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Lietuviai ir rusai 
-

(Tęsinys) 
Mes kaltiname rusus, kad 

savo nelemta kolektyvizacija 
jie beveik sunaikino Lietuvos 
ekonomikos pagrindą — žemės 
ūkį. Galbūt kolektyvizacija 
buvo tikslinga kur nors Urale 
ar Kazachijoje, tačiau Lietu
voje ji nepasiteisino. Nuo 
kolūkių įkūrimo praėjo dau
giau, kaip 30 metų — pakanka
mai laiko padaryti išvadas. 
N e ž i ū r i n t g a n a a u k š t o 
mechanizacijos lygio, nežiū
rint taikomų pažangiosios 
agrotechnikos laimėjimų, kolū
kiai neduoda ir neduos tiek, 
kiek galėtų duoti toks artimas 
ir s u p r a n t a m a s l ietuviui 
žemdirbiui ūkininkavimas, 
paremtas privačia iniciatyva. 

Lietuvos kaime sparčiai 
mažėja žmonių; greit ten 
gyvens vieni seniai. Kas 
kaltas? Rusiškoji kolektyvi
zacija! 

Mes kaltiname rusus lėtu, 
bet nuolatiniu mūsų krašto 
r u s i n i m u , m ū s ų t a u t o s 
asimiliavimu, palaipsniu lietu
vių kalbos išstūmimu. Sovie
tams, bebaigiantiems surusin
ti mūsų sesę Latviją, Lietuva, 
su jos palyginti mažu kitatau
čių procentu, yra kaip krislas 
akyje. Spartesniam asimilia
vimui tarnauja „komunis
tinės" arba „komjaunuoliš
k o s " s t a tybos . Lietuvai 
reikalingos kaip vežimui penk
tas ratas, pavyzdžiui: Mažei
kių naftos perdirbimo įmonė. 
Ignalinos atominė elektrinė, 
kur beveik visi dirbantieji — 
ateiviai iš rytų. Čia įsikur
dami ir sudarydami mišrias 
seimas, jie mažina lietuvių 
procentą. 

Spartesniam rusų kalbos 
įsiviešpatavimui tarnauja liūd
nai pagarsėję Taškento nutari
m a i , k u r i a i s r e m i a n t i s 
reikalaujama pradėti rusų 
kalbą dėstyti jau net darže

linukams, mokyklose didinti 
rusų kalbos pamokų skaičių 
gimtosios kalbos sąskaita ir 
t.t. 

Mes kaltiname rusus nuola
t i n i u t i k i n č i ų j ų t e i s i ų 
pažeidinėj imu. Než iū r in t 
rėksmingų deklaracijų apie 
tikėjimo laisvę, „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronika" 
jau net nebepajėgia surašyti 
visų pažeidimų. 

Mes k a l t i n a m e r u s u s 
žmogaus teisių pažeidimais, 
dar niekur negirdėto masto 
KGB šnipinėjimo agentūros 
plėtimu, nežabota čekistų 
savivale, nuolatiniu persekio
jimu tų, kurie išdrįsta viešai 
reikalauti, kad -būtų laikomasi 
K o n s t i t u c i j o s , į s t a t y m ų , 
tarptautinių susitarimų. Balys 
Gajauskas, Viktoras Petkus, 
Antanas Terleckas, Vytautas 
Skuodis ir dar daug kitų — 
vadinami žmogaus teisių gynė
jais, bet teisingiau juos būtų 
pavadinti tarybinių įstatymų 
ir tarptautinių susitarimų 
gynėjais, jiems reikėtų statyti 
paminklus, tuo tarpu jie suima
mi, teisiami ir išvežami toli 
nuo Lietuvos jų tėvų ir brolių 
prieš ke l iasdeš imt metų 
pramintais takais... 

Mes kaltiname rusus, kalti
name Tarybų Sąjungą, kad ji 
m ū s ų t a u t a i n e d u o d a 
apsisprendimo teisės, vietoj 
tikrų rinkimų, kur žmogus 
galėtų arba pritarti, arba 
nepritarti dabartinei linijai, 
žmogus verčiamas žaisti idio
tišką rinkimų žaidimą, kur iš 
vieno kandidato turi būti 
išrinktas vienas kandidatas į 
deputatus... Tarybų Sąjunga 
uoliai gina kovojančias dėl 
laisvės Afrikos, Azijos, Loty
nų Ame:kos tautas, bet žiau
riai susido oja su kitomis kovo
jančiomis u* tą pačią laisvę 
tautomis. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Slap tos spaus tuvės 

Sovietų Sąjungoje jaučia
mas didėjantis susidomėjimas 
religinio turinio knygomis. 
Kadangi viešuose knygynuose 
religinio turinio knygų negali
ma gauti, jos yra dauginamos 
ir platinamos slaptai. Užsie
nio spauda rašo, jog tam 
tikslui dažnais atvejais yra 
slaptai naudojamos valdžios 
įstaigų turimos dauginimo 
mašinos. Laikraščiai praneša, 
jog neseniai Maskvoje buvo 
suimtas elektronikos inžinie
rius Aleksandr Skublin, kuris 
savo įstaigoje tūkstančiais 
egzempliorių daugino ir fotoko-
pijavo šventas knygas ir jas 
siuntė į įvairiausias Sovietų 
Sąjungos vietoves. 

Ta ikos į r ank i a i 

„Ne tiktai šventieji, kaip 
Pranciškus, bet visi žmonės, 
mes visi, artimo meilės skati
nami ir vedami, galime tapti 
taikos kūrybos įrankiais — 
šiais žodžiais žmonių meilės 
apaštale motina Teresė iš 
Kalkutos kreipėsi į 40 tūks
tančių jaunimo Bari mieste, 
pietų Italijoje, dalyvavusių 
maldos budėjime švento 
Pranciškaus gimimo aštuonių 
šimtų metų sukakčiai atžymė
ti. Didžiajame Bari miesto 
stadijone jaunimas, drauge su 
vyresniaisiais, meldėsi už 
taiką, giedojo religines gies
mes ir taikcs himnus. 

Chicagoje lankėsi ir ketvirtadienį turėjo didelį 
banketą Navy Pier salėje Olandijos karalienė 
Beatrix ir jos vyras princas Claus. Šiemet sueina 

200 metų, kai Olandija ir JAV palaiko draugiš
kus kultūrinius ir prekybos ryšius. 

Futbolas svarbi 
brazilų pramoga 

K a r a i — n e i š s p r e n d ž i a 

Apie 30 tūkstančių tikin
čiųjų sekmadienio vidudienį 
buvo susirinkę Šv. Petro aikš
tėje bendrai „Viešpaties Ange
las" maldai su Šventuoju 
Tėvu. Kreipdamasis į maldi
ninkų minią, Jonas Paulius II 
kalbėjo apie savo apaštalinę 
kelionę Argentinoje. Ta pačia 
proga popiežius išreiškė gilų 
Bažnyčios skausmą dėl tragiš
kų karinių konfliktų Pietų 
Atlanto salose ir Libane, kurie 
pareikalavo tiek žmonių aukų. 
Tautos yra pašauktos suprasti 
vienos kitas, susitarti ir taikin
gai gyventi, o ne kovoti ir 
naikinti vienos kitas, — 
pažymėjo Šv. Tėvas. — Yra 
didelė klaida manyti, kad karo 
pagalba galima išspręsti prob
lemas. 

Valdžios a t s t o v a s 
Vatikano valstybės sekreto

rius kardinolas Casaroli šio
mis dienomis priėmė Lenkijos 
įgaliotąjį ministrą Kuberski, 
kuris yra paskirtas naujuoju 
I^enkijos vyriausybės atstovu 
nuolatiniam darbo ryšiam su 
Apaštalų Sostu. Įteikęs kardi
nolui savo paskyrimo raštą, 
ministras Kuberski taip pat 
aplankė Bažnyčios Viešųjų 
Reikalų Tarybos sekretorių 
arkivyskupą Silvestrini ir 
apaštalinį nuncijų ypatingiem 
įgaliojimam a rk ivyskupą 
P o g g i , k u r i s v a d o v a u j a 

Rio d e J a n e i r o . — „The 
New York Times" korespon
dentas Brazilijoje Warren Hoge 
negali atsistebėti, kaip brazi
lus paveikė Ispanijoje vykstan
čios pasaulinės futbolo (koji
nio) pirmenybės. Brazilijos 
ekonomistai apskaičiavo, kad 
tą dieną, kai žaidžia brazilų 
rinktinė, šalies efctt»»*"**lw 
praranda 225 mil. dol. Visa 
gamyba sustoja. Jei Brazilija 
laimėtų Pasaulio taurę, visą 
savaitę būtų didelė šventė, visi 
darbai sustotų. 

Pietų Amerikoje Pasaulio 
taurės žaidynės svarbesnės už 
O l i m p i n i u s ž a i d i m u s . 
Pra la imėjus ios komandos 
namie pasitinkamos su akme
nimis, grasinimais nulinčiuo-
ti. Svetimų valstybių ambasa
dos užpuolamos, pasitaiko 
nusižudymų, širdies atakų. 
Visi prisimena 1969 m. futbolo 
rungtynes ta rp Salvadoro ir 
Hondūro. Tuoj po jų kilo karas, 
pavadintas „Futbolo karu". 

Brazilija turi viltį laimėti šių 
metų pirmenybes, kurios, kaip 
ir Olimpiniai žaidimai, vyksta 
kas ketveri metai. Pasaulio 
taurės varžybos prasidėjo 1930 
m., ir Brazilija jas laimėjo jau 
tris kartus. Visa tauta tapo 
nepagydoma futbolo „sirga-
lė". Brazilų dramaturgas 
Nelson Rodrigues rašė: „Tauta 
visa tomis dienomis sustoja. 
Plėšikai nebeplėšia, vaiduok
liai nesivaidina, nebūna kyšių, 
n e b ū n a vagysčių, niekas 
nemiršta, niekas nesvetimo
teriauja. Viskas atidedama po 
žaidynių". 

Rio de Janeiro ir Sao Paulo 
policija patvirtino, kad per 
pirmąsias šių metų dvi Brazili
jos k o m a n d o s rungtynes 

miestuose nusikaltimų nebuvo. 

Priešingai, Salvadoro mieste 
trys kaliniai, pasinaudodami 
sąmyšiu po pirmo Brazilijos 
įmušto įvarčio, pabėgo iš kalėji
mo. 

Šiais metais mokyklos buvo 
uždarytos anksčiau, prekybos 
įmonės ir bankai užsidaro po 
pusės dien is. Fabrikai, ypač 
au tomobi l i -^amonė j , ralei-
džia darbininkus anksčiau, nes 
vadovybė žino, kad niekas vis 
vien nedirbs. 

JAV ambasadorius Brazili
joje Anthony Motley, kuris 
gimė ir augo Brazilijoje, šven
čia JAV Nepriklausomybės 
dieną liepos 3-čią, nes liepos 4 
Ispanijoje bus rungtynių diena. 

Kada Brazilija sumušė Sovie
tų Sąjungą, spauda paskelbė: 
„Šiandien buvo laiminga 
diena: mūsų vyrai laimėjo prieš 
sovietus, o be to, Falklando 
pasibaigė karas". Dienomis, 
kada Ispanijoje žaidžia brazi
lai, gatvės ištuštėja, miestuose 
ramu. Kyia didžiausias triukš
mas, kai brazilas įspiria įvartį. 

Nelaimingiausi žmonės 
Brazilijoje yra tie, kuriems 
reikia dirbti, kada lošia 
Brazilijos rinktinė. Vienas Rio 
de Janeiro autobuso vairuo
tojas sustojo vidury gatvės ir 
nubėgo prie kavinės, kur 
žmonės buvo apgulę televizijos 
aparatą. Greit atskubėjo ir 
autobuso keleiviai. 

Apaštalų Sosto delegacijai, 
palaikančiai nuolatinius dar
bo ryšius su Lenkijos vyriau
sybe. 

Lauk ia svečio 
Popiežiaus Jono Pauliaus įl

ojo noras aplankyti Lenkiją 
yra drauge ir visos lenkų tau
tos karštas troškimas, — pažy
mėjo Varšuvos arkivyskupas 
Glemp, kalbėdamas daugiau 
negu šimtui tūkstančiui tikin
čiųjų, Varšuvoje dalyvavusių 
Dievo Kūno šventės procesijo
je. Lenkų tauta, kalbėjo arki
vyskupas, nesiliauja meldu
sis, kad popiežius galėtų vėl 
atvykti į savo tėvynę. 

Įnirtingi mūšiai 
ant Damasko kelio 
Beirutas . — Izraelio karo 

aviacija, karo laivų artilerija ir 
tankai apšaudė vakarinį Beiru
tą. Kitos šarvuočių jėgos puolė 
Sirijos pozicijas prie Beiruto-
Damasko plento ir, sakoma, 
užėmė svarbią kryžkelę. Sirija 
skelbia, kad sunaikinti 17 
Izraelio tankų, užmušti 82 
izraelitai kareiviai. Sirija 
nusiskundė, kad Izraelis 
naudoja karo veiksmuose „ner
vų dujas". Izraelis tai paneigė. 

Išvykus iš Libano specia
liam JAV pasiuntiniui Habi-
bui, pradėjo griūti įsteigta poli
tinių grupių vadų tautinio 
gelbėjimo taryba. Pats Libano 
premjeras norįs pasitraukti. 

Sirijos jėgos Libane perkirs
tos. Nežinia, kiek sirų liko su 
PLO kariais Vakariniame 
Beirute. Izraelio ministerių 
kabinetas pritarė premjero 
Begino VVashingtone duotam 
pažadui neužimti vakarinio 
Beiruto, nesiveržti į miestą, 
tačiau komentatoriai sako, kad 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Dedant į spausdinimo 
mašinas laikraštį, prezidentas 
R. Reaganas pranešė, kad 
valstybės departamento sek
retorius Alexander Haig pasi
traukė iš pareigų. 

— Iš Libano JAV karo laivas 
„Nashville" išgabeno apie 700 
amerikiečių, europiečių ir 
dokumentus vykti Amerikon 
turinčių libaniečių. Laivas juos 
perkėlė į Kipro salą. 

— Ženevoje antradienį prasi
dės JAV-Sovietų Sąjungos 
strateginių ginklų apribojimo 
derybos . JAV delegacijos 
vadas, atsargos generolas 
Edward Rowny pareiškė viltį, 
kad ginklų užšaldymo judė
jimas Amerikoje nusiramins, 
nes įvairios demonstracijos 
labai apsunkintų jo, kaip dery
bų vykdytojo, darbą. 

— Prezidentas Reaganas pa
skelbė „karą narkotikams". 
J is sušaukė pasitarti 30 depar
tamentų ir valdžios agentūrų 
vadovus ir įsakė koordinuoti 
darbą, mobilizuoti visas jėgas 
kovai prieš narkotikų plitimą, 
ypač jaunimo tarpe. 

— Korespondentai iš Beiru
to praneša, kad kai kur krikš
čionių apgyventame ryti
niame Beirute kyla ovacijos, 
kai vakarinėje miesto dalyje 
įvyksta didesnis sprogimas. 
Libaniečiai krikščionys neken
čia palestiniečių ir sirų. 

— JAV senato keli komi
tetai jau pradėjo svarstymus 
dėl teisminio proceso, kuriame 
psichiniai nesveiki kaltina
mieji gali išvengti bausmių. 
Ginčus sukėlė John Hinckley 
byla dėl prezidento Reagano ir 
trijų kitų peršovimo. Nusta
tyta, kad iš 12 Washingtono 
teismo jury narių net keturi 
turi šeimose protiniai nesvei
kų giminių. 

Izraeliui nė nereikės veržtis į 
miestą, nes tokia sunkiosios 
artilerijos ir lėktuvų bombų 
ugnis greit pavers tą miesto 
dalį griuvėsių krūva. 

Izraelio gynybos ministeris 
Sharonas pakartojo, kad Izrae
lio kariuomenės uždavinys 
Libane yra: sunaikinti PLO 
teroristus kaip karinę jėgą ir 
išstumti iš Libano Sirijos 
kariuomenę. 

Valstybės departamentas 
kreipėsi į Europos valstybes ir į 
arabų šalis, ragindama įtikinti 
PLO vadovybę, kad ji nutrauk
tų Libane savo k a r i n i u s 
veiksmus, pasitrauktų iš vaka
rinio Beiruto. PLO vadas Ara
fatas pasakė BBC radijo 
atstovams, kad PLO ginsis iki 
paskutinio vyro. 

Ketvirtoji erdvės 
kelto kelionė 

C a p e C a n a v e r a l . — 
Sekmadienį 11 vai. ryto į erdves 
tur i paki l t i erdvės „keltas" 
„Columbia" . Tai bus ketvirtoji 
ir paskut inė bandomoji kelio
nė, o lapkričio mėnesį prasidės 
komerciniai tų daugkartinio 
naudoj imo erdvėlaivių skri
dimai . Šios kelionės komen
d a n t a s bus karo laivyno lakū-
n a s , k a p i t o n a s T h o m a s 
Mat t ingly , skridęs į erdvę jau 
1972 m. su „Apollo 16". Su juo 
pirmą ka r t ą skris Henry Harts-
field, civilis. 

„Columbia" šioje kelionėje 
a t l iks ir kelis karinius uždavi
nius , todėl radijo ir televizijos 
t ransl iaci jos iš erdvėlaivio bus 
suvaržytos . Per septynias 
d i e n a s a s t r o n a u t a i atliks 
e r d v ė j e infraraudonųjų ir 
u l t r a f i o l e t i n i ų sp indul ių 
g a u d y m o specialiais aparatais 
uždavin ius . Jei jie pasiseks, 
moks l in inka i šiais tyrimais 
rems savo darbą, gamindami 
ins t rumentus , kurie pastebėtų 
skrendančių raketų leidžia
m u s d ū m u s ir dujas. 

Erdvėla ivis į Žemę turėtų 
grįžti liepos 4 — Nepriklauso
mybės dieną. Planuojama, kad 
E d w a r d o karo aviacijos bazėje 
tą dieną astronautus pasitiks 
pa t s prezidentas Reaganas. 

Sovietų spauda piktai rašo, 
kad Amerikos erdvės progra
m a sk i r iama ginklavimosi 
re ika lams . Washingtonas to 
neneigia , tačiau prideda, kad 
sovietų erdvės programa jau 
seniai ski r ta karo reikalams ir 
todėl Amerika negali atsilikti 
šioje srityje. Sovietai jau išban
dė savo „Cosmos" erdvėlai
vius, kurie, Pentagono žinio
mis , ga l i turėti nedideles 
raketėles , skir tas erdvės sateli
t a m s ir erdvėn pakilusioms 
rake toms naikinti. „Colum
b ia" ir po jos dar trys daug
kar t in io naudojimo erdvėlai
viai b u s panaudoti gynybos 
re ika lams . Iki 1994 metų pusė 
visų skridimų bus skirti kari
n i a m s re ikalams. 

Na t iona l Aeronautics and 
Space Administration (NASA) 

Ispanai puola 
prancūzų politikę 

Madr idas . — Ispanijoje tris 
d ienas viešėjo Prancūzijos 
p r e z i d e n t a s Mit ter randas , 
tač iau paliko ne kokį įspūdį. 
I spanų spauda ir net Šeiminin
kų pareiškimai prikiša Prancū
zijai, k a d ji globoja, teikia poli
tinį prieglobstį baskų teroristų 
v a d a m s . Be to, Prancūzija 
v i lk inant i Ispanijos priėmimą į 
Bendrąją Europos Rinką. 

P r a n c ū z i j o s prezidentas 
atvežė Ispanijos karaliui Juan 
Carlos liuksusinį motociklą, 
tač iau jo garbei surengtoje 
puotoje prezidentas pareiškė, 
kad Europos Rinkos valsty
bėms reikia pirma išspręsti at
s i radus ius sunkumus, nuomo
nių ski r tumus, o tik tada 
pradėt i galvoti apie naujus 
na r ius . 

savo štabe Washingtone turi 
aštuonis karo aviacijos kari
ninkus. Erdvės centruose Flori
doje, Texas ir Kalifornijoje iš 
viso dirba 150 karininkų. 
NASA agentūros panaudoji
mas kariniams reikalams jau 
sukėlė Kongrese kritiką, kad 
Pentagonas „dykai" siekia 
agentūros patarnavimų, o pats 
neskiria jai lėšų. Naujosios 
Meksikos senatorius Harrison 
Schmitt pareikalavo, k ad 
gynybos departamentas mokė
tų už NASA agentūros patar
navimus. Sen. Schmitt pats yra 
buvęs astronautas ir žino, kaip 
NASA projektams trūksta lėšų. 

Padėtis Argentinoj 
Buenos Aires. — Argentina 

turės naują prezidentą ketvir
tadienį, kada jis turi duoti 
priesaiką. Iki to laiko Argen
tinoje valdo laikinoji vyriau
sybė. Sudarius naują valdžią, ji 
nuspręs, ar Argentina forma
liai atsisakys karo dėl Malvinų 
salų. 

Britanija paskelbė, kad ji tol 
laikys dalį Falklande paimtų 
argentiniečių kareivių ir kari
ninkų, kol Argentina paskelbs 
karo stovį užbaigiančią dekla
raciją. 

Numatomas prezidentas jau 
kvietė susitikimą su 15-kos 
svarbiausių Argentinos parti
jų vadais, tačiau ne visi norėjo 
su juo susitikti . Part i jos 
reikalauja, kad demokratiniai 
rinkimai įvyktų per 6 mėne
sius. Sakoma, kad šį reikalavi
mą remia ir daug Argentinos 
žemesnio laipsnio karininkų, 
ypač iš aviacijos ir karo laivy
no. 

