykų, negu — sk: 
ria. Visi pasimatymai ir 
pasikalbėjimai turėjo tik vieną 
tikslą: palikti savo vaikams 
geresnį pasaulį, negu mes 
turėjome, — pasakė prezi
dentas. 

K A L E N D O R I U S 

Birželio 12 d.: Anupras. 
Kanura. Ramas, Dova. 

Birželio 13d.: Kristaus Kūno 
šv. A n t a n a s Paduv ie t i s , 
Akvilina, Suvaidas, Mikantė. 

Birželio 14 d.: Eturas. Dig-
na, Komotas, Alka. 

Birželio 15 d.: Vitas, Leoni
de, Tanvilas, Barita. 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 
8:25. 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatū 

ra dieną 80 L, naktį 65 1. 
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REDAGUOJA Jonas ŽadeikU. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 6522 So. Rockwell Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852 

ŽUVUSIEMS PARTIZANAMS 
Putina* — 1941 m. 

Su bombom, su gaisrais, su gaudžiančiais lėktuvais 
Suskambo Lietuva ir gedulo varpais. 
Graudi minia, calūnai, karstai ir neštuvai 
Kaip juodas debesis pakibo ties kapais. 

Gili, plati duobė, kokios nebuvo niekad, 
Ir graudus Reąuiem ir aitrūs smilkalai. 
Pradėję laisvės žygį, greitai mus paliekat, 
Žalių Tėvynės sodų šaunūs sakalai! 

Iš prievartos, apgaulės, melo to ir smurto 
Pakėlėte į saulę žvilgančius sparnus 

• 

Parnešti mūsų žemei didžio laisvės turto, 
Narsa uždegti jaunus ir paguost senus. 

Jūs kritot nuo klastingos pikto priešo kulkos, 
Savu krauju atpirkę svetimas kaltes. 
Ir štai, sudaužęs pančius, drąsiasparnių pulkas 
Tėvynės laisvės žygį iki galo tęs. 

Gili, plati duobė tarp antkapių ir kryžių, 
O esat jūs verti milžinkapio prie kelio, 
Kad tiems, kurie Tėvynę ginti pasiryžę, 
Per amžius žadintut kovos narsingą galią. 

Jauniausios Clevelando ateitininkės Šeimos šventės programoje. 

LOS ANGELES 
ATEITININKŲ 

ŠEIMOS ŠVENTE 

Kiekvienas, atvykęs balan
džio 18 d. į Los Angeles S v. 
Kazimiero bažnyčią, tuoj pa
stebėjo, kad tai yra neeilinis 
sekmadienis, nes prieš pat 
pamaldas su vėliavomis įžy
giavo moksleiviai ir studentai 

'eitininkai, o po jų — send-
iUgiai. Pirmieji bažnyčios 

suolai buvo rezervuoti atei
tininkams. Tai ateitininkų 
šeimos šventė. Per Mišias 
skambėjo giesmės, vadovau
jant V. Polikaitytei. Tvirtai ai
dėjo ateitininkų credo žodžiai, 
o po jų — "Kas gi ten aukso 
spindulius beria"... Bene įspū
dingiausia dalis buvo keleto 
jaunuolių ateitininkų pasi
žadėjimas, bučiuojant vėlia
vą. Moksleivių ateitininkų 
pasižadėjimą davė: Tauras 
Radvenis, Inga Nelsaitė ir 
Daiva Tomkųtė, o studentų 
pasižadėjimą: Rūta Seliukai-
tė, Rimas Kaunas ir Tomas 
Girnius. Jiems buvo įteiktos 
atitinkamos juostelės ir ženk
leliai. Pasižadėjimui vadovavo 
kun. A. Olšauskas. 

Iš bažnyčios visi skubėjo į 
parapijos salę. Cia prie gra
žiai sutvarkytų ir papuoštų 
stalų susėdo ateitininkai ir jų 
šeimų nariai. Neilga kalba į 
susirinkusius prabilo prel. P. 
Celiešius, pabrėždamas atei-
tininkiškųjų siekių reikšmę, 
surišdamas juos su savo jau
nų dienų prisiminimais bei 
patirtimi, kai jis, pajutęs savo 
sąmonėje pašaukimą, siekė 
kunigystės. Referatą apie atei-
tininkiškuosius principus, ku
riais remiasi ateitininkų sąjū
dis ir veikla, skai tė D. 
Tomkutė. Buvo vaišinamasi 
ateitininkių suneštais užkan
džiais; dalijantis šventės įspū
džiais, vyko draugiški pokal
biai. 

Toliau buvo dainos, kurias 
pravedė studentai ir mokslei
viai, įsijungus ir visiems šven
tės dalyviams. Buvo smagių ir 
juokų iššaukiančių momentų, 
kai į dainų programą įsijungė 
ateitininkų sendraugių centro 
valdybos "ansamblis", arba į 
šokių sūkurį — pradedant jau
niausiais, baigiant senimu. 

Jaunesniųjų gražiai buvo su
vaidinta Birutės Pūkelevičiū-
tės "Daržovių gegužinė". Visi 
gėrėjosi jaunųjų vaidybiniais 
sugebėjimais. Kur tik buvo rei
kalinga • muzika, ten talkinin
kavo akordeono meisteris L. 
Polikaitis. 

Džiugu, kad ateitininkai 
moksleiviai gražiai veikia. Tai 
didelis nuopelnas jų globėjų: 
Ramunės Žemaitaitienės, Dali-
lės Polikaitienės ir Marytė*-
Sandanavičiūtės - Newsom. 
Stebint iš šalies tuos gražius 
jaunimo organizacinius pasi
reiškimus, susidaro įspūdis, 
kad ateitininkiškoji veikla yra 
tarsi šios kolonijos druska, 
saugojanti jaunimą nuo nei
giamų įtakų plintančių viešo
se mokyklose. Džiugu, kad ir 
studentų draugovė didėja, gra
žiai veikia, o jos nariai, nors 
patys būdami labai užsiėmę, 
suranda laiko apsilankyti 
moksleivių susirinkimuose ir 
juos pagyvinti. Jiems visiems 
į talką eina sendraugiai. 

Ig. M. 
SKUBĖKITE 

REGISTRUOTIS 

I jaunučių stovyklą kelionei 
autobusu reikia užsiregistruo
ti iki birželio mėn. 17 d. Po 
šios datos registracija jau ne
bepriimamą. 

Registruotis: Vilius Dundzi-
la, 6443 Clarendon Hills Rd., 
Clarendon Hills, 111. 60514. 
Tel. (312) — 986-9068. 

ATEITININKŲ 
NAMŲ PAVASARIO 

POKYLIS 

Saulėtą gegužės 15 dieną 
skubėjo ateitininkai ir jų bičiu
liai į žydinčiais krūmais ap
suptą Ateit ininkų namą 
Lemonte, į pavasario pokylį, 
kurį rengė darbšti Ateitininkų 
Namų fondo taryba. 

Suvažiavę svečiai ir vieš
nios maloniai buvo sutikti na
mų šeimininkų. Svečiai apžiū
rėjo puošniai įrengtą namą ir 
žydintį sodą, džiaugdamiesi 
šia dosnių ateitininkų dovana 
savo idėjos draugams. Tuo pat 
metu Ateitininkų namų tary
bos na rės , vadovaujamos 
nenuilstamos namų globėjos 
Elenos Razmienės, kuri buvo 
to pokylio organizavimo širdis, 
rengėsi vakarienei. 

Pokylio šeimininkė Elena 
Razmienė pakvietė svečius 
vakarienei. Svečiai susėdo prie 
puošniai sutvarkytų stalų, pa
puoštų įvairiaspalvėmis tulpė
mis iš dosnios Faustinos 
Mackevičienės darželio. Poky
lio šeimininkė pasveikino sve
čius ir pakvietė prof. dr. Joną 
Račkauską pravesti pokylį. 
Profesorius nuoširdžiai padė
kojo g a u s i a i s u s i r i n k u 
siems svečiams ir viešniorrs v* 
atsilankymą į pokylį At-kų na 
mams išlaikyti. Svečias ii 
Kanados kun. dr. Pranas Gai
da prasminga invokacija pra
dėjo vakarienę, dėkodamas 
Aukščiausiajam už suteiktą 
galimybę tremtyje ateitinin
kams organizuotis ir veikti. 
Linksmai šnekučiuodamiesi 
pokylio dalyviai gardžiavosi 
puikia vakariene ir baigiant 
pokylį, pakėlę šampano tau
res, sugiedojo šeimininkei "Il
giausių metų". 

Po vakarienės programos 
vedėjas dr. J. Račkauskas 
sumaniai ir nuotaikingai pra
vedė dovanų paskirstymą. 
Dailininkės Barbaros Morkū
nienės paveikslą laimėjo kun. 
A. R u p š y s . D a i l i n i n k ė s 
Magdalenos Stankūnienės pa
veikslas atiteko Vasiliaus
kams iš Glen Ellyn. Puošnų 
varinį indą — Ateitininkų na
mų dovana — laimėjo Didžiu
lienė iš Cicero. Puošnų kilimė
lį — A. Jasaitis ir lietuvišką 
juostą — B. Jasaitienė. 

Ateitininkai supranta, ko
kią naudą organizacijai teikia 
Ateitininkų namai, kuriuose 
kiekvieną šeštadienį ir sekma
dienį renkasi jaunimas ir 
vyresnieji susirinkimams, pa
skaitoms, kursams, rekolekci
joms ar gegužinėms. 

Namų išlaikymui reikalin
gos lėšos (šviesai, šilimai, 
pataisymams). Administra
vimo, išlaikymo ir lėšų tel
kimo rūpesčiai tenka Atei
tininkų Namų fondo tarybai. 
Pavasario pokylis pateisino 
Tarybos lūkesčius, nes davė 
gražaus pelno. Ateitininkų na
mų taryba nuoširdžiai dėkoja 
pokylio dalyviams ir dovanų 
paskirstymo bilietėlių pirkė
jams. 

Alicija Rūgytė 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
NEW YORKE 

New Yorkg ateitininkų šei
mos šventės programa buvo 
labai gerai sutvarkyta Rasos 
Razgaitienės, Liudos Gudelie
nės ir moksleivių sutelktinė
mis jėgomis. Šventę pradėjo ir 
ją pravedė moksleivių pir
mininkė Ramunė Rygelytė. 
Kun. Antanas Prakapas su
kalbėjo maldą, o Henrikas 
Šatinskas visus dalyvius pa
sveikino moksleivių vardu. 

Šiais metais mūsų tema bu
vo draugystė. Mes ją išryški-
nom "Draugystės pyne" su
daryta iš moksleivių rašytos 
kūrybos ir Henriko Šatinsko 
nuotraukų. Žaidėm žaidimus, į 
kuriuos įtraukėme ir žiūrovus. 
Vytas Sadys, Andrius Lilei-
ka, Antanas Vainius, Dalia 
Sakaitė ir Antanas Razgaitis 
gražiai programą paįvairino 
savo muzikiniais sugebėji
mais. Programon įsiterpdavo
me padainuodami dainelių. 
Gražiai pasirodė jaunučiai, ku
rių pasirodymo dalimi buvo 
savoms mamytėms gėlyčių 
įteikimas, prisimenant Mo
tinos dieną 

Po programos buvo vaišės, 
dovanų paskirstymas ir jau
nučių žaidimai. 

Šventė praėjo labai sėkmin
gai ir suteikė ypač malonaus 
pasitenkinimo daug darbo į 
juos ruošą įdėjusiems. 

Vita Rygelytė 

Nuotr. M. Zorsko 

ŠEIMOS ŠVENTĘ 
P R I S I M E N A N T 

Chicagos ateitininkų šeimos 
šventėje, kuri įvyko per Sekmi
nes, turėjome progos išgirsti 
mūsų tautos dainių Bernardą 
Brazdžionį — jam esame nuo
širdžiai dėkingi, kad sutiko pas 
mus pasisvečiuoti. Malonu bu
vo išgirsti ir jaunuosius prog
ramos dalyvius. Taip pat ver
tiname pp. Ankų, Baltic 
Bakery savininkų dovaną — 
pyragus, kuriuos jie taip dos
n i a i švente i padovanojo. 
Garbė Dievui, suteikusiam 
šventei tokią gražią dieną. 

Chicagos ateitininkų 
sendraugių skyrius 
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Pasitikėjimas ir pagarba 
yra dvi pagrindinės meilės ko
lonos, be kurių ji negalėtų eg
zistuoti, nes be pagarbos — 
meilė neturi vertės, o be pasi
tikėjimo meilė neturi jokio 
džiaugsmo. 

H. Kleist 

Toks jau Dievo įstatymas, 
kad negalima žmonių išgany
ti jų nemylint. 

H. Perreyve 

DR. LINAS A. SIORYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIlj PRITAIKYMAS 
2636 W. 71st Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v. r. iki 9 v. v. 

Skambinkit (ketvirtadienį). 
Tel. 436-5566 

• 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lawn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. irketv. 12—4, 

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6., 

DR. K. 8. BALUKAS t 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
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 

GYDYTOJA'S IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Eh. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
Dh. FOMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. - GR 6-2400 
Vai pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai. 

New Yorko moksleiviai, jauniai ir jaunučiai Sei mos šventėje. Nuotr. H. Š a t i n s k o 

Philadelphijos ateitininkų suruoš
tame šv. Kazimiero minėjime, mal
dą į šv. Kazimierą skaito mokslei
vis Algimantas Cesonis. 

Nuotr. A . B a g d a n a v i č i ū t ė s 

LIETUVĄ 
LAISVINANT 

Ateitininkui geriausiai tin
kanti pažiūra ir nusiteikimas 
yra, kad išeivijos lietuvio 
aukščiausias tikslas turi būti 
Lietuvos išlaisvinimo sieki
mas ir grįžimas Lietuvon. 

Į klausimą, kodėl reikia 
išlaisvinti Lietuvą, atsaky-1 
čiau, kad yra natūralu ir žmo
giška pagelbėti vargstan
čiam. Mes čia Amerikoje 
gyvendami aukojame įvai
rioms misijoms, Amerikoje ir 
užsieniuose gyvenant iems 
vargšams. Gi Lietuvoje yra 
daug žmonių, kurie yra per
sekiojami ir baudžiami už jų 
religinius ir tautinius įsiti
kinimus. Ten gyvena žmonės, 
kurie yra ne tik mūsų tautie
čiai, bet net ir mūsų giminės. 
Nemoralu būtų nepagelbėti 
nelaimingiems savo tautie
čiams. 

Laisvinti Lietuvą reikia, tik 
nežinau kaip. Man atrodo, kad 
pradėti reikia nuo geresnio sa- ' 
vo gimtosios kalbos išmo-, 
kimo, krašto, jo žmonių ir jų > 
kultūros pažinimo. 

Lana Vyšnionytė 

BAIGTA 
R E G I S T R A C I J A 

Į moksleivių ateitininkų sto
vyklą vykti autobusu registra
cija jau nebepriiimama. 

O*-,, tel. 735-4477; Rez. 246-00*7 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
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 treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ ___ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page #06058 

SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street . 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J . MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampai 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkf 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namų 584-552" 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKiy LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarime 

ištaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt. 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71«t Street 

Priėmimo dienos pirm., antr. , ketv. 
penkt., iš anks to susitarus. 

Tel. REliance 5-1811 
DR. W»LTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak 

Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tei. 476-2112 

,Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
* antr., treč., ketv ir šeštad. 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

DR. X. M, ŽYMANTAS 
DR. S. T. CNIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr , treč 
ketv. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro 

Tel. — 778-3400 

MtiAtd* 



Socialinis bendravimas — 

RŪPESTIS SENAIS 
ŽMONĖMIS 

Taip jau yra gyvenime, kad 
žmogus gimsta ir pradeda 
skaičiuoti vis daugėjančius 
metus. Nors vaiko amžiuje tas 

? metų daugėjimas, atrodo, eina 
» labai pamažu, bet juo žmogus 
i turi daugiau metų, juo tie me-
I tai greičiau bėga. Iš tikrųjų, jei-
I gu žmogaus gyvenimą skai-
i tysime tik aštuoniadešimt, tai 
»dešimt metų tėra tik aštuntoji 
I dalis kelio. O greit prabėgę ke
tur iasdešimt — jau pusė viso 
* amžiaus. Ir juo žmogus eina la-
*biau į pakalnę, juo greičiau j j 
į t raukia apačion, kur kelio ga
bias visai baigiasi. 

Tai tik vaizdas, kuris kiek-
ž vieno žmogaus yra skirtingas 
; i r skirtingas kiekvieno kelias, 
t Bet kiekvienas natūraliai eina 

į senatvę, į amžiaus pabaigą, 
nepaisant, kad jis nežino, ka-
4 a jo amžius baigsis. Metų naš
ta slegia vieną gal daugiau, ki
tą mažiau, bet visi jaučia metų 
sunkumą, ligų įtaka, aplinkos 
pasikeitimus, skirtingus san
tykius su žmonėmis. Ir žmo
nės aplinkui keičiasi, nes vieni 
iškeliauja, nors juos laikėme 
draugais, kiti atkeliauja, bet jų 
jau draugais negalime pa
daryti. Jie jau jaunesni, su 
naujomis idėjomis ir nauju 
gyvenimu. 

Cia ir prasideda problema, 
kurią sprendžia valstybės, or
ganizacijos, profesinės drau-

j gijos ir šeimos. Tą problemą 
sprendžia ir krikščionybė, nes 
santykiai jaunesnių su senes
niais dažnai susikuria aplin
kos įtakoje. Nors negalima 
sakyti, kad aplinka visada ge
ra, bet vienokiu ar kitokiu bū
du ji daro įtaką jaunesniems, 
vidurinio amžiaus ir senes
niems ar jau visai pasenu
siems žmonėms. 

