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Literatūrų 
„lygiateisiškumas 

Pastaruoju metu Lietuvoje 
vis labiau trūksta knygų. 
Knygynų lentynos turtingos 
tik Brežnevo raštais, Lenino 
tomais ir V. Mickevičiaus-Kap
suko apdulkėjusiais „veika
lais", o taip pat vadinamąja 
literatūra propagandistams. 
Žymiai pabranginus knygas, 
knygynai gauna 2-3 kartus 
mažiau lietuviškų knygų (čia 
turime galvoje ne propagan
dinę makulatūrą), negu prieš 
pabrangimą (1975 m.), nors 
t i r a ža i nurodomi beveik 
ankstesnio dydžio — 10-20 ar 
net 30 tūkst. Ypač trūksta leidi
nių iš lituanistikos, Lietuvos 
kultūros, Lietuvos istorijos ir 
ypač lietuviškų istorinių roma
nų. Valdinė propaganda tvir
t ina, kad tik prie Tarybų 
valdžios klesti lietuviška kultū
ra, gausiai leidžiama litera
tūros ir istorijos klausimais. 
Kad tai netiesa, — įrodyti 
nesunku. Paimkime, kaip 
pavyzdį, istorinio romano ir 
senosios istorinės literatūros 
leidybą Rusijos Federacijoje ir 
sulyginkime su padėtimi Tary
bų Lietuvoje. 

Pradžioje pažiūrėkime, kaip 
s p a u s d i n a m i i s t o r i n i a i 
romanai rusų kalba, parašyti 
carinės Rusijos laikų rašytojų. 

Zagoskino M.N. istorinis ro
manas „Roslavlevas, arba 
Rusai 1812 metais" išleistas 
Maskvoje tris kartus — 1959, 
1967 ir 1980 m. (Rusiškų isto
rinių romanų leidimus imame 
tik nuo 1956 m.). To pačio auto
r iaus trijų dalių romanas 
„Jurijus Miloslavskis, arba 
Rusai 1612 metais" išleistas 4 
kartus - 1956,1957,1961,1967 
m. A. Bielyj romanas „Peter
burgas" buvo išleistas pame
čiui 1978 ir 1979 m., o penkia
tomis Boborykino istorinis 
romanas „Kitajaus miestas" 

pasirodė 1957 m. I. Kokorevo 
apybraižos apie XIX a. Mask
vą „Maskva keturiasdešim
taisiais metais" buvo išleista 
1959 m. Net trys rašytojo G. 
Danilevskio istoriniai roma
nai pasirodė po 1956 m. — 
„Sudeginta Maskva" — 1968, 
1977,1979,1981 m. (visais šiais 
metais, išskyrus 1968 m., net 
dvejose leidyklose). 1977 m. — 
leidyklose „Moskovskij rabo-
čij" ir „Chudožestvennaja lite
ratūra", 1979 m. — „Moskovs
kij raboč i j " ir Barnau lo 
leidykloje, 1981 m. — Kras-
nodaro ir Maskvos leidyklose; 
romanas „Mirovičius" — 1961 
m. (leid. „Izvestija"), 1977 m. 
(„Chudož. lit."), 1979 m. 
(Barnaulas) ir 1981 m. (leid. 
„Pravda"); o „Kunigaikštienė 
Tarakanova"— 1963, 1965 m. 
(Taškente), 1961 m. („Izves
tija"), 1977 m. („Chudož. l i t") , 
1981 m. (Krasnodaro leid.). 

Ypač daug leidimų susilau
kė rašytojo grafo A. K. Tolsto
jaus istorinė apysaka iš Ivano 
Žiauriojo laikų „Kunigaikštis 
Serebrianyj" — 1958 m. išleis
ta Smolenske ir Frunzėje (rusų 
kalba), 1966 m. Nalčike, 1966 ir 
1976 m („Chudož. lit."), 1978 
m. Sverdlovske, 1979 m. Mins
ke (aišku, ne gudų, bet rasų 
kalba) ir leidykloje „Moskovs
kij rabočij", 1980 m. leid. 
„Pravda" (net du kartus; 
vienas los apysakos leidinys — 
A. K. Tolstojaus Raštuose), 
Grozno leidykloje, „Moskovs
kij rabočij" ir „Sovietskaja 
Rosija"; ir pagaliau kaip 
priedas prie žurnalo „Ogo-
niok". 

Taip pat bu v. išleista to 
paties rašytojo A. K. Tolsto
jaus istorinio romano „Caras 
Fiodoras Joanovičius" dvi 
laidos (1963 ir 1969 m.). 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Kunigų pe r t ek l i u s 

Iš dvidešimties naujų kuni
gų, kurie nesenia i buvo 
įšventinti Pieniezno verbitų 
s e m i n a r i j o j e , Lenk i jo j e , 
penkiolika vyks dirbti į misijų 
kraštus, kuriuose ypač jaučia
mas kunigų trūkumas. Likusie
ji penki bus skiriami į Lenki
jos parapi jas tikinčiųjų 
dvasiniam aptarnavimui. 

Kolumbo Vyčiai 
Kolumbo Vyčių tarptau

t inė katalikų organizacija 
praėjusiais metais paaukojo 
daugiau negu 40 milijonų dole
rių pagalbos akcijai įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Ši suma 
viršija net dešimčia milijonų 
dolerių 1980-ais metais tam 
tikslui surinktas lėšas. Suren
kamus pinigus Kolumbo 
Vyčiai skiria ligonių ir invali
dų globai, pagalbai nuo stichi
nių nelaimių nukentėjusiem, 
senelių namų, našlaitynų išlai
kymui, įvairių socialinių 
projektų įgyvendinimui, taip 
pa t kovai prieš nepagydomas 
ligas. Dalis lėšų yra skiriama 
jaunimo organizacijom, biblio
tekom, mokyklom, bažnyčiom. 
Kolumbo Vyčiai ne tik renka 
lėšas žmonių pagalbai, bet ir 
patys dalyvauja socialinėje 
veikloje. 