Aukščiausiojo JAV 
Teismo sprendimas 

W a s h i n g t o n a s . — 
Aukščiausiasis Teismas 5-4 
balsais nusprendė, kad JAV 
prezidentai ar buvę prezi
dentai turi absoliutų imunitetą 
nuo civilinių bylų, ieškinių už 
veiksmus, kuriuos jie padarė 
būdami prezidentai. 

Bylą iškėlė aukštas Penta
gono tarnautojas A. Fitz-
gerald. J i s buvo atleistas iš 
pareigų už pareiškimus spau
dai apie ginklų kainas. J is iš 
Nixono reikalavo ieškinio — 
3.5 mil. dol. už jam padarytą 
skriaudą. Byla pasiekė Aukš
čiausiąjį Teismą, kuris ją atme
tė. 

Nukentėjęs tvirtina, kad jis 
trauks atsakomybėn du prezi
dento Nixono asistentus. 

Teisėjai, kurie balsavo už 
bylos panaikinimą, nurodė, 
kad prezidentas negalėtų 
tinkamai eiti savo pareigų, jei 
jis turėtų bijoti, kad kas nors jį 
paduos į teismą už vieną ar kitą 
nutarimą. 

— Kalkutos mieste įvyko de
monst rac i jos prieš Izraelio 
invaziją Libane. 

— Philadelphijoje vyksta 
demokra tų partijos veikėjų 
suvaž i av imas . Jame dalyvau
j a ne t septyni demokratai, 
kurie y r a parodę intencijų tapti 
prezidentais . Daug komentarų 
s u k ė l ė , ka i į demokratų 
suvaž iav imą atsilankė respub
likonų partijos nacionalinis 
p i r m i n i n k a s R i c h a r d 
Richards . 

KALENDORIUS 

Birželio 26 d.: Dovydas. Per-
severa, Jaunius, Viltautė. 

Birželio 27 d.: Vladislovas, 
Ema, Gediminas. Norgaila. 

Birželio 28 d.: Irenėjus. Rėdą. 
Tulantas, Gaudė. 

Birželio 29 d.: Petras ir Povi
las, Mantigirdas. Gedrime. 

Saulė teka 5:17. leidžiasi 
8:29. 

ORAS 

Debesuota, su pragiedru
liais, gali lyti, temperatūra 
dieną 75 1., naktį 60 1. 
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POKALBIS SU JAS PIRMININKE 
BIRUTE BUBLIENE 

Kada savo einamas parei
gas perėmėte? 

Pareigas perėmiau 1981 me
tų rudenį ir sudariau dar 5 as
menų kolektyvą. Kviesdama 
šiuos asmenis, atsižvelgiau į 
jų atsidavimą ateitininkų or
ganizacijai ir bendrą parei
gingumą. Taip pat buvo svar
bu, kad būtų atstovaujamos 
įvairios kartos, nes tada yra 
platesnis akiratis, įvairesnės 
pažintys, sumaniau prieina
ma prie įvairių problemų 

praveda dalį programos. Visi, j 
kuriuos kreipiausi šiuo rei
kalu, teigiamai atsiliepė. Min
tis buvo puoselėti įvairumą ir 
supažindinti vaikus su pa
slėptais talentais jų tėvų kar
toje. Pats bandymas gerai 
pasisekė. 

Tačiau yra ir tokių tėvų, ku
riems vienas susirinkimas per 
tris ar keturias savaites yra per 
daug; jaučiasi, kad jaunučių 
reikalai yra patys paskutinie
ji jų vaikų užsiėmimų sąraše. 

J a u n u č i ų ate i t ininkių būrel is 
Cleve lande . 

da inuoja Še imos šventė je 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

sprendimo. Šie man brangūs Žinoma, tai labai gaila. 
asmenys yra Gražina ir Ro
mualdas Kriaučiūnai, Linas 
Mikulionis, Kristina Veselkai-
tė ir Janina Udrienė. 

Jūsų dar nepažįstantiems, 
prašytume save trumpai api
būdinti. Prašom žodį — kitą 
apie savo ateitininkišką, vi
suomeninę veiklą, profesinį 
pasiruošimą... 

Gimiau Vokietijoje ir 1963 
metais atvykau į Ameriką, vė
liau negu kiti mano kartos lie
tuviai. Apsigyvenom Chi-
cagoje. Lankiau Mt. Assisi ir 
Putnamo gimnazijas. Gim
naziją baigus, 1968 m. šeima 
persikraustė į Detroitą. Čia 
1972 m. Oakland Universitete 
baigiau vokiečių kalbą ir atli
kau pedagoginį pasiruošimą 
dėstymui. Sukūriau šeimą su 
architektu Algiu Bublių ir da
bar auginame dukrelę Mildu
tę. Kurį laiką dirbau vedėja 
samdymo agentūrų įstaigoj. 
Įgijau daug patyrimo kaip 
dirbti su žmonėmis. Lais
valaikiu grįžau universitetan ir 
įsigijau magistro laipsnį iš 
biznio administracijos. 

Ateitininkų organizacijai 
priklausiau nuo 1963 metų. 
Dirbau kaip vadovė vasaros 
stovyklose. Detroite (kurį lai
ką) buvau studentų pirminin
kė. 

Būdama jaunųjų ateitinin
kų kuopos globėja ir visos Jau
nųjų Ateitininkų sąjungos pir
mininkė, turite išskirtiną 
progą pajusti sąjungos pulsą, 
susidaryti perspektyvą. Ko
kios nuotaikos kuopose? 

Sprendžiant iš Centro val
dybos ryšių su įvairiomis kuo
pomis, atrodo jaunųjų sąjun
ga tvirtai stovi. Globėjai 
patenkinti pirma dalimi nau
jo "Veiklos Vadovo" ir tai, 
tikimės, palengvina jų veiklą. 
Esu taip pat Detroito Kara
liaus Mindaugo jaunųjų atei
tininkų kuopos globėja. Mano 
globoje 8 jaunučiai ir 7 jau
niai. Kadangi tėvai turi vai
kus abiejuose grupėse, susi
rinkimus darome kartu, o 
temas pristatome atskirai pa
gal amžiaus sugebėjimus. 
Susirinkimuose vaikai visuo
met pilni jaunatviško en
tuziazmo. Visi stiprūs lietuvių 

Kaip jie galėtų savo įnašą 
suaktyvinti? 

Tėvai galėtų savo įnašą 
suaktyvinti, dirbdami tėvų ko
mitete, dalyvaudami susi
rinkimų programoje ir, svar
biausiai, sudarydami sąlygas 
vaikams aktyviai organizaci
jai priklausyti bei patys ro
dydami entuziazmo ateitinin-
kiškai veiklai. 

Kokios bėdos kamuoja vado
vaujant sąjungos valdybai, 
būnant pačiame biurokratijos 
viršuje? 

Bėdų neturiu. Stengiuosi 
atlikti eilines veiklos parei
gas. Pastebėjau, kad pagrin
dinis "Veiklos Vadovas", nors 

jos Chicagoje — J. Norvilienė, 
R. Račkauskienė ir J. Vasi
liauskienė taip nuoširdžiai tal
kininkavo techniniais reika
lais kursų ruošime. Tikrai 
neperdedu sakydama, kad la
bai džiaugsmingi momentai, 
kai susirenka visa valdyba. 

Kaip ilgai valdžioje pasilik-

MAS nereikalaujam nei pra
šom. Atrodo, jie patys turi sa
vo uždavinių ir atsakomybių. 
Mūsų sąjunga tik stengiasi pa
ruošti jų sąjungoms kilnius, 
inteligentiškus narius. 

Trumpame pokalbyje viską 
sunku aprėpti. Ar turite bai
giamąjį žodį šio skyriaus skai-

site > ką dabartinė valdyba Rytojams bei plačiai lietuviš-
pasišovusi atlikti? kai visuomenei? 

Neturiu galutinio, svaraus 
Valdžioje žadu pasilikti dar žodžio. Baigdama noriu vienu 

v ienus metus. Be eilinių rūpesčiu pasidalinti. Kad J A S 
reikalų, ryšių su visom kuo- yra reikalinga, patvirtino 
pom palaikymo, stovyklos ruo- Kongresas, įvykęs Clevelande 
Šimo, vadovų kursų, norime 1977 metais. Kad tinkamiau-
dar padirbėti su įžodžiams pa 
siruošimo medžiaga 
globėjai patenkinti dabartine 

metais, 
šieji asmenys tą sąjungą val-

ne visi (lyti yra jauni sendraugiai, ku
rie šiuo metu patys prieauglį 

įžodžio procedūra. Reikia tą augina.irgi nėra ginčo. Bet ka-
klausimą giliau pagvildenti 

Jau kurį laiką reklamuo-
labai geras, tačiau nepritaiky- Jamas naujas "Programos 
tas mažiesiems. Ėmiausi ini- Vadovas". Apie jį ir prieš ir 
ciatyvos paruošti medžiagą P*r paų kongresą buvo kalbė- ChicagoTŽpyiinkėse neatsira-

žin kodėl, kai reikia suformuo
ti centro valdybą, visi baidosi 
tų pareigų — ypač pirminin
kavimo. Nepaslaptis, kad J A S 
vos nemįr£ 1980 metais, nes 

galvosūkių - spalvavimo lape
lių pavidale. Tuomi papildy
siu jau sutelktą vaikams vei
kimo medžiagą. 

Jaunųjų Ate i t in inkų s ą j u n g o s pir
mininkė Birutė Bubl ienė . 

Valdybai pagelbstint, paruo
šėme gan įdomią vasaros sto
vyklos programą; sukvietėm 
patyrusį,atsakomingą perso
nalą. 

Šiuo metu priimam kan
didatus į stovyklos būrelių 
vadovus. Gegužės 16 d. savait
galį keturiese vykome Chica-
gon pravesti būrelių vadovų 
kursus, kuriuose supažindi-
nom su stovyklos programa ir 
išsamiai išaiškinom būrelių 
vadovų pareigas. Viena kliūtis, 
kad yra jaunuolių iš Califor-
nijos ir kitų tolimų vietovių, 
kurie, aišku, šiuose kursuose 
dalyvauti negalėjo, o stovyk-

kalboje, ir tai tikrai džiugu, loję dirbti labai nori. Iškyla di-
nes bendrai paėmus, lietuvių dėlė problema, kai reikia da-
kalbos naudojimas jaunimo 
tarpe silpnėja. 

Kiek paramos susilaukiate 
iŠ jaunųjų tėvų? 

Kartu su mano kuopa vei
kia jaunių ir moksleivių tėvų 
komitetas, kuris padeda su 
techniniais veiklos reikalais. 
Rasti asmenis, kurie noriai įei
tų komitetan, yra nelengva. 
Bet juos atradus, labai dar
niai ir nuoširdžiai talkina. 
Šiais metais taip pat ban
džiau įjungti tėvus į pačią 
susirinkimo pagrindinę dalį: 
t.y. pas tą šeimą, kurioje susi
rinkimas vyksta, arba tėvas 
arba mama Oei ateitininkai) 

ta. Kada Jis pateks į pačių 
vadovų, globėjų rankas? 

Džiugu, kad viena iš pasku
tinio kongreso rezoliucijų apie 
vadovo rankraštį šiltai atsilie
pė. Dabar rankraštis jau 
spaustuvėje ir nesistebėtume, 
jei mokslo metų pradžioje juo 
jau naudotųsi jaunųjų būrelių 
vadovai. R.šant vadovą buvo 
labai atsižvelgta į vaikų am
žiaus- pajėgumus ir kaip pras
mingai, praktiškai ir patrauk
liai supažindinti juos su 
pagrindiniais ateitininkų prin
cipais. Praktika parodė, kad 
patiems mažiesiems kandida
tams į jaunučius reikia dar su-
prantamesnio įvado. Taip ir 
gimė papildomasis vadovėlis, 
kuriame yra 40 temų, pritaiky
tų prie pagrindinio programos 
vadovo — spalvavimo ir gal
vosūkių knygelės pavidale. Ši
tą vadovėlį esu jau sėkmingai 
dalimis išbandžiusi Detroito 
jaunučių ateitininkų Kara
liaus Mindaugo kuopoje. Tiki
mės, kad pagrindinis vadovas 
ir šis vadovėlis, kuris jau ru
denį bus išleistas, palengvins 
globėjų darbą, auklėjant mūrų 
lietuvišką atžalyną. 

Kokie santykiai su kitomis 
ateitininkų federacijos sąjun
gomis? Kitos trys sąjungos jau 
55 metų amžiaus, kai tuo tar
pu JAS dar tik pradžiamoks
lis. 

Santykiai ypač geri su send
raugių sąjunga. Pradžioje šių 
veiklos metų atsiuntė 500 dol. 
mūsų veiklai paremti. Tai tik
rai gražus gestas. Didelę dalį 
tos sumos panaudosime būre
lių vadovų kursų reikalams 
(Kursantams šie kursai bus 
neapmokami) . Sendraugių 
sąjunga mus remia ne tik fina-
siniai ber ir moraliniai. Už tai 

ryti atranką. Šiais metais 
norinčių būti būrelio vadovais 
vasaros stovykloje yra 25, o 
reikalinga tik 14 

Esam pakviesti Sendraugių 
stovykloje pravesti vienos die
nos kursus naujiems globė
jams. Tai prižadėjom atlikti. 

Be abejo turėjote ir pakilių, jiems nuoširdus ačiū! 
džiaugsmingų momentų. Įdo
mu būtų ir apie juos išgirsti. 

Minėjau apie būrelių vado
vus. Nepaprastai malonu skai
tyti šių kandidatų laiškus, pra
šant darbo stovykloje. J ie 
tikrai išreiškia savo nuoširdu
mą ir ryžtą šiam darbui. Sma
gu taip pat, kad naujos globė-

Kokio dėmesio iš kitų sąjun
gų JAS iki šiol susilaukė? Ko
kiu būdu kitos sąjungos galė
tų jūsų vadovaujamai 
sąjungai talkinti sąjungos 
centro valdybai ir paskirose 
vietovėse? 

Per daug dėmesio iš SAS ar 

do pakankamai susidomėju
sių šia sąjunga rūpintis. Praei
tą rudenį p. Laučka kvietė gan 
kompetentingų asmenų sąsta
tą iš Clevelando. Vėl ta pati 
problema — niekas nenori pa
grindinės pirmininkavimo at
sakomybės. Kai mūsų kaden
cija 1983 m. baigsis, ar ir vėl 
neatsiras kas perima parei
gas? Nejaugi tik Detroitui rū
pi jaunųjų ateitininkų reika
lai? Juk Detroite jaunųjų 
sendraugių būrys ėmėsi ini
ciatyvos ruošti jaunučių sto
vyklas; Detroite susiformavo 
autorių kolektyvas "Prog
ramos Vadovui" rašyti; Det
roite įsisteigė pirmoji JAS val
dyba; Detroite susibūrė trečioji 
(dabartinė) valdyba. Kur gi ki
ti? 

Norėčiau kitus jaunus send
raugius paskatinti CV parei
goms. Pats darbas nėra jau 
toks sunkus — tik reikia gerai 
susiorganizuoti. O juk mūsų 
jauni sendraugiai, profesio
nalai, veiklos laukus nuarę, 
šias pareigas užsimerkę galė
tų atlikti, šiuo tikslu ir esame 
įjungę į CV-bą ryšininkus iš 
kitų miestų, kurie gauna mū
sų aplinkraščius ir, tikiuosi, 
yra gerai susipažinę su mūsų 
darbais. Šiuo būdu tikimės 
susilaukti sau pakaitalo. No
riu tikėti, kad kitais metais 
bus varžybos tarp miestų, ku
ris priglaus ketvirtąją centro 
valdybą. 

Dar viena mintis! Labai gai
la, kad Jubiliejinis kongresas 
neturėjo jokios paruoštos prog
ramos jaunučiams - jauniams. 
Ateityje, jeigu laikome JAS 
dalimi ateitininkų organizaci
jos, turėtų rengėjai skirti lai
ko, vietos ir programos jaunie
siems, kurie kartu su tėvais 
važiuoja j kongresus, bet ten 
pasijunta nereikalingi ir ne
vietoje. 

Ačiū už suteiktą informaci
ją, pasidalinimą problemo
mis, džiaugsmais, Sėkmės 
beauginant ir beauklėjant pa
čią jauniausiąją ateitininkų 
federacijos sąjungą. 

Korespondentas 

P A M I N Ė J O 
K U N . YLOS S U K A K T I 
Los Angeles ateitininkų 

sendraugių susirinkimas ge
gužės 30 d. buvo Marytės ir 
Prano Grušų namuose, Agou-
ra miestelyje. Skyriaus pir
mininkui J . Motiejūnui pradė
jus, šiam susirinkimui pravesti 
išrinktas P . Grušas . J. Motie
jūnas supažindino su kun. S. 
Ylos parašytais kryžiaus ke
liais, nes šis susirinkimas bu
vo skirtas jo kunigystės 50 me
tų sukakčiai paminėti . Toliau 
buvo tęsiamos svarstybos, lie
čiančios Sendraugių centro 
valdybos aplinkraštyje iškel
tus klausimus, apimančius 
sendraugių pagalbą mokslei
viams ir s tudentams. Iškeltus 
klausimus svarstyboms patei
kė I. Medžiukas. Šion sritin įei
na: globėjai, patalpų susirin
kimams suradimas , prelegentų 
kvietimas, f inansinė parama ir 
reikalingos lektūros parūpini-
mas . Į svars tybas įsijungė: J. 
Valukonis, S. Palubinskienė, 
D. Polikaitienė, F . Palubins
kas L. Tomkus ir kiti. Paaiš
kėjo, kad gražų gestą padarė 
sendraugių skyr. pirm. Jonas 
ir Ona Motiejūnai, pakvies-
dami ir leisdami mokslei
viams savo namuose susirink
ti. Kalbant apie globėjus, 
priimta dėmesin reikšminga 
prel. P. Celiešiaus pastaba, 
kad globėjais turėtų būti jau
nesni žmonės, labiau supran
tą jaunų žmonių polinkius ir 
psichologiją. J . Valukonis pra
nešė, kad yra sudarytas moks
leiviams naudingų skaitinių 
sąrašas, kuris dar bus papil
dytas. Tektų tik pasirūpinti rei
kalingomis knygomis, kad tu
rintieji galėtų j a s padovanoti, 
paskolinti, o t rūks tamas gali
ma būtų nupirkti . 

Minint Federacijos dvasios 
vado kun. S. Ylos sukaktį, jo 
biografinius bruožus pateikė J. 
Motiejūnas, o prisiminimus iš 
studijų laikų V.D. universiteto 
Teologijhos filosofijos fakul
tete — prel P. Celiešius. Kun. 
Yla buvęs uždaro būdo, bet gi
lios asmenybės, vien savo iš
vaizda pat raukiąs , gabus susi
telkimų organizatorius. Toks 
pasilikęs iki šių laikų. J į paly
ginęs su kun. J . Prunskiu ir dr. 
A. Levanu, nuėjusiu skirtin
gais keliais. Cia pat buvo su
redaguotas kun. S. Ylai svei
kinimas, kurį visi susirinkimo 
dalyviai pasirašė ir pavedė 
valdybai pasiųsti jį sukaktu\ i 
ninkui. Šia proga J. Motiejū
nas, pr is imindamas kadaise 
savo kaip emigranto kelionę iš 
Vokietijos lagerių į tolimą 
Australiją, kada daugelį buvo 
apėmusi dvasinė depresija, sa
kė, kad juos stiprinusi malda ir 
čia pat paskai tė iš maldakny- ' 
gės kun. Ylos religinės kūry
bos pavyzdžių. J o iškeltas min- ; 

tis papildė prel. P . Celiešius. 
Susirinkimui artėjant prie 

ga lo /ap ie organizuojamą sen
draugių stovyklą kalbėjo D.. 
Polikaitienė. Stovyklavimas 
įvyktų, jei atsirastų didesnis 
norinčių joje dalyvauti skai
čius. Valdyba įsipareigojo atsi
klausti susirinkime nedaly
v a v u s i u s n a r i u s i r jų 
a tsakymus pranešt i stovyklos 
organizatorei. Ižd. P. Grušas 
kalbėjo apie finansinę sky
riaus padėtį ir kvietė susimo
kėti nario mokestį- Kitas susi
rinkimas, narių pageidavimu, 
numatytas rugsėjo mėnesį. 
Pažymėtina, kad šeimininkai 
M. ir P . Grušai susirinkimo 
dalyvius skaniai ir sočiai pa
vaišino, už ką pirm. J . Motie
jūnas visų vardu jiems pa
dėkojo. Šiame susirinkime 
dalyvavo ir viešnia iš Austra
lijos dr. A. Mikužienė. 
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Skambinkit (ketvirtadienį). 
Te l . 4 3 6 - 5 5 6 6 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekolog in i Chirurgija 

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Te l . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

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

D r . Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest Slst Street 

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

Te l . ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9 
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. pop.et 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

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

GYDYTOJA IR CHIRUR e 

SPECIALYBĖ - NERVL «R 
EMOCINĖS LIGOS 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-98C1 
DR. J . MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ:. 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Stre** 

{71-mos ir Campbell Ave. xait _-.. 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penk. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 3^85-4506 — Page #06058 

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOKS A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s 

Ig. M. 