Cia ir kyla rūpestis, kaip rei
kia elgtis, kad senesniam šei
mos nariui senatvė nebūtų tik 
našta, — jau pats amžius yra 
našta, — bet kad būtų ir tam 
tikra paguoda, kuri lengvintų 
ir taip jau nelengvas amžiaus 
dienas. Tą rūpestį vyresniais ir 
senais žmonėmis turi spręsti 
socialiniu bendravimu žmonių 
komunikacijos priemonės ir 
pačios šeimos. 

Sakoma, kad komunikacijos 
priemonės — spauda, televizi
ja, radijas — pirmoj eilėj turi 
informuoti, skleisti tiesą, pa
dėti žmonėms susižinoti vie
niems su kitais. Modernios 
priemonės šiandien jau gali 
minučių ar valandų laike per
duoti žinias į tolimiausius pa
saulio kampus, kur tik yra įtai-
s a i j a s p r i i m t i . B e t 
komunikacijos priemonės ir 
linksmina žmones, užima jų 
laisvalaikį, paguodžia ir pa
lengvina skausme ir liūdesy
je, teikia daugiau džiaugsmo 
laimingose dienose. Ir tai nėra 
bloga. 

J au senovėje yra susikūrę 
teatrai, kurie perduodavo ne 
tik dramas ar tragedijas, bet ir 
komedijas, kuriose žiūrovai ga
lėjo juoktis, nors dažnai juokė
si patys iš savo ydų. Dar la
biau dabar, kai televizija 
kiekviename name gali mai
tinti žaidimo džiaugsmu ne tik 
vaikus, bet ir suaugusius, juo 
labiau pasenusius ir nepajė
giančius ilgesnį laiką dirbti, 
skaityti ar mąstyti. 

Komunikacijos priemonių 
tikslas neiškreipiamas ir 
nesusiaurinamas, kai sako
ma, kad jomis turi būti žmo
nės guodžiami ir linksminami. 
Tik tas juokas ar džiaugsmo 
perdavimas turi būti padorus, 
atitinkamas žmonių amžių ir 
sugebėjimą matyti ir girdėti. 

Kai kurios bendravimo prie
monės mėgina pajuokti senus 
žmones, kad jie jau neprigirdi 
ar neprimato, tai jos neatlieka 
savo pareigos. Galima pasi
juokti ir iš seno žmogaus, bet 
jis neturi būti išjuokiamas dėl 
senatvės silpnybių, o tik senat
vė turi būti vaizduojama kaip 
natūrali gyvenimo tėkmė. J u k 
nei senas kaltas dėl savo am
žiaus, nei jaunas gal i dorybe 
laikyti savo jaunatvės, kuri 
dar neturi nei mokslo, nei pa
tirties. 

Ta mintimi kalbėjo ir pop. 
Jonas Paulius II senimo metų 
proga, primindams komu
nikacijos priemonėms jų žmo
gišką ir krikščionišką paskir-
tį."Komunikacijos priemonės 
jų rankose savo apimtimi, vei
kimu ir žmonių betarpišku pa
siekimu gali ramiai ir iškal
b inga i a tkreipt i p a s a u l i o 
dėmesį ir supažindinti su 
senesnių žmonių gyvenimo 
sąlygomis... J ie gali imtis ir 
efektyvaus sprendimo šia 
kryptimi", kad vyresnieji ne
būtų skriaudžiami. 

RAŠYTOJŲ DIENOS 
CLEVELANDE 

Rimties valandėlei 

Geriausia yra, ka ip sako 
pop. Jonas Paulius II , kad se
nesni ar jau visai pasenę žmo
nės galėtų gyventi savo šeimo
je. Bet reikia žiūrėti ir tikrovės 
— dalis senų žmonių jau netu
ri savo artimųjų, dal is šeimų 
yra tokiose sąlygose, kad ne
gali tinkamai globoti net ir sa
vo tėvų. Jaunesni dirba,nes rei
kia pragyventi ir savo šeimai 
kurti ateitį. Kiti neturi jėgų ar 
patys yra ligoniai ir negali glo
boti tokių, kurie jau reikalingi 
ne tik nuolatinės priežiūros, 
bet ir mediciniškos pagalbos. 
Todėl popiežius sako, kad rei
kia bendromis jėgomis kurti 
institucijas, kuriose ir senesni, 
paliegę ar ligoniai galėtų tin
kamai gyventi, turėti savo am
žiui tinkamas bendravimo 
priemones ir būti su savo am
žiaus žmonėmis ir su jais galė
ti mintimis pasidalinti. 

Bažnyčia jau nuo pat pra
džios rūpinosi vargšais ir pa
liegusiais. Susikūrė tik tiems 
tikslams vienuolijos ar draugi
jos, kurios rūpinosi, kad ne
galį patys savimi pasirūpinti 
būtų aprūpinti, paguosti, jų gy
venimas iki kelio pabaigos už
tikrintas. Tokie varda i kaip 
"hotelis", "hospital is" kilę iš 
lotyniško žodžio "hospit ium", 
tai yra prieglaudos ar apsau
gos namai, kuriuose kiekvie
nas galėtų rasti patogų gy
venimą, jei jis negali nei 
šeimoje, nei vienas išgyventi, 
jei jis yra ligonis a r benamis. 

Bet čia nėra tik vienos 
Bažnyčios reikalas a r religinė 
problema. Tuo turi rūpintis 
sutelktinėmis pajėgomis ir 
Bažnyčia, ir valstybė, ir šei
mos, ir paskiri žmonės. J ie visi 
yra bent dalinai a tsakingi vie
nas už kitą, juo labiau įparei
goti evangelinės dvasios. "Tai 
turi būti daroma pasauliečių, 
nes čia priklauso dviems pa
sauliams — krikščioniškam ir 
žmogiškam, o ne tik dvasiš
kiams ar vienuoliams" (Yves 
M. J. Congar). 

Senimo metų proga reikia 
prisiminti, kad senų žmonių 
nestokojama. Seimą ir draugi
jos turi rūpintis savaisiais . Bet 
ir visuomenės, tautinės bend
ruomenės, valstybinių institu
cijų pagalbą remiama tuo pa
čiu pagrindu — visi yra vienas 
kitam skolingi ir visi turi 
senatvėje padėti eiti amžiny
bėn socialinio bendravimo 
dvasioje. 

Pr. Gr. 

(Pabaiga) 
An tanas Gustaitis paskaitė: 

„ R i m t a i ir moks l i ška i" , 
„Moderniosios kritikos klausi
m u " , , , T y k i a i p l a u k i a 
Nemunėlis", „Laureatas ir 
elgeta", „Pasaulis nebe tas", 
„ M i n k š t a s u o l i o p l i u š e " , 
„Antibrazdžioniška pranašys
tė" ir „Meilė". 

Oficialioji literatūros vaka
ro dalis ir rašytojų kūrybos 
žodis buvo s u t r a u k t a s į 
pusantros valandos rėmus. 
Klausytojai ir svečiai turėjo 
daugiau laiko pasižmonėti 
svetainėje, pasivaišinti ir 
įsigyti leidinių knygų mugėje, 
kurią suorganizavo Juozas ir 
Ona Zilioniai — Spaudos kios
ko vedėjai. Rašytojai buvo 
paprašyti atsivežti, jei dar 
turi, ankstyvesniųjų leidinių, 
papildomai užsakė knygų 
leidyklose, taip kad Spaudos 
kiosko lentynos niekada nebu
vo tokios turtingos lietuvišką-
ja raštija, kaip per šį Rašytojų 
draugijos suvažiavimą. Knygų 
skaitytojams ir mylėtojams 
buvo gera proga gauti ir rašy
tojų autografus. Ne dažnai 
būna tokių vakarų, kada lietu
viškoji knyga su entuziazmu 
plaukė į skaitytojų rankas. 

Ona Žilinskienė išstatė 
Maironio „Pavasario balsų" 
gausias laidas. 

„ A p s a u g o k Aukšč i aus i a s 
t ą myl imą šalį*' 

S u v a ž i a v i m o pamaldos 
buvo Dievo Motinos švento
vėje. Šv. Mišias atnašavo 
kunigai Leonardas Andrie-
kus, Gediminas Kijauskas ir 
Stasys Yla. 

Į spūd ingo je procesijoje 
aukos buvo atneštos jaunimo 
ir lietuvių rašytojų atstovų. 
Čiurlionio ansamblis, pirmą 
kartą po Alf. Mikulskio ligos 
diriguojamas, giedojo Mairo
nio tekstų giesmes. Įdomu, 
kad ir pirmajame išeivijos 
Rašytojų draugijos suvažia
vime, įvykusiame Tuebin-
gene, Vokietijoje, 1946 m. 
sausio 26 d., pamaldose giedo
jo ta ip pat Čiurlionio ansamb
lis su dir. Alfonsu Mikulskiu. 
Tada buvo 100-sis čiurlio-
niečių koncertas. Šio suvažia
vimo metu koncertas švento
vėje atžymėtas jau 1160-ju. 

P e r p i l d y t a šventovė su 
dėmesiu išklausė buv. Rašy
tojų draugijos pirm. kun. dr. L. 
A n d r i e k a u s p a m o k s l o . 
Nepagailėjęs gražių žodžių 
Clevelando kultūrinei veiklai 
ir šios parapijos gyvastingam 
cen t ru i , pamoks l in inkas 
apsiribojo Maironio 50 metų 
mirties prisiminimu. 

Maironis — iš Dangaus 

V. ROCICNAS 

atsiųsta dovana. Poetas, kurio 
niekas nepakeis, niekas nepa
kartos. Dievo siųstas žmogus, 
tautinio atgimimo dainius. 
Dabar mes jį matome kitoje 
šviesoje. Katalikiškos tautos 
milžinas, sykiu gyvas, realus 
ir nemarus. J is kaip poetas — 
unikumas. Tautos religinis 
švyturys ir poezijos tėvas. Net 
ir komunistai nepajėgia jo 
atsikratyti. Maironio giesmės 
— jėgos ir vilties triumfas. 

Be rna rdas Brazdžionis 
šventovėje iš skaitytojo 
poaukščio paskaitė naują 
ištrauką iš poemos „Vaidila 
Valiūnas". Cia kun. Kijaus
kas padėkojo kunigams, 
Čiurl ionio ansambliui ir 
tikintiesiems. Į „Apsaugok 
A u k š č i a u s i a s " g iesmės 
skambiuosius tonus, giedamus 
Čiurlionio ansamblio, įsijun
gė ir visa šventovė ir vargo
nai. 

L i t e r a tū ro s akademija 
Po puikia i J . Malskio 

suorganizuotų bufetinio sti
liaus pietų Gintaro valgykloje 
gražią sekmadienio popietę 
Clevelando lietuviai vėl 
rinkosi į parapijos didžiąją 
auditoriją paskutinaim šio 
suvažiavimo renginiui — 
akademijai. 

Sceną puošė Lietuvių Rašy
tojų draugijos stilinga arch. E. 
Arbo emblema. 

B e r n a r d o Brazdž ion io 
kalbos tema — „Maironis tada 
ir dabar" — buvo lyg ir kun. 
Andriekaus pamokslo tęsinys 
ir papildymas. Prieš pradė
damas paskaitą, Brazdžionis 
pranešė auditorijai, kad mūsų 
salėje yra ir artima Maironio 
giminai tė D. Lipčiūtė-Au-
gienė. 

Poezija yra šventa kalba. 
Citavo kitų lietuvių kūrėjų 
pasisakymų apie Maironį ir jo 
epochą. Jo poezijos žvilgsnis 
nukreiptas į Dievą, žmogų ir 
tėvynę. Maironio mums reikia 
ir šiandien. Jis tėvynėje 
gyvas, nežiūrint, kad jis ir 
klastojamas, braukomas ir 
plieno kaltu kapojamas. 

Antanas Gustaitis kalbėjo 
apie Vincą Krėvę — „šiapus ir 
anapus spygliuotų vielų". 
Prelegentas nurodė, kad Krė
vės kūryba beveik lygiai 
vertinama ir čia, ir anapus. 
Joks rašytojas nėra to susilau
kęs. Krėvė praturtino mūsų 
senąją istoriją. Davė įvairių 
įdomių prisiminimų iš savo 
patirties, o taip pat kitų 
pasisakymų apie jį. 

Tiek B. Brazdžionio, tiek A. 
Gustaičio paskaitos bus 

EUCHARISTIJA MŪSŲ 
PRAKTIŠKAME GYVENIME 

išspausdintos „Draugo" kultū
riniame priede. 

Bronys Raila, vedęs šią 
akademiją, susirinkusius 
painformavo apie suvažiavi
mo eigą ir penkių rašytojų 
pakėlimą į draugijos garbės 
narius. Dar kartą perskaitė 
suvažiavimo deklaraciją. Alė 
Rūta dar kartą pristatė laurea
tę Liūne Sutemą (Zitą Nagytę-
Katiliškienę). Pranešta, kad 
gauta 2,000 dol. iš Nelės 
Mazalaitės — savo vyro Juozo 
Gabės atminimui literatūros 
konkursų fondan. Iš kun. dr. 
Juozo Prunskio taip pat gauta 
2,000 dol. 

Sudiev Clevelandui! 

Šį suvažiavimą rengė 
specialus komitetas, vado
vaujamas LRD įgaliotinio ir 
pirmininko Balio Gaidžiūno. 
Kiti komiteto nariai: kun. G. 
Kijauskas, B. Auginąs, V. 
Bacevičius, A. Bakūnienė, I. 
Bublienė, D. Dundulienė, J . 
Garla, V. Kavaliūnas, N. 
Kersnauskaitė, E. Kersnaus-
kas , G. Kijauskienė, M. 
Lenkauskienė, B. Mainelienė, 
J. Malskis, V. Marumas, VI. 
Plečkaitis, V. Rociūnas, A. 
Rukšėnas, S. Stasienė, J . 
Stempužis, O. Žilinskienė, J . 
Žilionis. Atspausdinta 12 psl. 
suvažiavimo programa. 

Uždaramąjį žodį tarė B. 
Gaidžiūnas: „Lietuvių rašy
tojų draugijos istorijoj, keliau
jant tremties — emigracijos 
keliais, ir Clevelandas įsirašė 
atmintinu vardu. Didžiuoja
mės, kad čia susirinkot. 
Praturtėjom patirtim ir ryšiais 
su kūrybiniais žmonėmis. 

Apsiėmę atlikti kai kuriuos 
parengiamuosius ir buitinius 
suvažiavimo darbus, norėjom, 
kad Jūs mūsų nepeiktumėt. 
Norėjom, kad dvi darbais 
apkrautos dienos gražios lietu
viškos parapijos aplinkumoj 
praeitų be įtampos, jaustu-
mėte atvažiavę pas laukia
mus savuosius. Ar mums 
pavyko tokią aplinką sudary
ti, ne mums spręsti". 

Padėkojęs visiems ir rašy
tojams, ir svečiams, ir daly
viams bei komitetui, Balys 
Gaidžiūnas kalbą užbaigė: 
„Dabar bus taip, kad mes daž
n a i s u v a ž i a v i m e da ly 
vavusius rašytojus ir valdy
bos kviestuosius svečius 
minėsime, ir, žinoma, kaip 
lietuviams pridera, girsimės, 
kad visa kultūrinė lietuvių 
šviesa į pasaulį eina iš 
Clevelando". 

„Šiandien pirsiminėm mūsų 
didįjį poetą Maironį. Jo poezi
jos mintim sekant, kai jis eilė
rašty keliavo por Luokę į 

Artėjant Dievo Kūno šven
tei, savaime atgyja prisimini
mai ir vaizdai tos dienos 
išgyvenimų. V a d i n a m a m e 
Naujajame pasaulyje ateiviai 
ne visur išlaikė anas vadina
mų senų kraštų — Europos li
turgines tos dienos tradicijas. 
Dėl daugelio aplinkybių ta die
na beveik suredukuota kone į 
eilinį sekmadienį. Nors daug 
kalbama apie bedarbius, bet 
per visokius menkaverčius da
lykus žmonės neranda laiko 
dvasiškai pagyventi. 

Iš savų prisiminimų pami
nėsiu du. Po ilgo laiko pertrau
kos dėl politinių priežasčių po
piežiaus užsidarymo Vatikane 
tik po 1929 metų popiežius Pi
jus XI pirmą kartą vadovavo 
Dievo Kūno procesijai už Vati
kano sienų, švento Petro aikš
tėje. Nors visko mačiusiems ro
mėnams tai buvo didelis 
įvykis. 

Europos miestuose ir mieste
liuose ta diena daug kur yra be
veik didžiausia metų šventė. 
Gyvai prisimenu šią šventę 
1940 metų gegužės 23 dieną 
Kaune, iki šiol paskutinę dar 
laisvoje Lietuvoje. Procesija 
ėjo iš archikatedros bazilikos į 
Šv. Mykolo, vadinamą Įgulos, 
bažnyčią. Visą tą nuotolį Vil
niaus gatvės ir Laisvės alėjos 
abiem pusėm buvo išsirikiavę 
moksleiviai, universiteto stu
dentai, kariuomenės dalinys. 
Pirmiausia ėjo daug vėliavų su 
palydovais. Paskui monstran
cijoje nešamą Eucharistiją ėjo 
Lietuvos prezidentas, aukšti 
valdžios, kariuomenės, visuo
menės asmenys, paskui juos 
tūkstantinė tikinčiųjų minia. 
Aidėjo orkestrų muzika, chorų 
giesmės. Į Lietuvą neseniai at
vykęs naujas apaštališkas 
nuncijus Luigi Centoz savo įs
pūdį išreiškė po procesijos 
trumpu žodžiu: "Tikėkite, to
kios procesijos nesu matęs". 