Lietuviai Va t ikane 

Tarp kebų dešimčių tūkstan

čių maldininkų iš viso pasaulio 
kraštų šios savaitės bendro
joje popiežiaus audiencijoje 
dalyvavo ir keletas lietuvių. Jų 
tarpe trys lietuviai kunigai iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių. Pasaulio lietuvių kunigų 
vienybės pirmininkas, Bosto
no Šv. Petro lietuvių parapijos 
klebonas kunigas Albertas 
Kontautas, Baltimorės Šv. 
Alfonso lietuvių parapijos 
klebonas kunigas Antanas 
Dranginis ir kunigas Leonas 
Pečiukevičiu8 išPhiladelphijos. 
Susitikdami su Šventuoju 
Tėvu, lietuviai kunigai prašė 
melstis už Lietuvą, laiminti 
Lietuvos Bažnyčią ir jos kovą 
už tikėjimo laisvę bei pagrindi
nes žmogaus bei tautos teises. 

Kapucinai už t a i k ą 

Ryšium su New Yorke 
vykstančia Jungtinių Tautų 
Organizacijos genera l ine 
asamblėja nus ig ink lav imo 
klausimais, vienuoliai kapuci
nai, Romoje dalyvaujantys 
v i enuo l i j o s g e n e r a l i n ė j e 
kapituloje, paskelbė maldos, 
atgailos ir pasninko dieną. 
Vienuoliai kapucinai šia proga 
priminė, kad jų vienuolijos 
steigėjas šv. Pranciškus buvo 
ypač ryžtingas taikos šalinin
kas, nepaliaujamai siekęs 
atstatyti taiką tarp krikščio
nių ir musulmonų. asmpr.iAkai 
nuvykęs pas kariaujančiuo-

Reagano proklamacija 

Prezidentas Reaganas ir ponia Nancy Reagan 
praėjusį savaitgalį praleido Camp David, tačiau 
ši savaitgalį vyks į Kaliforniją. Liepos 4 d., 

Nepriklausomybės šventės proga, iš erdvės orbi
tos turi sugrįžti erdvėlaivis „Columbia". Preziden
tas pats pasitiks sugrįžusius astronautus. 

Padėtis Libane 
B e i r u t a s . — Libane visą ' 

savaitę tęsėsi karo paliaubos ir 
įtemptos derybos. Jose daly-
v a u j a s p e c i a l u s J A V 
ambasadorius Philip Habib, 
buvęs Libano premjeras, palai
kąs ryšius su palestiniečiais, 
Saeb Sa l am, daba r t i n i s 
premjeras Shaflk Wazzan ir 
PLO vadas Yassir Arafat. 
Svarstomi klausimai liečia 
palestiniečių išsikraustymą iš 
Libano. Dar nenustatyta, kur 
PLO važiuos, kas ir kiek jų 
priims. PLO vadas Arafatas 
pageidauja išsivežti su savim 
apie 2,000 palestiniečių, 
daugiausia jo Al Fatah grupės 
narių J i s reikalauja, kad su 
palestiniečiais kariais galėtų 
važiuoti ir jų žmonos bei 
vaikai. Tas ivgi komplikuoja 
išvažiavimo ir jų priėmimo 
klausimus. 

PLO organizacijoje yra 8 
pagrindinės politinės grupės, 
apie 15 įvairių organizacijų. 
Vienos pageidauja važiuoti į 
radikaliuosius arabų kraštus: 
Siriją, Iraką, Pietinį Jemeną. 
Pats Arafatas pageidauja 
persikelti į Alžirą, Saudi Ara
biją ar į Kuwaitą. Egipto 
vyriausybė pranešė, kad ji, 
kaip žadėjo, priimtų PLO 
vyriausybę egzilėje, tačiau ji 
turi pirma susiorganizuoti ir 

sius, ragino juos padėti ginklus 
ir taikingomis priemonėmis 
spręsti nesantaiką keliančias 
problemas. 

P a r a m a mokyk loms 

A u s t r a l i j o s k a t a l i k ų 
vyskupai įspėjo viešąją opini
ją apie pavojus, kuriuos suke
lia tam tikrų sluoksnių iškel
tas pasiūlymas nutraukti 
valdžios finansinę paramą 
p r i v a č i o m m o k y k l o m . 
Vyskupai pažymi, jog tai yra 
labai rimtas pasikėsinimas į 
esminę demokratinę teisę, bū
tent, tėvų teisę pagal savo 
įsitikinimus parinkti savo 
vaikam pageidaujamą auklėji
mo formą. Vyskupai pažymi, 
kad ši demokratinė teisė gali 
būti pilnai užtikrinta tik tuo 
atveju, jei krašto valdžia 
visiem pil iečiam, visiem 
vaikam, mokslo reikalam 
suteikia galimybę pasinaudoti 
valdžios lėšomis, neatsižvel
giant į tai, kokią mokyklą, 

tik tada persikelti į Kairą, kur 
galės išvystyt i politinę, 
diplomatinę veiklą. 

Izraelio gynybos ministeris 
Sharon paskelbė, jog Izraelio 
kantrybė baigiasi. Pdestinie-
čiai turi išsikraustyti iš Beiru
to ir iš Libano. Laikas labai 
trumpas. Izraelio lėktuvai 
skraidė virš vakarinio Beiru
to, gąsdino gyventojus, tačiau 
vietoj bombų lėktuvai mėtė 
dūmų bombeles. 