S T U D E N T Ų 
STOVYKLA 

1982 m. rugpjūčio mėnesį, 
15-22 dienomis Dainavoje 
vyks studentų stovykla. Tema 
— "Lietuva". Mokestis — 115 
dol. asmeniui. Registracija bus 
stovykloje. 

PraSoma, kad stovyklau
tojai atsivežtų gydytojo liu
dijimą ir imunizacijos lapą su 
datomis. 

PO 7*6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namu 5IM-5527 
DR. AL6IS PAUL 
ORTOPEDINES LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 6012: 
Valandos pagal susita'ima 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURC 

Ofisai: 
111 N O . VVABASf. tf i 
Valandos pagal susitarime 

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

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

Valandos pagal susitarirpj 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko aki: ius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 7*7-51 49 

Vai. pagal susitarimą. Uždary:a t ei 

Vai 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71s« Street 

Priėmimo dienos pirm., antr., ketv. 
penkt., iš anksto susitarus. 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER 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 
D A N T Ų GYDYTOJA 

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

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

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-J772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

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

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

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

Tel. - 778-3400 
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KULTŪRINIS IR 
RELIGINIS TURTAS 

Išėjo iš spaudos jau antras 
"Lietuvos Bažnyčių" tomas, 
skir tas Vilkaviškio vyskupi
ja i . Prieš dvejus mestus išleis
t a s tuo pačiu pavadinimu I to
mas , skirtas Telšių vyskupijai. 
Abiejuose tomuose, kurių pir
masis yra 400, antras — 480 
puslapių, panaudota istorinė 
medžiaga, daug iliustracijų, 
kunigų išeivijoje ir tėvynėje 
nuotraukų dalis. Abiejuose to
muose duodamos žinios, kaip 
ir kada bažnyčios statytos, ko
k ias kliūtis turėjo nugalėti ir 
ka ip buvo svetimųjų ir savųjų 
kuriamos vyskupijos, turėju
sios įvairius vardus ir įvai
riose vietose savo centrus. Tai 
vaizdas religinės ir tautinės 
kultūros kilimo, administraci
n i s bažnyčių susitvarkymas, 
turėję daug nuopelnų Lietuvai 
vyskupai ar administratoriai, 
kar ta is tarnavę ir svetimiems 
"dievams". 

Kai vartai tuos "Lietuvos 
bažnyčių" tomus, tai pirmiau
sia pagalvoji apie jų autorių. 
J i s savo nepaprastu darbštu
mu, sugebėjimu organizuoti 
medžiagą ir žmones — tal
kininkus atliko sunkiai įkai
nojamos vertės darbą savo tė
v y n e i , kur i šiuo metu 
naik inama okupanto tautiš
kai , religiškai ir kultūriškai. O 
juk tose senose medinėse ar 
mūrinėse bažnyčiose, kurių da
lies šiandien jau nebėra, praei
ties tautiečiai sukrovė savo 
m e n i n i u s , k ū r y b i n i u s 
architektūrinius sugebėjimus, 
kar ta is net pasitelkę sve
t imus Vakarų Europos meno 
galiūnus. 

Bronius Kviklys, šių dviejų 
tomų autorius, nesustoja tik 
prie dviejų vyskupijų. Jis eina 
toliau — jau yra paruošęs Kau
no arkivyskupijos ir baigia 
Panevėžio vyskupijos istoriją 
ir parapijų vaizdus, jų įkūrimą 
ir kūrėjus prikeldamas ir su 
ja i s supažindindamas išeivi
jos lietuvius. Tie veikalai ir bus 
Lietuvos religinio bei kultū
rinio turto aruodai. Iš jų sem
sis kultūros istorikai medžia
gą ne tik savo tautai gaivinti, 
bet ir prisidėti prie žmonijos 
kultūros praturtinimo. 

PERSEKIOJAMI KRIKŠČIONYS 
TURKIJOJE 

Rimties valandėlei 

DIEVO TVARKA PASAULY 

Bronius Kviklys, pradė
d a m a s šį darbą, "Lietuvos baž
nyčių" I tome išsitaria, kad 
"projektuojame išleisti 6 to
mus , kiekvienai Lietuvos vys
kupijai skirdami po tomą. 
Nesame tačiau tikri, ar su
manymą ištesėsime. Gal me
džiagos, lėšų ir kitų dalykų sto
ka, o taip pat mūsų amžius 
bei sveikata ir kitos aplinky
bės mūsų sumanymą sutruk
dys. Tačiau drįstame pradėti". 
Ir toliau tame pačiame tome 
sako: "Vienas pagrindinių šios 
knygos tikslų yra uždokume-
tuoti ir palikti ateities kartoms 
galimai tikresnį ir neiškraipy
tą mūsų bažnyčių ir kitų religi
nių pastatų vaizdą, kad atei
ties lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų,religinių ir 
architektūrinių vertybių Lie
tuvos žmonės amžių bėgyje sa
vo Viešpaties garbei yra sukū
r ę " (psl. 6). 

Autoriaus draugas Dau
man ta s Cibas (miręs š.m. ge
gužės 15 d.) rašo: "Mačiau 
"Drauge" pagarsinimus apie 
Tavo Lietuvos bažnyčių kny
gas . Džiaugiuos, kad tomai vie
ni po kitų išeina. Bet kodėl Tu 
radai: ar Tu kunigas, vysku
pas? Kodėl mūsų kunigai — 
vyskupai tokių ar panašių kny-
g ų n e r a š o " ( D r a u g a s , 
1982.VI.19). Bet galima 
atsakyti , kad tokias knygas 
rašyti , tokioms knygoms rink

ti medžiagą reikia ne tik mei
lės savo tautai, savo kultūrai, 
savo praeičiai, bet ir pašauki
mo. O pašaukimas yra Dievo 
dovana, kurios nesuteikia tik 
dėl to, kad kas nors yra kuni
gas. Reikia čia ir pasiaukoji
mo, užsispyrimo siekti už
sibrėžto tikslo, nepaisant nei 
sveikatos , nei amžiaus naš
tos, nei kliūčių ar net lėšų stig-
liaus. 

Bronius Kviklys, būdamas 
"Draugo" redaktorius, įdėjo į 
redagavimo darbą visą savo 
sielą ir visas jėgas. Išėjęs poil
siui, jis nesustojo dirbti. J i s 
kaip tik pasiryžo siekti dar 
daugiau — duoti Lietuvos kul
tūrinės ir religinės kūrybos 
vaizdą, parodyti Lietuvos žmo
nių meninę ir religinę sielą, 
palikti, kaip jis pats sako, atei
nančioms kartoms tą turtą, ku
rį sukrovė praeityje lietuvių 
tautos vaikai. Ir tai jis duoda 
ne tik istorinėmis ar sentimen
tinėmis apybraižomis, bet ir 
i l iustracijomis, paa iškin i 
mais, vaizdais, kad ir mes, 
išeivijoje gyvendami, neuž
mirštume savo tautos sukurtų 
vertybių, kurios išliko ar ku
rios jau okupanto yra sunai
kintos. 

Šiuo atveju nerecenzuojame 
šių dviejų "Lietuvos bažny
čių" tomų. Tai reiktų ilgo 
straipsnio ir panašaus sugebė
jimo specialisto. Bet žiūrė
dami į šiuos du tomus, negali
me nė vienas praeiti pro juos 
negirdomis, negalime jų ne
matyti ir apie juos nežinoti. 
Tai būtų nežinojimas apie sa
vo tautos kūrybą, apie tautos 
genijų, kuris reiškėsi jas sta
tytomis bažnyčiomis, koply\ 
čiomis, tautodaile altoriuose ar 
statulose, meną paveiksluose 
ir papuošimuose. Kiekvienam, 
žiūrint ir skaitant šiuos veika-
lus , k y l a a t s i m i n i m a i , 
kai po daugelio metų pa
matai savo ar kitos parapijos, 
matytos ar nematytos, vaizdą, 
kai pamatai jos detales, kurių 
gal nesi pastebėjęs, žiūrėda
mas anuo metu, kai ji buvo sa
va ir nuolat lankoma. 

Reikia atkreipti didesnį dė
mesį į šiuos tomus, kurie jau 
išėjo ir kurie dar išeis. Jie y ra 
Lietuvos ir lietuvių kūrybinis 
gyvenimas, tikėjimo išreiš
kimas. J ie kartu parodo ir Lie
tuvos kultūros istoriją, kurios 
mes negalime užmiršti, kaip 
savo pačių gyvenimos dalies. 
Tuos tomus reikia turėti regi
moje vietoje bent tiems, kurie 
yra gyvenę vienoje ar kitoje 
vyskupijoje ir kurie yra matę 
ar nori matyti tėvynę gyvą 
vaizdais, religinį gyvenimą sa
vo vyresniuose broliuose, kū
rybą s a vo p a š a u k t u o s e 
menininkuose, pajėgusiuose iš
reikšti tautos dvasią reli
giniais architektūros ar skulp
tūros kūriniais. 

"Lietuvos bažnyčių" tomai 
turi būti kiekvieno lietuvio bib
liotekoje nuolat matomoje vie
toje, kad jais galėtume gaivin
ti savo tautinį gyvenimą, 
semdami stiprybės iš praei
ties. Bent savos vyskupijos, ku
rioje yra sava parapija, sava 
bažnyčia, savi religiniai pasta
tai ar paminklai, nors juos oku
pantas šiandien ir būtų jau su-
n a i k i n ę s , r e ik tų t u r ė t i 
kiekvienam, kurio atmintyje 
dar žėruoja tėviškės ar tėvų 
tėviškės bent iš pasakojimų 
prisiminimai. Knygų vertę 
parodo to paties autoriaus B. 
Kviklio keturtomis "Mūsų Lie
tuva". O čia yra dar daugiau 
meno, religijos, tėvynės meilės 
ir tikro patriotizmo kibirkščių. 

Pr. Gr. 

Iki šio šimtmečio pabaigos 
keli milijonai krikščionių gy
veno Turkijoje. Šiandieną likę 
tik apie 600 tūkst. Jų gyveni
m a s ta rp 45 mil. islamo sekė
jų labai sunkus, nežiūrint 1923 
m. Lauzanoje pasirašytos su
tarties, suteikiančios tikėjimo 
išpažinimo laisvę Turkijoje gy
venančioms mažumoms. 

Žilagalvis, 40 tūkst. armėnų 
mažumos patr iarchas Kalous-
t ian Vokietijos telegramų 
agentūros atstovui nusiskun
dė, kad jo tautos krikščionys 
y ra visur persekiojami, diskri
minuojami. "Armėnai yra lo
jalūs Turkijos piliečiai, — pa
s a k ė p a t r i a r c h a s , — 
nereikalaudami jokių pirme
nybių, o tik paprasčiausių gy
venimo sąlygų". J i s kaltina 
vyriausybę, kuri pažeidžia 
tarptaut inę teisę ir pačią 
Turkijos konstituciją. Perse
kiojimo pasekmės yra labai 
liūdnos: vis daugiau ir dau
giau armėnų apleidžia Turki
ją. Dėl to silpnėja pati Bažny
čia. Persekiojimas geriausiai 
matomas Istambule, kur gy
vena beveik du trečdaliai visų 
armėnų krikščionių. Bažnyčia 
negauna leidimų mokyklos, li
goninės ar pačios šventovės 
atnaujinimui. Uždrausta nau
j a statyba parapijos žemėje. 
Girdi, vyriausybė naudojasi 
kažkokiu 1936 m. išleistu pot
varkiu, kuris neduoda Bažny
čiai jokios nuosavybės teisės. 
Tokiu būdu ne tik visas nekil
no jamas tur tas ar net pinigi
nės rinkliavos priklauso val
džiai, bet taip pat liturginiai 
indai ir apdarai . Patriarcho 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

skundai buv. min. pirm. Ece-
vitui nedavė jokių rezultatų. 

Patriarchas atkreipė dėmesį 
į jaunimą, pažymėdamas, kad 
armėnų vaikai verčiami lan
kyti turkiškas mokyklas, nes 
jų dokumentuose įrašoma tik 
"krikščionis", nepažymint tau
tybės. Tokiu būdu 26-šiose 
armėnų mokyklose mažėja 
mokinių skaičius. Ir patriar
cho pase įrašyta tik "krikščio
nis". 

Nauji potvarkiai siaurina 
armėnų kilmės mokytojų tei
ses. Vyriausybės įsakymu ar
mėnų krikščioniškose mokyk
lose vedėjo padėjėjo pareigas 
turi eiti islamo išpažinėjas. To
kiu būdu Istambulo ortodoksų 
bažnyčios parapijinėje mo
kykloje vedėjo vieta yra lais
va. Švietimo įstaigos netvirti
n a armėnų atstovo. Tad 
vedėjo pareigas eina islamo iš
pažinėjas. 

Blogiausios žinios ateina iš 
rytinės Turkijos ir ten gyve
nančių sirijiečių — ortodoksų: 
kasdieniniai reiškiniai yra 
mergaičių grobimas, nekilno
jamo turto nusavinimai, verti
m a s pereiti į islamo išpažini
mą, teroristiniai veiksmai. 

Nors Ankarą pasiekia labai 
skurdžios žinios, tačiau ap
skaičiuojama, kad sirijiečių 
"exodus" pasiekė beveik 35 
tūkst. skaičių. 

Armėnų patriarchas žvelgia 
dar giliau. Girdi, turkai radi
kalai islamo išpažinimą nori 

paversti viso pasaulio dieviš
kuoju tikėjimu, nes ir Korane 
sakoma, kad vienintelė ir tik
ra galiojančia religija pas Die
vą yra islamas. 

Be abejo, du istoriniai įvy
kiai yra šios krikščionių ir is
lamo išpažinėjų nesantaikos 
priežastys: tūkstančiai nužu
dytų armėnų (armėnai kalba 
apie milijonus) ir turkų — 
graikų antagonizmas, ypač 
Kipro salos ginče. 

Ta pačia proga norėčiau 
trumpai sustoti ties Vokietijos 
katalikų 87-tuoju suvažiavi
mu ("Katholikentag"), įvyks
tančiu Duesseldorfe š.m. rug
sėjo mėn. 1 — 5. d. Gautame 
pakvietime — programoje ša
lia labai gražaus Vokietijos 
katalikų centro komiteto pirm. 
prof. dr. Hans Maier įvado ir 
kvietimo gausiai dalyvauti, 
paduodama pati darbotvarkė 
su plačiom ir turtingom pas
kaitom, susikaupimo valan
dom. Suvažiavimas užbaigia
mas sekmadienį, rugsėjo mėn. 
5 d. Rytą einami Kryžiaus ke
liai, laikomos šv. Mišios. Po 
pietų — bendra katalikiška de
monstracija vietos futbolo sta
dione. Jos šūkis: "Atnaujinti 
pasaulį". 

Kiek man žinoma, tokio mies
to futbolo aikštės tribūnos tal
pina per 50 tūkst. žiūrovų. 
Bendrai, programa sudaryta 
labai tiksliai ir pavyzdingai, 
jau iš anksto pranešant nak
vynės, maisto, kelionės ir kt. 
suvažiavimą liečiančius klau
simus. 

Negali būti kalbos, kad tai 

Telšių Kunigų seminarija nepriklausomoje Lietuvoje, išleidusi 13-ka laidų. 

Tvarka vadiname daiktų ar 
dalykų sudėstymą pagal ko
kią nors mintį arba planą. Kur 
sudėstyme nėra bet kokios 
minties ar plano, nėra tvar
kos, o tik chaosas. 

Tikslingumas yra tam tikra 
tvarkos rūšis. Daiktų ar daly
kų sudėstymas yra toks, kad 
jis tarnauja kaip priemonė 
siekti kokiam nors tikslui. 

Jei atidžiai stebėsime pa
saulį, tai pastebėsime, kad ja
me yra tikslingumas, būtent jo 
daiktai ir dalykai sudėstyti 
planingai tam tikram tikslui 
siekti. Tai rodo daug kas. Pa
vyzdžiui, paimkime gyvų bū
tybių kūno sąnarius, kaip žmo
gaus akis. Kaip viskas joje 
sutvarkyta, pritaikyta, kad 
žmogus galėtų matyti. Kai po 
ilgų tyrinėjimų ir bandymų 
žmonėms pavyko pagaminti 
foto aparatą, tai mokslininkai 
pastebėjo, kad akyje yra visa 
tai, kas jiems atsėjo tiek daug 
galvojimų, tyrinėjimų, bandy
mų. O akį pagamino gamta, 
kuri negali galvoti, nes neturi 
proto. Reiškia, už ją galvoja 
kas kitas. Aišku, kad tas kitas 
nėra pats žmogus, nes ne jis 
sau akį sustatė ir ne gamta. 

Jei stebėsime aplink mus 
esančius daiktus, tai taip pat 
pastebime nuostabių dalykų, 
pvz. gėlė. Ji auga, žydi, mezga 
ir brandina vaisių, kad, jai iš
nykus, iš sėklos išaugtų kita to
kia pat gėlė. Kad gėlėj galėtų 
užsimegzti vaisius, reikia, kad 
į jos žiedą patektų dulkelių iš 
kitos tos pat rūšies gėlės žiedo. 
Bet ta kita gėlė gali būti kur 
nors toli nuo jos. Bet čia gėlė 
pasitaikina vabzdžius, pvz., bi
tes, kurias pritraukia gėlės ryš
ki spalva ir jos taurelėje esąs 
saldus skystis. 

Vabzdžiai, pritraukti gėlės 
spalvos ir jos medaus, ant sa
vo kojų atneša kitos gėlės žie
do dulkeles ir taip apvaisina 
gėlę. Pati gėlė nemato nei spal
vų, nei užuodžia kvapo, nei tu
ri žinojimo, kad yra bitė, kuri 
mato spalvas, užuodžia kvapą 

bus stipri Vokietijos katalikų 
demonstracija, ką jau vokie
čiai įrodė 1980 m. popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo apsilanky
mo metu. Vokiečiai mėgsta ke
liauti (ypač pensininkai), tad 
prie bažnyčių randama daug 
ekskursijų skelbimų į Liurdą, 
Romą, Šv. 2emę labai papi
gintom kainom. Vokietijos te
levizija dažnai parodo audien
cijas pas Šv. Tėvą ir jos metu 
dideles vokiečių ekskursijas su 
vokiškom vėliavom. 

ir gali lakioti iš vietos į vietą. 
Kaip tad gėlė galėjo papuoš

ti savo žiedą spalva, pripildyti 
jį kvapios saldžios medžiagos 
ir laukti, kad atskristų bitė. 
Aišku, kad tą planą ne pati gė
lė sumanė, bet tas, kuris gėlei ir 
bitei davė buvimą. 

Pažvelkime į žemę, kurioje 
gyvenama. Žemė yra didžiulis 
kamuolys. Skrieja jis aplinkui 
saulę nepaprastu greičiu — 
apie 30 km. į sekundę.. Ir nie
kuomet žemė neiškrypsta iš sa
vo kelio, niekuomet nei sekun-
dės n e p a v ė l u o j a , ne i 
akimirksnio nepaskuba. Tad iš 
anksto žinoma, kiek dienų, va
landų, minučių ir sekundžių tę
siasi metai, iš anksto apskai
čiuojama, kada bus saulės ar 
mėnulio užtemimai, kurie 
įvyksta dėl žemės ir mėnulio 
aplink žemę skriejimų. Vadi
nasi, čia yra nuostabi tvarka. 

Pažvelgę aukštyn į padan
gių erdves, matome begalinę 
daugybę žvaigždžių. Paprasta 
akimi matome jų kelis tūks
tančius, o per teleskopus — jau 
dešimtis tūkstančių. Jų dydis 
yra nevienodas. 

Mūsų žemė, palyginus ją su 
saule, yra tik nykštukas, nes 
saulė yra pusantro milijono 
kartų didesnė už žemę. Bet yra 
žvaigždžių daug didesnių už 
saulę. Ir visa ta daugybė 
žvaigždžių neklajoja erdvėje 
palaidai , s tumdydamosios 
tarp savęs. Jos neįsivaizduoja
mu greičiu sukasi aplink save 
ir skrieja vienos aplink kitas. 
Susidaro nepaprastai tikslus 
dangaus kūnų mechanizmas. 
Jis yra tiek tobulas, tvarkin
gas ir tikslus, kad kiekviena 
žvaigždė turi savo kelią, jame 
nekliudo kitoms ir nesuardo to 
nepaprastai tikslaus dangaus 
kūnų mechanizmo. 

Gėlės ir vabzdžiai, žemė ir 
saulė, mėnulis ir žvaigždės, gy
vuliai ir medžiai, nors neturi 
savo proto, gyvena pagal tam 
tikrą tvarką. Pavasarį gėlės ir 
medžiai atgyja ir pradeda leis
ti lapus ir žiedus. Saulė ir 
žvaigždės šviečia milijonus 
metų ir eina savo keliu. 

Tik protas tai gali sutvarky
ti, apskaičiuoti, pritaikyti, kad 
vienas kitam nekliudytų. Bet 
ne žmogaus protas sutvarkė 
pasaulio daiktus. Tą tvarką 
įvedė amžinasis Protas, kuris 
gėlėje ir medyje įdėjo gaivu
mą, saulėje ir žvaigždėse — 
tikslingumą. Tas neaprėpia
mas Protas yra amžinai gyve
nąs Dievas, dangaus ir žemės 
Kūrėjas, tvarkos ir tikslingu
mo Palaikytojas. 

J. V. 

Mūsų darbai tai veidrodis, 
kuriame dvasia įžvelgia savo 
tikruosius bruožus. 

Carlyle 

Žmogaus buvimo paslaptis nė
ra tik gyventi, bet taip pat ži
noti — kam gyventi. 