Kodėl ta diena taip minima? 
Tai natūralios pasekmės žmo
gaus noro kaip nors išreikšti 
tai, ką žmogus jaučia Eucha
ristijai. Kaip Eucharistiniai 
kongresai, taip ir Dievo Kūno 
šventės iškilmės išsivystė ne 
Bažnyčios vyriausybės įsaky
mu, o žmonių spontaniška ini
ciatyva. Bažnyčios vyriausy
bė č i a a t ė j o su s a v o 
liturginėmis direktyvomis tik 

Šatriją, kviečiu, jei kuris iŠ 
jūsų keliausi pro Clevelandą, 
neužmiršk sustoti pas mus 
paganyti arklių. Mokėsim 
priimti ir pavaišinti". 

Lietuvos h imno garsai 
užbaigė gražią kultūrinę 
šventę. 

vėliau apsaugoti, o kai kur ap
valyti nuo netinkamų prakti
kų. 

Kristaus pasilikime Eucha
ristijoje p a s e k m ė s platesnės 
ir gilesnės, negu galima tai iš
reikšti žodžiais ar apimti net 
mintimis. Tik kiekvienas apie 
save gali pasakyti, ką kuris pa
tiria iš Eucharistijos, o ta pa
tirtis kiekvieno kitokia pagal 
tai, kuris kaip santykiauja su 
Eucharistija. Bendrai, galima 
pasakyti, kad, jeigu Kristus bū
tų palikęs Bažnyčioje visus sa
kramentus, kuriuos paliko, bet 
nebūtų pats pasilikęs Eucha
ristijoje, žmonija pasigestų 
tiek ir tokių dalykų, ką išreikš
ti trumpu žodžiu yra neįmano
ma. Iki šiol niekas neviršija ir 
nepavaduoja tokių vyrų ir mo
terų, kaip šventieji Benedik
tas, Pranciškus Asyžietis, To
mas Akvinietis, Ignacijus 
Loyola, Teresė Avilietė, Kata-
rina Sienietė, a r tokių šventų 
jaunuolių, kaip Kazimieras, 
Aloyzas, Stanislovas Kostka, 
Jonas Berchmansas, Margari
ta Alacoąue, Vaikelio Jėzaus 
Teresė ir tiek daug mūsų lai
kais panašių tokių kaip arki
vyskupas Jurgis Matulaitis, 
Teofillius Matulionis, Anta
nas Staniukynas, Kazimiera 
Kaupaitė — Motina Marija, 
vertų amžino atminimo mūsų 
laiko tautos tiek daug mirusių 
kankiniais ir dar gyvų. Visi jie 
ir kiekvienas nebūtų buvę to
kie, jeigu ne jų gyvenimas su 
Eucharistija. 

Bendraują su Eucharistija i r 
dabar vedusieji nelaužo mote
rystės priesaikos, gimdytojai ir 
dabar randa laiko ir išminties 
šventai atlikti savo pareigas 
vaikams. Bendraują su Eu
charistija jaunuoliai nereika
lingi policijos sekimo, patai
sos namų, o savo gyvenimo 
pavyzdžiu ir įtaka šviečia sa
vo bendraamžiams. Ir šian
dien yra daug šventų kunigų, 
vienuolių, pasauliečių viso
kiausioje veikloje, kurie turė
dami geresnį už daugelio gro
žio, gerovės ir pramogų skonį, 
visokiais būdais aukojasi visų 
labui. Mūsų dienose vis daž
niau išgirstamas dvasinio at
sinaujinimo žodis, neužmirš
tas apaštalo Pauliaus kartotas 
šūkis: viską atnaujinti Kristu
je. Visų šių užmojų sėkmingu
mo paslaptis yra ne vien tikė
jimo priėmime, jo geresniame 
pažinime (plg. Jok. 2.19). Kiek
vienas savo asmenyje ir kituo
se pasiekia ir pasieks pagal tai , 
kokie kurio santykiai yra su 
Kristum, esančiame mūsų tar
pe Eucharistijoje. 

Vysk. V. Brizgys 
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K U N . A. SABALIAUSKAS 

Ve lykos — ba landž io 10 d. 

Anksti rytą 6 vai. Jeruzalės Kristaus kapo 
bažnyčioje buvo didingos ir iškilmingos Prisikėlimo 
Mišios. J a s laikė pats Jeruzalės patriarchas su 
daugybe koncelebruojančių kunigų. Žmonių skaičius 
ir spūstis buvo taip didelė, jog negalima buvo įeiti į 
bažnyčios vidų. Teko stovėti lauko pusėje. Mano šir
dis tą rytą ilgėjosi Lietuvos Velykų ryto balsingai ir 
griausmingai giedamos „Linksma diena mums nu
švito" giesmės. 

Tą patį rytą, aplankęs dar kai kurias kitas 
šventas vietas, buvau bepradedąs eiti į šalimai 
stovinčią garsiąją Omaro mečetę. Tačiau, išgirdęs 
šūvius, grįžau į Kristaus kapo šventovę. Psirodo, tai 
buvo išprotėjęs, prieš 5 metus iš JAV į Izraelį 
atvykęs žydas, kuris pradėjo šaudyti į mečetėje 
susirinkusius. Ten buvo keletas užmuštų ir daug 
sužeistų. Mečetė tuoj buvo uždaryta. Tokiu būdu jos 
man neteko pamatyti. 

Žmonės vis laukia geresnių Žmones turime į dorybes 
laikų, nė nemanydami, kad vesti ne tik savo pamokymu, 
pagerinimas turi iš jų pačių bet taip pat ir pavyzdžiu. 
a t e i t i - Fock Osiris 

Balandž io 12 d. 

Mišias atsilaikiau Betliejaus saleziečių svečių 
koplyčioje, pro kurios langą netoliese matyti pieme
nėlių kūtelės bažnyčia. Tą dieną provincijolas su 
savo motina išvyko į Nazaretą. Tačiau važiavo ne 

tiesiai vedančiu keliu per Samariją, kas yra Izraelio 
okupuotoji zona, o Viduržemio jūros pakraščiu, kad 
jo automobilio su Izraelio numeriu arabai neapmė
tytų akmenimis. 

Tą dieną likau namie kiek pailsėti, nes kitą 
dieną buvau susitaręs su Tel-Avivo Lietuvos žydu 
Moshe Prusak porai dienų vykti į Galilėją. Tai buvo 
man proga vykti į pranciškonų vienuolyną Betliejuje 
aplankyti kun. Viktorą Garbuką. Kiek su juo 
pasikalbėjęs ir šalia esančios aikštės krautuvėse 
nusipirkęs devocionalijų, buvau beeinąs pas sale
ziečius, kur buvau apsigyvenęs. Tačiau keista, — visi 
į tą pusę vedantys keliai buvo užblokuoti ginkluotų 
Izraelio sargybinių. Ne tik gatvėse, bet ir ant aukš
tesnių pastatų stogų jie patruliavo. Visas judėjimas 
buvo sustabdytas. 

Nebuvo kitos išeities — tik grįžti pas kun. Gar
buką ir pasilikti pas jį pietums. Papietavus tele-
fonavau saleziečiams. Jie man pasakė, kad ir jų 
mokyklos vartai yra uždaryti, tačiau, gerokai 
pabeldus, jei grįžčiau, jie mane įsileis. Kaip vėliau 
paaiškėjo, kažkoks jaunuolis arabas į vieną žydų 
sargybinį metė butelį su benzinu. Dar kiek lukterė
jęs, paėmiau taksį ir aplinkiniais keliais išvažiavau į 
namus, sumokėjęs 50 Izraelio šekelių (vienas JAV 
doleris apie 20 šekelių). 

Balandžio 13 d. 

Moshe Prusak, kaip buvome vakarykščiai susi
tarę, 8 vai. ryto atvyko mane paimti prie King's 
David viešbučio Jeruzalėje. Ten mane nuvežė Betlie
jaus saleziečiai. Tos dienos tikslas buvo važiuoti į 
Galilėją ir Izraelio šiaurę. Ir mes važiavome Vidur
žemio jūros pakraščiu, išvengdami tiesesnio, per 
Samariją vedančio kelio. 

Cia noriu priminti, kad Vakarų krante ir Gazos 
okupuotoje zonoje yra apie vienas milijonas arabų. 
Iš Jeruzalės, kurią jau atsisveikinau, važiavome pro 
Tel-Avivą žalių sodų laukais per Izraelio žemumą, 
vadinamą Izraelio duonos aruodu, ir garsiąsias bibli-
nes, kaip Megido ir kitas vietoves. Tų mano pasku
tiniųjų Izraelyje dviejų dienų buvojimo metu mano 
savanoris vežiotojas ir gidas Moshe Prusak, 
vairuodamas vis man pasakojo, kaip jis šiose vieto
vėse dar prieš Izraelio nepriklausomybės paskel
bimą 1945 m. buvo ką tik atvykęs iš lagerio ir kaip 
kareivis kovojo prieš Asirijos, Libano ir kitus Pales
tiną puolančius arabus. Ilgo kelio paįvairinimui jis 
užtraukdavo lietuviškai „Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka". O ašen jam pr i ta rdavau . 

Nuvykome prie pat Libano sienos, kur Izraelis 
yra įruošęs perėjimo punktą libaniečiams krikščio
nims, kurie, nuo arabų nukentėję, čia priimami ir čia 
jiems teikiama pirmoji medicininė pagalba. 
Didesnėms gi operacijoms jie keliami į kitas Izraelio 
ligonines. Per šį perėjimo punktą Izraelis leidžia 
libaniečiams krikščionims ateiti nusipirkti ir vėl 
atgal grįžti. Mačiau kaip libaniečiai Izraelyje, 
nusipirkę net karves, vedasi į Libaną. Iš Metula ir 
Shamona bei Golan aukštumų stebėjau šiaurės rytų 
pusėje stūkstantį snieguotą Jermono kaina, iš kur 
trimis paskiromis šakomis, sako, išteką upokšniai 
vėliau susijungia į vieną ir duoda pradžią garsiajai 
Jordano upei, kuri, gausiai išsivingiavusi, sudaro 
160 mylių,-kol pasiekia Mirusiąją jūrą. O ji yTa garsi 
dėl to, kad prie jos vyko tiek biblinių įvykių, joje šv. 
Jonas krikštijo kitus ir patį Kristų. 

(Bus daugiau) 

\ 
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TARP DVIEJŲ KONTINENTŲ 
Kun. Jono Sakevičiaus auksinės kunigystės sukakties proga 

Kunigystės 50-ties metų 
sukaktis yra pažymėta dar
bais, kurių nei laikas, nei 
gyvenimo dulkės nepajėgia 
užtemdyti. Ypač tai žymu, kai 
k u n i g i š k a s g y v e n i m a s 
pasireiškia įvairumu ir skir
tingais darbais, kurie palieka 
pėdsakus daugelio žmonių 
gyvenimuose. 

Toks yra kun. Jonas Sake
vičius, MIC, dirbęs taip įvai-

. riuose darbuose, kad net sunku 
juos visus suskaičiuoti, į visus 
giliau pažvelgti ir visus 
įvertinti. Reikia tik pasekti 
jubiliato pėdsakais per tą 50 
metų ir pamatyti, kaip jis juos 
atliko, kokiose pareigose jam 
teko būti, kokiai veiklai 
vadovauti ir kokie vaisiai išli
ko iki šios gražios auksinės 
kunigiško darbo sukakties. 

Jonas Sakevičius gimė 1907 
m. birželio 30 d. Lipniškių k., 
Marijampolės apskr., gausioje 
pasiturinčių ūkininkų šeimoje. 
Jo tėvai Juozas (miręs 1941 m.) 
ir Elzbieta (mirusi 1978 m. 
Chičagoje, Sakevičiai buvo 
susipratę ir šviesūs Sūduvos 
ūkininkai. Jie savo aštuonių 
vaikų šeimą stengėsi išmokyti 
ir sukurti jiems šviesesnę atei-

• Jonas buvo vyriausias. J is 
Tjaigė 1927 m. Marijampolės 
ĖTgiškių Jono gimnaziją. 1926 
m. įstojo į Marijonų vienuoliją 
siekti tobulesnio ir prasmin-
gesrrio gyvenimo. 1927 m. 
rūgpirčio 15 d. padarė pirmuo
sius vienuoliškus įžadus ir 
rudenį pradėjo studijuoti 
Kauno universitete Teologijos-
filosofijos fakultete filosofiją, 
pedagogiką ir vėliau teologiją. 

" -Į333 Tn. gavo teologijos diplo
mą: Kunigu buvo įšventintas 
tarp kitų penkių marijonų, 
kurių dabar tik du švenčia 
auksinę kunigystės sukaktį, 
1932 m. birželio 19 d. Šventino 
taip pat marijonas arkiv. 
Pranciškus Karevičius. 

Jaunas kunigas jau 1933 m. 
paskiriamas į Marijampolės 
parapiją sielovados darbui, 
• dovauti jaunimui ir jį auklė-

Tuo metu dirbo ir keliose 
ižios mokyklose, dėsty

damas tikybą. 1937 m. paskir
tas, Marijonų gimnazi jos 
prefektu — bendrabučio vedė
ju,ir kapelionu. 

I^įętuvą okupavus bolševi
kams, kun. J . Sakevičius, kaip 
jaunimo auklėtojas ir turįs jam 
daug įtakos, buvo persekioja
mas ir tardomas. Progai 
pr i ta ikius pasitraukė į Vokie
tiją, o iš ten 1941 m. sausio 
mėnesį išvyko į marijonų 
centrinį namą Romoje. Ir karo 
metu čia neleido veltui laiko. 
Tvarkydamas karo meto 
sunkius namo reikalus, pats 
studijavo Angelicumo univer
sitete ir 1945 m. parašė ir apgy
nė disertaciją lotyniškai apie 
palaiminto pop. Innocento V 
„Esmę ir malonės padalinimo 
doktriną", gaudamas teolo
gijos daktaro laipsnį. 

Tuoj po karo pabaigos, 1945 
m., su kitais Romos lietuviais 
dirbo Balfo atstovybėje, kaip 
to vieneto vicepirmininkas. 
Rūpinosi lietuviais pabėgė
liais, patekusiais į Italiją ar 
jiaių nelaisvę. Taip pat dirbo 
• Vatikano radijo lietuviškose 
uansiiacijose į Lietuvą. 

Kadangi marijonai jau seno
kai vadovavo Londono, Angli
joje, Šv. Kazimiero parapijai, 
tai, prireikus ten klebono, 1946 

kun. J. Sakevičius skiria-
lįias į I>ondoną. Ten išbuvo iki 
1951 m., dirbdamas ne tik 
sielovados darbą, bet kartu ir 
DidŽ. Britanijos Lietuvių 
sąjungos centro valdyboje bei 

, kituose lietuviškuose visuo
meniniuose darbuose. 1951 m. 
jis vėl buvo pakviestas į Romą 
ir paskir tas general iniu 

PRANAS GARŠVA 

sekretorium prie vyriausiojo 
vadovo tarybos. 1951 -54 m. 
buvo dar ir Romos vienuolyno 
vyresnysis ir studentų prefek
tas. Tose pareigose išbuvo iki 
1957 m. 

birželio 19 d., ir savo amžiaus 
75-rių metų sukakties, kuri bus 
birželio 30 d. Iš su juo kartu 
įšventintų penkių marijonų 
kunigų tik šios dienos jubilia
tas kun. J . Sakevičius ir jo 
draugas kun. Stasys Mažeika, 
dabar vienintelės Maskvos Šv. 
Liudviko katalikų bažnyčios 
rektorius, su džiaugsmu gali 
švęsti gražaus kunigiško darbo 
sukaktis. Kiti jau yra iškeliavę 
amžinybėn — juos sukaktu
vininkai tik prisimins savo 
maldose. 

Kun. Jonas Sakevičius, MIC — 
jubiliatas 

Pasikeitus vadovybei ir 
išrinkus naują gen. sekretorių, 
kun. Sakevičius atvyko į JAV, 
kur jo laukė nauji darbai. Po 
metų buvo paskirtas Šv. 
Kazimiero marijonų provin
cijos naujokų vadovu, o 1960 
metais ir Clarendon Hills 
marijonų vienuolyno vyres
niuoju. Bet vėl prireikus Romo
je generalinio sekretoriaus, jis 
1962 m. buvo pašauktas toms 
pareigoms ir išbuvo iki kaden
cijos pabaigos — iki 1963 m. 
Pasibaigus terminui vėl grižo į 
JAV. 

Cia nuo 1963 m. iki 1969 m. 
buvo Šv. Kryžiaus ligoninės 
kapelionas, kartu eidamas ir 
„Laivo" žurnalo redaktoriaus 
pareigas. Vėl prireikus Londo
no lietuviams dvasios vadovo 
ir klebono, vyriausios vadovy
bės, kaip tame darbe jau paty
ręs ir buvęs visų gerbiamas ir 
mylimas dvasios vadovas, 
1969 m. kovo mėnesį skiria
mas į Londoną klebonu ir 
vienuolyno vyresniuoju. Šiose 
pareigose jau yra išbuvęs 
daugiau kaip 13 metų. 

Būdamas Londono Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonu, Anglijos lietuvių dva
sios vadovu ir vicepostulia-
torium arkiv. Jurgio Matulai
čio bylai vesti, kun. dr. Jonas 
Sakevičius, MIC, sulaukė ir 
savo kunigys tės aukinės 
sukakties, kuri tiksliai yra 

Kun. J. Sakevičius buvo ir 
yra taip pat ir spaudos žmo
gus. Nuo jaunystės savo 
plunksna jis dalyvavo tautiš
kos, krikščioniškos doros ir 
pedagoginio patyrimo skleidi
me. Nepriklausomoje Lietu
voje kurį laiką yra buvęs Šv. 
Juozapo draugijos laikraščio 
„Šventųjų Bendravimo" redak
tor ium, dirbęs marijonų 
leidžiamo „Šaltinio" redak
cijoje, bendradarbiavęs „Lietu
vių Balse", „Žibinte", „Eu
ropos Lietuvy", „Drauge" ir kt. 
J a m redaguojant „Laivą" šeše
rius su viršum metų, šis 
Marijonų bendradarbių žurna
las įgijo savo veidą, buvo 
aktualus dvasinio gyvenimo 
skleidimu ir katalikiška infor
macija. Be to, jis yra vienas iš 
pagrindinių bendradarbių, 
1933 m. išleidžiant arkivysk. 
Jurgio Matulaičio biografiją ir 
apie jį atsiminimus. 