Izraelio premjeras Beginąs 
pasakė, jog PLO Beirute 
neišleidžia civilių, laiko juos 
įkaitais, nors gyventojai norė
tų išbėgti iš tos pavojingos 
miesto dalies. Palestiniečiai 
mano, kad Izraelis nepuls 
miesto, jei jame bus daug civi
lių. Beginąs pabrėžė, kad 
Izraelis, iš tiesų, nenori civilių 
aukų, tačiau, jei klausimas 
nebus išspręstas ir palestinie
čiai neišvažiuos iš Libano, 
Izraelio karinės jėgos turės 
juos pulti. Paskutinėmis žinio
mis, Vakarų Beirute gali būti 
apie 8,000 palestiniečių karių. 
Izraelis veda prieš juos nervų 
karą, baugindamas miesto 
sunaikinimu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Nemažai lenkų 
planuoja pabėgti 

Madridas . — Iš Lenkijos į 
Pasaulio futbolo taurės varžy
bas atvyko apie oi'O turistų. 
Vyriausybė griežtai tikrino, 
kad išvažiuotų tik patikimi 
piliečiai, tačiau paaiškėjo, kad 
ir iš tų patikimų daug kas 
nebegrįš į Lenkiją. Ispanijos 
vidaus reikalų ministerija skel
bia, kad 25 lenkai jau pasipra
šė politinio prieglobsčio. 
Lenkai Ispanijoje kalba, kad ir 
iš futbolo rinktinės daug 
žaidėjų planuoja pabėgti, nors 
jie to neskelbia, kol pasibaigs 
rungtynės. 

N u o k a r i n i o s t o v i o 
paskelbimo Lenkijoje gruo
džio 13 d. Ispanijon pabėgo 40 
lenkų. 

— Argentinos vyriausybė 
nutraukė keleivinių lėktuvų 
linijas su Europos sostinėmis 
tų valstybių, kurios paskelbė 
ginklų pardavimo sankcijas. 

— Madride iš Sovietų Sąjun
gos plaukymo sporto grupės 
pabėgo 18 metų Vassa Gerasi-
mova ir paprašė politinio 
prieglobsčio. Plaukikė prašė 
paramos iš JAV ambasados. 

— Pohcija Kalifornijoje suė
mė 1,300 t r iukšmada r ių , 
demonstravusių prie Liver
more laboratorijos, kur tyrinė
jami atominiai ginklai. 

— Buvęs viceprezidentas 
Mondale pareiškė Detroite, 
kad jis planuoja kandidatuoti į 
prezidento vietą, tačiau nutari
mo dar nepadaręs. 

— Maskvoje bado streiką 
baigė Valovlenkov, reikalau
damas vizos. Tą pačią dieną jis 
buvo nuvežtas į ligoninę. 

— JAV vyriausybė prašo 5.1 
mil. dol. Nikaragvos opozi
cijos veiklai, kuri išreikštų 
Amerikos „politinę ir morali
nę p a r a m ą " s a n d i n i s t ų 
prispaustai Nikaragvos liau
džiai. 

— Naujojoje Meksikoje lan
kosi Britanijos princesė Anne. 
Korespondentų paklausta, ką 
ji mano apie naują kūdikį, 
princo Čarbo sūnų, kuriam ji 
yra teta, princesė pasakė: „Tai 
mano reikalas". 

— Nedidelis Belgijos mies
tas Florennes, prie kurio val
džia planavo dislokuoti naujas 
NATO raketas, paskelbė, kad 
miesto gyventojai jokių raketų 
nenori. 

Griežtas generolas 

— Sovietų spauda garsina 
naujo, pirmo tilto tarp 
Afganistano ir Sovietų Są
jungos atidarymą. Tiltas eina 
per Amu Darya upę ir stovi 
sovietų pusėje, Termez mieste
lyje. Afganistano prezidentas 

valstybinę ar privačią, tėvai Karmai dėkojo sovietų inžinie-
parenka savo vaikam. riams ir partijai. 

Gvatemala . — Karinis Gva
temalos diktatorius gen. Rios 
Montt atšaukė konstitucines 
laisves ir į sakė v i s iems 
jauniems vyrams įsijungti į 
kovą p r i e š k o m u n i z m ą . 
Valdžią paėmęs kovo 23 d., 
generolas nuo liepos 1 paskel
bė pavojaus padėtį, atšaukė 
sukilėliams paskelbtą amnesti
ją, įsteigė specialius teismus, 
kurie teis įtariamus sukilėlius. 
Generolas savo dekrete pabrė
žė, kad visi, kurie bus kalti 
p r i e š v a l s t y b i n e v e i k l a , 
subversija, bus tuoj p a t 
sušaudomi. 

Prez. Ronaldas Reaganas, 
JAV Kongreso įstatymiškai 
įpareigotas, ryšium su Pabalti
jo Laisvės Diena paskelbė šito
kio turinio proklamaciją: 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybė užgeso dėl to, 
kad nacistinė Vokietija su 
Sovietų S-ga suėjo į nešvankų 
sandėrį. Hitleris Stalinui šias 
tris Pabaltijo respublikas atki
šo, kaip paskatą tam, kad 
gautų jo pritarimą Lenkijos 
sunaikinimui ir kad užsitikrin
tų rytinių sienų saugumą. Tai 
savo ruožtu įgalino Hitlerį 
leistis į karą prieš Vakarų 
demokratijas. Dėl to vėliau 
šimtai tūkstančių Pabaltijo 
gyventojų pergyveno deporta
cijas į Sovietų S-gą, kur dauge
lis jų žuvo kalėjimuose ir 
priverčiamojo darbo stovyk
lose. Tamsiausioji šios didžiu
lės žmogiškosios tragedijos 
diena — 1941 m. birželio 14, kai 
rusų įsibrovėliai guite išgujo 
juos iš namų ir tarnybų. . 