F. Dostojevskis 

NEW YORKO LIETUVIŲ 
KOLONIJA 

P E T R A S M A T E K C N A S 

Lietuvių Meno ansamblis Dainava pastatė 
Gasparo Veličkos 2-jų veiksmų pjesę „Nemunas 
žydi". Šį ansamblį iškvietė Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygarda. Koncertas vyko 1966 m. lapkri
čio 5 d. Brooklyno kolegijos Wait Wittman salėje. 
Solistams ir chorams pritarė simfoninis orkestras, 
sudarytas New Yorke, diriguojant Petrui Armonui. 
Veikalas sudėtingas, gyvas ir nenuobodus. Jį atliko 
mišrus, vyrų ir moterų chorai, tautinių šokių būrelis, o 
išraiškos šokį — Kristina Zebrauskaitė. Veikale buvo 
atvaizduota kaimo gyvenimas spaudos draudimo 
metais prie Nemuno. 

Nemažesni įspūdį publikai padarė, kaip ir 
„Nemunas žydi", Jurgio Karnavičiaus opera ..Graži
na" . Nors New Yorko lietuviai dažnai nueina į 
Metropolitam ar New Yorko City operas, kuriose 
dalyvauja pasaulinio masto solistai, bet visi buvo 
išsiilgę savų — lietuvių kompozitorių parašytų operų. 
„Gražinos" opera buvo pirmoji ir galbūt paskutinė 
opera, pastatyta New Yorke. J i buvo pastatyta nepil
na . Iš jos buvo paimtos tik gražiausios arijos. Vaidy
bos, kaip yra operose, nebuvo. Arijas atliko šie mūsų 
žymieji solistai: Dana Stankaitytė, Stasys Baras, 
Algirdas Brazis, Jonas Vaznelis ir kiti, palydint 
simfoniniam orkestrui, diriguojant Aleksandrui 
Kučiūnui. 

Prie ansamblinių koncertų grupes galima priskir
ti ir komp. Jeronimo Kačinsko kūrinių koncertą, 

įvykusį 1979 m. spalio 27 d. Kultūros Židinyje. Jį 
suorganizavo ir visas išlaidas apmokėjo dr. Jonas 
Lenktaitis, buvęs Vilniaus Filharmonijos direkto
rius. Koncerte, be komp. J. Kačinsko, dar dalyvavo 
Berkley kolegijos studentų choras, vadovaujamas 
Priam O'Comell, ir keletas instumentalistų. Choras 
atliko šešias J. Kačinsko lietuvių kalba dainas. Kiti jo 
veikalai, kuriuos atliko pats autorius su instrumen-
talistaisjpublikos nesužavėjo, nes jo veikalų stilius ir 
sąskambis svetimas mūsų dvasiai. 

PLB seimo koncer ta i 

PLB seimų koncertai įvyko Manhattane 1958 m. 
rugpjūčio 30 d. ir 1968 m. rugsėjo 1 d. Abiejuose seimo 
surengtuose koncertuose buvo atlikti tik lietuvių 
kompozitorių kūriniai. Juose dalyvavo chorai, solis
tai, instumentalistai ir simfoniniai orkestrai, 
pasamdyti New Yorke. 

Pirmasis PLB seimo koncertas vyko Carnegie 
Hali, Manhattane. Programa buvo sudaryta plati ir 
įvairi. Dalyvavo Čiurlionio ansamblis, vadovauja
mas Alf. Mikulskio, Dainavos ansamblis, vadovauja
mas Stepo Sodeikos, Pirmyn choras, vadovaujamas 
Kazio Steponavičiaus, ir Varpo choras, vadovau
jamas Stasio Gailevičiaus. Jungtiniam chorui diri
gavo Alf. Mikulskis ir Kazys Steponavičius. Progra
ma buvo padalyta į dvi dalis. Pirmoje dalyje jungtinis 
choras, palydint orkestrui vargonų virtuozui Jonui 
Žukui su vargonais, sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai, o po to buvo jungtinio choro ir simfoninio 
orkestro atlikta B. Markaičio finalas iš religinės poe
mos „Kančios naktis". Toliau buvo atlikta VI. Jaku-
bėno poema „Mano pasaulis" ir Stasio Šimkaus 
kantata „Atsisveikinimas su tėvyne", šiuos abu 
veikalus atliko jungtinis choras ir solistai Juzė 
Krištolaitytė, Aldona Stempužienė. Algirdas Brazis ir 

Voldemaras Šalna (kantatoje „Atsisveikinimas su 
tėvyne" Vald. Šalna nedalyvavo). 

Antroje programos dalyje vargonų virtuozas J. 
Žukas su vargonais atliko solo lietuviškos muzikos 
pynę, solistai — VI. Jakubėno, St. Šimkaus ir Br. 
Budriūno kūrinius, o moterų choras iš Jurgio Karna
vičiaus „Gražinos" operos „Užmigo girios tamsios" ir 
„Radvilo Perkūno" operos „Agnės dainą". Be šių ope
rų ištraukų choras da r dainavo „O Nemune" (Br. 
Budriūno) ir „Laisvės tėvynei numylėtai" (J. Žile
vičiaus). Moterų chorui palydėjo jungtinis choras ir 
simfoninis orkestras. St. Šimkaus „Lietuviais esame 
mes gimę" choras, orkestras ir vargonai. 

PLB III seimo koncertas vyko Lincoln Centre 
Fisharmonijos salėje (Fisher Hali). Programa buvo 
šiek tiek trumpesnė, kaip per PLB pirmąjį seimą. 
Pirmoje programos dalyje buvo atlikta Juliaus 
Gaidelio Dramatinė Uvertiūra, VI. Jakubėno — 
„Nejaugi vėl, o Dieve" ir J. Gaidelio — Prologas iš 
operos „Dana". Jas dainavo Jonas Vaznelis, J. 
Kačinsko tris dainas (Paslaptis, Nerimas ir Aušra) 
sol. Dana Stankaitytė ir dvi dainas Stasys Baras 
(VI. Jakubėno — „Mano Daimantai" ir V. K. Banai
čio Barcarolle iš operos „Jūratė ir Kastytis"). Solis
tams palydėjo simfoninis New Yorko orkestras, diri
guojant Vytautui Marijošiui. 

Antroje programos dalyje dalyvavo Čiurlionio 
ansamblis, diriguojamas Alf. Mikulskio, kanklių 
orkestras, vadovaujamas Onos Mikulskienės, ir solis
tai Roma Mastienė (mezzosopranas). Irena Grigaliū-
naitė (sopranas) ir Algimantas Grigas (baritonas). 
Atliko 14 liaudies dainų mišrus, vyrų ir moterų 
chorai su solistais. 

(Bus daugiau) 



^ DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. birželio mėn. 26 d. 

LIETUVIAI CAUFORNIJOJE 
BAISIOJO B I R 2 E L I O 

MINĖJIMAS 

Pabaltijo kraštų okupacijos 
ir šių tautų trėmimo į Sibirą 
minėjimas Los Angelėj įvyko 
birželio 13 d. Kasmet ruošia
mą sutelktinį bendrą pabaltie-

*&ų minėjimą šiemet pravedė 
lietuviai. Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salė buvo pripil
dyta dalyvių: lietuvių, latvių, 
eetų. Minėjimą pravedė jau
nesnieji Los Angeles ALT sky
riaus valdybos atstovai. Rim
vydui Paškauskui minėjimą 
pradėjus, į sceną buvo atneš
tos lietuvių, latvių ir estų tau
tinės vėliavos. JAV himną gie
dojo sol. Antanas Polikaitis. 
Esant mišriam dalyvių sąsta
tui, programa buvo vedama 
anglų kalba. Prasmingą invo-
kaciją iš Biblijos teksto pa
skaitė kun. dr. Vincentas Bar-
tuška. Kalbas pasakė Estijos 
garb. konsulas Ernst Laur, Los 
Angeles latvių bendruomenės 
pirmininkas, ir Los Angeles 
Captive nation susivienijimo 
pirm. (lenkų tautybės) Kiemai
tis. Sveikinimo ir pagrindinę 
kalbą pasakė Lietuvos gener. 
garbės konsulas Vyt. Čeka
nauskas. Buvo priimta JAV 
valdžios įstaigoms įteikti rezo
liucija, kurią perskaitė Arnol
das Kungys. 

Meninę programą atliko es
tai, latviai ir lietuviai Estų 
kvartetas — dvi mergaitės ir 
du vyrai, tautiniais drabužiais 
pasipuošę, instrumentais, pa
našiais į lietuviškas kankles, 
paskambino 5 dalykus, o solis
tas baritonas Matti Rivald, 
akompanuojant Judith Quim-
by, padainavo 3 dainas. Dai
navo latvių choras, kuriam gy
vai dirigavo Daira Cilnis, 
jauna latvaitė, dantų gydy
toja. Pažymėtina, kad choras 
yra gerai išlavintas ir žymia 
dalimi atjaunintas, ko neteko 
pastebėti ankstyvesniuose jų 
pasirodymuose. Choristai dė
vėjo tautiniais drabužiais. Lie
tuviškąją dalį atliko sol. Anta
nas Polikaitis, padainuodamas 
"Paskutinis Birželis", žcdž. 
Pūkelevičiūtės, muz. Br. Bud-
riūno. Grupė šokėjų iš D. Razu-
tytės - Varnienės vadovau j 

jamo sambūrio "Spindulys" 
gražiai pašoko lenciūgėlį ir 
gyvatarą. 

Minėjimas baigtas visai sa
lei sugiedant visų Pablatijo 
tautų himnus. Gausus daly
vavimas parodo, kad rusiš
kojo bolševizmo Pabaltijo 
kraštų aneksija yra labai jaut
riai pergyvenama plačiai po vi
są pasaulį pasklidusios šių 
kraštų išeivijos. Tenka pažy
mėti, kad tą pačią dieną kita 
dalis losangeliečių gyvenan
čių Santa Monikoj, taip pat su
ruošė vad. Baisiojo Birželio 
minėjimą. Vietos bažnyčioje 
LB vadovybės iniciatyva buvo 
suruoštos pamaldos, per ku
rias solistė Stasė Pautienienė 
giedojo Ave Maria ir lietuviš
kai — Tėve mūsų, o pamal
doms patarnaująs diakonas 
didžiulės amerikiečių parapi

jos dalyviams vaizdžiai paaiš
kino šių pamaldų tikslą. Tos 
parapijos biuleteny išryškinta 
komunistų priespauda jų val
domų Pabaltijo tautų. 

J. Kuprionis 

SV. MIŠIOS U2 
S I B I R A N 

IŠTREMTUOSIUS 

LB Santa Monicos — W.L.A. 
apylinkės pastangomis Birže
lio įvykių minėjimo proga jau 
antri metai laikomos pamal
dos už Lietuvą Šv. Monikos 
katalikų parapijos bažnyčioje. 
Šiais metais pamaldos įvyko 
birželio 13 d., dalyvaujant 
tūkstantinei maldininkų mi
niai. 

Šv. Mišias (sumą) atnašavo 
parapijos klebonas msgr. An-
thony L. Duval ir svečias kuni
gas. Prieš Mišias skaitytojas 
pranešė, kad šios Mišios bus 
aukojamos už žuvusius Sibire 
ir kenčiančius už tikėjimą Lie
tuvoje. Msgr. Duval pamokslo 
pabaigoj paminėjo kenčiančią 
Lietuvos Bažnyčią ir į kal
bamas po Tikėjimo Išpaži
nimo maldas įjungė maldą už 
Lietuvą. Per Mišias solistė Sta
sė Pautienienė giedojo Tėve 
mūsų (lietuviškai) ir Ave 
Maria. Tai turbūt pirmas toks 
įvykis, kad šioje bažnyčioje bu
vo giedama lietuviškai. 

Parapijos biuleteny buvo įdė
tas tokio turinio pranešimas: 
"Šiandien lietuviai mini tą die
ną, kada tūkstančiai buvo iš
tremti iš Lietuvos į Sibirą, kur 
visi mirė skurdžiose ir nehu
maniškose sąlygose. Šiandien 
daugelis Santa Monicos bend
ruomenės lietuvių dalyvauja 
Mišiose šioje bažnyčioje. Jūs 
esat prašomi jungtis su jais ir 
melstis už tuos nežinomus he
rojus, kurie mirė dėl savo kata
likų tikėjimo. Lietuvos tra
gedija daugeliui iš mūsų yra 
nežinoma. Nešiokime savo šir
dyse dėkingumo maldą už 
Amerikos laisvę". 

Tokį didelį Šv. Monikos 
parapijos vadovybės palan
kumą lietuviams reikia labai 
vertinti ir to nereikėtų užmirš
ti. 

B.G. 

NAUJA LB 
APYGARDOS 
VALDYBA 

Los Angeles Šv. Kazimiero šeštadieninės litu
anistinės mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėvai 

mokslo metų užbaigoje po iškilmingų pamaldų. 
Nuotr. V.R. Pluko 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

Birželio 12 d. įvykusiame LB 
Vakarų apygardos suvažia
vime į valdybą buvo išrinkti: 
Antanas Polikaitis, Birutė Pra-
sauskienė, Romas Nelsas, Da
lia Navickienė, Julius Jodelė, 
Angelė Nelsienė, Rimtautas 
D a b š y s ir T a d a s Dab-
šys.Kontrolės komisija: Algis 
P. Raulinaitis, Edmundas Ar-
bas ir Liudas Balvočius. 

Berniukas klausia draugą, ar 
jis ateis vakare žaisti. „Ne, 
negaliu", atsako, „aš turiu 
padėti tėvui išspręsti 
uždavinius". 

G U B E R N A T O R I U S 
L I E T U V I U 

F E S T I V A L Y J E 

Sekmadienio, birželio 6 die
nos priešpietis. Su žmona ir 
rašytoju A. Vaičiulaičiu auto
mobiliu iš sostinės spaudžia
me Baltimorės link. Tai jau 
dešimtis kartų, išvažinėtas ke
lias. Tik šiandien žemė ir pra
lenkiami lapuočių miškeliai 
kažkaip garuoja po vakarykš
čio beveik visą dieną siautusio 
lietaus. Tuo tarpu vakar Bal
timorės miesto centro Charles 
Plaza aikštėje prasidėjo meti
nis lietuvių festivalis, kuris tę
siasi ir šiandien, kartu jun
giant ir birželio išvežimų 
minėjimą. Kai kam gal atro
dys keista: ką bendro turi festi
valis su birželio išvežimų, mi
nėjimais? 

Kai pakelėje pro debesų pro
peršas pasirodė saulutė, links
miau pasidarė, nes buvo ženk
las, kad lietuvių festivalio 
dangus šį kartą gal nesu
gadins, kaip sugadino vakar. 

Priartėjus prie Šv. Alfonso 
lietuvių bažnyčios Baltimorės 
miesto centre, vietos automo
biliui pasistatyti jau nebe
įmanoma rasti. Reiškia, kad į 
Mišias lietuvių bažnyčioje su
važiavo nemažai lietuvių ir ki
tų. O Baltimorėje per eilę metų 
tokia jau tradicija: antrąją lie
tuvių festivalio dieną liet. baž
nyčioje prieš pietus atlaiko
mos Mišios baisiųjų birželio 
įvykių proga, pasakomas pat
riotinis pamokslas, o po to gat
vių viduriu žygiuojama į festi
valio aikštę. Tos tradicijos 
buvo laikomasi ir šiemet. Į 
bažnyčią su vėliavomis atžy-
gavo lietuviai JAV karo vete
ranai (lietuviškų šaulių Bal
t i m o r ė j e n ė r a , t a d čia 
reikiamas karines ceremoni
jas atlieka tie vyrai, kurie sa
vo krauju gynė Amerikos ir vi
so pasaulio laisvę), šalia jų 
tautiniais drabužiais pasipuo
šęs Baltimorės lietuvių jauni-

klebono pamokslas apie bai
sųjį birželį Lietuvoje, apie lie
tuvių tremtinių kančias Sibire 
buvo tiesiog superpatriotinis. 
Jei jis būtų; buvęs pasakytas 
maždaug prieš 40-30 metų, re
tas kas būtį sustabdęs kren
tančias ašaras. Tačiau laikas 
daro savo, ir, klebonui kun. A. 
Dranginiui sakant pamokslą, 
gal tik vienam kitam jautres
niam seneliai ištryško ašara. 
Kai pamokslo metu kun. A. 
Dranginis Uždainavo Mairo
nio dainos "Oi neverk motinė
le, kad jaunas sūnus eis ginti 
brangiosios tėvynės" posmus, 
buvo kažkas naujo, neįprasto. 
Mane ir kitus stebino tai, kad 
tokių neveidmainių patriotų, 
kaip kun. A. Dranginis, išau
gino ankstyvesnioji lietuvių iš
eivija Amerikoje ir kad tokie, 
sakyčiau, drąsūs klebonai yra 
palaima Amerikos lietuvių 
bažnyčioms. Ir ne tik bažny
čiai, bet ir Baltimorės lietuvių 
chorui, kuriame gražų balsą tu 
rintis klebonas dainuoja kaip 
eilinis choristas. Mano akimis 
žiūrint, kun. A. Dranginis yra 
unikumas Amerikos lietuvių 
kunigų tarpe. Todėl vėliau fes
tivalio metu su Elvyra Vodo-
poliene priėję prie jo, zon
dą vom dirvą, ar kun. A. 
Dranginis kartas nuo karto 
neatlaikytų Mišių VVashing-
tone, kur sveiko lietuvio kuni
go šiuo metu nebeturim. At ro 
do, kad rezultatai bus teigiami. 

Po Mišių Sv. Alfonso bažny
čioje, kaip taisyklė, nuskamba 
JAV ir Lietuvos himnai, poli
cija uždaro kai kurias pagrin
dines gatves judėjimui, ir ilga 
eisena karo veteranams bei 
jaunimui su vėliavomis žen
giant priekyje, iš lietuvių baž
nyčios išsitiesia į Charles Pla
za aikštę. Prisimenu, kai per
nai karščiui siaučiant, eisenos 
priekyje žygiavęs lietuvis, JAV 
karo veteranas Buda, Bal
timorės Lietuvių namų admi
nistratorės Aldonos Budienės 
vyras, gavo mirtiną smūgį, ir 

bei kugeliu, garsiąja Baltimo
rės lietuvių " v i ry ta" (krupniku), 
žmonių apgultais alaus bei 
lengvųjų gėrimų barais. Tai 
prekybiniai festivalio aspek
tą:. Tačiau tie metiniai fes
tivaliai, globojami miesto val
džios, tur i ir t a m t ikro 
politinio, o po to ir meninio 
atspalvio. 

Po Mišių atėjus iš bažnyčios, 
būna oficialioji dalis su vals
tijos ir miesto pareigūnų kal
bomis, pareiškimais, paža
dais. Kažkaip šiemet per 
triukšmą neatkreipiau dėme
sio į oficialiuosius kalbėtojus, 
kalbėjusius nuo tribūnos. Ži
nau tiek, kad Mišiose dalyva
vo ir paskiau festivalyje iš tri
būnos sveikinimo žodį tarė 
Lietuvos a ts tovas Washing-
tone dr. S. Bačkis, kad ofi
cialioje festivalio dalyje daly
vavo ir p a t s M a r y l a n d o 
valstijos gubernatorius Harry 
Hughes su žmona. 

Kiek keista ir nuostabu bu
vo, kai, besikalbant su vienu 
neseniai iš Lenkijos atvykusiu 
lietuviu, štai prieina guberna
torius ir tiesia ranką, supa
žindindamas su šalia esančia 
savo žmona. Iš kur jis mane 
pažįsta? Taip, prieš porą metų 
Baltimorės Lietuvių namuose 
įrašiau jo kalbą. Ir prisiminė 
jaunasis gubernatorius. Juk 
šiemet jam rinkiminiai metai. 
Ir ištisą valandą jis su žmona 
praleido Lietuvių festivalyje, 
apžiūrėdami p rekys t a l i u s , 
sveikindamiesi su balsuoto
jais, gal ir paragavę lietuviškų 
dešrų su kopūstais, tų gėrybių, 
kurios šiemet dėl didelės žmo
nių spūsties greit ištirpo. 

O prie a laus barų matysi lie
tuvius, lenkus, azijatus, neg

rus ir kitus, nes Baltimorės 
miesto gyventojams įvairių 
tautybių festivaliai yra kartu 
pramogos. Todėl į juos ir susi
renka tūkstantinės minios. Ša
lia dešrų su kopūstais, šalia ku
gelio bei " v i r y t o s " , nuo 
prekystalių tirpsta ir lietuvių 
tautodailės dirbiniai, knygos 
apie Lietuvą anglų kalba. 

Pagaliau meninis festivalių 
atspalvis. Tai lietuviai tauti
nių šokių šokėjai. Tik festiva
liuose buvęs gali įsivaizduoti, 
kokios minios lanku apstoja 
šokėjus, jiems šokant lietuviš
kus tautinius šokius plačios 
aikštės vidury, kokie smarkūs 
žiūrovų pasitenkinimo ploji
mai juos palydi. O baltimorie-
čių šokėjų grupės šiemet pasi-
vaduodamos šoko ne vieną ar 
dvi, bet daugiau valandų. 
Daug prakaito jie praliejo, bet 
kokia minia žmonių jų šokius 
sekė, jais gėrėjosi ir plojimais 
p a l y d ė j o . T u o t a r p u 
Washingtono liet. "Gabijos" 
grupės šokėjams šeštadienį dėl 
lietaus nebuvo lemta festiva
lyje pasirodyti. Gal kitais me
tais, jei tokie festivaliai dar 
bus rengiami. 