Kun. dr. Jono Sakevičiaus 
jubiliejinės padėkos šv. Mišios 
bus Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje birželio 
28 d., sekmadienį. J i s yra žino
mas Chicagos lietuviams, 
kaip buvęs ligoninės kapelio
nas ir redaktorius. Cia gyvena 
ir jo plati giminė — broliai 
Juozas, Gediminas ir Cesius su 
šeimomis, sesuo dr. Joana 
Danilevičienė su šeima. Jo 
jubiliejum džiaugsis ir dar 
gyva jo sesuo Natal i ja , 
gyvenant i ok. Lietuvoje. 
Broliai — Alfonsas žuvo, 
bolševikams pasitraukiant iš 
Lietuvos, ir Bronius mirė 
vokiečių okupacijos metu. Taip 
pat kartu su juo džiaugsis jo 
brolių ir seserų vaikai ir kiti 
giminės, kurie yra išsisklaidę 
plačiuose Amerikos ir Kana
dos plotuose. 

Jubiliatui kun. dr. Jonui 
Sakevičiui reikia tik palinkėti 
dar daug Aukščiausiojo palai
mintų kunigiško darbo dienų ir 
gražaus gyvenimo. 

Vieno pobūvio metu Washingtone. Iš kairės: rašytojas An
tanas Vaičiulaitis, Dalia Būtėnienė ir istorikas Vincas Trum-

Nuotr. A. Petručio 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
MOTINA ELENA 

Neseniai Washingtone lan
kėsi žinomoji pasaulio vargšų 
globėja, Nobelio taikos laurea
tė Motina Teresė, kur jai 
Georgetovvno universitetas su
teikė garbės doktoratą. Tuo 
tarpu gegužės 29 c. sostinės 
Washingtono priemiestyje 
paminėjom kitos nelaimin
gųjų globėjos ir ligonių lanky
tojos Elenos Dambriūnienės 
apval ią amžiaus sukaktį . 
Antraštėlėje pavadinau jo Mo
tina Elena dėl jos nuoširdumo 
ir pagalbos, kurią ji visuomet 
suteikia paguodos ar paramos 
reikalingam lietuviui. J i vi
sada atbėgs į tuos namus, kur 
yra ligonių. J i savo automobi
liu nuveš senuką ar senelę pas 
gydytoją, į parduotuves. J i pir
moji atskubės į Šiluvos koply
čią Amerikos katalikų švento
vėje ir prie Šiluvos Dievo 
Motinos kojų padės gyvų gėlių 
puokštę iš savo darželio. Ją 
matysi visuose Washingtono 
lietuvių renginiuose, o jos vi
suomeniniame požiūryje rasi 
tvirtą ir nesvyruojančią bend-
ruomenininkę, nors jos brolis 
dr. K. Šidlauskas yra Altos 
centro valdybos pirmininkas, 
bet abu gražiai sugyvena. 

Šeštadienio, gegužės 29 d., 
popietėje būrelis VVashingtono 
ir apylinkių lietuvių buvom pa
kviesti į Elenos Dambriūnie
nės namus, kur iš V. Vokieti
jos buvo atvykusi dukra 
Marytė Dambriūnaitė - Šmi
tienė, o iš tolimojo Hong Kon
go telefonu motiną sveikino sū
nus Antanas Dambriūnas, tuo 
tarpu vyrui ir tėvui a.a. kal
bininkui Leonardui Dambriū-
nui jau greit bus šešeri metai, 
kai iškeliavęs amžinybėn. 
Dambriūnienės namuose ir pa-
tyrėm, kad ji šiandien švenčia 
apvalią amžiaus sukaktį, o kai 

dukra įteikė iŠ Lietuvos spe
cialiai gautą juostą su 60-ties 
skaičiumi, paaiškėjo ir am
žius. 

Trumpame sveikinimo žody
je dr. R. Zalubas iškėlė Moti
nos Elenos didžiąsias dorybes 
artimo meilės i r šalpos srityse, 
o ateitininkų federacijos va
das Juozą LauČka priminė kai 
kam gal mažai žinomus fak
tus, kad prieš eilę metų tuose 
pačiuose Dambriūnų namuose 
gimė VVashingtono LB apylin
kė ir Washingtono ateitininkų 
branduolys. Abu šie vienetai 
tvirtai tebegyvuoja ir šian
dien, o Dambriūnų namus puo
šia eilė paveikslų, didžiulės 
knygų lentynos — kalbininko 
Leonardo Dambriūno pali
kimas (beje, kada bus išleisti jo 
raštai? ir puikiais lietuviais 
išauginti abu vaikai — Marytė 
ir Antanas. Marytė, specialiai 
atvykusi iš V. Vokietijos moti
nos pasveikinti, tarė šiltą, nuo
širdžiai lietuvišką žodį. 

Taip ir praėjo smagus vaka
ras Dambriūnų namuose, kur 
šviesu, jauku ir visada vieš
patauja tikrai lietuviška nuo
taika. 

A T S I S V E I K I N O M 
SU I S T O R I K U 

Atsisveikinam ne tik su 
amžinybėn iškeliavusiais, bet 
ne vienu atveju ir su tais, kurie 
po ilgesnio laiko išsikelia kur 
nors kitur gyventi. Taip ir 

VVashingtono bei apylinkių lie
tuviai šeštadienio, birželio 5 d., 
popietėje Gražinos ir dr. Domo 
Krivickų namuose atsisvei
kino su istoriku Vincu Trum
pa, Washingtone išgyvenusiu 
per 30 m. ir dabar , pasitraukus 
pensijon, išsikeliančiu Califor-
nijon. 

Vincas Trumpa Washingto-
no ir apylinkių lietuviams bu
vo vienas iš mieliausių asme
nų. Įdomus savo paskaitose, 
kurias įvairiomis progomis ne 
kartą yra skaitęs, labai mielas 
intelektualas pokalbininkas 
privačiuose būreliuose, ištiki
mas LB narys , spaudos dar
buotojas, profesionalinio spor
to entuziastas. 

Aš Vincą Trumpą iš raštų 
pažinau maždaug nuo 1946 m. 
ir įsivaizdavau jį esant piktą, 
kerštingą, kar tu ir išdidų libe
ralą. Kai 1972 m. kartu su kun. 
A. Keziu iš Pennsylvanijos už
sukom į Washingtoną, kur vy
ko literatūros vakaras, iš tolo 
pamačiau savo seną bičiulį Al
gimantą Gurecką ateinantį su 
kažkokiu nepažįstamu asme
niu. Norėjau bėgti su Algi
mantu pasisveikinti, tačiau 
kai sužinojau, kad šalia jo yra 
Vincas Trumpa, išsigandau ir 
tuo tarpu nebeišdrįsau prieiti. 

Tačiau, ka i po eilės metų li
kimas lėmė apsigyventi sos
tinėje su Vincu Trumpa, čia 
daugelį metų išdirbusiu Kong
reso bibliotekoje, kažkaip suar-
tėjom, nes j ame pamačiau ne 
priešą, o mielą ir šiltą asmenį, 
kilusį iš Maironio gimtųjų 
Betygalos apylinkių. Eilė 
YVashingtone praleistų valan
dų su istoriku Vincu Trumpa 
liks ilgai atmintyje. 

Atsisveikinti su išvykstan
čiu istoriku susirinko apie 50 
kviestinių svečių. Pirmasis 
atsisveikinimo žodį tarė šei
mininkas dr. D. Krivickas, pa
linkėjęs Vincui Trumpai pa
rašyti 19-jo šimtmečio Lietuvos 
istorijos tomą. Lietuvos atsto
vas dr. St. Bačkis savo žodyje 
priminė, kad Vinco Trumpos 
stilius yra kovoti su tais, kurie 
su jo mintimis nesutinka. Ta
čiau, pasak dr. S. Bačkio, tą jo 
stilių reikia gerbti. Baigdamas 
žodį, dr. S. Bačkis pažymėjo, 
kad V. Trumpos asmenyje tu
rim kūrybingą, dokumentuotą 
istoriką ir perdavė jam nuošir
džiausius linkėjimus. Po trum

po Gražinos Krivickienės žo
džio kalbėjęs Algimantas 
Gureckas priminė, kad V. 
Trumpos plunksna ir toliau pa
sieks visus ir visur ir aukštai 
įvertino V. Trumpos minties ' 
kvalitetą. 

Vincas Trumpa savo žodyje 
prisiminė du įdomiausius dar
bus gyvenime — karvių gany
mą tėviškėje ir darbą JAV 
K o n g r e s o b i b l i o t e k o j e 
Washingtone. Ypač šiltai pri
siminė savo artimų draugų 
Paramskų šeimą, taip pat Kri
vickų šeimą, kurių bute pralei
do pirmąją naktelę, prieš dau-
ge l į metų a t v y k ę s į 
Washingtoną, dėkojo Almenu 
ir Vasaičių šeimoms, kurios jį 
globojo ligoje ir išėjus iš ligo
ninės. Savo žodį baigė liudiji
mu: "Ižvažiuodamas jaučiu liū
desį, nes čia palieku dalį savęs, 
Washingtone išgyvenęs per 30 
metų..." 

Dr. D. Krivickui priminus, 
kad V. Trumpa Washingtone 
palieka savo įpėdinį — sesers 
sūnų veiklųjį Liną Kojelį, to
liau vyko pokalbiai prie vaišių 
stalų ir gal visų dalyvavusių 
širdys jautė, kad, Vincui Trum
pai išvykus, dar ilgai bus jau
čiama tuštuma. Draugų ir ger
bėjų jis čia nemažai turėjo 
įvairių įsitikinimų lietuvių tar
pe, nors savo raštuose gal atro
do priekabus bei piktokas. 
Tačiau, anot dr. S. Bačkio, jo 
stilių reikia gerbti. 

Ilgų ir kūrybingų ateities me
tų istorikui Vincui Trumpai žy
miai šviesesnėje Californijos 
padangėje! 

VI. R. 

Saulės sistema tebėra da
bar, kaip ji buvo sutvėrimo die
ną, tobula savo skaičiumi, ma
se , s v o r i u , i r i š tų 
nepakeičiamų savybių, kurios 
yra jai įspaustos, mes galime 
išmokti, kad tas siekimas tiks
lumo svarstyme, siekimas t ie 
sos sprendime bei teisin
gumo — veikime, ką mes 
laikome kilniausiomis savybė
mis žmonių tarpe, mums dėl to 
tinka, kad tai yra esminiai 
bruožai atvaizdo tos Būtybės, 
kuri laikų pradžioje ne tik Dan
gų ir 2emę sutvėrė, bet ir me
džiagą, iš kurios dangus ir že
mė padaryta. 

J. C. Maxwe.ll 

Kunigai marijonai, įšventinti 1932 m. birželio 19 
d. Kaune, su savo vadovybe. Iš kairės (sėdit: kun. 
Vincas Dargis, vienuolyno vyresnysis, šventimus 
teikęs arkiv. Pranciškus Karevičius ir dvasios tė
vas kun. Jonas Aleksa, (stovi) naujai įšventinti 
kunigai: Stasys Mažeika, Konstantinas Zajanč

kauskas, Jonas Sakevičius, Norbertas Skurkis ir 
Pranas Gasparavičius. Išskyrus du jubiliatus 
kun. Stasį Mažeiką, gyvenantį Maskvoje, ir kun. 
Joną Sakevičių, gyvenantį Londone, Anglijoje, 
visi jau yra mirę. 
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PRADINIS ŽINGSNELIS 
Chicagos Lietuvių moterų 

klubo popietė, kurios metu klu
bas pristatė savo narėm ir vieš
niom Gintaro baliaus debiu-
tantes, įvyko birželio 2 d. 
Beverly C.C. patalpose. Išsiri
kiavusios gintarėlės ir klubo 

valdybos ir baliaus komiteto 
'. narės sutiko ir sveikino visas 

viešnias, kurių atsilankė apie 
į 150. Tai dalis kruopštaus pasi-
g ruošimo tam momentui, kada 

stiprių prožektorių šviesoje, vi
duryje didžiulės salės, stebima 

-smals ių žvilgsnių, gintarėlė 
lenksis giliu reveransu prieš 
savo mamytę, tėvelį ir visus 

4 svečius. Popietė pradėta JAV 
ir Lietuvos himnais, kuriuos 

* pravedė Eleonora Zapolienė, o 
• gintarėlių pasirodymas buvo 
„ tvarkomas talentingos Irenos 

a Mažeikai tės . Debiu tantės , 
pasipuošusios tautiniais rū-

„ bais, pašoko kepurinę. Akor
deonu jas palydėjo viešnia Ra

sa Š o l i ū n a i t ė . R a m o n ą 
Steponavičiūtė atliko pianinu 
Rachmaninovo rapsodiją, 
Karilė Block - Paderewskio 
menuetą ir Vivian Bear padai 
navo populiarios "Oklaho-
mos" ištrauką su jos pačios 
Gintaro baliui pritaikytais žo
džiais. Klubo garbės pirminin
kė Lietuvos gen. konsule J. 
Daužvardienė prilygino jau
nas gintarėlės tautos turtui, 
paaiškino pristatymo simbo
lius ir palinkėjo sėkmės besi
artinančioje iškilmėje. Stipen
dijų komiteto pirm. Beverly 
Brazytė - Opelkienė pristatė 
šių metų klubo stipendijas gau
nančias lietuves studentes: Lo
retą Stončiūtę, Elaine Tolishy-
tę, ir Silviją Fabijonaitę. 
Stipendijų čekiai bus įteikti 
joms per Gintaro balių. Ba
liaus komitetą sudaro šios klu
bo narės: Patricia Traub — 
pirm., Ramoną Kaveckaitė — 

vicepirm., Bernice Yanas — 
sek., Aldona Torok — ižd. 
Programos knyga bei sveikini
mais rūpinasi Alma Giedrai
tytė — Baer, Frances Simano-
nienė ir Marilyn Harding; 
fotografavimu — Denise Vai-
kutienė, Eleonora Zapolienė; 
spauda ir radiju — Aldona 
Daukienė, Marija Krauchunie-
nė ir Stasė Semėnienė; choreo
grafija — Genovaitė Maluškie-
nė, jai asistuoja Cecilija 
Matulytė ir Giedrė Cepaitytė; 
stipendijomis — Beverly Opel
kienė. Baliaus vieta ir laikas: 
Conrad Hilton viešbučio di
džioji salė, šeštadienį, birželio 
26 d. Pasisvečiavimas 6 vai., 
vakarienė 7 vai. Vietas rezer
vuoti skambinant Praurimei 
Ragienei, tel. 529-0955 arba 
Konstanci ja i Ba l tu ty te i -
Hofer, tel. 233-5045. 

BLKM 
MOTERŲ 
GILDOS 
VEIKLA 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus moterų gildos direk
torių posėdis Chicagoje įvyko 
praėjusį pirmadienį, birželio 7 
d. 1982-1983 m. valdyba ir di
rektorės apžvelgė praeities 
veiklą bei sudarė planus atei
čiai. Nupręs ta suruošti bent 

j porą išvykų, bū ten t — į Moks-
1 lo ir p ramonės muziejų, kur 
, vyksta Tiffany vitražų bei ki-
!tų meno kūrinių paroda ir į 
Temple ūkį, k u r yra treniruo
jami pagarsėję Lippizaner ark
liai. Taipgi nu t a r t a padidinti 
lėlių rinkinį, parodantį įvairių 
Lietuvos vietovių tautinius rū
bus. Lietuvių Tautodailės insti
tuto Chicagos skyriaus pirm. ir 
žymi audėja Aldona Vesel-
kienė p a p r a š y t a prisidėti prie 
šio projekto žiniomis ir darbu. 
Gildos n a r ė s pažadėjo prisidė
ti darbu ir idėjomis prie muzie
jaus ruošiamos išvykos — pik
niko sekmadieni , liepos 18 d., 
New B u f f a l o , Michigan. 
Sekantis Gildos narių bei mu
ziejaus veikla besidominčių 
viešnių susir inkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 26 d., mu
ziejaus patalpose. Šiuo metu 
gildos va ldybą sudaro šios mo-
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Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus Chicagoje mo
terų gildos stipendijų popietės dalyvės. Iš kairės į de
šinę: Silvija Wenckienė, buvusi pirm.; Lietuvos gen. 

konsule J . Daužvardienė, stipendininkė Rūta Pakš-
taitė; nauja pirm. Eleonora Kat*»-_skienė ir popietės 
ruošimo komiteto pirm. Stėfasiija Uginchienė. 

terys: Eleonora Katauskienė — 
pirm., Vilhelmina Lapienė, 
Denise Vaikutienė ir Blanche 
Kezienė — vicepirm., Peggy 
Brummer ir Eleonora Zapolie
nė — sek., Olga Landon - ižd., 
Sylvia Wenckienė - patarėja ir 
Izabelė Baltramaitienė - isto
rikė. 

tinę mokyklą, yra lietuviškų 
dainų ir taut inių šokių mėgė
ja. Tolimesnėm studijom pasi
rinko gailestingųjų seserų 
mokslų šaką Loyolos universi
tete. 