Šiandieną kai kurie iš tų, 
kurie liko gyvi, yra Jungtinių 
Amerikos Valstijų piliečiai. 
Jųjų troškimai dėl šviesesnės 
Estijos, Latvijos bei Lietuvos 
tautų ateities iš naujo įprasmi
no ir mūsų valatybės užsian
gažavimą visų tautų laisvei. 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
per 41 metus niekada nėra 
p r ipaž inus ios p r i evar t in io 
Pabaltijo valstybių inkorpo
ravimo į Sovietų S-gą. 

Kaip tauta, mes ir toliau 
l i ekame pas i šven tę visų 
pagrindinių žmogaus teisių ir 
visų tautų laisvės plėtimui bei 
išlaikymui, o šią ypatingą 
dieną kreipiame dėmesį į savą
ją viltį, kad laisvės palaima ir 
vėl lydės narsiuosius Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos žmones 
kasdieniniame jų gyvenime. 

Keičiama politinė 
linija Taivanui 

W a 8 h i n g t o n a s . — Kongre
so sluoksniai patvirtino, kad 
šiomis dienomis Amerika 
paskelbs naują politinę Uniją 
Taivano ir Kinijos atžvilgiu. 
V a l s t y b ė s d e p a r t a m e n t a s 
painformavo Kongreso vadus, 
kad nutar ta nusileisti Kinijai 
ir apriboti Taivanui ginklų 
tiekimą. Dėl to buvo sutrikę 
geri Kinijos-JAV santykiai. 
Bus nustatytas terminas, iki 
kurio JAV lėktuvų ir kitų 
ginklų siuntimas Taivanui bus 
sustabdytas. Taivanas jau 
kuris laikas pats gamina, 
pagal sutartis su JAV ginklų 
pramone, sau reikalingus 
ginklus. 

Sakoma, kad vicepreziden
tas Bush, viešėjęs neseniai 
Kinijoje, susitarė su Pekino 
vadais dėl ateities ryšių. 

Moterys nerimsta 
W a s h i n g t o n a s . — Moterų 

Lygių teisių įstatymo ERA 
r ė m ė j o s d e m o n s t r a v o 
Washingtone prie valstybinio 
archyvo. Jos savo krauju 
sulaistė marmurines kolonas, 
istorinę Konstitucijos kopiją ir 
netoli stovintį paminklą. Poli
cija suėmė 23 moteris už eismo 
trukdymą ir archyvui padary
tus nuostolius. Demonstra
cijos dalyvės šaukė, kad jos 
kovos už moterų išlaisvinimą 
Amerikoje, kurios žemė sulais
tyta prispaustų moterų krauju. 
Kai kurios merginos grasino 
nebemokėti pajamų mokesčių 
vyriausybei, kuri negalėsianti 
susodinti į kalėjimus milijonų 
moterų. 

Jungtinių Amerikos Valsti
jų Kongresas Senato jungtine 
rezoliucija n r . 201 davė 
prezidentui teisę ir jį įpareigo
jo birželio 14 d. skelbti Pabalti
jo Laisvės Diena. 

TODĖL AŠ, RONALDAS 
R E A G A N A S , J u n g t i n i ų 
Amerikos Valstijų prezi
dentas, šiuomi skelbiu 1982 m. 
birželio 14 d. Pabaltijo Laisvės 
Diena. Kviečiu Jungt in ių 
Amerikos Valstijų žmones 
atsinaujinti tikėjime ir viltyje, 
kad Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos ir visų tautų pibiečiai vieną 
dieną taikingomis priemo
nėmis pasieks demokratinės 
laisvės ir savisprendos tikslus. 

TATAI PATVIRTINDA
MAS, aš štai čia pasirašau 
savo ranka šiąją keturiobk-
tąją dieną birželio, mūsų 
Viešpaties tūkstantis devyni 
šimtai aštuoniasdešimt antrai
siais metais ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų nepri
klausomybės du šimtai šeštai
siais. 

Ronald R e a g a n 

Kauno Seminarijos 
rektoriaus pranešimas 

I seminariją yra priimami 
jaunuoliai nuo 18-kos iki 30-
ties metų amžiaus. Iki birželio 
mėnesio 30-tos dienos kandida
tai turi asmeniškai įteikti 
seminarijos vadovybei įsto
jimo dokumentus. 

Šiemet Lietuvos vyskupų 
k o n f e r e n c i j o s i š l e i s t a m e 
Katalikų Kalendoriuje — Žiny
ne Kauno Kunigų Seminarijos 
rektorius praneša, kad kandi
datai, norintieji įstoti į Kauno 
Kunigų Seminariją, turi patys 
iki birželio mėnesio 30 dienos 
atvykti į Seminariją, atsivež-
dami šiuos įstojimo doku
mentus: pasą, karinį bilietą, 
vidurinio mokslo baigimo 
a t e s t a t ą , s av o k l e b o n o 
charakteristiką, krikšto liudiji
mą ir dvi nuotraukas. 

Į Kauno Tarpdiecezinę Kuni
gų Seminariją yra priimami 
jaunuoliai nuo 18-kos iki 30-
ties metų amžiaus, doro elge
sio, praktikuojantys katalikai, 
baigę vidurinę ar jai tolygią 
mokyklą, atlikę karinę tarny
bą ar nuo jos atleisti. Kauno 
Tarpdiecezinė Kunigų Semina
rija ruošia Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai kunigus. Semina
rijos mokslas trunka penke
rius metus, baigusieji gauna 
teologijos fakulteto baigimo 
diplomą ir kunigystės šven
timus. 