Kai pavakarėje prisisotinę ir 
beveik pavargę grįžom į sosti
nę, užėjo smarkus lietus. Pačiu 
laiku, nes lietuvių festivalis 
Baltimorėje jau buvo pasibai
gęs. 

Kitą savaitę rašysiu apie iš
skirtinę amerikiečių radijo 
programą Baltimorėje, skirtą 
Lietuvai, prof. J. Žilevičiui, 
muz. A. Kuprevičiui ir kitiems. 

VL.R. 

REAGANAS 
UŽ LAISVC 

Gegužės 23 Los Angeles Bil-
tmore viešbutyje įvyko Ameri
kos Baltų Laisvės lygos suor
ganizuota žmogaus teisių 
konferencija, kurioje pagrin
dinę kalbą pasakė iš Washing-
tono atvykęs vyr. valstybės^ 
sekretoriaus asistento pava-j 
duotojas Melvyn Levitski. 

Prezidentas Reagan šią kon-* 
ferenciją pasveikino tokia tele
grama: "Man labai malonu pą-,Į 
sveikint i Amerikos Bal tų 
Laisvės lygą ir visus žmogaus, 
teisių konferencijos vaka-š 
rienės dalyvius. 

Aš noriu išreikšti savo pade-; 
ką Lygos nariams už jų atsi
davimą didiesiems laisvės 
principams visai žmonijai ir užį£ 
jų rūpestį Baltijos kraštais —' 
Lietuva, Latvija ir Estija. 

Amerikos baltai ypač gerai 
supranta nepalyginamą lais-! 
vės vertę. Aš noriu jus užtik-* 
tinti, kad amerikiečiai dalijasi 
jūsų viltimis, kad vieną dieną 
senosios jūsų tėvynės prie Bal-» 
tijos jūros atgaus laisvę. 

Jungtinės Amerikos Valsty-?4 
bės tebepripažįsta laisvas Lie-| 
tuvos, Latvijos ir Estijos vals-J 
tybes ir niekad nepripažinaj 
prievartinės šių respublikų in- | 
korporavimo į Sovietų Sąjun-f 
gą. Mes tvirtai esame įsiparei-. 
goję laisvo apsisprendimo. 
principui ir visų žmonių teisei^ 
pasirinkti tokią valdžios for-^ 
mą, kurioje jie nori gyventi. 

Linkiu gražaus vakaro ir* 
sėkimingos konferencijos". 

I N V E S T U O K I 
Apsaugokime ir padidinkime savo santaupas ! -"—į 

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

Shearson / American Express paskelbė naują, ypatingą ir 
Specialų Finansų Tvarkymo Sąskaitą / Financial Management 
Account, prijungiant neapmokamą čekinimo sąskaitą- su 
Finansų Rinka, (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 atsiųsti 
šią kortelę: 

Vardas ir pavardė 

Adresas 

I 

miestas 
Į 

valstija rip \ 

Mr. Voldemar A. Strasdas 
Vice President—Investments 
Shearson / American ''VDress 
POB 167 
Palm Beach, Floriv 

Tel. 305 / 655 - 7850; 800 / . J 3 2 2 US Toli Free 
800 / 432 - 3735 FL Toli Free; RCA Telex 232221 SHE UR 

I 

C-» i r j 

mas, miesto mero atstovas ir j a u metai kaip jo nebėra gy-
mano kiti pareigūnai 

Mišias atnašavo ir pamoks
lą pasakė Sv. Alfonso parap. 
klebonas ir Marylando valsti
jos karo veteranų kapelionas 
kun. A. Dranginis. Mišios, ku
rias pakiliu tik lietuviškų gies
mių giedojimu palydėjo Bal
timorės liet. "Dainos" choras, 
buvo atnašaujamos abejomis 
kalbomis. Tačiau lietuviškas 

vųjų tarpe, kai tuo tarpu jo 
žmonos tvarkomi Lietuvių na
mai atjaunėję, pagražėję. 

Šiemet gi be aukų pasiekėm 
Charles Plaza aikštę, šven
tiniai pasipuošusia daugybe 
Lietuvos vėliavėlių, ratu ap
suptą prekystalių su lietuviš
kos tautodailės dirbiniais, kny
gomis apie Lietuvą anglų 
kalba, dešromis su kopūstais 

Vladas Pažiūra, Los Angeles Sv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos direktorius, po dvylikos metų šias pareigas perdavė 
naujai direktorei Daliiei Polikaitienei. 

Nuotr. V.R Pluko * 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St.r Chicago, m. 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 

1982 METŲ KELIONĖS 
IS New Yorko/Bostono Iž Čikagos 

Liepos 18 d. iki rugpjūčio 1 d. (15 dienų) 
Maskva/Vilnius/Maskva/Zurichas/Muenchenas/Zurichas 
Rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 23 d. (15 dienų) 
Maskva/Vilnius/Maskva/Roma 
Rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. (9 dienos) 
Maskva/Vilnius/Maskva 
Rugsėjo 19 d. iki spalio 04 d. (15 dienų)*** 
Maskva/Vilnius/Riga/Leningradas/Helsinki 
KELIONE Į EUROPĄ - Rugpjūčio 1 6 - 2 9 d. 
Vokietija, Šveicarija, Italija ir Austrija 
KELIONE LAIVU - 7 dienos, Gruodžio 4 d. 
„World Rennaissance" Karibų jūroje 
KELIONE I KINIJĄ - Spalio 09 d . -29 d. 
Tokio, Peking, Wuxi, Soochow, Shanghai, 
Kweilin, 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 

1974.00j 

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: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE B U R E A U 
9727 S o u t h Wes te rn Avenue 
Chicago , I l l inois 60643 te l . (312) 238-9787 

Mūsų įstaigoje daromos nuotraukos pasams, vizoms ir kitiems dokumentams. 



KEDAGUOJA S I . SEMESIESZ, 6507 TROY ST„ CHICAOO, ILL. 60629. TELEF. 

Sibiro tremtinius prisimenant 
Toli Buriat,Mongolijoje, yra į 

Sibirą išvežtų lietuvių ka
pinės. Ten palaidoti lietuviai, 
mirę Azijos stepėse nuo 1948 
iki 1957 metų. Viename kry
žiuje ten spindi toks įrašas: 

Mes esame iš gintaro 
krašto, 

Iš garbingos gimtinės 
Lietuvos. 

Kas išsakys vargus be rašto, 
Ką iškentėjo didvyriai jos. 

Neįstengsime mes išsakyti tų 
kruvinų kančių, kurias patyrė 
34,000 lietuvių, kuriuos nakčia 
iš birželio 13 į 14 maskoliai iš
vežtą į darbo vergų stovyklas, 
išplėšę iš gimtųjų tėvynės na
mų, bet mes kasmet su ginais 
atodūsiais turime prisiminti jų 
mirtiną kančią. 

Mūsų pirmaujantis poetas 
Putinas savo poezijos rinkiny 
"Rūsčios dienos", eilėraštyje 
"Liaudies daina", perdavė to
kį mūsų pavergtos tautos skun
dą :— 

Į tolimus tyrus plataus 
Kazachstano 

Jie grūda mūs brolius, 
tėvynės vaikus. 

O ten, kur iš seno 
lietuviai gyveno, 

Atvarė kolchozininkų juodus 
pulkus. 

Tame pat poezijos rinkiny, 
eilėrašty: "Tremtiniai" Pu
tinas taip nusakė išvežtųjų 
žiaurias dienas: 

Kada bus kelionės 
kentėjimų galas, 

Nuvargusios akys įžvelgt 
neįmano • 

Ledinis Altajus, laukinis 
Uralas 

Ar nusiaubtos stepės rūstaus 
' •' Kazachstano. 

Ir tie kruvini kentėjimai pa
lietė tokias gausias mūsų bro
lių ir sesių lietuvių mases . 
Carų laikais per 40 metų už 
platinimą uždraustos spaudos 
į Sibirą buvo išvežta šiek tiek 
daugiau kaip 1000 knygnešių, 
tuo tarpu okupantai bolševi
kai per tokį pati keturių 
dešimtmečių laikotarpį yra iš
vežę gal netoli 350,000 lietu
vių, daugiau negu kas dešimtą 
mūsų nelaimingos tautos gy
ventoją. Ir tie trėmimai nėra 
pasibaigę. Vergų darbų sto
vyklose dar yra lietuvių. Todėl 
mes, minėdami tą lietuvių tau
tos genocidą, tą dar tebesitę
siantį holocaust. kaip galima 
garsiau ir plačiau šaukime, 
kad viešosios opinijos balsą 
g i r d ė t ų i r mūsų p a v e r 
gėjas, ir kad maskolius, bent 
vengdamas žmonijos ir isto
rijos teismo, apstabdytų tas kru
vinas skriaudas mūsų tautai. 

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos 20-me numeryje, 
prisimenant Sibiro trėmimus, 
buvo rašoma: 

— Jeigu tos raudos virstų 
upėmis, jos užtvindytų Kaza-
kų stepes, Altajaus priekalnes 
ir nutirpdytų Siaurės sniegus. 
O a r bus joms kada pabaiga? 
Kiekviena auka, kokia jį bebū
tų — tai kibirkštis mūsų lais
vės ir tiesos aukurui, — tais žo
džiais apie trėmimus prabyla 
Lietuvos pogrindžio spauda. 

Mes niekada nepasiliksime 
abejingi toms mūsų tremtinių 
kančioms. Mes giliai atjaučia
me, kad kaip rašytojas Pau-

i^i^hd^M ***** 

Žinomosios Sibiro maldaknygės originalo puslapis . 

kad buvo vežamos net kūdikio 
laukiančios motinos ir gyvu 
liniuose vagonuose atsiradę 
naujagimiai ten užtroškę ir dėl 
žvėriškų sąlygų buvo išme
tami į geležinkelio šlaitus. 

Viena mokytoja, partizanų 
vado žmona, pramatydama 
pavojų, buvo į savo drabužius 
įsisuvus cianido nuodų kap
sulę. Okupantai ją su vyru su-

• gavo. Vyrą pakorė, o ją išvežė į 
\ Sibirą su mažu vaikučiu. J i 
! pergyveno nepaprastą įtam-
j pą, kęsdama šaltį, badą, panie
kinimą, vergų darbus. Ir bai
sioj įtampoj ji svarstė — 

^ ^ panaudot tą kapsulę, ar ne. 
(312^ 925-5988 Pagaliau, turėdama minty sa-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ < vo sūnaus likimą, ji kapsulę su

traiškė, ryždamasi likti gyva. 
J o s g r a u d ū s a t s imin ima i 
pasiekė Vakarus ir yra iš
spausdinti . 

Knygoje "Lietuviai Sibire" 
viena lietuvė pasakoja, kaip ji 
išvežama suskubo pasiimti 
duonos.. Jos buvo taip mažai, 
kad ji taupė duoną vežamam 
mažam sūneliui. Tas ne tik rie
kutę suvalgydavo,bet ir tru
pinėlius į burnelę susidėdavo. 
Ir vieną dieną prie jų prisiar
tino mirtinai išalkęs lietuvis. 
Paklausė, ar negalėtų jo gelbė
ti bado kančioje. Motina jau 
taip mažai duonelės beturėjo! 
Bet negi atstums išbadėjusi? 
Alkanasis buvo iki ašarų su
jaudintas . Norėdamas atsi
teisti, jis ištraukė iš kišenės sa
vo dirbtinių dantų plokštę su 
aukso liedinėliu ir tiesė atiduo
ti geradarei. J i nepriėmė, ir tik 
abudu nubraukė ašarą. 

Niekad, o niekad nepamirš
kime tų šimtų tūkstančių iš
vežtųjų tremtinių ir jų mir
t inos kanč ios a tmin imą 
perduokime mūsų vaikams. Jų 
likimą vaizdžiai išsako įrašas, 
kurį viena Sibiro tremtinė lai
kė savo albumėlyje: 

Prie žemelės svetimos 
Prisiglaudusi nakčia, 
Tėviškėlės kalnelius 
Tematysi tik sapne. 

P a s t a b a . Plačiau apie tai — 
to paties autoriaus knygoje 
"Lietuviai Sibire" 

Juozas Prunskis 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. biržebo mėn. 26 d. 5 -

n 

lius Jurkus skelbia: Sibire 
"kalinių kapai sulyginti su že
me, kad net pralekiantis vėjas 
neužkliūtų..." 

Sibire, Janisiejaus upės pa
krantėse, Igarkos mieste žuvu-
s ių t ė v ų a t m i n i m ą 
pagerbdami jų vaikai tėviš
kės kapinėse pastatė pamink
lą, kuriame iškalė įrašą: 

Ar girdit Jūs ten mūsų 
raudą 

Ir skundą verkiančios 
širdies ? 

Gal ir kape Jums širdį 
skauda, 

Nes kas stipriau už jus 
mylės?! 

Mes girdime tų mūsų išvežtų 
brolių skundą. O jis yra toks be 
galo jautrus. Iš Sibiro lais
vajame asaulyje buvo gautas 
vienas eilėraštis — tremtinio 
laiškas motinai. Jame eiliuoja
ma. 

Tu neverk, motule, kad 
prie Kūčių stalo 

Viena kėdė šiemet jau stovės 
tuščia, 

Kad nelauš iš rankos tau 
baltos plotkelės 

Tas, kurs pernai laužė su 
tavim slapčia. 

Mano vieton šiemet padėk 
eglės Šaką 

Lietuvos eglyno, kuris globė 
mus, 

O prie jos uždeki Kūčių stalo 
žvakę — 

Ir sūnaus artumas atgaivins 
namus 

Kai prie Kūčių stalo maldos 
žodžiai liesis 

Ir vaikus minėsi sielvarte 
tyliai, 

Mane atsiminus, ašara 
riedės tau. 

Skausmo kalavijai smigs 
širdin giliai. 

Neliūdėk, motule, mes tėvų 
šalelei 

Laisvės ryto austą skelbiam 
ir iš čia, 

Tik uždeki žvakę tu prie 
Kūčių stalo, 

Kad vieta manoji nebūtų 
tuščia. 

Sie ašaromis ir krauju rašyti 
išvežto partizano žodžiai lai gi
liai įsirėžia į mūsų Širdį. Ir juos 
įsodinkime ir į mūsų atžalyno 
krūtines. Jiems pasakokime, 

RAUDA 

Aš suprašysiu raib'^ gegučių iš 
tolimų šalelių 

Ir raibų sakalėlių n u og jūros 
kraštelių, 

Kad jie suskristų ant aukšto 
kalnelio, 

Kad jie susėstų ant medžių šakelių. 
Kad jie padėtų budint motinėlę, 

budint sengalvėlę. 
Gal ji pražiūrės mėly n ••m akelėm. 
Gal ji prakalbės meiliom lūpelėm, 
Gal ji pratars į mane. siratą, nors 

pusę žodelio. 

Lietuvių tautosaka 

Andriaus Sinkevičiaus, mirusio 1952 
ka r s t a s vežamas į kapines . 

m. rugsė jo 21 d. Krasnojarske, 

Lietuvėis t remtinės i r t r ak to r i s t a i . r iveža apdorojimui m e d ž i u s B u r i a t — Mongolijoje. 

Paskutinioji stotis PRAEITIS SAVO VAIKAMS 

Juozo Smilgevičiaus kapas pr ie S ik t ivkar . Komi autonominėje respub
likoje 1957 m. liepos 4 d. 

Visi žmonės, ar daugelis mū
sų, mėginame nustumti rei
kalus į šalį, ne visados džiau
giamės savo gyvenimo kelione, 
vis matydami jos tikslą kaž
kur toli prieky, horizonte, dar 
vis pasiekiamą, bet ne šian
dien, ne dabar. 

Kai kuriems gi gyvenimo 
motto yra: "Gyvenk šiuo mo
mentu!" Tačiau ir Šv. Rašte 
yra pasakyta (psalmė 118:24): 
"Ši yra diena, kurią Viešpats 
sukūrė; mes džiaugsimės ir būk 
patenkintas joje". Ir ne šios 
dienos vargai varo žmogų iš 
proto, bet vakar dienos širdgė
la bei sielvartai ir ryt dienos 
baimė. Sielvartas ir baimė yra 
dvynukai vagys, kurie apva
gia mus šiandien. 

Cia norisi suminėti R.J. 
Hastings pilną gilios prasmės 
"Stotį". 

Giliai pasąmonėje yra pa
slėpta mumyse idiliška vizija. 
Mes matome save ilgoje kelio
nėje per visą kontinentą. Mes 
keliaujame traukiniu. Mes go
džiai sugeriame pro langus 
pralekiančius vaizdus: zujan
čias mašinas, vaikus mojuo
jančius kryžkelėse, galvijus, 
tingiai skabančius žolę nuo to
limų kalnų, dūmus, kylančius 
iš fabriko kaminų, eilių eilė
mis banguojančius kukurūzus 
ir javus, slėnius bei lygumas, 
kalnus ir pakalnes, didmiesčio 
dangoraižius ir kaimo tvartus. 

Tačiau mūsų mintyse glūdi 
paskutinioji išlipimo stotis. 
Tam tikrą dieną tam tikrą 
valandą mes įslinksime į sto
tį.Gros muzika ir vėliavos ple
vėsuos. Sykį ją pasiekę, tiek 
daug stebuklingų svajonių iš
sipildys ir mūsų gyvenimo at
skiri gabalai sukris, lyg at
minta mįslė. Kaip neramiai 
mes vaikštome po traukinio ko
ridorius, keikdami sugaišimo 
minutes, laukdami, laukdami, 
laukdami stoties. 

"Kai pasieksime stotį, tai 
bus smagu!" mes šaukiame. 
"Kai sukaksim 18 metų!" "Kai 
aš nusipirksiu naują 450 SL 
Mercedes - Benz!" "Kai pasku
tinis vaikas baigs universite
tą". "Kai mano namas bus iš
m o k ė t a s " . " K a i g a u s i u 
pakėlimą". "Kai pasieksiu pen
sijos amžiaus, aš gyvensiu 
kaip pasakoje, — laimingas 
amžinai!" 

Anksčiau a r vėliau mes tu
rime suprasti, kad nėra sto
ties, vienos vietos atvykti ir 
sustoti išsyk ir visam laikui 
nuolatinei laimei. Tikras gy
venimo džiaugsmas yra pati 
kelionė. Stotis yra tik svajonė. 
Ji nuolatos pralenkia mus. 

Taigi, nustok žingsniavęs po 
traukinio kupę ir skaičiavęs 
mylias. Vietoje to, laipiok po 
kalnus, vaikščiok basas po 
rasotus laukus, plaukiok upė
se ir ežeruose, stebėk daugiau 
aušras ir saulėlydžius, juokis 
daugiau, verk mažiau. Gy
venimu reikia gyventi, kai mes 
vaikščiojame žeme. Stotis 
priartės, kai jai reikės, ir tai 
per daug greitai! 

Visi žinome, kad žmogus nuo 
pat užgimimo išgyvena tam 
tikrus laikotarpius. Kiekvie
nas gyvenimo tarpsnis turi sa
vo paskirtį, o išgyvenimai ski
riasi pagal žmogaus amžių. 

Esu senelė ir štai jaučiu, kad 
reikia pradėti ruoštis poilsiui. 
Nieko nenusinešim į karstą, 
viskas bus palikta čia, šioj že
mėj. Kas nors turės paveldėti 
ne tik mūsų medžiaginį turtą, 
bet ir dvasinį. Daugumas mū
sų iš anksto surašom testa
mentus, turtą paskirdami pali-
k u o n i m s — g i m i n e i a r 
organizacijoms. Rūpinamės, 
kad nežūtų mūsų sukrautas 
turtas, bet a r pagalvojame, 
kad mūsų vaikai ir anūkai ne
pažįsta savo giminės, nežino 
apie jos praeitį? Ar nereikėtų 
šeimų seneliams panaudoti sa
vo laisvalaikį ir tapti nekvali
fikuotu rašytoju? Vyresnio am
žiaus žmogus juk gyvena 
prisiminimais. Kodėl nepavar
tyti savo atminties puslapius ir 
surašyti savos giminės istori
ją, pridedant ir nuotraukėles, 
jei jų turima. 

Lietuvoj augant, prisimenu, 
kad pas tėvus atsilankydavo 
tetos, dėdės, pusbroliai, ir mes 
kartais pas juos nuvažiuoda
vom. Taip vaikai karta iš kar
tos turėdavo progos pažinti sa-
vo g i m i n e s i r v ė l i a u 
supažindinti savo vaikus. Išei
vijoj mūsų vaikai mažai turi 
progos susipažinti su savo gi
minėm ir sužinoti apie jų pra-
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eitį- Kiek daug mūsų žymių 
žmonių y ra iškekavę į Sibirą, 
kiek pa r t i zanų žuvo garbingo
se kovose ir jų praeitį težino se
nel ia i , kurie savo žinias netru
k u s n u s in e š į amžinybę. 

Ž i n a u d a u g pavyzdžių, kai 
v a i k a i subręsta, atgyja jų lie
t u v i š k u m a s , suklesti noras su
žinoti , kur jų šeimos šaknys. 
D i r b d a m a mokykloje, esu ga
vus i d a u g laiškų su paklausi
m a i s apie šeimos praeitį- Žino
m a , a š d a u g p a d ė t i 
nega l ėdavau , nukreipdavau 
t u o s la i škus į mūsų konsulatą. 
K a r t a i s pagalvodavau, gal ver
tė tų pr ie mūsų archyvo įsteigti 
tokį skyrių, kuris tokiais atve
j a i s galėtų padėti mūsų jauni
mui . 