• f -

22-RO GINTARO BALIAUS 
GINTARĖLĖS 

"rK5? Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo ruošiamas tradicinis 
Gintaro balius įvyks šeštadie
nį, birželio mėn. 26 d., Conrad 
Hilton viešbučio didžiojoj sa
lėj. Cia bus visuomenei prista

t y t o s aštuonios jaunos lietu
vaitės, pasipuošusios mūsų 

•• branginamu gintaru ir trispa 
" vėm gėlių puokštėm. Cia skam-
• bės lietuvių liaudies muzika 
•• čia bus šokamas tautinis šo 

kis, o jaunom gintarėlėm — tai 
svajonių vakaras. 

ti gailestingųjų seserų bei lais
vųjų mokslų sritis. 
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Vivian R e n e e Baer , David 
ir Almos (Giedraitytės) Baer 
dukra, Alsip. 111., šįmet baigia 
Alan B. Shepard aukštesniąją 
mokyklą, Palos Heights. Pri
klauso mokyklos dramos klu
bui, koncertiniam chorui, kal
bėtojų grupei, Beverly teatro 
gildai ir Lietuvos Vyčių šokėjų 
grupei. Anksčiau priklausė 
Beverly meno centro Pitt sce
nos vaidintojų grupei. Yra 
gavusi Illinojaus universiteto 
stipendiją studijuoti dramą. 
Užsitarnavusi specialų pažy
mėjimą už 275 valandų sava
norės darbą St. Francis ligoni
nėje, Blue Island. Taipgi 
mokytojavo 2 metus St. Ter-
rance parapijos šeštadieninėje 
mokykloje. 1981 m. šoko Lietu
vių tautinių šokių šventėje ir 
dalyvavo lietuvių kalėdinėje 
programoje Mokslo ir pramo
nės muziejuje 4 metus. Kalba 
lietuviškai ir studijuoja is
panų kalbą. Ruošiasi studijuo-

Chery l (Karilė) L y n n e 
Block, dail. Leonardo Block ir 
Beverly Brazytės - Opelkienės 
dukra, Palos Park, 111., baigia 
Carl Sandburg gimnaziją, yra 
studentų tarybos narė bei asis
tuoja mokyklos raštinėje ir yra 
įtraukta į garbės studentų 
sąrašus. Gilinasi piano stu
dijose 12 metų ir klarineto — 5 
m. Šoko su Kayes Vagabond 
grupe ir su Lietuvos Vyčių jau
nių tautinių šokių grupe. Taip
gi pasirodė Lietuvių operos 
spektakliuose. Atstovavo savo 
mokyklai teniso žaidėjų grupė
je. Mėgėja slidinėti, plaukioti; 
domisi fotografavimu. Susi
rašinėja su Japonijos bei kitų 
vietovių jaunimu, arčiau 
pažindama jų gyvenimą. To
limesnėm studijom nori pasi
rinkt medicinos technologijos 
ir kompiuterių mokslus. 

L a u r a Sofija Ragai tė . dr. 
Leonido ir Praurimės Ragų 
dukra, Blcomington, 111., šį mė
nesį baigia Lake Park gim
naziją. Yra garbės studentų or
ganizacijos narė . klasės 
studentų tarybos narė, pri 
klauso tarptautiniam klubui, 
slidinėjimo bei teniso grupėm. 
Pripažinta geriausia mokyk
los teniso žaidėja, distrikto 
teniso čempionė bei daugelio 
aukštesniųjų mokyklų teniso 
varžybų žaidėja. Mėgiamiausi 
užsiėmimai — tenisas, baletas 
ir modernus šokis. Yra pa

šventusi daugiau kaip 300 lais
valaikio valandų, di rbdama 
St. Alexian Medicinos centre. 
Kalba lietuviškai ir vokiškai, 
per 4 metus gavusi specialius 
pažymėjimus už vokiečių kal
bos studijas. Baigė lituanis-

J u l i e t a S u z z a n e 
J a g i e l l a i t ė , P r ano Edvardo ir 
Marie Jagieilų dukra, South 
Holland, 111.. šįmet baigia 
Thomwood aukštesniąją mo
kyklą, kurioje priklauso teniso 
klubui, ispanų kalbos klubui, 
Jaunųjų gyvenimo grupei, 
Dazzler šokėjų grupei bei gar
bės studentų organizacijai. 
Mėgsta slidinėjimą bei gim
nastiką. Tolimesnes studijas 
tęs Illinojaus universitete, 
kompiuterių mokslų šakoje. 

Lietuviu draugas ir Pabaltijo kraStus mylįs žurn. Howard Tyner (iŠ 
Chicago Tribūne) dešinėje, kuris bus pagerbtas, kaip "Man of the Year" 
Balzeko Lietuvių kult. muziejaus ruošiamame bankete birželio 19 d. Em-
pire salėje Palmer House hotely. Kiti iš ka i rės į dešinę: žurnalisto žmo
na Jane Tyner su 1,5 met. dukrele Sofija, Eileen Mackievich. radijo reži
sierė; ir Vera Hicky (latvė), Australijos gen. konsulo žmona. 

grupei bei sveikatos profesijų 
grupei. Mėgsta bendrauti ir 
dirbti su publika. Yra pašven
tusi apie 200 laisvalaikio 
valandų, dirbdama savanore 
Palos Community ligoninėje. 
Laisvalaikius užima rankdar
biai, istorijos studijos bei kny
gos. Kalba vokiškai. Planuoja 
studijuoti mediciną. 

• • 

Georgianna Kasselytė , 
velionio Alberto ir Ann Marie 
Kasselių dukra, Dovvners 
Grove, 111., šį mėnesį užbaigs 
Marijos Nekaltos širdies aukš
tesniąją mokyklą, kurioje per 4 
metus yra gavusi specialius 
pažymėjimus ir yra studentų 
kėgliuotojų grupės iždininkė. 
Lietuvos Vyčių jaunių narė ir 
jų tautinių šokių grupės šokė
ja. Kalba lietuviškai ir stu
dijuoja ispanų kalbą. Rudenį 
pradės matematikos studijas 
Lewis universitete. 

navičių dukra, Oak Lawn, 111., 
baigia Mother McAuley aukš
tesniąją mokyklą, kurioje pri
klauso A Cappella chorui, 
pažangiajam chorui, yra kan
didatė garbės studentų organi 
žarijai bei įtraukta į mokyklos 
garbės studentų sąrašą. 1981 
m. baigė Kristijono Donelaičio 
mokyklą ir studijuoja Pedago
giniame lituanistikos institu
te. Kalba lietuviškai ir pran
cūziškai. Laimėjusi 1 vietą 
keliose poezijos ir rašinių var
žybose (lietuvių kalba). Lanko 
piano studijas .IO 1X1. Mėgsta 
teatrą, poeziją ir dailę. Šoko ir 
dainavo chore Kristjono Done
laičio mokykloje. Veikli skau
tė. Rašo straipsnius lietuviš
koje spaudoje. Planuoja 
studijuoti kalbas. 

Marie Theodora Kuzaitė, 
Juliaus ir Hildės Kuzų dukra, 
South Holland, 111., šįmet bai
gia Elizabeth Seton aukštes
niąja mokyklą. Yra sporto en
tuziastė. Priklausė precizinio 
plaukimo ir gimnastikos gru
pėms. Buvusi Lietuvos Vyčių 
tautinių šokių grupės šokėja. 
Lankė lituanistinę mokyklą, 
yra fotografė — mėgėja. Lais
valaikius dažniausiai pralei
džia dirbdama šeimos bizny

je. Rudenį pradės gailestingųjų 
seserų studijas St. Xavier kole
gijoje. 

Ramoną L a u r a Stepo
navičiūtė - S tephens , velio
nio muziko Kazio ir Alės Stepo-

C o r r i n a Eliz. V i lka i ty -
tė, Raimondo ir Marijos Vil
kaičių dukra, Orland Park, 111., 
šįmet užbaigs Carl Sandburg 
aukštesniąją mokyklą. Pri
klauso Delta Epsilon Phi — vo
kiečių kalbos garbės studentų 

Vaikų auklėjimas 
Religinis vaikų ir jaunimo 

auklėjimas pirmiausia yra 
krikščioniškos šeimos uždavi
nys, bet ir visai tikinčiųjų 
bendruomenei šioje srityje 
tenka didelė atsakomybė. 
Parapija, katalikiška orga
nizacija ir mokykla turi su
teikti šeimom atitinkamą 
p a g a l b ą . Šią t ik inč ių jų 
bendruomenės atsakomybę 
iškelia Anglijos vyskupų kon
ferencija specialioje studijoje 
religinio auklėjimo klausimu. 
Bet — pažymi Anglijos 
vyskupai — visos tikinčiųjų 
bendruomenės pastangos gali 
likti be vaisių, jeigu jaunuolis 
šeimoje negaus krikščioniš
kojo tikėjimo pagrindų. „Jeigu 
tėvų tikėjimas yra silpnas, jei 
jie šeimoje nekalba apie Dievą 
ir nesimeldžia, jei nelanko baž
nyčios ir nedalyvauja Šv. Mi
šiose, sunku tuomet tikėtis, 
kad vaikų sielose per krikštą 
įdiegta sėkla užaugs, suklestės 
ir duos gausių vaisių"... 

Naujas S v. Rašto 
vertimas 

Išleistas pirmasis Šventojo 
to vertimas į gujerati kalbą, 
kurią naudoja apie 40 milijonų 
šiaurės vakarų Indijos gyven
tojų. Vertimą septyniolika 
metų rengė ispanas jėzuitas 
kunigas Jesus Cueli. Kad 
Šventojo Rašto tekstų ver
timas būtų gyvas ir sklandus, 
kun. Cueli pasikvietė į talką 
indų poetus ir rašytojus, taip 
pat ir nekrikščionis. Tokiu 
būdu, literatūriniu stiliumi 
tobulas Šventojo Rašto ver
timas tampa įdomus ir pa
trauklus taip pa t ir netikintie
siems. Tūkstančio šešių šimtų 
puslapių gražiai atspausdintą 
knygą puošia indų gujerati 
menininko sukurti piešiniai ir 
spalvoti bibliniai žemėlapiai. 

Stefanija l jrinohienė sveikinasi su popiežium,, o šalia jos Valeriji 
Straulienė. 
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K O N T R A C E P T Y V I N Ė S 

P R I E M O N Ė S N E B U S 

R E K L A M U O J A M O S 

Ar g i m d y m o kontrolės prie
m o n ė s turė tų bū t i reklamuoja- Į 
m o s per televiziją. Neseniai Į 
tuo k l aus imu Na t iona l Associa- I 
-tion of Broadcas te r s org-ja pra- į 
vedė pla tų eilinių žiūrovų ap- ! 
k l a u s i n ė j i m ą . L i g i š i o l į 
draugi jos kodeksas , kurio lai-
kosi visi televizijos tinklai, to-

' k ios rūšies r ek lamas skelbti 
d raudė . 

Apklaus inė j imo duomenys 
p a t v i r t i n a šio nus is ta tymo po
pu l i a rumą televizijos žiūrovų 
masėse . 53 proc. apklausinėtų-

. jų pas i sakė , kad jie g imdymo 
- kontrolės priemonių reklama

vimui būtų priešingi iš principo. 
Da r didesnis procentas — 67 — 
priešintųsi specifinių kontra-
cepty vinių gaminių reklamavi
mui. Be to, reklamų priešinin-

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii 

M. A. Š I M K U S 

kai pareiškė tuo k l aus imu esą 
"gyva i susirūpinę", t u o tarpu 
t iems, kurie tokioms rekla
m o m s nebūtų pr ieš ingi , klausi
m a s aplamai didelės reikšmės 
netur i . Šių rezul ta tų akivaiz
doje N AB ir tol iau la ikys is savo 
nusis ta tymo kontracepcijos 
priemonių ske lb imams neduoti 
eigos. Tuo ne laba i pa tenk in tos 
P l a n n e d Parenthood d-ja ir rek
l amų gamybos bendrovės , besi
tikėjusios kodekso pakei t imo ir 
naujo pelno šal t inio. 

Kai žmonės nebeturi kuo 
kitu girtis, giriasi savo nedory
bėmis. 

A. Graf 

P a i e š k o j i m ą s 
Ieškoma EUGENIJA PAKULIENĖ-

SLENYTĖ, Vokietijoj gyvenusi Kemp-
teno stovykloje. Prašoma atsiliepti 
arba turintieji apie ją žinių pranešti 
šiuo adresu: 
Irena Aižinas-Kazitenaitė, 2801 W. 
38th Street, Chicago, EL 60632. TeL: 
(312) 247-0582 arba (312) 247-1804 

l ietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

mm wm7Fi 

2422 WEST MARQUETTE RD. 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: 312 925-6897 
ĘUJL 

F U U GRAPHIC SERVICE 

Paįe TypEsming 
-FROM THE OftIGINAL ARTVVORK 

TO THE FIMAL PRINTING-
•USINCM KMUM. • KESUMf S 

CAftOt • AMMOUMCf MCMT* 
PMCI USTS • INVITATKMM 

CATJUOOS • POSTCRS 

cmcuuuts • iT*TK>»iARr 

ci t 7 3 7 - 6 4 4 6 . 
įtšių • M IM »nml 

E A G L E 
R O O F I N G C O N T R A C T O B S 

E U R O P E A N C R A F T S M A N S H I P 
A M E R I C A N P R O D U C T S 

Shingles — 90 lb. roll 
Tar & Gra.vel —i Hot Asphalt 

Siding — Gutters — Downspauts 
Commercial, Residential, Industrial 

Free Esūmate — TeL 276-5436 

9x 

4259 

INCOME <'AX SERVICE 
NOTAUY PUBLIC 

S. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 

' GIMINIU iškvietimai, pildomi 
»,'! PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

•cltokie blankai. 
iMiiirnnTnnrmiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

MHiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiimiii i i imii 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio. 

COSMOS P A R C E L S E X P R E S S 
2501 W. 69tb S t , Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiiiuiiiiuiniii 

lOCį — 20<JS, — 30% pigiau mokėsit 
HT apdraudę DUU ugnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 V2 YVest 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

STASYS ŠAKINIS 
Lietuvis dažytojas 

Dažo namus 
15 LAUKO IR IŠ VIDAUS 

DARBAS GARANTUOTAS 

Skambint 927-9107 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir ,vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
irol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

' Chrysler LeBaron Medalliorv 
^_ Z-dr. Coupe [_ j 

BAL2EKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOUTH • K C ARS 
"U WILL LIKE US" 

4030 Arehtr — V I 7-1515 

E L E K T B O & 
ITEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagros miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ix sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-S559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SIUNTINIAI | LIETUYį 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, m. 60632, tel. 927-5980 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

# 9 7 . 0 0 
C i c e r o j e 

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

Amžius 62 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

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

Kalbėti lietuviškai 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
KARMA NOREOUENfl 

SIUNTIMAI | LIETUVA 
Dabai pageidaujamos geros rū&ea 

prekes. Maintas i£ Europos aaadSlių. 
1008 W. 69th St., Chicago, UI. 6062* 

TELJEF. t25-37S7 

1 
2 
1 

22 

1 
1 

VVAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
5616 So. Pulaski Rd.. Chicago 

Pbone - 581-4111 

DOUGLAS ROOFING COMPANY 
Expert Re-Roofing. Built up asphalt, 
Shingles, Tar & Gravel. Complete 
Tear-offs. Chicago and Suburbs. 

TEL. 925-8440 

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 
Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
MIRUSIEMS PRISIMINTI 

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 
a . a . E . G a r b o n i e n ė 

E X P E R T RE-UPHOLSTERING 
Ali work guarantead at 

reas. prices. 
Draperies made to order 

Call for free estimate 
3 3 1 - 3 2 3 4 

~ COMPLETE LINE 
OF UPHOL8TERING 

Ali work guaranteed. Custom Made 
Couches & Draperiea. 

New Lamps. Fast service. 
Acme Mfg. A Upholater inf 

873-0806 

1 
2 

3 
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Visi statykime Lietuvių Fondą, 
remiamas lietuvybės išlaikymas. 

T. & J. Karveliai 
a.a. A.Ciakis 
P. E. Ciakienė 

a.a. kun . F. Gureckas 
A. Gylienė 

a.a. R. Sen ikas 
V. Garbenis 
A. ir P. Venclovai 

a.a. E. Ruskienė 
D. ir J. Noreikai 
H. ir E. Zitkai 
P. ir M. Ruliai 
B. ir G. Biskiai 

a.a. O. Zai l sk ienė 
Dr. J. Yoksha 

a.a. M. S t rumsk i s 
P. Strumskis 

a-a. A. Tamos ienė 
M. ir L. Kupcikevičiai 
Dr. J. Yoksha 

$25.00 V. Bagdonavičienė 

$40.00 

$300.00 

$10.00 
$10.00 

$20.00 
$20.00 
$15.00 

$100.00 

$25.00 

$200.00 

$10.00 
$25.00 

a.a. A. Bazelienė 
P. Bičkienė 

a.a. E. Kark l i enė 
A. Jelionis 
V. ir M. Tamošiūnai 
J . ir Z. Petkai 
J . Karklys 

a.a. A. Balčiūnas 
M. Balčiūnienė 

a.a. J . Sukis 
B. Šukienė 

a.a. P. Mankus 
A. Jakubaitienė 

a.a. V. Kumpikevičius 
S. Jakubonienė 

a.a. P. Burne ik is 
O. Burneikienė 

$10.00 

$20.00 

$25.00 
$25.00 
$25.00 
$10.00 

$7.00 

$50.00 

$10.00 

$30.00 

$30.00 
Širdingai dėkojam, 

Lietuvos Dukterų draugija 

1982 METŲ KELIONĖS 
I š New Y o r k o / B o s t o n o IS Čikagos 

Liepos 18 d. iki rugpjūčio 1 d. (15 dienų) 
Maskva/Vilnius/Maskva/Zurichas/Muenchenas/Zurichas 

Rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 2 3 d. (15 dienų) 
Maskva/Vilnius/Maskva/Roma 

Rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 3 1 d. (9 dienos) 
Maskva/Vilnius/Maskva 

Rugsėjo 19 d. iki spal io 04 d. (15 dienų)*** 
Maskva/Vilnius/Riga/Leningradas/Helsinki 

KELIONĖ I EUROPĄ - Rugpjūčio 16—29 d. 
Vokietija, Šveicarija, Italija ir Austrija 

KELIONE LAIVU — 7 dienos, Gruodžio 4 d. 
„VVorld Rennaissance" Karibų jūroje 

KELIONĖ I KINIJĄ - Spalio 09 d.—29 d. 
Tokio, Pekirig, Wuxi, Soochovv, Shanghai, 
Kvveilin, Canton, Hong Kong 

$1945.00 

1823.00 

1298.00 

1295.00 

1512.00 

Kainos nuo $1060.00 
iki $1265.00 

Kaina nuo San Francisco 

$2960 

$2126.00 

1974.00 

1449.00 

1450.00 

1597.00 

*** (Rugsėjo mėn. 19 d. ekskursijai gali pasitaikyti galimybė ilgiau paviešėt 
Vilniuje — jei tuo laiku viešbutyje būtų laisvų vietų) 

VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI — gyvenant dviese viename kambaryje. 
NEDELSKITE REGISTRUOTIS; DĖL BROŠIŪRŲ IR SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS Į: 
A M E R I C A N T R A V E L S E R V I C E B U R B A U 
9 7 2 7 S o u t h rVes te rn A v e n u e 
C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 4 3 t e l . (312) 2 3 8 - 9 7 8 7 

Mūsų įstaigoje daromos nuotraukos pasams, vizoms ir kitiems dokumentams. 