Bažnyčia kreipiasi į Lietu
vos jaunuolius, kviesdama 
išgirsti ir rimtai pasvarstyti 
Kr i s taus raginimą: „Sek 
paskui m a n e " (Lk 5,27). 
L i e t u v o s t i k i n t i e j i y r a 
kviečiami melstis, kad Dievas 
pašauktų daug jaunų darbi
ninkų į savo pjūtį, nes toji pjūtis 
tikrai yra didelė, o darbininkų 
maža. 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 3 d.: Tomas Ap., Suni-
fa, Tautmintas, Ata. 

Liepos 4 d.: JAV Nepriklau
somybės 8v., Teodoras, Elzbie
ta, Aldis, Danniilė. 

Liepos 5 d.: Antanas Zak.. 
Zoė, Vintaras, Lakštutė. 

Liepos 6 d.: Romulas, Marija 
Gor., Kutrimas, Ritonė. 

Saulė teka 5:20, leidžiasi 
8:29. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedru

liais, gali lyti, temperatūra 
dieną 85 L, naktį 60 1. 

» 
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MALDOS SĖKMINGUMAS 
KUN. P . CELIEŠIUS 

Maldos samprata yra mums neveikimas, 
ir sena, ir kartu nauja. Sena ji 
yra tuo, kad dar maži būdami 
mokėmės iš katekizmo maldos 
apibrėžtį: „Malda yra minties 
pakėlimas prie Dievo". Vaikas 
kaip papūga mintinai išmoks
ta apibrėžtį, giliau nesuvok
damas, ką ji sako. Apibrėž
timis išmoktos tikėjimo tiesos 
nepasiekia žmogaus sielos 
gelmių. Jos yra tarsi vandens 
purslai ant žąsies plunksnų. 
Jie greitai nubyra, ir plunks
nos pasilieka vėl sausos. Tikė
jimo tiesų samprata tolydžio 
didėja su metų skaičiumi, jeigu 
jaunuolis ar suaugęs žmogus 
atitinkamai į jas gilinasi ir 
subrendusio protu jas giliau 
įžvelgia bei puoselėja. Todėl 
reikia vis iš naujo į jas žvelgti, 
įsisąmoninti ir įsisavinti. 

a. V ienša l i ska maldos 
s a m p r a t a 

Ne paslaptis, kad pastarai
siais metais JAV studentijoje 
y ra n e m a ž a s p r o c e n t a s 
j a u n u o l i ų , s u s i ž a v ė j u s i ų 
hinduizmo idėjomis ir prakti
kuojančių yogistų (YOGA) 
ritualines apeigas: susitelki
mo, meditacijos, aplinkos neju
timo, ant galvos stovėjimo, 
savęs nejutimo, nusigalėjimo, 
vegetarinio pasninko. Tuo 
siekiama žmogaus dvasios 
stiprumo, kūno apvaldymo, 
medžiaginio elemento nugalė
jimo, kad žmogiškoji dvasia 
galėtų jungtis su Pasaulio 
Didžiąja Dvasia, pasiekiant 
"irvanos" būsenos. Šioji 
nduistinė etika JAV įsivieš-

p ;tavo keleto Indijos profe
sorių bei misininkų dėka. Tos 
misijos padariniai itin juntami 
Californijos universitetų jauni
mo tarpe. Tūkstančiai jaunuo
lių praktikuoja „jogą". Jų 
tarpe yra ir keliolika lietuvių 
jaunuolių. 

Nieko neturėčiau prieš tas 
dvasines pratybas ir jų pastan-
g a s n u g a l ė t i ž m o g u j e 
medžiaginį pradą ar net 
gaivalinį momentą. Visa tai 
būtų gera ir gražu, jeigu tuo 
pasireikštų tikroji religija. 
Deja. taip nėra. Yoginėse 
pratybose reiškiasi žmogaus 
n u a s m e n i n i m a s . Žmogus 
pasiveda Didžiajai Dvasiai 
besąlygiškai. Žmogus stengia
si virsti niekiu — ištirpti 
Didžioje Dvasioje, ar su ja 
susilieti. Yoginėje religijoje 
pozityvus veiksnys tėra vienas 
polius — Didžiosios Dvasios 
polius. Žmogus čia turi vien 
negatyvų vaidmenį, tai yra — 
išnykti. su^rpti, susilieti. 
Žmogaus poliaus atveju akty
vumo nėra. Tėra pasyvumas, 
nieko nepa i symas , nieko 

Tai yra ne kas 
kita, kaip grynai vienašališka 
religija. Ji atstoja maldą. Jos 
padariniai yra baisūs. 

Norint patikrinti šio teiginio 
teisingumą, pakanka nuke
liauti į Indiją ir stebėti hin-
duistų ir budistų būseną. J i yra 
baisi. Milijonai indų nieko 
neveikia. Jokių namų, net 
paprasčiausios gūžtos neturi. 
Miestų gatvėse jų minios kartu 
su k a r v ė m i s s l a n k i o j a , 
slampinėja. Išbadėję, sudžiū
vę į skeletą. Vakarais suvirtę 
kartu su karvėmis ant šaligat
vių nakvynei. Baisi nešvara, 
n e t v a r k a , a p s i l e i d i m a s . 
Didžiuose miestuose, kaip 
Kalkutoje, New-Delhi, kasnakt 
miršta tūkstančiai badu, chole
ra ir kitomis epideminėmis 
ligomis, kurių civilizuotame 
pasaulyje jau seniai nėra. 
Pasiklausus indų, kodėl jie čia 
miesto gatvėse slampinėja, 
kodėl neina į laukus ir neįsiku-
ria nors mažame žemės sklype
lyje, kad užsiaugintų bent 
daržovių, arba porą vištų bei 
ožkyčių, jie tau paaiškins: 
kūną reikia marinti, reikia 
pasiekti būsenos, kad nejaus
tum nei šalčio, nei bado, nei 
skausmo... 