Įdomu, a r organizacijos, šeš
t ad ien inės mokyklos ar šiaip 
įva i rūs būreliai veda savo veik
los u ž r a š u s ar tenkinasi tik 
posėdžių protokolais? Kažin ar 
a t e inanč ia i kartai bus įdomu 
sužinot i , kokie ginčai vyko per 
posėdžius, kas ten buvo kalbė
t a? J i e m s tikriausiai bus svar
biau, ka ip ta organizacija vyk
dė savo užsimojimus, ką 

n a u d i n g o padarė mūsų tau
ta i . 

Ver ta pagalvoti ir pasvars
tyt i vis iems, ypač vyresnio * 
a m ž i a u s žmonėms, kaip tapti ; 
nekval i f ikuotais rašytojais. Jų 
p r i s imin ima i yra didelis mūsų 
i šb lašky tos tautos turtas. 

Janina Juknevičienė 
r. 
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Galą Dali su savo vyru Sa lvador p r a ė j u s i ų metų spalio mėn. 

Mirė dail. Salvador Dal i žmona 
Gala Dali — Ispanijos sur-

realisto dailininko genijaus 
Salvador Dali žmona ir įkvėpi
mas — mirė po ilgos ligos. Ji 
buvo 91 m. 

Dali, 81 m., pats irgi yra ne-
sveikuojąs. J i s pasiuntė žinią 
apie žmonos mirtį karaliui 
Juan Carlos ir karalienei Sofi
jai. Dali žmona mirė Catalan 
kaime, Lligat uosto apylin
kėje, prie Viduržemio jūros. 

Gala Dali. mergautinė pa
vardė Helena Deluvina Diana-
roff, buvo rusė, varno juodumo 
plaukais gražuolė, kai ji sutiko 

Dali 1929 m. Ji tapo ne tik jo 
žmona , bet ir pagrindine mo
dele ir dailininko įkvėpėja. 

— Je i ne ji, aš seniai būčiau 
išprotėjęs. — yra išsireiškęs 
Sa lvador Dali. 

— Ga la yra kitokia, kaip vi
sos. Ga la yra inteligentiška; ji 
įkvėpė m a n e sukurti galvą su 
e lekt ronais ir atomais. 

G a l a palaidota 11-tošimt. pi
lies sode, netoli ispaniško ku-
roroto, Puboljų gyvenvietės. 

G a l a buvo dailininko mūza 
ir, a n o t pasaulinės spaudos, 
įdomiai kilni asmenybė. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. birželio mėn. 26 d. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
DAYTONA BEACH , FL. 

P R I S I M I N T A S BAISUSIS 
BIR2ELIS 

Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos Daytona Beach apy
linkių skyrius, vadovaujamas 
Vytauto Abraičio, birželio 12 d. 
suruošė tautos skaudžiųjų įvy
kių — masinių lietuvių trėmi
mų minėjimą. Negavus salės, 
minėjimas atliktas tik tai die
nai pritaikytomis pamaldomis 
Taikos Karalaičio katalikų pa
rapijos bažnyčioje, Ormond 
Beach. Sv. Mišias, asistuojant 
diakonui Ch. Kar, atnašavo 
kun. dr. Kazimieras Ruibys. 
Vargonais giesmes palydėjo 
diakono žmona Kar. Mišių 
skaitymus atliko Jurgis Janu
sai tis. Pamokslo metu kun. dr. 
Kazimieras Ruibys giliomis 
mintimis sugrįžo į praeitį, rau
donasis tvanas iš Rytų užliejo 
mūsų ramią tėvynę Lietuvą ir 
keliais atvejais įvykdė nekaltų 
žmonių trėmimus į tolimąjį Si
birą. Jie mirė už savo tautos 
laisvę ir už tai, kad mylėjo sa
vo gimtąją žemę. 

Kun. dr. Kazimieras Ruibys 
savo žodį pavadino meditacija 
apie mūsų tautos didžiąją dra
mą, kuri ir šiandien tebėra gy
va, atvira žaizda, verčianti ir 
išeivijoje gyvenančius susi
mąstyti. Šia proga buvo prisi
minta ir Tėvų diena bei Dievo 
Kūno šventė. Pamaldos baig
tos visiems sugiedojus tautos 
himną. Pamaldos buvo įspū
dingos, ir dalyviai susikaupi
me prisiminė tuos, kurie lietu
vių tautos didžiosios tragedijos 
dienomis ir vėliau buvo iš sa
vos žemės ištremti į Sibiro tai
gas. 

ANTANINĖS 

Birželio 12 d. nemažas būrys 
Antano ir Angelės Kašubų 
prietelių, gyvenančių Daytona 
Beach ir apylinkėse, suvažia
vo į Kašubų namus Deltonon 
pasveikinti vardinių proga An
taną Kašubą. Angelė KaŠubie-
nė stropiai paruošė šaunias 
vaišes, Šeimininkas Antanas 
rūpestingai svečius prižiūrėjo, 
kad nejaustų troškulio. Vardu
vininką Antaną geriausiais 
linkėjimais pasveikino Vacys 
Dzenkauskas ir Jurgis Janu-
šaitis. Pakeltas šampano tos
tas ir Antanui sugiedota Il
giausių metų. Antanas Kašubą 
trumpai visiems svečiams pa
dėkojo už linkėjimus ir už da
lyvavimą šioje šeimos šventė
je. Svečių buvo ir iš toliau. 
V a c y s ir B i ru tė Dzen-
kauskai iš Pompano Beach, 
Žostautai ir Kriviai iš St. Pe-
tersburgo, būrys artimųjų kai
mynų deltoniškių ir iš Palm 
Coast, Ormond Beach, Port 
Orange, Daytona Beach. Ši 
graži vardadienio popietė pra
ėjo malonioje nuotaikoje arti
mųjų tarpe. 

ĮKURTUVĖS 

1981 m. balandžio 1 d. į šią 
koloniją nuolatiniam apsigy
venimui atvyko Sofija, Anta
nas ir jų dukrelė Aldona Kal
vaičiai. Savo sumanumu ir 
darbštumu Kalvaičių šeima už
sitikrino gražų guvenimą. Ir 
Ormond Beach jie pirko ir par
davė namus, kol pagaliau pa
tys, padedant inž. V. Rama
nauskui ir Algirdui Alksniniui, 
gražioje vietoje pasistatė erd
vią rezidenciją. 

Birželio 13 d. vyko Kalvai
čių namų pašventinimas ir at
švęsta šeimininko Antano 
vardadienis. Svečiavosi Kal
vaičių šeimos artimieji priete-
liai. 

Namo šventinimo apeigas 
atliko kun. dr. Kazimieras Rui
bys. J i s papasakojo namų pa
šventinimo prasmę. Sukalbė
jęs maldas, atliko šventinimo 
apeigas. Vaišėse, kurias pa

ruošė šių namų šeimininkės 
Sofija Kalvaitienė su dukrele 
Aldona, žodį tarė namų šeimi
ninkas Antanas Kalvaitis. J is 
dėkojo kun. dr. Kazimierui Rui-
biui už atliktas namo šventini
mo apeigas, inž. V. Rama
nauskui ir Algirdui Alksniniui 
už gerai ir nebrangiai pastaty
tą namą, svečiams už sveikini
mus, dovanas, už atsilanky
mą. Antanas Kalvaitis kalbėjo 
su įdomiu humoru ir pasirodė 
kaip geras ir įdomus kalbė
tojas. 

Geriausius sveikinimus visų 
svečių vardu išreiškė Jurgis 
Janušaitis, palinkėdamas, kad 
šioje lietuvių kolonijoje Kal
vaičių šeima jaustųsi tarytum 
mažam tėvynės kampelyje. 

Malonių prisiminimų pluoš
tą atskleidė Kalvaičių šeimos 
prietelis Mykolas Jagutis ir 
kun. dr. Kazimieras Ruibys. 
Svečiai Antanui vardadienio 
proga ir visai Kalvaičių šei
mai sugiedojo Ilgiausių metų. 

Antanas Kalvaitis juokau
damas pažymėjo, kad dabarti
nė jo profesija žuvininkystė, ką 
ir liudijo vaišių stale vyrau
janti įvairių rūšių žuvis. Kal
vaičių šeima yra gyvenusi Ka
lifornijoje, Hot Springd, Ark., 
ir po visų kelionių galutinai ap
sistojo geriausioje gyventi vie
toje — Daytona Beach. 

J. Rimtautas 

PALM BEACH , FL. 

BAISIOJO BIRŽELIO 
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 

LB Palm Beach apylinkės 
valdybos renginių vadovo Jo
no Jakubausko iniciatyva bir
želio )3 d., sekmadienį, 2 v. 
p.p., Royal Palm Memorial 
Gardens mauzoliejuje buvo su
rengtas Baisiojo Birželio trė
mimų minėjimas. Kun. And
rius Senkus šv. Mišias aukojo 
už mirusius Sibiro tremtinius, 
žuvusius partizanus ir visus 
Lietuvos laisvės kovotojus. 
Pamoksle kvietė visus vienin
gai veikti kovoje už Lietuvos 
laisvę. Sol. Onai Blandytei -
Jameikienei vadovaujant, gau
sūs dalyviai gražiai sugiedojo 
"Marija, Marija". 

Po pamaldų ten pat įvyko 
akademinė minėjimo dalis. Ją 
pravedė apylinkės pirm. Bro
nius Aušrotas. Jis jautriai at
pasakojo žiauriuosius į Sibirą 
trėmimus pabrėždamas, kad, 
minėdami mūsų brolių ir sesių 
baisiausias kančias, privalo
me vėl pasižadėti visomis jė
gomis veikti dėl Lietuvos lais
vės. "Laisvės Lietuvai" — 
šaukė 1972 m. gegužės 14 d. 
Kaune, teatro sodelyje susi
degindamas Romas Kalanta, 
kurio paveikslą čia esam pa
puošę gėlėmis ir žvakių švieso
mis. 

Meninę programą atliko sol. 
Jameikienė, padainuodama 
"Malda už tėvynę". Jai klar
netu pritarė jos sūnus Vidas. 
Be to, jis gražiai klarnetu pa
grojo porą Bethoveno kūrinė
lių. Vidas groja klarnetu savo 
mokyklos orkestre ir yra jau du 
metus iš eilės gavęs iš mokyk
los išskirtinus darbštumo ir ga
bumo įvertinimus. Studentai 
Loreta Gincaitė ir Tomas 
Valodka gražiai padeklamavo 
kelis patrijotinius eilėraščius. 
Pirm. Aušrotas jiems visiems 
nuoširdžiai padėkojo, o vi-
cepirm. Mikšys jiems visiems 
įteikė kuklias dovanėles. Minė
jimas baigtas Tautos himnu. 

VALDYBOS POSĖDIS 

LB Palm Beach apylinkės 
naujos valdybos pirmas posė
dis įvyko birželio 4 d. Veroni
kos ir Broniaus Aušrotų bute. 
Pirm. Aušrotas pradėjęs posė
dį pateikė šį apylinkės veiklos 
planą: apylinkės narių susi
rinkimas šaukiamas spalio 17 
d., sekm., 2 v. p.p., Juno Meto
distų parapijos salėje. Lapkri-

UPHOLSTERY & SLIPCOVERS 
FURN1TURE REFINISHING 

Satisfaction Guaranteed. 50 Years of 
Quality Work. 
HAAS UPHOLSTERY, 6034 26di St 

Cicero, DL 60650, Tel. 652-4795 

Spaudos stalas JAV Lietuvių Bendruomenės 30 metų 
sukakties minėjime Detroite. Iš kairės: Petras Petrutis, An
tanas Grinius, Stasys Garliauskas ir Romas Sakadolskis. 

Nuotr. J . G a r l o s 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiii 
S W A P O R B A R G A I N 

n U'isconsin — God's Country — 
space for picnics, birthday Darties. 
ptc. Set-ups available for pig, lamb, 
etc. BBQ's, for groups, singles, fami-
lies to enjoy fresh country air, song-
birds, small farm artimais. 7 days a 
week. Kalbame lietuviškai. 

CALL 414—642-7811 
Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiimiiiimmii 

Remkite tuos verslininkus, ku
rie skelbiasi dien. „Drauge". 

čio 7 d., sekm., 1 v. p.p., Singer uillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll£ 
Island, prie Colonades viešbu-š . «««*«•/»«!—* ^ I 
čio, rengiama gegužinė. LapkJ * Š A P O K 0 S «*»ag™ta = 
ričio 21 d. Kariuomenės šven-§ L I E T U V O S I S T O R I J A ( I V l a i d a ) I 
tes minėjimas ir gruodžio 31 d. j J \ ' = 
Naujų 1983 metų sutikimas. = gaunama lietuviškuose knygynuose ir Akademinio Skautų = 
Visi valdybos nariai pritarė § Sąjūdžio skyriuose. Knyga gražiai įrišta, išleista su 2 spal- = 
šiam veiklos planui. Buvo per- \ votomis iliustracijomis ir 3 istoriniais Lietuvos žemėlapiais. E 
žiūrėti LB centrinių organų ap- 5 Kaina $ 17.00. = 
linkraščiai ir prašymai aukų. = į£J_ , . , _ - . - - — . 1 

- Galima užsisakyti pastų iš leidėjų: = 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOR B E N T 

UNION PIER, MICHIGAN — savai
tėms ar mėnesiams išnuom. butas: 5 
kamb. (4 miegami ir virtuvė) ir 3 
kamb. (2 miegami ir virtuvė). Chica-
goj skambint tel. 312—737-2847. 

Išnuom. apstatytas 4 kamb. butas 
Maitjuette Parke 

Skambint — 737-6986 

IŠNUOM. mažas butas pirmame aukš
te. Marąuette Parke— 2519 W. 69 St. 
TeL — 434-4933. 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
prie vienuolyno, pirmam aukšte. 

TeL — 434-8852 

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

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS 
3425 West 73rd Street 

Chicago, IL 60629, USA 

Valdyba nutarė paskirti po 100 5 
dol. Lituanistinei katedrai, 5 
Vasario 16 gimnazijai, L.B. i 
Švietimo tarybai ir Lietuvių | 
fondui, 210 dol. spaudai - po ^„„„„„„„„„„„„„„„HH^iiiiiiiiiHiiiHllllilIllHllUllliililHIlIlllIHlllHIlHlllUK: 
30 dol.: "Draugui", "Dirvai", -— 
"Darbininkui", "Pasaulio Lie
tuviui", "Bridges", Tėviškės 
Žiburiams" ir "Eglutei". 

Renginių vadovas Jaku
bauskas pasiūlė dar vieną vi
sai naują renginių sumany
mą, būtent: surengti vyriausio 
amžiaus, pradedant 80 metų, 
Čia gyvenančių lietuvių pager
bimą, o antrą pagerbimą 
tiems, kurie yra išgyvenę 50 
metų vedybinę sukaktį. Šį su
manymą nutarta smulkiau 
svartstyti kitame valdybos po
sėdyje, p. Mikšys 

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA 

immnwW%^Mh mm lu 
Veda KAZĖ BRAZD2IONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30—9:00 v. vakaro. Visos laidos iš WCEV stoties 

1450 AM banga. 
St. Petersburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 vai. 

p.p. iš WTIS stoties 1110 banga. 
Adresas: 2646 West 7lst Street — Chicago. IL 

60629. Telefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035. 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

£ 9 7 . 0 0 
C i c e r o j e 

(15 /30 /10 /UM) 

6529 So. Kedzie Avenue 

ĮI. BACEVIČIUS — 778-2233 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandėlio. 

OOSMOS PARCELS EXPBES6 
2501 W. 6»th IT, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
lllllllllllllllllllllllllllUUIIllUlUlIllIUItlUI 

HELP WANTED V YSA1 

IEŠKOMAS VIENGUNGIS VYRAS 
25 iki 50 metų amžiaus, turintis gimi
nių Lietuvoje, kuriuos norėtų aplan
kyti Kelionė bus apmokėta. Kreiptis j 
BORIS — Tel. 702—384-9565 

R E A L E S T A T E 

Hiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniūir 
VLADAS ŠLAITAS 

Nesu Vėjo Malonėje 
Suskirstyta: Rudenio saulės rau

donas ratas, Lietuviški debesys. 
Vandens žolė, Esu pozityvus ir 
praktiškas svajotojas. 110 pusi. 
Kieti viršeliai Išleido ATEITIS 
1978 Aplankas Vilijos Eivaitėe. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $5.73. 

Dl. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. Užsakymus siųsti — 
DRAUGO adresu. 
iilIUIMimilllinmililIHItMHlllillllIHIMtl 

NATIONAL FOOT HEALTH MONTH 
A Sa lu te t o t h a t s egmen t of t h e 
Medical P r o f e s s i o n t h a t keeps 

Ch icago o n i ts feet! 

Dr. S e y m o u r Kess le r 
Diplomat, American Board of Ambulatory Foot Surgery. 

Surgical & Orthopedic Podiatrists Ltd. 
Podiatry Medical Center Sunnyside Medical Center 
4051 W. 63rd St. 4527 N. Pulaski 
Chicago, IL 60629 Chicago, IL 60630 
284-6400 583-5330 

STASYS ŠAKINIS 
Lietuvis dažytojas 

Dažo namus 
15 LAUKO IR IS VIDAUS 

DARBAS GARANTUOTAS 

Skambint 927-9107 

DR. IRVING PIKSCHER 
D.P.M. 

Board certified by 
American board of 
Podiatric surgery 

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

the foot & ankle 
6820 S. Pulaski 

Chicago, I1L 60629 
284-2772 

Beverly Foot Clinic 
DR. R. A. ANTHONY 
DR. J. F. GRADY 

Family Podiatry 
10400 S. Western 

Chicago, 111. 60643 
239-8660 

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

275-0101 
Family Podiatry 

Hours by Appointment 

E L E K T R O S 
ITKDMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagros miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, gra-
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KI-AUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreipi t j Hermaną Dečkj 
M , 585-6624 po 5 vai. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

DR. MICHAEL HRILJAC 
Family Podiatry 

25 E. Washington 
236-0680 

6725 Stanley, Berwyn 
788-5232 

Hours bv appointment 

DR. DIMITRIS G. DERNIS 
Podiatrist-Foot Specialist 

3301 N. Central 
Chicago, 111. 60634 

5 4 5 - 1 4 6 6 
Hours by appointment 

PAOKAGE EX PRESS AGENCY 
MARIJA VORETKrKNfi 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
LAbal pageidaujamos geros rCSie* 

prekta. Maistas iš Europos sandeliu 
1*08 W. Sttti St.. Chicago, UI. 8062* 

TELEF. ff2S-S787 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 
IR PAGERINIMUS 

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

TEL. — 847-7564 

iiiMiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiEiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

2S46 W. 69 St., tel. 776-1486 
IHIIllllHimiHHimilllllHIUIIlIHUIIIIIHII 

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 N E E D S 

OAK LAWN 
ANIMAL HOSPITAL 

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

GRETSCHMANN 
424-0310 

Care of all pets 

D E E - J A Y ' S 
PET S H O P 

8 2 5 0 S. Kedzie 
Chicago , 111. 6 0 6 5 2 

9 2 5 - 1 6 1 6 
Specializing in all Animals 

Fashions-Furnishings-Accessories 

S U B U R B A N A N I M A L 
HOSPITAL 

Dr. B. K. Latoza 
10929 Cicero 

Oak L a w n , 111. 6 0 4 5 3 
636-36O0 

South Hol land Animal Cl in ic 
D r . R. C. D o d s o n 

41 W. 168th 
South Hol land , 111. 6 0 4 7 3 

3 3 3 - 2 4 4 4 
All species treated. Adult Dogs & Cats 
available for Adoption. 

CRAWFORD ANIMAL 
HOSPITAL 

H. MORSI - DVM 
VIVIAN LAWRENCE - DVM 

7 0 1 5 S. Pulask i 
Chicago , UI. 6 0 6 2 9 

5 8 2 - 6 1 3 0 

A Q U A - S A F A R I 
Tropical & Marine Fish 

For the beginner to the Advanced 
Dog & Cat Supplies 

1113 Mt. P r o s p e c t Plaza 
Mt. Prospec t , 111. 
3 9 2 - 3 0 6 4 

CHICAGO P E T BOUTIQUE 
6 0 5 8 S. Pu lask i , 

Chicago , 111. 6 0 6 2 9 
5 8 5 - 2 6 9 8 

Kittens $10.00. Puppies $25.00 
Parakeets $10.99 

Complete pet supplies. Open 7 days 

VA LOM E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
a i apdraudę nuo u g n i m ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
8208y2 West 95th Street 

Tek*. GA 4-8654 

i i i i imii i i i i i i i i i imii i i i i i i i i imii iMi i im'M! 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

1882 arba 376 5996 Tel. 376- 1882 arba 
iiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiium 

M O V I N G 
3£R£NAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

Master Plumbing 
lieensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

illllllllillHIMIIIUIIIIIIIIIlMHIIHllHliliiili 

M. A. $ I M K U S 
INCOME T A X SERVICE 

NOTARI PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ l&kvietimai. pildomi 
PILIETTBftS PRAŠYMAI Ir 

•cltokie blankai. 
•iiiirmnrmnrrmiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiii 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

SUNNY HILLS, FLORIDA 
Prie lietuviško ežero parduodamas pa
ruoštas statybai sklypas, skersai mau
dymosi pliažo. Aukšta vieta — viena 
iš gražiausių. Skambint vakarais — 
414—248-1838. 