CLASSIFIED ADS 

1982 m. gegužės mėn. į naša i . 

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, po dvitaškio pavardė 
— įamžintojas, pad. — padidino, įm. — įmokėjo, įgal. — įgaliotinis, 
atst. — atstovas, kand. — kandidatas, suma po pavardės — įnašų iš 
viso. 

$10.00 Avižienis Algirdas $630.00, kand. — Andriukaitis Peter 
Dana, atst. Andriukaitis Bronius, tėvas, Andriukaitytė 
Kristina Marija, Andriukaitis Stephen John, Andriu
kaitis Paulius Bernardas, Jokubauskaitė Regina, Joku-
bauskas Aleksas Vitas, šiuos paskutinius atstovauja 
Andriukaitis Bronius, tėvukas, jis juos ir pirmutinį, iš 
viso 6 sūnaičius ir dukraites, įamžino įmokėdamas 
$60,00 bei kiekvienam paskirdamas po $10.00, kand. — 
Naudžiūtė Renata $10.00 ir Naudžiūtė Ingrida $10.00: 
Naudžius Viktoras, inž., kuris savo dukteris ir 
atstovauja. 

$25.00 Dainys Vladas $350.00. 
$50.00 Bačiulis Vladas $300.00, Toliušienė Sofija $150.00. 
$83.00 Dariaus ir Girėno lituanistinė mokykla, įm. Plačas 

Juozas $800.72. 
$100.00 Ambražiūnas Adomas ir Eugenia $200.00, Bartoše

vičius Eugenijus.atm. įn. pad. Bartoševičius Eugenija 
$500.00, Dūda Stasys $100.00, Janušonis Povilas, Juzė 
ir Vytautas $400.00, Jurczenko Jolanta $100.00, Kerelis 
Jolanta $100.00, Klova Birutė $500.00, Kriaučiūnas 
Aras, 13 metų: Kriaučiūnienė Rožė, močiutė, atst. 
Kriaučiūnas Romualdas $100.00, Landsbergytė-Veillon 
Irena, Šveicarija $200.00, Latvys Jonas ir Stasė 
$100.00, JAV LB Los Angeles apylinkė, įm. Grušas 
Pranas A. $1,100.00, Lietuvių kapai, Royal Palm 
Memorial Gardens Floridoje, įm. Jokubaitienė Jadvyga 
$200.00, Matas V. R. $100.00, Mažeika Jonas ir 
Mažeikienė-Gečaitė Marija, atm.: Veselkienė-
Mažeikaitė Aldona $100.00, Palm Beach Lietuvių 
klubas, įm. Daugėlienė Juzė $100.00, Radvilaitė Audra, 
atst. Radvila Elena: Galinaitis Arturas ir Antanina 
$100.00, Radzys Simas ir Teklė $100.00, Raudis Jonas, 
atm. įn.: Druktenis Mary $100.00, Šimkus Mečys ir 
Valerija $300.00, Širvaitis Algis $100.00, Vilkutaitis 
Vytautas $100.00, Vilkutai t ienė-Baranauskaitė 
Liucina, atm. įn. pad. Vilkutaitis Vytautas $200.00. 

$150.00 Mieželis Vladas $500.00. 
$200.00 Klova Vincas $1,200.00. 
$210.00 Gaižutis Jonas, atm. įn.: atst. Gaižutienė Pajauta 8 

asm. aukas $210.00. 
$325.00 Svelnys Kęstutis atm. įn. atst. Švelnienė Danutė 27 

asm. aukas $325.00. 
$400.00 Balbatas Jonas $1,000.00. 
$420.00 Damijonaitis Vytautas, M.D., atm. įn. atst. Dami

jonaitis Elena, pad. Slavinskas Marija $50.00, JAV LB 
Palm Beach apyl. $25.00, Jucėnai Gintaras ir Bronė 
$25.00 ir kiti 23 $320.00, įm. įgal. Aušrotienė Veronika 
$2,220.00. 

$433.65 Šimkus Stasys, V. Vokietija $4,075.31. 
$500.00 Pemkienė Izabelė, atm. įn.: Valteris Kazimieras ir 

Birutė, Great Britain, $500.00, Shallna Antanas, adv., 
Lietuvos Garbės Konsulas, atm. įn. pad. Shallna 
Susanne P. $1,740.00. 

$1,000.00 Antanas Diržys, tęst. palikimas $1,000.00, Pakatinskas 
Stasys, atm. įn., tęst. palikimas įm. Kisielius Petras, 
M.D. $100.00, Zelba Pranas $1,000.00. 
Iš viso 47 $8,636.65. 

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1982.V.31 pasiekė $2,283.543.06. Gautomis palūkanomis parėmė 
meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą $921,585.77. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1982.V.31 
palikimais gauta $630,817.09. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LTTHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFTT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629" 

HELP VYANTED VYBAI 

IEŠKOMAS VIENGUNGIS VYRAS 
25 iki 50 metų amžiaus, turintis gimi
nių Lietuvoje, kuriuos norėtų aplan
kyti. Kelione bus apmokėta. Kreiptis į 

BORIS — TeL 702—384-9565 

SHIPPING ORDER FILLER 
FOR SAUSAGE MANUFACTURER 

Must have exper ience in 
re la ted i ndus t ry . 

5 d a y week. E.O.E. 
Call af ter 10 :30 A M . 

7 3 8 - 2 1 0 0 

SENIOR crnzENS 
E D E N S O P T I C I A N S 

2717 W. 63rd Sfc, Chicago, UI. 
TeL 778-4626 

5568 W. 95th St., Oak Lawn, uL 
Prescriptions filled. 

Frames repaired 

AUTO REPATR SERVICE 

D & D AUTOMOTTVE 

Complete Auto Repalr Service 

Tune-up, Brakes, Transmission Work, 
Exhaust System, Batteries/Electrical. 

TeL 757-4176 — 2641 W . 71st St. 

I A N L O M D J A M A — FOR B E S T 

ISNUOML 5 KAMBARIŲ BUTAS 
2-me aukšte nuo liepos 1 d. Pesinin-
kams. Marąuette Parke. Skambint — 
778-6676. 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
prie v ienuolyno, pirmam aukšte. 

Tel . — 434-8852 

R E A L E S lfA~T E~ 

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

- - u u J • • , - » . 

NAMŲ DA2YMAS 
IS LAUKO IR VIDAUS 

Prieinama kaina 
Skambinkite PETRUI 

TELEF. — 8 4 7 - 1 8 8 8 

DAŽAU IR DEKORUOJU 
KAMBARIUS 

Taip pat iš HvJro dažymas 
ir pataisymas. 

Skambint po 4 vai. popiet 
TEL, — 597-3643 

' • » » • » • l l H M I M t t « « M M M 

I I IUII l l l l l lHll l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i l i i i i i l l l iui 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 a r b a 376-5996 
iiiiilliimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiuiii 

nrnniirinutnrrrminiiniUHHHinimniii 
B U T Ų NUOMAVIMAS 

D r a u d i m a s — Valdymas 

N a r n a p i r k i m a s — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2288 

tllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIMIIUUUMNIl 

2 B U T A I PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
tas sk iepas . 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 B U T Ų MŪRINIS. 4 maš. mūr. gara
žas . $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie A v e . 

2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Vil lage. 

Skambin t 436-7878 
Š I M A I T I S R E A L T I 

2 9 5 1 W e s t 63rd Street 

S A V I N I N K A S parduoda 2-jų butų po 
5 k a m b . mūr. namą Marąuette Parko 
apyl . Nauji kilimai. 2 atskiri centri
niai š i ldymai — nauji pečiai. 2 maš. 
garažas . Duokite pasiūlymą. Skamb. 
teL — 735-9724. 

S U N N Y HILLS, FLORIDA 

Prie l i e tuviško ežero parduodamas pa
ruoštas statybai sklypas, skersai mau
dymos i pl iažo. Aukšta vieta — viena 
iš gražiausių . Skambint vakarais — 
414—248-1838. 

B E A L E S T A T E 

nes gautomis palūkanomis 

Southwest Side — 7 RM. BRICK 
4 bedrms. One full and t w o half-baths. 
Formai dining rm. Finished basement. 
Central air cond. Flood Control. Over-
sized 2 car garage, with opener. Call 
after 5 p.m. — 767-6757. 

ARTI 66-os IR RICHMOND 
Pageidaujant savininkas finansuos. 

Virš 2000 kv. p., 4 miegamų "ranch" 
namas. Salionas, valgomasis. Kombi
nuota virtuvė - "dinette" - šeimos 
kamb. Didelis patio. Daug priedų, 
[kainuota skubiam pardavimui. 

TEL. — 776-0327 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S0. PULASKI 
Tel. — 767-0600 

56-ta ir PULASKI — 3 miegamų arba 
tinka giminingom šeimom. Medinis 
namas. 2V» vonios. Centrinis šildy
mas. $37,500. 

65-ta ir LAWNDALE. 3 miegamų mūr. 
bungalo. Pilnas rūsys. 2 maš. gara
žas. $58,900. 

77-ta ir ALBANY — 3-jų miegamų 
mūr. rezidencija, {rengtas rūsys. 2-jų 
maš. garažas. Galima gauti paskolą 
per VA arba FHA administracijas. 
$63,900. 

54-ta ir MAPLEWOOD — 3-jų butų 
liuksusinis 13 metų senumo mūr. na
mas. Savininkas sutinka fina; moti. 
Tik $79,000. 

40-ta ir ROCKV/ELL — 3-jų butų me
dinis namas. Garažas. Geras susisie
kimas Archer Ave. su miestu. $39,000. 

65-ta ir SACRAMENTO — 2-jų butų 
mūro pastatas. Butai po 3 miegamus. 
Pilnas rūsys. 2 maš . garažas. $65,900. 

59-ta ir MOZART — 8 butų mūro pas
tatas. 14 metų senumo. Geras investa
vimas. Galima perimti seną paskolą. 
Kaina 6 kartai metinių pajamų. 
Skambint — 

BUDRAIČIUI 
T d 767-0600 
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Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 

nuo 1 iki 4 valandos popiet 
3527 W. 64 PLACE 

1 3 % už paskolą. 7 kamb. mūr. 4 mie
gami. iy2 vonios. Pilnas rūsys. 2emi 
išs imokejimai . Skubėkite. ..r, 

— o — 
A t d a r a s apžiūrėjimui sekmadieni 

nuo 1 iki 4 vaL popiet 
5515 S. KOSTNER 

2-jų butų po 3 miegamus mūrinis. 
Pi lnas rūsys . 26 m. senumo. Skam
binkite dabar. 

— o — 
A t d a r a s apžiūrėjimui sekmadienį 

n u o 1 iki 4 vaL popiet 
6121 S. PARKSIDE 

Naujas 2-jų butų mūr. Po 3 miega
m u s ir p o 114 vonios. Pilnas rūsys. 
Skubėkite . 

— o — 
Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 

n u o 1 iki 4 vaL popiet 
10517 S. SAVVYER 

12% už paskolą. 4 miegamų mūr. 
{rengtas rūsys. 214 maš. garažas. Tik 
$55,000, ir žemi išsimokejimai. Skam
binkite dabar. 

Atdaras apžiūrėjimui šeštadieni ir " 
sekmadieni nuo 1 iki 5 vaL vak 

3906 W. 63 STREET 
Naujas 2-jų miegamų "condo". Ažuo-^--
lo sp inte lės virtuvėj. Centr. oro vėsi
nimas. Kilimai. \2%% už "fbced" 
morgįč ių . Pusę bloko iki banko, au-
tobuso , mėsinės , kepyklos. Skubėkite. 

OTOUEN FAMILY REALTY 
TEL, 434-7160 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiimimmiiiiiiiiii 
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MICHIANA SHORES, INDIANA 
RUSTIC LOG CABIN — quietly blend-
ed into trees and shrubbery. Price 
$49,500. 

M I C H I A N A SHORES, MICHIGAN 
I 

W h e n work is done, live 
close to rtm. 

Cheerful ranch. Large family room, 
n e w kitchen, fireplace, finished btu, 
ment, air-conditioning. Short waik to 
a g o o d beach. $62,500. V. ', 

OPEN NOON SUNDAY *~ ! 

LONG BEACH REALTY 

TEL. 219—874-5209 
* q 

i T , 
Galima perimti paskolą už 14%. 

MŪRINIS 4 BUTŲ gerame stovy na 
mas . Erdvūs kambariai. Garažas. Ge-', 
ros pajamos. Marąuette Parko apyl. 
Skambint p o 6 vai. vak. (angliikai) 
toL 767-4562. 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
1 St. Petersburg, Fla. 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

Miami, Florida 
RETAS SVEČIAS MIAMI 

žmonėms atgaivą. Lietuvių pik-
; nikams užsibaigus žmonės vyks 
ta į atvirą orą, i privačius isva-. . . . ,. v ., . , . 

I v. . x» . , : kai be paliovos žaibavo ir trenkė 
! ziavimus. Moterų sąjungos kuo-, ,_ r . , . . . 

. , . . T , . • • perkūnas, staiga suskamoeio te 
. pos metinis susirinkimas, pasivai- • ° 

Motinos dienos minėjimas yra § i n i m a s ^ g r a ž i a j a m e Semino-
tradicinis įvykis ALRK Moterų j l e p a r k o p a v i l j o n e n r 9 b i r ž e l i o 
sąjungoje. Musy 76 kuopos minė- 3 0 d A p i e 1 2 v a l ^ s m k su_ 

neštiniais gardumynais papie
tausime. 

Apie 1 vai. vyks nariu ir vieš-

jimas prasidėjo pamaldomis Šv. 
Vardo bažnyčioje GulfporL Lita
niją į Mariją pravedė kun. V. 

,Dabušis. Pamaldas tvarkė ir šv. 
Mišias atlaikė kun- K. Butkus, 
koncelebruojant kun. J. Gasiū 
nui ir kun. V. Dabušiui. 

Žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Komentatorius Kazys Gimžaus 
kas atliko visus skaitymus ir pra
nešimus. Šv. Mišių auką nešė vi-
cepirm. Ona Juška ir pirm. Don-
na Kamm. Motery choras, vado
vaujamas muz. P. Armono, pui
kiai giedojo. Pamaldų vai. ir kun. 

Audringą lietaus disną, kai 
gatvėmis plaukė upeliai vandens, 

lefonas: Vacys Slotkus iš Kolum
bijos. 

Laisvės priešai yra klaida, ais
tra ir prievarta. Kas gi laisvę iš
gelbės iš tu pavoju? Ogi tikėjimas, 
kuris kovoja su klaidomis, kuris 

apvaldo aistry žvėrį žmoguje ir 
kuris pasmerkia neteisybę ir prie
vartą. 

Meader 

Tas retas svetys atskrido iš Bo-
gotos ir nori aplankyti mane. 
Skubiai išaiškinau, jog iš Key 
West ateina uraganas, vardu 

nių susirinkimas. Numatoma į "Albertas", kad bėgu į artimiau- ; 

" ' rimta programa tema — išleidi- į sią krautuvę apsirūpinti maistu ir 
"~' mas pašto ženklo, minint Dariaus | žvakėmis, pilu į vonią vandens 

ir Girėno 50 mėty sukaktį nuo I atsargai Svečias tik juokiasi ir 
skridimo per Atlantą ir jy tragiš-, sako, važiuojąs į Clevelandą, kur į 
ką žuvimą. Taip pat bus pliesti 

\ "Pro —life" sąjūdis, Kataliku po-
: grindžio Bažnyčios kronikos ir 
• pačios organizacijos reikalai. 

Po susirinkimo visi kartu — 
į moterys ir vyrai — padainuosi-
i me, pasisvečiuosime, padiskutuo 

bus vestuvės jo sūnaus su Len-
kauskaite. Važiuojąs su savo vai
kais ir vaikaičiais, dėl jų žada 
dar sustoti "Disney VVorld". 