Iš keliautojų po Indiją patir
ties peršasi išvada, kad jų 
skurdo ir apsileidimo svar
biausias veiksnys yra minė
toji hinduistinė religija, skati
nanti į pasyvumą, nieko 
neveikimą ir tingėjimą. Kovai 
su tokia negatyvia religija jų 
valdžia yra nepajėgi. Iš to 
skurdo juos galėtų išgelbėt' 
tiktai totalinė diktatūra. J i , be 
atodairos į religiją, priverstų 
visus dirbti, kad galėtų bent 
minimaliai užsidirbti pragy
venimą. 

Hinduizmo religijoje, vieton 
aktyvios maldos, tėra pasyvi 
laikysena. Centrinis tos reli
gijos taškas yra meditacija. 
Meditacija apie nieką, tikriau 
sakant, sutelkimas minties į 
vieną tašką, be jokio turinio. Iš 
žmogaus pusės yra visiškas 
p a s y v u m a s , p a s i v e d a n t 
totališkai Didžiajai Dvasiai. 
Todėl net ir meditacinę būse
ną negalime vadinti tikrąja 
prasme malda, nes ten nieko 
nemeldžiama, n e p r a š o m a . 
Siekimas tokios nirvaninės 
būsenos yra žmogaus prigim-

1981 m. Studentų Ateit ininkų stovyklos dalyviai. 

Šiuo k laus imu prof. A. 
Maceina yra parašęs gilią 
studiją, kurios pirmąjį tomą 
išleido „Krikščionis gyveni
me" leidykla. Minėtas veika
las yra tituluotas „Religijos 
Filosofija" (1976). Jame A. 
Maceina, peržvelgęs keletą 
maldos sampratos klystkelių, 
sklaido krikščioniškosios mal
dos esmę. 

Vienas iš tokių klystkelių yra 
spinoziškas Dievo ir pasaulio 
sutapatinimas, tai reiškia, kad 
„pats Dievas yra pasaulis" 
(„Religijos Filosofija", p.140). 
Tai yra panteistinė Dievo 
samprata. Žmogiškasis ir lais
vas asmuo čia neegzistuoja, 
nes viskas, kas žmoguje vyks
ta, yra paties Dievo vyksmas. 
Anot B. Spinozos: „Visų gam
tos daiktų galia yra ne kas 
kita, kaip paties Dievo galia, 
kuria vienintele viskas vyksta 
ir esti apsprendžiama" (cit. A. 
Maceinos o.c.140-141). Tokioje 
religijos sampratoje, aišku, nė
ra vietos maldai, nes tai reikš
tų paties Dievo maldą sau. 
Panteizmas reiškia, anot N. 
Berdajevo, „žmogaus pavergi
mą ir jo asmens, bei jo laisvės, 
paneigimą" (cit.A. Maceinos, 
o.c. 142). Net ir Izraelio reli
gijoje maldos samprata nėra 
laisvas dviejų asmenų santy
kis, o greičiau vergo santykis 
su savo valdovu. Toje reli 
gijoje žmogai s vaidmuo tėra 
receptyvinis : k lausyt i , ką 
Dievas sako, įsako ir vykdyti. 
Žmogaus asmuo tėra vergo 
būsena. Dievas yra suvokia
mas ne tiktai kaip didysis 
pasaulio Valdovas, bet ir kaip 
„baisusis Dievas", „baudėjas 
Dievas", „kerštingasis Die
vas". Prieš tokį Dievą žmogus 
tegali drebėti, bet ne kalbėti; 
klausyti, bet ne prašyti; jam 
vergauti , bet ne su juo 
draugauti. Izraelio religijoje 
nėra pačio svarbiausio ir esmi
nio elemento, būtent: Meilės. 
Tad ir malda toje religijoje gali 
būti tik vergo žvilgsnis į savo 
valdovą. 

Tikroji malda įmanoma tik 

ties iškreipimas. J i yra žalin- ten, kur yra dviejų laisvų 
ga normalaus žmogaus būse- asmenų santykis. Ir tas santy

kis pagrįstas ne baime, bet 
mei le . O meilė gali klestėti tik 

nai ir dėl to atmestina 

b . Asmeninė m a l d a 
Nenorėdami leistis 

orientalinių religijų 

laisvėje. Vergo meilė savo 
į kitų ponui yra ne meilė, bet baimė, 
bei jų Šioje religijoje žmogus tėra 

mylimasis Asmuo. „Dievas 
mano ir viskas mano!" Meilės 
pagrindu Dievas tampa man 
antruoju Aš, lygiai kaip ir Dei-
vui aš tampu antruoju Tu. Aš 
esu Dievo, o Dievas yra mano. 
Štai kur yra tikrosios maldos 
esmė. Maldoje sueinu aš į 
santykį su Dievu. Aš kreipiuo
si į Dievą kaip savo mylimą 
Tėvą. O Dievas atsako man 
kaip tikrajam jo vaikui. Tėvų 
meilė savo vaikams yra pavyz
džiu Dievo meilės man. Vaikų 
meilė savo gimdytojams yra 
pavyzdžiu mano meilės savo 
Tėvui — Kūrėjui. Vaikas, 
remdamasis tėvų meile, drįsta 
prašyti, ko jam būtinai reikia. 
Aš, remdamasis Dievo meile, 
taip pat prašau, ko man tuo 
metu reikalinga. Tėvas sveria 
vaiko prašymą, ar prašomasis 
dalykas iš tikrųjų yra vaikui 
reikalingas ir nekenksmingas. 
Dievas sveria mano maldos 
prašymą, ar mano prašomasis 
dalykas yra iš tikrųjų mano 
d v a s i n i a m g y v e n i m u i 
nekenksmingas ir reikalingas. 
Tėvas teikia vaikui prašomąjį 
dalyką, jei suvokia, kad tai 
jam nekenksminga ir reika
linga. Dievas teikia man 
prašomąjį dalyką, jeigu jis 
regi, kad ta i bus mano 
dvasiniam gyvenimui naudin
ga. Daugelį dalykų tėvas at
sako vaikui, jeigu mato, kad 
tai bus jam kenksminga. 
Daugelį dalykų Dievas atsako 
man, žinodamas, kad man bus 
kenksminga. Tėvas pramato 
geriau už vaiką, kas jam bus 
kenksminga ir todėl neleidžia 
vaikui to tariamo gėrio pasiek
ti. Dievas pramato geriau už 
mane, kas man bus kenks-
nrnga ir todėl neišklauso 
mano maldos. 