• • 

LEMONTE — 4 butų po 5 kamb 
MCR. NAMAS. Butai atskirai apšildo
mi. 2 maš. garažas. % akro sklypas. 
Skambint savininkui tel. 257-7406 

ARTI 66-os IR RICHMOND 
Pageidaujant savininkas finansuos. 

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

TEL. — 7764)327 

ninruTTTTTTrmrrmniiiimitiiiintriMiiiuii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namo pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2231 
sniHiiimiHiiitmiiiiiiiiimiiiuiUiuiMiin 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh 
ton Parke. $39,500. Savininko paskola 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Ireng 
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maš. mūr. garą 
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS REAJBTf3-
2951 West 63rd Street 

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

5i6-ta ir PULASKI — 3 miegamų arba 
tinka giminingom šeimom. Medinis 
namas. 2% vonios. Centrinis šildy
mas. $37,500. 
65-ta ir LAWNDALE. 3 miegamų mūr. 
bungalo. Pilnas rūsys. 2 maš>, .gara
žas. $58,900. jgQ 
77-ta ir ALBANY — 3-jų miegamų 
mūr. rezidencija. Įrengtas rūsys^ 2-jų 
maš. garažas. Galima gauti paskolą 
per VA arba FHA administracijas. 
$63,900. 
54-ta ir MAPLEVVOOD — 3-jų: butų 
liuksusinis 13 metų senumo mur. na
mas. Savininkas sutinka finansuoti. 
Tik $79,000. 
40-ta ir ROCKV7ELL — 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 
Tel. 767-0600 

SEMOR CITIZENS 

E D E N S O P T I C I A N S 
2717 W. 63rd St, Chicago, IU. 

Tel. 778-4626 
5569 W. 95th St., Oak Lawn, Dl. 

Prescriptions filled. 
Frames repaired 

AUTO REPAIR SERVICE 

D & D AUTOMOTIVE 
Complete Auto Repair Service 

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

Tel. 737-4176 — 2641 W. 7Ist St 
į p-r-j 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 
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J KVIEČIAME Į POKALBĮ IR DARBĄ 

Lietuviškų parapijų metų komiteto antrasis kreipinys 

Pirmame savo žodyje į Ameri
kos lietuvius tarėme, kad "šis ko
mitetas nuoširdžiai bandys šiais 
metais visų lietuvių mintis kuo 
dažniau nukreipti į lietuvišku pa
rapijų problematiką. Mes lygiai 
Bandysime kuo daugiau lietuviu 
asmenų, institucijų, organizacijų 
įtraukti į konkretų darbą parapi
jose". 

itsi "Šiose pastangose prašome ir 
laukiame pagalbos ypač iš para
pijų klebonų ir kitų kunigų. Taip 
pat iš parapijų tarybų, vienuoli 
jų, organizacijų ir visų lietuvių". 

Nuo to meto jau esame surin-
ke ir paruošę vertingos medžia
gos, kuri gali padėti parapijoms 
pradėti darbą, pritaikytą kiekvie
nos jų savitoms aplinkybėms. 

' : Ta medžiaga, sukaupta in
formaciniame aplanke, yra jau 
pasiųsta visų parapijų klebonams, 
vienuolijų vyresniesiems, organi
zacijų kapelionams ir kitiem*. 
Aplanke yra bibliografinių šal
tinių sąrašas, mėnesių temos, 
mintys ir siūlomi renginiai atski
riems mėnesiams (iki spalio mėn.) 
irjvenčių bei įvykių kalendorius. 
Taip pat esame paruošę trumpą 
lietuviškų parapijų sąrašą, pagal 
kurį Amerikoje šiuo metu veikia 
daugiau kaip 100 iš apie 170 lie-

'. tuvių įsteigtų parapijų ir misijų. 
-, -Tai pradžia. Mes laukiame da

bar jūsų visų — klebonų, kitų ku-
^'.--nigų, parapijų tarybų ar parapijų 

metų komisijų siūlymų, pageida-
— 

Chicagos žinios 
UŽDARYS 

MONTGOMERY WAED 

Chicagos mere birželio 16 d. 

vimų, patarimų, nuomonių. Mes 
tvirtai tikime, kad tik nuoširdus 
pokalbis tarpusavyje — tarp pa
rapijų vadovų ir tarp jų bei komi Panešė, kad Montgomery Ward 
teto — įgalins mus visus rasti tin- k rautuvė miesto centre 1984 m. 
kamiausius būdus ir priemones b u s uždaryta ir toje vietoje bus 
pasiekti geriausiu rezultatų. | pastatyti raštinių rūmai 60-70 

Kaip esame anksčiau pranešę, \ aukštų didumo. Merės prane-
rudenį planuojame suvažiavimą; į m ą Patvirtino Montgomery 
parapijv klausimams svarstyti. 
Tas suvažiavimas bus vaisinges
nis, jei jame dalyvaus ikuo gau
sesnis būrys parapijomis besido
minčių žmonių iš visų lietuvišku 
parapijų Amerikoje. Jam pasi
ruošti mums būtinai reikalinga 
jūsų visų talka ir parama. 

Mes nuoširdžiai prašome vi
sų lietuviškų parapijų tarybų ar 
komitetu pirmininkų ir narių, ka
talikų bendriniu organizacijų va
dovų, religinių organizacijų pir
mininku bei visų kitų brolių ir se
sių, kuriems rūpi lietuviškų para
pijų reikalai, nedelsiant susirišti 
su mumis, siekiant tarnauti savo 
antriesiems namams. Iš savo pu
sės pažadame visokią talką ir pa
ramą. 

Būsime dėkingi sulaukę iš Jū
sų laiškų ateinančio mėnesio bū 
vyje. Mūsų adresas: 

LPM, 23430 Harms RcL, 
Richmond Hts., Ohio, 44143. 

Tepažįsta mus mūsų tikėjimo 
broliai iš mūsų meilės Kristui ir 
ištikimybės lietuvių Bažnyčiai. 

Lietuviškų, parapijų 
metų. komitetas 

Ward savininkai. 
GRANT PARKO FESTIVALIS 

Vaišių ir pramogų festivalis 
ruošiamas Chicagoje, Grant Par
ke, liepos 2-5 dienomis. Numa
toma, kad dalyvaus rekordinis 
žmonių skaičius: 1.2 milijono. 
Daugiau kaip 70 restoranų spe
cialiose palapinėse vaišins daly-t 
vius. 

NEBUS NAKTINIŲ 
RUNGTYNIŲ 

Illinois atstovų rūmai ir sena
tas nusprendė Wrigley parke, 
Chicagoje, nebeleisti naktinių 
beisbolo ar futbolo rungtynių, 
nes jos t rukdo apylinkės gyven
tojų ramybe. 

UNIVERSITETO TEATRAS 
Chicagos universitetas tur i 

dramos teatrą. Daugumas vei
kalų statomi naujuose specia
liuose rūmuose, bet dalis vaidi
nama ir senose patalpose TJni-
versity St. č i a dabar statoma 
M. Medoff d rama "When You 
Comin Back, Red Ryder?". 

TURI 5 MIL. LX>LERIŲ 
Adlai Stevenson, demokratų 

kandidatas į gubernatorius, pa

skelbė, kad jo turtas siekia o 
mil. dolerių. Jis su žmona fe-
deralinių mokesčių šiemet su
mokėjo 255,814 doL, o valstijos 
mokesčių — 7,604 dol. 

PAKILO KAINOS 

Pragyvenimo kainos Chicago
je gegužės mėnesį pakilo 2.7%. 
Tai didžiausias pabrangimas 
per paskutinius 35 metus. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. birželio mėn. 26 d 

EAGLE 
ROOFING OONTRACTORS 

EUROPEAN CRAFTSMANSHIP 
AMERICAN PRODUCTS 

Tar & GraveI — Hot Asphalt 
Shinglee — 90 1b. roll 

Siding — Gutters — Downspouta 
Commerclal. Residential, Industrial 

Free Estimate — Tel. 276-5436 

A. f A. 
ONUTEI KOŽICAITEI mirus, 

seserį JOANĄ, brolį VIKTORĄ, seserį [MARIJĄ 
Lietuvoje, mirusio brolio žmoną BIRUTE su ŠEI
MA, pusbrolį VINCĄ ŽEMAITJ ir kitus GIMI
NES nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

ALDONA IR VLADAS PAŠKEVIČIAI 
ANTANINA IR JUOZAS VASIUKEVIČIAI 
JANINA IR VYTAUTAS VASIUKEVIČIAI 

ALDONA VASONIENĖ 
SU ŠEIMOMIS 

^ . V / A ^ v 

I SUSIRINKIMAS PENSININKŲ 

REIKALAIS 
Pensininkų ir invalidų aprūpi- Direktorė taip p a t kalbėjo 

nimo centre, 6117 S. Kedzie Į apie Mount Sinai Hospital nau-
Ave., susirinkime, įvykusiame jai atidarytą Sveikatos centrą 
gegužės 28 d , buvo svarstomi 8100 S. Western Ave. Sis cent-
įvairūs klausimai. Šio centro: ras yra skirtas šeimų sveikatai 
direktorė Barbora A. Nicpan patikrinti. Pagrindinis šio cen-
nusiskundė, kad per mažai pen- j tro atidarymas vyks birželio 
sininkų domisi šiais susirinki- • 26 d. nuo 10 vai. ry to iki 2 vai. 
mais ir permažai įteikia rastis- ' p. p. Visi yra kviečiami šiame 
ku reikalavimų įvairiems page- Į atidaryme dalyvauti ir apžiūrė-
rinimams, kuriuos Amerikos vai- j ti visus įrengimus. Vaikams bus 
džia parūpina. Pareiškimų ap- j specialios programos. Šis cent-

r saugos reikalams, transportaci- j ras bus atidarytas pirmadieniais, 
jai ir įvairior s pramogoms ' antradieniais, ketvirtadieniais ir 
buv0 įteikta tik keletas. Pasi- Į penktadieniais nuo 8 vai. ryto 
rudžius, Kad tokie pagerinimai ; iki 6 vai. vak. ""rečiadieniais 
yra neaktualūs, skirtos sumos , nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. ir 
tiems tikslams yra mažinamos.; šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
Dabar ypač yra svarbu pensi
ninkų apsauga. Direktorė pra-

veltui antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 12 vai. Kraujo 
spaudimas bus tikrinamas visą 
birželio mėnesį veltui kasdien. 

Pranešimą padarė Joana Dut-
ton iš Chicagos Kent School 
of Law. Ji plačiai paaiškino 
pensininkų apsaugos ir globos 
reikalus. Daug yra nusiskundi
mų, kad senesnieji yra apgaudi
nėjami, suvedžiojami, jų santau
pos išeikvojamos. Tuo atveju 
visos apylinkės turėtų turėti 
rimtų patarėjų, kurie padėtų 
seneliams savo patarimais. Yra 
advokatų, kurie be jokio atly
ginimo tokį patarnavimą sutei
kia. Tais reikalais taip pat rei
kia kreiptis į Pensininkų aprūpi
nimo centrą ir jie duos nurody
mus, kur reikia kreiptis. 

P. MasiKonienė 

3 vai. p. p. 
Visą liepos mėnesį bus tikri-

šė visų atkreipti į tai dėmesį ir I n a m a a r neturima cukraus ligos 
kuo daugiausiai tuos reikalus | ——— 
judinti. Pareiškimai gali būti 
įteikti raštiškai arba žodžiu per 
susirinkimus, kurie vyksta kas 
mėnesį šiose patalpose. 

Toliau direktorė skatino visus' 
pensininkus ir invalidus įsigyti 
apsaugos apyrankes, kurios da
bar taip plačiai reklamuojamos. 

.Šiam reikalui yra išspausdinti 
blankai, reikia tik juos užpildy
ti. Blankuose yra klausimai: 
vardas, pavardė, adresas ir tele
fonas, taip pat pavardė ir tele
fonas asmens, kuriam reikėtų 
pranešti nelaimės atveju. Dak
taro pavardė, telefonas, kokius 
vaistus vartoji ir ar esi alergiš
kas kokiems vaistams. Tuos 
blankus, pridėjus money orderį 
arba asmeninį čekį (tik ne pi
nigus), skirtą "City of Chica-
go" 3 dol., pasiųsti apylinkės 
policijai. Pietinėje dalyje adre
sas "Helen Casey Cardwell Se-
nior Service Officer", 3515 W. 
63rd St., Chicago, UI. 60629, 
tel. 744-8224. Attn. Theresa 
Dishman. Policija, gavusi tuos 
blankus, užsakys apyrankes. Jas 
reikia patiems pasiimti, saugu
mo dėlei paštu nebus siuntinė
jamos. Šie blankai bus laikomi 
griežtoje paslaptyje, apyrankės 
turės tik numerius, pagal tuos 
numerius kompiuterių pagalba, 
nelaimei ištikus, bus suteikta 
greitoji pagalba, šių blankų 
galima gauti šeštadieniais nuo 
10-12 vai. "Margučio" patalpo
se ir kitomis dienomis Pensinin
kų aprūpinimo centre. 

MAfflJUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

t 

VVAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AM) 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
5610 So. Pulaski Rd.. Chicago 

Pbone -581-4111 

iiiimmiiiiiiimmiimiiiiiimmiuiim m 
S 0 P H ' 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 
Transliojaraa iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

71S9 So. Maplewood Ave., 
Chicago, IL 60629 
TeL — 778-1543 

iiHiiiiHiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiuiiiiiiiimi 
^KURIAM GALUI MOKĖTI 

D A U G I A U ? 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITL 
NUO $3O0 IKI $1,000 

Chrysler LeBaron Medallion 
, Z-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOUTH • K CARS 
"U WTLL LKE US" 

4030 A r c h e r - V I 7-1515 

L I N K U V A 
Siaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. ŠEŠPLAUKIS 

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

Monografijos priedas, 32 p si., 17 nuotraukų. 
Kaina $2.00 

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

Mirus giedrinltikei 
A. f A ONAI MICKEVIČIENEI 

ir mirus vytautininkui 
A. f A . SIMONUI LANIAUSKUI, 

gilia užuojauta reiškiame vytautininkui Ka-
z'mierui Mickevičiui ir giedrininkei Stasei 
Laniauskienei, bei ju vaikams ir artimie
siems. 

VYTAUTININKŲ IR GIEDRLNLNKIŲ ŠEIMOS 

A. f A. CEZARIUI NORVILLE 
m i r u s , 

liūdinčiai jo dukrelei NIJOLEI ir žentui PE
TRUI GUREVAMS ir anūkui PAULIUI, sūnums 
EDMOND ir ARVY su ŠEIMOMIS, uošviams 
JADVYGAI ir ALEKSANDRUI GURINAMS ir 
visiems ARTIMIESIEMS nuoširdžiausią užuojau
tą reiškia 

CECILIJA IR MARTYNAS 
JANUŠEVICIAI 

E. ir F. BREIMERIAI 
S. ir P. BUTKAI 
K. ir P. KEBLINSKAI 

St. Petersburg, Florida 

V. ir K. KLEIVAI 
M. ir P POLTERAIČIAI 
S. ir P. STANELIAI 

» 45\rpber Hplidays 
1982 M. EKSKURSUOS I LIETUVA 

iš Bostono/Ne w Yorko 
MASKVA / VILNIUS— 

liepos 5 $1165.00 
liepos 19 $1135.00 
rugpiūcio 4 .... $1135.00 
rugpiūčio 18 (su Ryga) . $1350.00 
rugsėjo 6 $1171.00 

rugsėjo 15 $1045.00 
rugsėjo 27 .... $1082.00 
spalio 6 $995.00 
Gruodžio 27 $995.00 

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, 
su papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai. MEMBER 

Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į: ^žgjgjįSg 

TRANS-AUANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
303 VV. Broadvray, P.O. Box 116, S. Boston. Mass. 02127, TeL (617) 268-8764 

Įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2IŪNAS 
Prices are based on double oceupancy and are subject to changes. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID' 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

46Q5-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

ATTENTION — Parents and 
Grandparents! 

^ ^ G i v e y o u r graduate a gift he or ehe 
w i l l l o n g r e m e m b e r and cher i sh 

A TRIP TO THE WORLD FAIR 
F o r d e t a i l s consu l t any o f t h e 
T r a v e l A g e n c i e s l i s ted h e r e . 

POLON TRAVEL BUREAU 
5 6 1 2 S. Pulaski, 

Chicago. III. 60629 
581-4433 

Bus Tours to World Fair 
Hotel Reservations 

World-Wide Travel Service 

AMBER TRAVEL SERVICE 
11745 South weat Hwy. 
Pa los Hts.. UI. 60463 
448-7420. 785-9393 

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

WIDE WORLD TRAVEL 
9 7 2 3 S. We«tern 

Chicago. 111. 60643 
233-1103 

Complete Travel Service. Air Tickets 
VVritten Immediateiy. Our job is to get 
you the lowest fare poeaible. 

Matuaczcak (Mate©) Travel 
5736 W. Belmont 283-4511 

5350 N. Milwaukee 763-4406 
Chicago, 111, 

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

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

Serving Your Travel 
Neėda for 62 Years 

Adventuras Travel Service 
8926 S. Loomis, Chicago, 111.60620. 
445-0519. Greyhound Bus Tours. 
Includes Transportation, Motei & 
Tickets. 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, TU. 60016 Tel. 824-3714 
Complete Travel Service anywhere in 
the world. No charge for our service. 
Air — Amtrak — Ship — Tours 

LAHX)TUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai 

STEPONAS C. LAeK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
11028 Sontiiw«8t Highway, PaJoa ffilla, Ui TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayetto S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 SO. HALSTED STRTET TeL YArds 7-L911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 5tth A V E . . CICERO, EUL. TeL OLympie t-1003 

SEBOK TRAVEL SERVICE 
561 W. Diversey, 

Chicago, 111. 60614 
312-477-1484 
Discount Fares 

Specialize in Eastern Europe 
AIR - RAIL - SHIP 

COSMAT TRAVEL BUREAU 
3601 W. Belmont, 

Chicago, 111. 60618 
TeL 463-9223 

Totai Travel Service 
Air - Rail - Ship - Bus 

No Service Charge 

SEGHETTI TRAVEL 
2451 S. Oakley Avenue 

Chicago, IL 60608 
Tel. 927-3278 

CRUISES and TOURS 
Air — Land — Sea 

A M B E R 
The Golden Gem oi the Ages 
By PATTY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autore amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą ui savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gjn-
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktare gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 
kiekvienai proaai 

290 pusi. kieti viršeliai. Grali dovana 

t 
Publiahed by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York. 

kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu tag.il. lUinou gyventojai dar prideda $1.6 valatijos 
mokesčio. 

Ufeakymus aiųste 

DRAUGAS, 45*5 West 6Srd St% Chicago, IL 60629 

http://tag.il


8 DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. birželio men. 26 d. 

X Amerikos Lietuvių Biblio
tekos Leidyklos metinis narių 
susirinkirnas įvyks birželio 27 
d., sekmadienį, 12 vai. dieną 
Jaunimo centro 20S kambaryje. 
Visi nariai ir prijaučiantys kvie
čiami dalyvauti. 

X Dr. Jonas Reinys, jr., kuris 
dirba Vak. Vokietijoj, birželio 
24 d. atvažiavo aplankyti savo 
tėvų dr. Jono ir Bernadetos Rei
nių ir seserų — med. stud. Gra
sildos ir Xavier kolegijos stud. 

X Kun. dr. Jurgis Šarauskas, 
dirbąs La Grange, UI., ir Vikto
ras Nakas, svečias iš "VVashing-
tono, D. C., buvo atvykę aplan
kyti "Draugą". Jie įsigijo nau
jausių leidinių ir painformavo 
apie savo veiklą ir planus. V. 
Nakas Chicago je lanko savo bro
lio Jono šeimą ir kitus artimuo
sius. 

X Lietuvos vyskupija seriji
nio veikalo U tomas "Vilkaviš
kio vyskupija'" jau atspausdin
tas, gražiai įrištas Zonne kny
grišykloje ir visas tiražas atga
bentas į Amer. Liet. bibliotekos 
leidyklą, 3001 W. 50th S t , Chi
cago, UI. 60629. Knyga pakuo
jama ir šiuo metu siuntinėjama 
visiems ją užsisakiusiems. Ją 
taip pat bus galima gauti pas 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Vitos. J is taip pat čia pasilsės ! lietuviškų knygų platintojus. 
Platina ir "Draugas". 1 egz. ir aplankys savo gimines, arti

muosius ir draugus. 
X Jadvyga Damijonaitienė, 

gyvenanti Vokietijoje, šiomis 
dienomis yra atvykusi į Chicagą 
pas savo vaikus ir apsistojusi 
pas dukrą Dalią ir žentą Joną 
Carauskus. J. Damijonaitienė 
tikisi ilgesnį laiką pabūti ir ap
lankyti savo senus draugus ir 
pažįstamus. 

X Šv. Kryžiaus parapijoje šį 
sekmadienį, birželio 27 d., bus 
niinimi tragiško birželio įvykiai. 
Šv. Mišios lietuvių kalba bus lai
komos 10:45 vai. r. Mišių metu 
bus giedamos giesmės, kurioms 
Maironis (jo sukaktis minima 
šiais metais) parašė žodžius. 
Visi lietuviai kviečiami daly
vauti. 