Buvo įdomu sužinoti apie gau
sią, gražiai ūkyje užaugintą ir j 

-K Butkaus pamokslas sudarė ^ j ^ ^ " ^ idfcafc* W piAfcįel i š a u k ^ Velavičiy - Slotkų šei-
—• *-*'-- ' a p H n k j e g a l ė s i m e p a s v a j ot i . Kvie-' ** įtaigiai mirus jaunai zmo-kilią ir prasmingą nuotaiką, 

- Lietuvių klubo pirm. A. Arma
lis klube buvo rezervavęs ilgą sta
lą sąjungietėms ir jy draugams. 
Viduryje ilgo stalo papuošimui 
buvo du dideli napoleono tor-

čiamos visos ir prašome kartu . nai Danutei Velavičiūtei - Stat
kienei liko vaikai ir pradinės mo
kyklos amžiaus dukrelė — jau
niausias vaikas. Mirus a. a. Da-

1 nutei Slotkienei, po pusmečio mi-

praleisti popietę. 
Amerikoje įprasta minėti tik 

gimtadienius, retai vardadienius, 
tai!" Baigiant pietuj Amelija Mi-| F° kelių daty pakeitimų sukvie- r ė fc j o s m o t i n a ^ E l e n a V e l a _ 
kalauskienė ir jos sesutė L iūda ! c i a u T f j . ^ ^ r e s ^posedaui l i v i č i e n ė , e i l e m e t u i š g u l ė j u s i pa_ 
Sprindžiūnienė piaustė ir visiems, s / v o Cpndominium g e g « f e 7 wlį&mm S l o t k ų pavyzdingame 
'dalino užsigardžiuoti. Gaila,! d". neturėdama jokios minties kad ūkyJ£)_ G e r a $ i s ž e n t a s V a c y s S b t _ 
kad sąjungiečių stalas buvo ^ | tai speciali data. Bet sulaukiau | ^ ^ ^ UgQnė$ g ^ . pr fe_ 
trumpas, ne visos narės ir jy drau- j sta^gmeną.̂  o t e rV sąjungos va - g i a u ( j ą a r į reconvaliscenty na
gai galėjo susėsti kartu. Kitais d ^ s n a r e s / . k e h o s d r a u / e s ^ mus. Dabar liko gyventi ūkyje 
metais bus kitaip. s v e i k i n o ' į da inavo ir apdovano- D a n u t ė $ ^ ^ f a r m a c e u t a s 

Muz. P. Atmono vadovauja- JO ^ rdmiy proga. Uzpinnąją ydavičhs. 
mas motery choras pasirodė s c e - l ™ n o p ^ ] ^ * v ? l k i m e var

dadienio staigmeną visoms mie I y s l o t k u S j ^ ž d a m a s g 
loms draugėms tanu nuoširdžiau- ; c l e v e l a n d o > JJ^ v ė l s u s t o t l 
sią padėkos ZCKU. i 

Miami. /. Narūne 

noje su spalvingomis ilgomis suk
niomis sudarydamos gražy vaiz
dą ir padainavo keletą linksmų 
daineliy, ypač parinkty šventės 
progai 

Ši Motinos dienos minėjimo 
dalis praėjo rimtai ir įspūdingai. 

D. Km. 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPOS VEIKLA 

Floridoje jau vasara, žydi visi 
krūmai ir medžiai. Paskutinysis 
orchidėjų medis nužydėjo ir žie
dai nubyrėjo. Išskleidė plačius 
lapus ir prisigretinęs prie kitų pa
vėsį duodančiy medžių, teikia 

iiiiiiiiiiiNiiiiniiiiiiiniiiiimiiiiniiiiiiiiiif 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

'4346 W. 68 « , teL 776.1486 
itiiimtimiiiiiimiiimiiimiiiiiiuiuiiijjit 

Donna Kamm" 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

umiiimiiiiiiiiiiimiimHmiimiinmmii 
S O P H I E B A R Č U S 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Lietuvių kalba Šeštadieniais ir Sekma-
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama ii nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7130 So. Msptararood Ave^ 
Chicago, IL M M 
Tai. — 778-1543 

iiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiijiiiiiiiii 

I N V E b T U O K I 
Apsaugokime ir ĮHUIMIIIMIUP savo santaupas ! 

Tai įvykdyti gali padėti tos srities specialistas, lietuvis 
VOLDEMARAS STBASDAS. 

Shearson / American Express , paskelbė naują, ypatingą ir 
Specialu Finansų Tvarkymo Sąskaitą / Financial Management 
Account, prijungiant neapmokamą cekmimo sąskaitą su 
Finansų Kinka, (money market) kasdieną apskaičiuojamais 
nuošimčiais, American Express specialia kredito kortele, 
atidarą paskolos galimybe ir JAV valdžios garantuotu 
investavimu, esamu laiku 15.38%. 

Pageidaujantieji daugiau informacijų prašomi atsiusti 
šią kortelę: 

Vardas ir pavardė I 

, Adresas ' 
1 .•. : 

miestas valstija o p , 

Mr. Voldėmar A Strasdas 
Vice Presidentp—Investments 
Shearson / American Ejcpress 
POB167 
PalmBeach, Florida 33480 

Tel 3 0 5 / 655.7850; 800 / 327-6322 US Toli Free 
8 0 0 / 4 3 2 - 3 7 3 5 FL Toli Free; RCA Telex 232221 SHE UR 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
ju. reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmėms ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
Ir ketvktad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
TeL— PRoipect 6-8998 

JUNE IS ADOPT A CAT MONTH 
SEE T H E F I N E BUSINESS FIRMS & 

P R O F E S S I O N A L S BELOW FOR 
ALL O F YOUR PET NEEDS 

OAK LAWN 
ANIMAL HOSPITAL 

9244 S. Cicero, Oak Lawn, 111. 
DRS. KEN & MARGARET 

GRETSCHMANN 
424-0310 

Care of all pets 

DEE-JAY'S 
PET SHOP 

8250 S. Kedzie 
Chicago, 111. 60652 

925-1616 
Specializing in all Animals 

Fashions-Furnishings-Accessories 

SUBURBAN ANIMAL 
HOSPITAL 

Dr. B. K. Latoza 
10929 Cicero 

Oak Lawn, 111. 60453 
636-3600 

South Holiand Animal Clinic 
Dr. R. C. Dodson 

41 W. 168th 
South Holiand, 111. 60473 

333-2444 
All species treated. Adult Dogs & Cats 
available for Adoption. 

CRAWFORD ANIMAL 
HOSPITAL 

H. MORSI - DVM 
VIVIAN LAWRENCE - DVM 

7015 S. Pulaski 
Chicago, 111. 60629 

582-6130 

AQUA - SAFARI 
Tropical & Marine Fish 

For the beginner to the Advanced 
Dog & Cat Supplies 

1113 Mt. Prospect Plaza £ £ 
Mt. Prospect, 111. 
392-3064 vru 

CHICAGO PET BOUTIQUE 
6058 S. Pulaski, 

Chicago, I U. 60629 
585-2698 

Kittens $10.00. Puppies $25.00 
Parakeets $10.99 

Complete pet supplies. Open T days 

A , f A , 
K O N R A D A S P A Š K U S 

Gyveno Evergreen Park, Illinois. 
Mirė birželio 10 d., 1982 m., 7 vai. vak., sulaukęs 58 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Albina (Lopetaitė), sūnus 

Raimundas, tėvai Ona ir Mečislovas, sesuo Aldona, jos vyras Min
daugas ir sūnus Linas Klygiai, uošviai Albinas ir Elzbieta Lopetai, 
švogerka Rasa, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Liths Soccer klubui. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį nuo 3 iki 9 vai. vakaro ir sek

madienį nuo 1 iki 9 vai. vakaro Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71 Street. Laidotuves įvyks pirmadienį, birželio 14 dieną. Iš ko
plyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, sūnus, tėvai, sesuo ir uošviai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 
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ATTENTION - Parents and 
Grandparents! 

^ ^ 
Give your graduate a gįft he or she 

will long remember and cheriah 

A TRIP TO THE WORLD FAIR 
For d e t a i l s c o n s u l t a n y o f the 
T r a v e l A g e n c i e s i i s t ed here . 

POLON TRAVEL BUREAU 
5612 S. Pulaski, 

Chicago, 111.60629 
581-4433 

Bus Tours to World Fair 
Hotel ReservaUons 

World-Wide Travel Service 

AMBER TRAVEL SERVICE 
11745 Southwest Hwy, 

Palos Hts . , 111.60463 
448-7420, 786-9393 

We specialize in cruises to Mexico & the 
Caribbean. Complete travel service. 
Never a service charge. 

WIDE WORLD TRAVEL 
9723 S. Western 

Chicago, 111.60643 
233-1103 

Complete Travel Service. Air Tiekėte 
Written Immediately. Our job is to get 
you the lowest fare possible. 

Adventuras Travel Service 
8926 S. Loomis, Chicago, 111.60620. 
445-0519. Greyhound Bus Tours. 
Includes Transportation, Motei & 
Tiekėte. 5-28 to 5-31 $169.00, 7-2 to 7-5 
$169.00, 9-9 to 9-14 $249.00. 

EMMY TRAVEL INC 
8700 W. Dempster 

Des Plaines, 111. 60016 Tel. 824-3714 
Complete Travel Service anywhere in 
the world. No charge for our service. 
Air — Amtrak — Sbip — Tours 

Matusczcak (Matco) Travel 
5 7 3 6 W. Belmont 283-4511 

5350 N. Milwaukee 763-4406 
Chicago, 111, 

World Fair 1 Day $129.00 Complete 
Includes Round Trip Air Fare 
Entrance Fee and Transfers 

Charter to San Francisco $219.00 
Charter to Denver $189.00 Round trip 

Serving Your Travel 
Neėda for 62 Years 

SEBOK TRAVEL SERVICE 
561 W. Diversey, 

Chicago, 111.60614 
312-477-1484 
Discount Fares 

Specialize m Eastem Europe 
AIR • RAIL - SHIP 

COSMAT TRAVEL BUREAU 
3601 W. Belmont, 

Chicago, 111.60618 
Tel. 463-9223 

Totai Travel Service 
Air - Rail - Ship - Bus 

N o Service Charge 

I 

SEGHETTI TRAVEL 
2451 S. Oakley Avenue 

Chicago, IL 60608 
Tel. 927-3278 

CRUISES and TOURS 
Air — Land — Sea 

NATIONAL FOOT HEALTH MONTH 
A Salute to tha t segment of the 
Medical Profession t ha t keeps 

Chicago on its feet! 

Dr . Seymour Kessler 
Diplomat. American Board of Ambulatory Foot Surgery. 

Surgical & Orthopedic Podiatrists Ltd. 
Podiatr> Medical C«?nter S u n n y s i d e Medical Center 
4051 W. 6:ird St. 4527 N. Pulaski 
Chicago. !I. 6 0 6 2 9 Chicago. IL 60630 
2 8 4 - 6 4 0 0 583-5330 

DR. HENRY SPUNAR 
Diseases & surgery 

of the foot 
6 7 8 0 Northv*est H w y . 

Chicago, 111. 60631 
763-4788 

DR. IRVINO PIKSCHER 
D.P.M. 

Board certified by 
American board of 
Podiatric surgery 

24 hr. ansvvering service 
Hours by appointment 
Diseases & surgery of 

the foot & ankle 
6820 S. Pulaski 

Chicago, 111. 6 0 6 2 9 
284-2772 

DR. NORMAN SHAPIRO 
Kojų gydytojas 

1507 Chicago Ave. 
Evanston, 111. 60201 

Tel. 475-5831. 
Kalbėti angliškai 

DR. EMANUEL VIOLA 
Family Podiatry 

1700 W. Lawrence 
Chicago, 111. 60640 

334-8055 
Tues. 1-6 P.M. 

Sat. 9 A.M. - 1 P.M. 
DR. DIMITRIS G. DERNIS 

Podiatrist-Foot Specialist 
3301 N. Central 

Chicago, 111. 60634 
545-1466 

Hours by appointment 
Beverly Foot clinic 

DR. R. A. ANTHONY 
DR. J. F. GRADY 

Family Podiatry 
10400 S. Western 

Chicago, 111.60643 
239-8660 

DR. MICHAEL HRILJAC 
Family Podiatry 

25 E. Washington 
236-O680 

6 7 2 5 Stanley, Berwyn 

DR. JESSE J. SNEED 
1207 W. Bryn Mawr 
Chicago, 111. 60660 

275-0101 
Family Podiatry 

Hours by Appointment 

^fe 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 

A N T A N A S P A K E L T I S 
Minint skaudžia širdimi vienerių metų mirties su

kaktį, šv. Mišios už sielą a. a. Antano bus atnašauja
mos Švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčioje, birželio 15 d., antradienį, 8-tą 
valandą ryto ir penktadienį 7-tą valandą ryto. 

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti 
a. a. Antaną savo maldose. 

Liūdinti žmona MARCELĖ ir GIMINĖS 

L E O N U I R A D V I L A I 
staigiai mirus, jo žmona, dukras sūny 
ir }ų šeimas nuoširdžiai užjaučia 

BUV. VENTA ENGINEERLNG OO. 
BENDRADARBIAI: 

OTILIJA DAUGIRDIENĖ 
BRONIUS JANČYS 
JURGIS LAMPSATIS 
JOSE MARIANO 
LIDIJA PETRAVIČIENĖ 
VACLOVAS SNARSKIS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - - YArds 7-1741-2 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2424 W. S9th STREET TeL REpublic 7-1213 
11028 Sontimest Higlroay, Palos Hiils. IU. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
*354 SO. HALSTED STRTET Tel. TArtU 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
144« SO. 50tfa AVE., CICERO, ILL. TeL OLjmpic 1-1003 

Hours by appointment 
Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti 

t 
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x Kun. Tomas Kasputis, ke
lerius metus buvęs Nekalto Pra
sidėjimo parapijos Brighton 
Parke asistentas, yra skiriamas 
toms pačioms pareigoms į St. 
Symphorosa parapiją, o jo vie
ton j Brighton Parką paskirtas 
kun. Robertas J . Martiniais. 

X Malvina Jonikienė ir Bro
nė Prapuotenienė, Marąuette 
Parko lituanistinės mokyklos 
mokytojos, aplankė "Draugo" 
redakciją, painformavo apie 
mokyklos veikimą ir ateitį. Jos 
taip pat susipažino su "Drau
go" spaudos technika bei laik
raščių ir knygų spausdinimu. 

X Leonas Baltušis po sunkios 
operacijos grįžo namo ir šiuo 
metu gydosi žmonos Alytės ir 
dukters Vijos priežiūroje. Na
mie dar teks pabūti mažiausiai 
porą mėnesių laiko. 

X "Christianitv and Atheism*' 
biuletenis šių metų vasario lai
doje pamini ir okupuotos Lietu
vos krikščionių persekiojimus, 
primindamas kun. Broniaus Lau
rinavičiaus tragišką žuvimą — 
komunistų agentų pastūmimą 
po sunkvežimiu, kurio buvo už
muštas. Biuletenis primena, kad 
tai prievarta, vartojama prieš 
religines žmogaus teises. 

X Leonas Venckus, anksčiau 
gyvenęs Chicagoje, dabar Fen-
ville, Mich., prašydamas Dariaus 
ir Girėno skridimo per Atlantą 
50 metų sukakties proga už
tarti, kad būtų išleistas pašto 
ženklas, parašė laišką Michiga-
no kongresmanui Guy Vander 
Jagt ir gavo iš jo atsakymą ir 
palankų pritarimą. 

x Kun. K. Ruibys, Daytona 
Beach, Fla., IStasys Mockus, 
Omaha, Nebr., P. Vakselienė, 
Chicago, 111., užsisakė naujausių 
leidinių 

X Inž. Vaclovas Mažeika, 
Park Ridge, BL, visuomeninin
kas, užsisakė naujausių leidinių. 

X F r o i . Watter Cibulskis, dir
bąs Chicagos valstybiniam uni
versitete, paskirtas fakulteto 
prezidentu (Chairman). Jis ats
tovaus savo fakultetui universi
t e to valdytojų taryboje, kurią 
sudaro Chicagos, North-Eas-
t em, Eastern ir Western De 
Kalb universitetų valdytojai. 
Valdytojų tarybos posėdis bus 
ateinančios savaitės pradžioje. 
Prof. W. Cibulskis yra "Drau
go" administratoriaus kun. P . 
Cibulskio brolis. 

X Vakarą su žurn. Jurgiu J a -
nušaičiu ruošti birželio 9 d. su
organizavo komitetas, kuriam 
vadovauja Vaclovas Momkus. 
Komitetas sudarė programą ir 
aptarė kitus reikalus. Vakaras 
bus rugpiūčio 7 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Liet. Tautiniuose 
namuose. Pasitarime dalyvavo 
Vytautas Kasniūnas, Algirdas 
Pužauskas, Vacys Momkus, Zig
mas Moliejus, Bronius Juodelis 
i r Stasys Džiugas. Norintieji 
dalyvauti ir užsisakyti stalus 
prašomi kreiptis į pirmininką 
ar komiteto narius. 

X Laimutė ir inž. Leonas Bil-
dušai šio mėnesio pradžioje j au 
galutinai iš St. Paul, Minn., per
sikėlė į Chicagos priemiesti 
Wheaton. Su jais kar tu gyvena 
ir sūnus Linas, o duktė Indrė 
daro magistro laipsnį Minneso-
tos universitete. Sūnus Rimas 
šiuo metu y r a kariuomenėje. 

X Chicagos miestas praneša, 
kad birželio 19-20 dienomis bus 
Chicagos centrinės pietvakarių 
dalies valymas ir apims lietuviu 
apgyventas vietas, kaip Mar-
quette Parko, Lawndale sritis. 
Tomis dienomis nereikia laikyti 
automobilių gavėję. 

x Birutė NagSenė iš Mon-
trealio, Kanados, bus viena dės
tytojų skautų ir skaučių vado
vams rengiamame lituanistikos 
seminare, kuris bus birželio 19-
26 dienomis Karaičių Gintaro 
vasarvietėje Union Pier, Mich. 
Kiti dėstytojai bus J. Masilionis, 
kun. J . Vaišnys, dr. T. Remeikis. 
Be to , bus vakaronės, laužai ir 
užsiėrnimai, kuriuos kaip tik 
praves Birutė Nagienė. Suinte
resuotieji skautų vadovai ir tė
veliai prašomi kreiptis į D. Ei-
dukienę tel. 376-2153. 