Audra Rudytė deklamuoja Šv. Kazimiero minėjime Philadelphijoje. 
Nuotr. Aušros Bagdanavič iū tės . 

maldos sampratą, pereiname Dievo objektas, bet ne asmuo, 
tiesiai į krikščionių religijos O tikroji religija visados yra 
maldos esmės atskleidimą, grindžiama abišaliu asme

niniu santykiu. To santykio 
poliuose iš vienos pusės yra 
Dievas, o iš antros pusės lais
vas žmogus. Tokioje religijoje 
yra dviejų laisvų asmenų 
santykis: Dievo — žmogaus 
santykis. 

Tikroje religijoje, pagrįstoje 
dviejų asmenų meilės santy
kiu, visada suponuojamas 
abipusis vienas antram atsida
vimas. „Dievas taip pamilo 
pasaulį, jog atidavė savo 
vienatinį Sūnų" (Jn 3,16). 
Todėl ir žmogus iš savo pusės 
myli Dievą. Šv. Jonas savo 
apaštališkame laiške tikintie
siems pabrėžia: „Mylimieji, jei 
Dievas mus pamilo, tai ir mes 
turime mylėti" (1 Jn 4,11). Aš 
Dievui tampu jo a.ylirnnojxi 
asmeniu, ir Dievas man yra 

c. Kontemplatyvinė malda 
Krikščionių religija kilo 

Artimuose Rytuose. Todėl 
nenuostabu, kad joje yra orien-
talų religijos elementų. Visų 
pirma joje yra daug kas tiesiog 
perimta iš Izraelio religijos. 
„Nemanykite, jog aš atėjęs 
panaikinti Įstatymo ar Prana
šų" (Mt.5,17). Kristus atėjo 
papildyti Seną Testamentą, bet 
nepanaikinti. Jis atėjo „teisin
gąjį Teisėją" parodyti meilės 
Tėvu. 

Be Senojo Testamento yra 
mūsų praktikoje taip pat ir 
Rytų kontemplacinės religijos 
kai kurių reiškinių. Hinduiz
mo meditacinį prie Dievo 
priėjimą įsisavino pirmieji 
vienuoliai „atsiskyrėliai", o 
vėliau kontempliatyviniai 
vienuolynai. Tačiau jie įsisavi
no tik mąstymo formą, bet ne 
jo turinį. Kaip matėme, 
hinduizmo meditacija yra be 
turinio. O krikščioniškieji 
mąstytojai savo mąstymo turi
niu apėmė Dievą, jo gerumą, 
teisingumą ir formavo save 
pagal Dievo įstatymus bei 
Evangelijos patarimus: „Ką 
padėtų žmogui, jei jis laimėtų 
visą pasaulį, bet prarastų savo 
sielą?" (Mk 8,36). Toks 
kontempliatyvus mąstymas 

pie Dievo e^rum" Hel jc unsin-
gumą ir savęs apvaldymą bei 
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Nuotr. R . M u s o n y t ė s 
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nusigalėjimą pas kai kuriuos 
vienuolius išsivystydavo iki 
visiško savęs nejautimo ir 
pasiekdavo dieviškos šviesos 
regėjimą. Tai buvo ne kas kita, 
kaip mistinė žmogaus būsena. 
Jos pasiekė žymieji mūsų 
Bažnyčios mistikai, kaip an
tai: Angelus Silesius, Pranciš
kus Asyžietis, Jonas nuo Kry
žiaus, Teresė iš Avignono ir 
daugelis kitų. Kontemplacinių 
vienuolynų vienuolių mistinė 
būsena yra skaitoma aukš
čiausio laipsnio malda. J o s 
pasiekia toli gražu ne visi 
vienuol ia i ir dar reč iau 
pasauliečiai. Mistinė būsena 
pasiekiama retais atvejais. 
Todėl ji skaitoma išskirtinis 
maldos atvejis. Gal tokį 
maldos laipsnį reikėtų priskir
ti prie ypatingos Dievo teikia
mos malonės — charizmos. O 
visų kitų krikščionių maldas 
imti kaip bendrąsias maldas. 
Jos sudaro mūsų krikščionių 
dvasinio gyvenimo pagrindą. 

(Bus daugiau) 

STUDENTŲ 
STOVYKLA 

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

Prašoma, kad stovykla u lo
jai atsivežtų gydytojo liudiji
mą ir imunizacijos lapą su 
datomis. 

Chicagos studentų ateitinin
kų draugovė kviečia visą 
studentų amžiaus jaunimą į 
šią stovyklą. Informacijas tei
kia: Rūta Musonytė, 10529 S. 
Kildare, Oak Lawn, IL 60453. 
Tel. (312)422-5158. 

STOVYKLON 
VYKSTANČIŲ 

DĖMESIUI 

Autobusas į Jaunųjų Atei
tininkų vasaros stovyklą Dai
navoje išvyks nuo Jaunimo 
Centro sekmadienį, liepos 4 d. 
8:00 vai. ryto. Autobusas 
išvyks punktualiai. Turintieji 
klausimų prašomi kreiptis 
telefonu 434-2243. 