X "Draugo" gegužinė, kuri 
bus prie "Draugo" patalpų lie
pos 11 d., turės "laimės šulinį" 
ir bus daug laimėjimų. Jau da
bar gegužinės laimėjimams au
kojo dovanas lietuviai prekybi
ninkai, kaip Gifts International, 
Neringa, Daina, Nida, Mar-
quette Delicatessen, Talman De-
lk, Parama, Baltic Blossoms, 
Tulpė, Union Pier Lietuvių Kul
tūros klubas, Vladas Andrijaus
kas, Jurcys Pharmacy. Rengi
nių vadovybė nuoširdžiai visiems 
dėkoja. 

X Gintaro vasarvietėj kiek
vieną sekmadienį 10 vai. Chi-
cagos laiku ar 11 vai. Michigan 
laiku bus šv. Mišios atnašauja
mos T. Jėzuitų. (pr.). 

X Vyčių gegužinė Chicagoje. 
kaip ir kiekvienais metais, bus 
liepos 4 d., Vyčių salėje — sode
lyje, 2455 W. 47 S t Prasidės 
12 vai. Bus laimės šulinys, lie-

480 psl., gausiai iliustruoto ir 
gražiai išleisto veikalo kaina 
23 dol., su persiuntimu 25 dol. 

x Gal. Gobienė, Tautinių šo
kių instituto direktorė, ilgametė 
Detroito tautinių šokių grupės 
"Šilainė" vadovė, sutiko pamo
kyti tautinių šokių vyresniuo
sius lietuvių kilmės stovyklos 
stovyklautojus Dainavoje nuo 
rugpiūčio 8 iki 15 d. 

X "Pirmieji žingsniai", Kr. 
Donelaičio Lit. mokyklų mokinių 
laikraštėlis, birželio 5 d., Nr. 4, 
pasiekė redakciją. Laikraštėlis 

Kr. Donelaičio aukštesniosios mokyklos mokytojai mokslo metų užbaigtuvėse birželio 5 d. Iš kairės: D. Polikaitis, 
V. Gutauskas, dir. J. Sirka, vicedir. D. Bindokienė, inspekt. R. Kučienė, N. Nausėdienė, D. Bilaišytė, R. Tričytė ir L. 
Juozapavičius. Nuotr. J. Tamulaičio 

NAUJAS GYDYTOJAS P. V. KISIELIUS 
Šių metų pavasarį Nortvves-1 versitetą baigė 1978 m. Magna 

tern universiteto Medicinos mo- \ cum laude, bakalauro diplomu, 
kyklą baigė ir birželio 19 d. me- Dėl savo organizacinių ir vaidy-
dicinos daktaro diplomą gavo 
Petras Vytenis Kisielius, dr. 
Petro ir Stefos Kisielių, sūnus. 
Jis buvo išrinktas savo kurso 
valedictorian, tai yra pasakyti 
atsisveikinimo kalbą, kuria jis 
atkreipė savo kolegų ir profe
sorių dėmesį. 

• urologijos specialybėje staža
vimą. 

Dr. Petro V. Kisieliaus vart s 
žinomas ir lietuviškame gyve
nime. Jis yra baigęs Cicero 
aukštesniąją lituanistinę mo-

binių sugebėjimų buvo išrinktas 
į Phi Beta Kappa korporaciją. 
Tais pačiais metais buvo pri
imtas medicinai net j aštuonis 
universitetus, bet pasirinko 
Northwestern Medicinos mo
kyklą. 

Northwestern Medicinos mo
kykloje jis buvo parinktas ats-

LIETUVOS KARILOMENfiS 
SAVANORIŲ - KCRftJŲ 

SUSIRINKIMAS 

Jau nedaug gyvųjų savanorių 
liko mūsų tarpe, išblaškytų įvai
riose pasaulio vietose. Gau
siausias skaičius susibūrė Chi
cagoje, sudarydamas Vytauto 
Didžiojo Chicagos skyrių. 

Birželio 19 d. "Gintaro" sve
tainėje Marąuette Parke buvo 
sušauktas to skyriaus metinis 
narių susirinkimas. Atvyko 13 
asmenų, kiti serga ar dėl ats
tumų negalėjo dalyvauti. O tų 
atvykusių amžiaus vidurkis jau 
peršoko 80-tį metų! Dalyvių 
tarpe buvo ir iš Kanados atvy
kęs Alf. Urbonas, buvęs ilgame
tis to skyriaus valdybos narys. 
Susidarius įstatų reikalaujamam 
kvorumui, pradėtas susirinki
mas. Pradžioje susikaupimas: 
išvardinti trys mirę kadencijos 
metu skyriaus nariai, prisime
nami žuvusieji kautynėse ir nu-

kyklą, dvejus metus studijavęs , kankinti savanoriai, atsistojus 

Petras Vytenis Kisielius yra 
gimęs ir augęs Cicero. Baigė Šv. tovauti studentijai komitete su-

prirašytas mokinių, įdėta daug' Antano parapijos pradžios mo-1 rasti naują chirurgijos fakulte-
iliustracijų iš mokyklos veiklos ! kyklą ir 1974 m. domininkonų į to vedėją. Kaip medicinos stu-
ir baigusių pradžios mokyklą j vedamą Fenvvick aukštesniąją ! dentas. dalyvavo "Clerkship cur-
vaikų nuatraukos. Taip pat mo-j mokyklą vienu iš pirmųjų mo-jriculum committee", medicinos 

Pedagoginiame lituanistiniam in
stitute. Fenvick aukštesnio je 
mokykloje įsteigė lietuvių klubą 
ir buvo jo pirmininkas. Taip 

pagerbiami minute. Toliau jau 
eina įprastinė darbotvarkė. In
formuojami susirinkusieji apie 
veiklą, dalyvavimą su savanorių 

pat Northwestern universitete j vėliava įvairiose iškilmėse, minė-
buvo Lietuvių studentų sąjungos | jimuose, mirusių narių atsisvei-
steigėjas ir jos pirmininkas, čia j kinimuose ir kt. Kasos stovį 
Liet. studentų sąjungą plačiai' pranešė iždin. Jankauskas. Ben-
finansavo universiteto organiza- j arai, savanoriai veikia, kiek jų 
cijos. Jam čia teko kovoti ir j jėgos leidžia, didelė savanorių 
prieš universiteto komunistų į dalis dalyvauja ir kitose organi-
organizaciją, kad būtų univer-1 zacijose, kaip tai pas ramovė-
siteto studentų tarpe pravesta I nus. šaulius ir ki tur ir renkami 

Betkauskas, Jankauskas, Tamu
lis. Trumpai tariant, tie pa
tys pernykštės valdybos nariai. 
Dažnai taip klostosi ir kitose 
organizacijose. Aptarus kitus 
reikalus, susirinkimas baigtas, 
kaip ir visuomet sugiedant Tau
tos himną. 

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Jas jau trečią kartą savano
riams surengia J. ir A. Vasiuke-
vičiai, žymūs mecenatai ir gerų 
darbų rėmėjai. Už jų nuoširdų 
vaišingumą pulk. K- Mikolajū-
no iniciatyva ir auka jiems buvo 
įteiktos dovanėlės. Vaišėms bai
giantis, Vasiukevičiai padarė 
dar vieną staigmeną, būtent ki
tais metais savanorių susirinki
mą pasiūlė sušaukti jų namuo
se, kur turi įrengtas patalpas. 
Dėkojant už jų tokį malonų-
pakvietimą, iš dalyvių tarpo pa-^ 
sigirdo liūdnas klausimas: "O 
kiek mūsų gyvųjų pasiliks?" X-
tokį likiminį klausimą bus ga
lima tiksliai atsakyti t ik -kitais 
metais susirinkus. 

Skirstantis savanoriai linkėjo 
vieni kitiems sveikatos, ištver
mės ir vėl susirinkti. J. T. 

kiniai dalyvauja su savo eilė- j kinių. Įstojęs į Northwestern ; etikos diskusijų būrely, mokyk- j rezoliucija už Nijolės Sadūnai- į į vadovybes bei apkraunami ki 
raštukais, juokais, mįslėmis ir . universitetą, studijavo istoriją į los AMSA skyriuje, buvo klasės 
piešiniais. Spaudai paruošė D. 
Bindokienė ir D. Puodžiūnienė, 
nuotraukas darė J. Tamulaitis, 
viršelius piešė D. Didžbalytė ir 
R. Polikaitytė. 

x Genovaitė Pustelnikas, Chi
cago, 111., pratęsdama prenume
ratą, atsiuntė ir 15 dol. dienraš
čio paramai. Labai ačiū. 

x Etninių Grupių Tarnyba 
(Ethnic Community Services) 
praveda apklausinėjimą Margu
čio patalpose 2422 W. Marąuette 
gatvėje nuo antradienio iki penk
tadienio, nuo 1 vai. p. p. iki 5 
vai. vak., sužinoti kiek krimina
linių nusikaltimų ir skriaudos 
yra padaryta lietuviams, ir su-
pažindyti lietuvius su Victim's 
Compensation Act. Nukentėję 
prašomi atvykti į Margutį iš
pildyti apklausinėjimo blankus, 
arba paskambvti 476-2271. 

(sk.). 

X Chicagos Lietuvių Opera 
kviečia visus prisijungti saulėtai 

tu viskas maistas, dovanų p a - ; . .. . T . .5. . . . -, 
. . . Z . j . i kelionei Karibų juroje. Gruo-skirstymas ir įvairus žaidimai . . . . , . , . _ ,. 

_ * _ „ • . __ , džio men. 4 d. plauksime 7 die-
vaikams. šokiams gros Ąžuolo 
Stelmoko orkestras. Visi lietu
viai kviečiami atvykti ir kar tu 
su vyčiais linksmai atšvęsti 
Amerikos nepriklausomybę. 

(pr.). x Ar jūsų bankas ar taupy
mo bendrovė moka jums 8% už 
taupomąją sąskaitą — (Pass-
book) ? Jei ne — kreipkitės \ 
Lietuvių Fondo Fed. Kredito 
kooperatyvą. (sk.) 

x Akiniai siuntimai j Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio 2437 y2 W. Li-
thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
Chicago, BĮ. 60629. Telef. — 
77&-0760. («k.) 

x Ieško buto Marąuette Par
ke, rimta, rami, vidutinio amž. 
dirbanti moteris. Skambint — 
925-6150 arba 434-3893. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais me

nas "World Renaissance'" lai
vu. Informacija ir registracija: 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 South Western Ave., 
Chicago, DL 00643, teL (312) 
238-9787. (sk.). 

X Gera naujiena: "Daina" 
restoranas, visų patogumui pra
neša, kad dabar jau veikia dvi 
salės puikiai tinkančios įvai
riom progom, taip pat ir laido
tuvių pietums. Viena iki 40 as
menų, o kita iki 140. Visas pa
tarnavimas pagal susitarimą. 
"Daina", 2656 W. 71 Street, 
Chicago, niinois 60629. Telef. 
434-9666. (sk.) 

x Jonas Macijauskas, Jonas 
Ramoška, Vytautas Rukuiža, 
Chicago, JJ1., Vladas Žukauskas, 
Berwyn, 111., Leokadija Paš-
kauskas. Union Pier, Mich., įvai
riomis progomis atsiuntė po 5 
dol. aukų. Labai ačiū. 

x LEMONTE — ypatingai geroj 
nes in ia i s į m o k ė j i m a i s ir prie i - 1 vietoj ant 127th Street parduodama 
n a m a i s nuoš imč ia i s . K r e i p k i t ė s ' ] 0 **"* * e r o 6 ž « m ė s ^ v i f ° a k r o 

_ i vra a namai — 2 namai su 2 voniom. 

ir visus dalykus, kurie reikalin- į socialinių reikalų vedėjas. Taip 
gi tęsti medicinos mokslus. Uni- į pat buvo vienas iš mokyklos 

j'Tn Vivo" muzikinio vieneto stei-
i gėjų. 1980 ir 1981 m. ten rašė. 

X "Gajos'' korporacijos išvy- į vaidino ir dainavo. Paskutiniais 
keje Ateitininkų namuose bir-; metais jis turėjo progą keletą 
želio 27 d., paskaitą "Gydyto-I 
jas ir jo šeima" skaitys dr. H. j 
Ratner, žurnalo "Tėvai ir vai- j 
kai" redaktorius. 

X Albina Kašiubienė, Lisle, t 
111., pedagogė ir autorė eniėraš-j 
čių "Žirgeliai" jaunimui, apsi- \ 
lankė "Drauge" ir įteikė auką, 
už kalėdines korteles ir kalen-l 
dorių. Labai ačiū. 

i 
X A. a, Kazimiero Barausko Į 

ketverių metų mirties sukaktį Į 
minint, šv. Mišios už jo sielą \ 
bus atnašaujamos šeštadienį, i 
liepos 3 dieną, 10 vai. ryto Tėvų Į 
Pranciškonų koplyčioje Brook-! mėnesių dirbti dr. Jono Daugir-
lyne, N. Y. šeima prašo gimi-1d o vadovaujamuose Hemodyna-
nes,' draugus ir pažįstamus pri-1 m įc Blood Flow studijos labora-
siminti velionį savo maldose. 

(pr.). 

X JAV LB Vidurio Vakaru 
apygardos ruošiama Chicagos 
Lietuvių Dienos gegužinė bus ši 
sekmadienį Ottawa Woods Par
ke, 4100 S. Harlem ir Joliet Rd. 
(įvažiavimas iš Joliet Rd.). Val-

Dr. Petras V. Kisielius 

tės išlaisvinimą. I tomis įvairiomis pareigomis. 
Ateitininkuose P. Kisielius! j š a a r b ų tvarkos eilės buvo 

reiškiasi nuo pat mažens. Bū-; naujos skyriaus valdybos rinki-
damas moksleivis, buvo Cicero! ! r , a j . Balsuojama slaptu balsa-
ateitininkų kuopos pirmininkas.jvim u _ kortelėmis. Išrinkti: 
Dalyvavo studentų Chicagos i 
draugovės valdyboje, yra vado- Į 
vavęs ir buvęs komendantas | ment and Marketing) ir jau vie-
Ateitininkų vasaros stovyklose, nerius metus profesoriavo Mi-
Dainavoje bei žiemos kursuose, j chigan universiteto Ann Arbor. 
Jaunimo sąjungoje yra buvęs | Galima tik palinkėti dr. Pet-
tarybes narys ir atstovas jauni- j rui Vyteniui Kisieliui — naujam 
mo kongresuose. Trečiojo Pas.! lietuviui gydytojui ir atei-
Liet. Jaunimo kongreso metu tyje dalyvauti lietuviškame gy 
buvo Darbo komisijos pirminin
kas, o ketvirtame Jaunimo kon
grese buvo prezidiumo pirmi
ninkas. Dabar priklauso lietu
vių katalikų gydytojų korp. 
Gajai. 

venime, spaudoje ir vadovavi
me. Ypač lauktina, kad jis 
ateityje skaitytų paskaitas lie
tuviškuose sambūriuose savo 
specialybėj ar visuomeninio po
būdžio, ypač ateitininkuose, su 

Jis yra skaitęs paskaitų bei \ kuriais yra nuo mažens suaugęs. 

toriniuese tyrinėjimuose Hines 
V. A. iigoninėje. Du mėnesius 
stažavo UCLA radijologijos ir 
neurologijos srityse Los An
geles. 

Pastaruoju metu jis buvo vie
nas iš 30 studentų, baigusių me
diciną šiaurės Amerikoje, laimė
jusių • Reader's Digest" finan-

dyba pataria savo patogumui s u o j a m ą stipendiją ir to dėka 

. _ • • « #ww A I yra 3 narna 
į Mutual Federal Savingu, 2212 m o d e r n i o m 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. («k.) 

X BaJtto Monumento, Inc., 
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 
MafMhrilsito. (»k.) 

moderniom virtuvėm ir panašiai. 2 di
deli ir gražiai užlaikyi. sodai Sav. 
gyvena Arizonoje ir viskas yra išnuo
mota. Maždaug apie $12.000 pajamų 
per metus. Dėl sveikatos sumetimų 
sav. turi parduoti ir už viską prašo 
tik $165,000.00. įmokėti būtų galima 
$40,000. Sav. pats duos paskola Atei
tyje, 9 akrus pavertus sklypais gali
ma padaryti tikrai gražų pelną. 
Kreiptis j exclusive brokerį Mr. 
Zigmas — 737-2646 (sk.) 

atsivežti kėdes. Pradžia 12 vai. 
(pr.). 

X Gintaro vasarvietė ant Mi
chigan ežero kranto jau prade
da vasarojimo sezoną. Čia gali 
rasti malonų poilsį ąžuolų pa
vėsyje ar saulės spinduliuose 
tiek šeimos tiek pavieniai asme
nys. Dėl informacijų prašome 
skambinti 616 — 469-3298 arba 
rašyti: Gintaras, 15860 Lake 
Shore Rd., Union Pier, Michigan 
49129. (pr.). 

X Vakaras su žurn. Jurgiu 
Janušaičiu bus rugpiūčio 7 d., 
7:30 vai. vak., šeštadienį, Liet. 
Tautiniuose namuose. Bus trum
pa programa, vaišės, šokiai. 
Gros Pakšto kapela. Stalus ir 
bilietus užsisakyti — skambinti 
komisijos pirm. V. Momkui: 
925-6193. (pr.). 
SAVININKAS PARDUODA Marąuette 
Parke 2-jų butų po 4 kamK, netoli 
bažnyčios (i bik. nuo "Paramos" krau
tuvės), po karo statytą gelsvų plytų 
namą. Rūsyje gyvenamas kambarys. 
Priei 13 m. {vestas naujas gazo Šildy
mas. 13 m. garažas. Variniai nutekėji
mo vamzdžiai. 220 V. elektra. Nuo sie
nos iki sienos kilimai. Potvynio kont
role. Žemi taksai. — Telef.: 434-0073 
po 4 vai. vakaro. 

dirbo 3 mėn. krikščionių misi
jų ligoninėje Kenijoje, R. Afri
koje, kaip internas. 

Dabar yra pasirinkęs inkstų 
chirurgijos sritį ir stažuos bei 
specializuosis dvejus metus Ge-
orgetown universiteto ligoninė
je, "YVashingtone, D. C. Po to 
pagal pasirašytą sutartį grįš į 
Northvvestern universiteto ligo
ninę Chicagoje dirbti urologijos 
tyrinėjimų laboratorijoje ir tęsti 

dalyvavęs simpoziumuose Jau 
nimo kongresuose, Ateitininkų 
Federacijos kongrese, mokslei
vių ateitininkų kursuose, Jauni
mo sąjungos ir lietuvių studen
tų suvažiavimuose, Vasario 16 
minėjimuose, lietuvių gydytojų 
suvažiavime ir L Fronto bičiu
lių politiniame savaitgalyje. 

Naujasis gydytojas taip pat 
dalyvavo ir lietuviškoje spaudo
je. Jis yra buvęs 'Ateities" 
žurnalo redakcijos narys, lai
mėjęs "Ateities" žurnalo tris 
pirmąsias premijas, Lietuvių 
žurnalistų pirmą premiją. O jo 
novelės gimnazijoje kelis kartus 
buvo išspausdintos mokyklos 
literatūros žurnale. 

Dr. Petro V. Kisieliaus polin
kis yra istorija, organizacijoms 
vadovavimas, iškalba, žurnalisti
ka, užsienietiški filmai, keliavi
mas ir dainavimas. 

Jis turi vieną seserį Jolitą, 
kuri yra gavusi daktaro laipsnį 
iš vadovavimo mokslo (Manage-

ps. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ itCSIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

Tet: 434-9655 arba 737-1717 

S 

DAUG GERAŠDtDŽIU -
Kai buvo paskelbta, kad 

Wcodridge kondominijų pastate 
atrastas pamestas 4 dienų kūdi
kis, 50 šeimų pareiškė norą ji 
įsūnyti. 

KELS MOKESČIAI 
Numatoma, kad Cook apskri

ty šiemet mokesčiai už namus 
pakils 6.4%, kas sudarys 100 
dol. daugiau mokesčių už na
mus, kurių vertė 75,O0O».dpl._ 

AUKŠTAS MOKESTIS 
Advokatas W. B. Hanley ir jo 

firma gavo iš Chicagos miesto 
756,243 dol. už miesto atstova
vimą, vedant derybas ir bylas 
su policijos ir ugniagesių unijo
mis bei kitais atvejais. 

KMHiHiHiiiiimiiiimiiUHiiiminmmnm 

Advokatas 
GINTARAS P. fcEPENAS 

2649 W. 6Srd S t r w t 
Chicago, UI. 60629 

Tel. 776-5162 
-

Kasdien 9—6 vai. vak.""" 
Seitad. 9—12 vai. 

ir pagal susitarimą 
HiiiimmimiimimimiiiiniiinHiiimittr 
Advokatas JONAS G1BAIT&S 

6247 So. Kedzie Avmoe 
Chicago, lUinols 006*9 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

"Draugo" renginių komisijos narės, kurios rūpinasi gegužinės laimėjimams 
surinkti fantų. Iš kairės: Birutė Bagdonienė, Onutė Rugelienė, Marytė Re-
mienė, Zina Sinkevičienė, Birutė Barauskienė ir Vilhelmina Lapienė. 

VISUS KVIEČIAME Į "DRAUGO" 

G E G U Ž I N Ę 

1982 m. liepos 11 d., sekmadienį, prie 
"DRAUGO", 4545 W. 63rd Street, Chi
cago, I1L, gražioje vietoje tarp medžių ir 
gelių. Veiks užkandine, atsigaivinimas, 
muzika. Bus vertingu laimėjimų. 

Pradžia: 12:30 vai. popiet. 
Šv. Mišios - 11:30 vai. Tėvu Marijo

nų koplyčioje. 