X šv. Mišios už a. a. Onos 
Kr&šoūnienes sielą bus atna
šaujamos birželio 13 d. sekma
dienį, 9 vai. ryto T. Marijonų 
koplyčioje. (pr . ) . 

X "Atsiminimai ir Pasaulė-
Žvalga.*' — antroji teis. P. Stra
vinsko knyga iš serijos "Raštai 
ir Credo" j a u yra atspausdinta 
ir platinama. Joje autorius pa
tiekia savo atsiminimus, o taip 
pat pasaulėžvalginius straips
nius, anksčiau paskelbtus lietu
vių spaudoje. Knygą galima 
užsisakyti, prisiunčiant P. Stra
vinsko raštams leisti komitetui 
6 dol. čekį. Komiteto adresas: 
6437 S. Washtenaw Ave., Chi
cago, B . 60629. (sk.) . 

X Baltio Monumente. Lnr.. 
2621 W. 71 Street, teL 476-2882, 
vienintelė lietuviška paminklų 
bendrovė Chicagoje, savininkai 
L. i r G. Kazėnai. Pasitikrinki
te kainas kitur, atėję pas mus 
DcapsfvUaito. (ak.) 

X Ar jfimų bankas ar taupy
mo bendrovė moka jums 8 % ui 
taupomąją sąskaitą — (Pass-
book) ? Jei ne — kreipkitės j 
Lietuviu Fondo Fsd. Kredito 

(•k.). 
RA1OMOSI0& mal HettnHkn 

visom kalbom, GAIDOM, vi-
modeliuose gaunamo! CHICA

GOJE: Draugas - 4545 W. ©rd »., 
Ir vakarai* pas A. Daugirdą, tai — 
47g-73» arba tiesiai U SPARTA savi-
etato J. J. GtaaVatda, M Bany Dr., 
B, U j i Į l i į N.T. i m t fa*.) 

MARQ€ETTE PARKO LIT. 
MOKYKLOS IŠLEISTUVES 

Gegužės 27 d. vakare į para
pijos salę susirinko gausus bū
rys svečiu ir tėvelių atšvęsti aš
tuntokų išleistuves. 

Įnešus Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas, sugiedojus abudu him
nus, viena iš mokyklos vedėjų 
Ona Jagėlienė pradėjo šio vaka-

programą, pasveikindama 
svečius ir aštuntokus. $ garbės 
prezidiumą pakvietė kleboną 
kun. A. Zakarauską, mokyklos 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

Teresita - Anelė 
Gurskytė, širdies smūgio ištik
ta, mirė gegužės 24 d. Sacred 
Heart vienuolyne, Honolulų mie
ste, Havajuose. Ji buvo misijo-

. nierė lietuvaitė, gimusi V3ka-
v e d e ? seselę Edvardą, š v i t i m o • v i š k . o i j o j e . Nepaisant. 

? l a c ą ' silpnos sveikatos, ji uoliai paau--
kojo savo gyvenimą mokytojos 

Nekalto Prasidėjimo Brighton Parke parapija baigė išmokėti skolas ir sudegino paskolos dokumentus. Iš kairės: 
sekr. M. Kinčienė, P. Katauskas, St. Kloba, J. Katauskas ir parapijos klebonas prel. Damasas Mozeris, pastatydinęs 
naują bažnyčią ir pabaigęs mokėti skolas. Nuotr. P. Malėtos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Sol. Prudendja Bičkienė, 
Evanston, DL, pratęsė prenume
ratą su 30 dol. auka. P. Bičkie-
nę skelbiame garbės prenumera-
tore, o už paramą lietuviškam 
dienraščiui "tariame nuoširdų 
ačiū. 

X Sofija Klimkaitis. Chicago, 
Dl., mokėdama sąskaitas, pridė
jo ir auką. Ačiū. 

x Birželio 18 d. sueis 10 metų 
nuo mano mylimo vyro a a. 
Vytauto Čina© mirties. Tas 
liūdnas sukaktuves minint už 
a. a. "Vytauto sielą bus atnašau
jamos dvejos šv. Mišios; birže
lio 18 d , 8 v. ryto ir birželio 
20 d , 10:30 vai. ryto Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje, per 
parapijos Lietuvių dieną Los 
Angeles, Calif. Prašome gimi
nes, draugus ir pažįstamus pri
siminti a. a Vytautą savo mal
dose. 

liūdinti žmona 
(pr-). 

x Wanted Tutor of I i tmia-
nian language for beginners 
(child and adult). Will consider 
college student References. 
Hinsdale area. 887-7073. (sk.). 

X Chicagos lietuviu Opera 
kviečia visus prisijungti saulėtai 
kelionei Karibų juroje. Gruo
džio mėn, 4 d plauksime 7 die
nas "*World Renaiasance"' lai
vu. Informacija ir registracija: 
American Travel Service Bu-
reau, 9737 South Western Ave., 
Chicago, m . 0064S, teL (312) 
238-9787. (sk.). 

x Akiniai siuntimai \ Lietu
vą. Kreipkitės i V. Karosaite — 
Optical Studio 24* <% W. Li-
thuanian Plaia Ct. (69th St.) 
Chicago, Dl. 60529. Telef. — 
T78476ft. f ak.« 

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

JAUNIMAS RŪPINASI 
VYRESNIAISIAIS 

Laikraščiuose dažnai skaito
me apie įvairius apiplėšimus, už
puolimus ir net mirtinus primu
šimus. Chicagoje, kaip ir kituo
se didmiesčiuose, darosi vis ne
saugiau gyventi. Atrodo, kad 
miesto pareigūnai ir net polici
ja retai atkreipia dėmesį i žmo
gaus apsaugą. 1981 m., pavyz
džiui, Chicagoje įvyko daugiau 
negu ketvirtis milijono krimina
linių nusikaltimų. O jau 1982 
metų statistiniai duomenys, 
imant nepilnai penkių mėnesių 
apskaičiavimus, rodo, kad nusi
kaltimų skaičius yra pasiekęs 
105.000. 

Šis bendrai kylantis nusikalti
mų skaičius apima visas Chica
gos apylinkes, įskaitant ir Mar
ąuette Parką ir kitas lietuvių 
gyvenvietes. Duomenys rodo, 
kad 1981 m. 13,000 gyventojų 
mūsų apylinkėse buvo nuskriau
sti apiplėšimais ir užpuolimais. 
Šių metų pradžioje jau policijai 
buvo pranešta daugiau negu 
4000 skirtingų kriminalinių 
skriaudų. Deja, šie skaičiai 
tiesiogiai neparodo, kiek buvo 
apiplėšimų ar užpultų lietuvių ir 
kas yra daroma apsaugoti ir 
padėti nukentėjusiems ir skriau
džiamiems lietuviams. 

Iš įvairių pasikalbėjimų žino
me, kad kriminalinio elemento 
maišymasis lietuviškose apylin
kėse rūpi vyresniesiems. Jauni
mui apiplėšimai ir užpuolimai 
irgi rūpi, nes jaunimas mato, 
kad ypač didelė skriauda yra da
roma tiems žmoniems, kurie ap
sigyveno ir pastatė lietuviškas 
kolonijas, suteikdami jaunimui 
sąlygas bręsti lietuviškoje ap
linkoje. 

Etninių grupių tarnyba (Eth-
nic Community Services), įsteig
ta prieš aštuonerius metus ir 
prižiūrima lietuvių profesionalų, 
yra įtraukus j savo pareigūnų 
tarpą tą lietuvišką jaunimą, ku
ris rūpinasi vyresniaisiais, ben
dra išeivijos padėtimi, lietuviš
kų apylinkių išlaikymu ir apsau

ga. Šią vasarą Etninių grupių 
tarnyba yra užsiangažavusi pa
daryti apklausinėjimą ir suži
noti, kiek krinimalinių nusikal
timų ir kiek skriaudos yra pa
daryta lietuviams. Apklausinė
jimas vyks, nes kol kas lietuviai 
neturi konkrečių duomenų, ku-

spauda ir miesto valdžia atkreip
tų atitinkamą dėmesį į skriau
džiamus lietuvius. m. 

MUZIKOS VERTINIMAS 

Arnoldo Voketaičio "narrated" 
muzikinis veikalas "Ivan the 
Terrible" gavo ''Grammy" no

riuos galėtų pristatyti miesto i minaciją. "Grammy" yra meti-
valdininkams ir policijos vyrės- nis žymuo, kurį skiria National 
nybei, įrodant, kad lietuviai yra 
ypatingai nukentėję nuo krimi
nalinio elemento, kuris yra įsi
brovęs į mūsų apylinkes. 

Academy of 
and Sciences. 

Recording Arts 

"Ivan the Terrible" yra vienas 
iš trijų veikalų, esančių albu-

Tuo pačiu šias skriaudas no- j me, pavadintame "Prokofiev 
rimą iškelti plačiai Amerikos vi- j Music from the Films". Kiti 
suomenėje. Dažnai amerikiečių į du veikalai yra "Alexander 
laikraščiuose skaitome apie pa-1 Nevsky" ir "Iieutenant Kizheh',' 
darytus nusikaltimus kituose ra
jonuose, o apie sužalotus ar 
apiplėštus lietuvius neatsiranda į St. Louis Simphonijos su choru, 
nė žinutes. Jau laikas, kad ta 
spauda atkreiptų dėmesį į kri
minalinius nusikaltimus, daro
mus prieš lietuvius. 

Taigi, norint pristatyti savo 
rūpesčius plačiai visuomenei ir 
norint, kad lietuvių apylinkės 
būtų atitinkamai apsaugotos 
nuo apiplėšimų ir apvogimų, 
turime miesto pareigūnams, po
licijai ir spaudai pristatyti kon
krečius faktus ir duomenis, įro
dant tą padarytą skriaudą, ku
rią visi žinome, bet kol kas ne
galime įrodyti. 

Etninių grupių tarnyba yra 
pasiryžusi šiuo reikalu savo pa
reigą lietuviams atlikti — su
rinkti duomenis ir juos prista
tyti spaudai ir miesto pareigū
nams. Taigi Etninių grupių tar
nybos darbininkai, lietuviai stu
dentai, praves apklausinėjimą 
Margučio patalpose, 2422 W. 
67-toje gatvėje, pradedant bir
želio 15-tą dieną nuo 1 vai. p. p. 
iki 5 vai. vak. antradieniais, 
trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais ir užbaigiant lie
pos 9 diena 

Maloniai kviečiame visus lie
tuvius atvykti į Margutį nusta
tytomis valandomis užpildyti 
apklausinėjimo blankus ir mūsų 
visų pastangomis užtikrinti, kad 

Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkę Birutę Vindašienę, Tėvų 
komiteto atstovę Vėžienę ir sky
riaus mokytoją Rūtą Jautokienę. 

Šiais metais 8-tą skyrių baigė 
šie mokiniai: Vytautas Brazdys, 
Kristina Izokaitytė, Asta Kižy-
tė, Laura Kriaučiūnaitė, Darius 
Laucius, Regina Plenytė, Moni
ka Sema ir Tomas Žukauskas. 

Lietuvių Bendruomenės Mar
ąuette Parko apyl. pirmininkė 
B. Vindašienė įteikė abiturien
tams J. Toliušio "13-tąją laidą" 
Astai Kižytei ir Reginai Pleny-
tei, baigus mokslo metus vien 
penketukais, Tėvų komitetas 
dovanojo Danutės Bindokienės 
"Sinonimų žodynėlį". 

Aštunto skyriaus mokiniai 
Laura Kriaučiūnaitė ir Darius 
Laucius perdavė 7-to skyriaus 
mokiniams Rasai Rauckinaitei 
ir Tomui Prapuoleniui mokyklos 
raktą. 

Visi kviestieji svečiai pasvei
kino baigusiuosius, linkėdami 
daug sėmės ir ištvermės sie
kiant aukštesnio mokslo. Buvo 
paminėta, kad būti geru lietu
viu neužtenka tik mokėti kalbė
ti ir rašyti lietuviškai. Turi siek
ti aukštesnio mokslo lietuviško
se mokyklose, kad galėtų geriau 
pasiruošti ir vėliau įsijungti į 
lietuvių tautos darbuotojų eiles. 

Asta Kižytė atsisveikino mo
kytoją visų aštuntokų vardu ir 
Laura Kriaučiūnaitė Įteikė jai 
dovaną. Mokyt. Rū ta Jautokie-
nė atsisveikino savo mokinius ir 
pasidžiaugė, kad nors darbas i 
buvo sunkus, bet visi mokausi 
gerai pasiruošė egzanunams. 

Ilgametei mokyklos mokytojai 
Alicijai Rūgytei, neketinant grįž
ti sekančiais mokslo metais, ją 
Tėvų komitetas ir mokytojos at
sisveikino įteikdami Petro Vėb
ros medžio drožinį — "Vargo 
Mokyklą". 

Mok. O. Jagėlienė padėkojo 
8 sk. mamytėms už paruoštas 
vaišes, Tėvų komitetui, ant sa
vo pečių išnešusiam šių metų 
mokyklos egastavimą. Ypatin
gai nuoširdus ačiū L. Vėžienei, 
D. Bindokienei ir Gintautui Vė
žiui, redaguojant "Vyturėlį". 

Padėkojo visoms mokytojoms 
įvertinimų Amerikoje ir Euro- Į už mokymą mokykloje ir už pa
po je. "New York Times" ir T o - j ruošats Kalėdų, Vasario 16 ir 

Motinos dienos renginių progra
mas, s 

kuriame A Voketaitis reiškiasi 
kaip solistas. Plokštelės įgrotos 

diriguojant Leonard Slatkin, įra
šytos VQX (VCS 9O04X). 

darbui trisdešimt metų. Pasi-; 
traukusi iš mokyklos darbo, ĵr 
sąžiningai atlikinėjo zakristijo-
nės darbus ir dvejus metus lan
kė ligonius miesto ligoninėje 
nešdama jiems šv. Komuniją. 
Laidotuvėse koncelebravo vietos 
vyskupas ir septyni kunigai. 
Vienuolyno vedamos akademi
jos koplyčia buvo pilna seserų, 
tėvų, buvusių mokinių ir pasau
liečių, kurie vertino šios lietu
vaitės darbus. 

— LFB savaitėje, kuri prasi
dės liepos 25 ir baigsis rugpiv-
čio 1 d., su paskaitomis sutiko 
dalyvauti PLiB pirm. V. Kaman-
tas, I. Bublienė, L. Valiukas, A. 
P. Bagdonas, G. Damušytė, dr. 
A. Šmulkštys, V. Vaitiekūnas 
ir kiti. Su dailiojo žodžio reči
taliu ir daina Maironio minėji
me dalyvaus E. Blandytė. Lite
ratūros vakare dalyvaus rašy
tojai A. Kairys, V. Volertas, 
G. Grincevičius, A. P. Bagdonas 
ir kit. Savaitės programa bus 

(įvairi ir plati, nes norima, kad 
I ir blogesniam orui esant, savai
tė nebūtų nuobodi. Registruo
tis: B. Raugas, 415 Main St., 
Delran, N. J. 08075. 

Sol. Arnoldas Voketaitis Boriso Go-
dunovo vaidmenyje. 

"Prokofiev Music from the 
Films'' susilaukė puikių kritikų 

ronto Star" Arnoldo Voketaičio 
pasakojimą ir jo "Lieutenant 
Kizheh", išskirtinai gerai ver
tindami, pavadina "a jewel". 

Gegužės pabaigoj A. Voketai
tis grįžo po sėkmingų gastrolių 
iš Meksikos tarptautinio Ser-
vantes festivalio. J. 

Šiandien įvyko dar vienos mū
sų mokyklos išleistuvės, kurių 
anksčiau nebuvo, išleidome I-ją 
laidą Vaikų darželio. Mok. D. 
Puodžiūnienė gražiai su jais at
sisveikino ir Tėvų komitetas ap
dovanojo gražia lietuviška kny
gele, šių metų abiturientai atli
ko pačių sukurtą, programą. 

Pasibaigus iškilmingajai da-
liai.prie gražiai papuoštų stalų 
visi vaišinosi 8 ak. mamyčių pa
ruoštais užkandžiais, pyragais, 
vaisių sultimis i r kavute. 

Bmiė Prapuotenienė 
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Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, m . 60829 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMff 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie AventM 
Chicago, Ulinois 906*9 

TeL — 77*8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 
ER PAGERINIMUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTI05V CO. 
Skambint po 6-os vai. vakaro 

TEL. — 847-7594 

M O V I N G 
SERftNAS perkrauato baldu* ir 
icitua daiktus. Ir i i toli miesto W 
dimai ir pilna apdraudė. 
f>riimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

DENGIAME IK TAISOME 
VISŲ ftfsrv STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARvvnn KIELAI 

Tel.: 434-9655 arba 737-1717 

Manąuette Parko lituanistinės mokyklos 8-to sk. mokiniai perduoda «; -ikt.-Į -sf^'m'okam.v 
Vuof r \_ P1«»nir> 
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| A ŠAPOKOS redaguota 

I LIETUVOS ISTORIJA (IV laida) 
£ gaunama lietuviškuose knygynuose ir Akademinio Skautų L 

Sąjūdžio skyriuose. Knyga gražiai įrišta, išleista su 2 spal- j? 
votomis iliustracijomis ir 3 istoriniais Lietuvos žemėlapiais. I 
Kaina $ 17.00. 

Galima užsisakyti paštu iš leidėjų: 

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS 
3425 West 73rd Street 

Chicago, DL. 60629, USA 
1 , 
'.(iiiiiHiMiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiHUiiiiiHiiiiiiiimmiiimimiiiiiiiinnHuiniiHtimniiiK? 

. 