Autobusas iš Moksleivių 
Ateitininkų vasaros stovyklos, 
Dainavoje, sugrįžta prie Jauni
mo Centro sekmadienį, liepos 4 
d. tarp 6:00 ir 6:30 vai. vakaro. 

Su padėka 
Juozas Polikaitis 

ATEITININKŲ 
ŠALPOS FONDO 
• VALDYBA 

Dr. Vaclovas Šaulys - pir
mininkas 2639 W. 86th Street, 
Chicago, 111. 60652, tel. (312) -
776-7337. 

Faustina Mackevičienė 
vicepirmininkė R.R. 5 Box 226, 
Lockport, 111. 60441. 

Kun. Fabijonas Kireilis -
vicepirmininkas 2745 W. 44th 
Street, Chicago, 111. 60632. 

Jonas Guobužis - iždininkas 
5228 S. VVhipple Str., Chicago, 
111. 60632, tel. (312) - 476-7916. 

Stasys Rauckinas - sekreto 
nu? 6835 So. Taiman, Chica
go, 111. 60629. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 'A metų 3 mėn, 

Chicago ir Cook County $45.00 $27.00 $19.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00 $27.00 $19.00 
Užsienyje $45.00 $27.00 $19.00 
Kitur — Amerikoje . . . $43.00 $25.00 $18.00 
Savaitinis (Seštad. pried.) $30.00 $19.00 

l 
• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik ifi anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

SENDRAUGIŲ 
STOVYKLA 

Dar yra trys vietos į sendrau
gių stovyklą, kuri bus Daina
voje liepos 18-25 d. Registruo
tis tuojau pas Vytą Šoliūną tel. 
(312)257-6739. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIŲ PRITAIKYMAS 
2 6 3 6 W. 7 1 s t S t r e e t 

Pri ima tik ketvir tadieniais 
nuo 9 v. r. iki 9 v. v. 

Skambinki t (ketvirtadienį). 
T e l . 4 3 6 - 5 5 6 6 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei gražiausiame kūne nėra 
gražios sielos, žmogus yra dau
giau panašus į stabą, kaip į 
žmogų. 

Brantome 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTy GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

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

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

o—8; antr 12—0; penkt. 10 — 12, 1—o. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
šskyrus treč. §ešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. RRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71 st Street 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTONiETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
, V ai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 n 

7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad 10-3 vai 

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

ADYTOJA IR CHIRURC 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKV LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos paga! susitarimą 

Of iso t e l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

J O K § A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000, Re*. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

i-mos ir Campbell Ave. kampas 
Va!.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 ik. T v • p Tik s; Mtaru* 

Ms. 742-025? Namų 5 8 4 - ; : ~ 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURC:; 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždarv'a trei 

Įstaigos 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 treč ir šešt 

Tel. REiiance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytoias 
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. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street 

Vai : pirm , antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir e-7 — iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr , treč , ketv ir seštad 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CNIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

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

Tel. — 778-3400 



Tikra laisvė — 

L 

TIKRAS 
PATRIOTIZMAS 

Liepos 4-toji Jung t in ių 
Amerikos Valstybių gimimo, 
kaip nepriklausomos valsty
bės, diena. Du šimtai metų su 
trupučiu valstybei nėra ilgas 
laikotarpis. Bet tai vis dėlto 
diena, kada valstybinis gy
venimas buvo tvarkomas pa
čių amerikiečių, savais nuo
statais ir savu gyvenimo būdu. 
Ne taip lengvai ir ne iš karto ta 
laisvė tapo tikra laisve vi
siems piliečiams, nors ta die
na žymima nepriklausomybė 
nuo kitų valstybių, nuo kolo-
nialinių valdžių ir jų išnau
dojimo. Amerika šią dieną ir 
mini ne tik valstybiniu mastu, 
bet ir džiaugsmu visų piliečių, 
nors jie dar ir vėliau savo vi
duje turėjo kovoti, dėti kartais 
nepaprastas pastangas, kad 
valstybinė laisvė būtų ir pilie
čių laisvės diena. 

Tai yra istorija. J i yra įdo
mi, žavi ir kelianti nuostabą. 
Bet kaip visų tautų istorija, sa
vo puslapiuose ji yra įsirašiusi 
laimėjimų ir pralaimėjimų, 
valstybės kilimo ir smukimo, 
žmonių valstybėje išnaudoji
mo ir laisvės atsikovojimo pa
stangomis. Juk nepriklau
somoje Amerikoje dar ilgai 
buvo vergija. Dėl jos panaiki
nimo, dėl valdžios vyko civili
nis karas, sunaikinęs daugelio 
žmonių gyvybes ir sukurtus 
gyvenimus. 

Valdžia, kuri turėjo tarnauti 
tautai ir savo žmonėms, nors ir 
susidedantiems iš imigrantų, 
laisvės ir duonos ieškančių ir 
kartu kūrusių šio krašto kultū
rą ir ekonominę gerovę, ne kar
tą išnaudojo juos savo egoisti
niams tikslams ir žemino 
valtybinę ir žmonių laisvę. Bet 
vėl tai tik istorija, kurioje kei
tėsi gyvenimas, keitėsi val
džios ir pamažu augo meilė 
šiam kraštui — tikrasis patrio
tizmas. 

Nors dar ir dabar ne visuo
met galima kalbėti apie pa
triotizmą, nesusilaukiant ap-

* šaukimo šovinistu, bet tai jau 
tėra tik nesąmoningų piliečių 
išvados. Jie dar ir dabar norė
tų iš valstybės tik gauti, nieko 
jai neduodami-ir jos gerovės 
nekurdami. Bet pamažu ta 
patriotinė sąmonė buvo au
ginama, atsikratant egoizmo 
ir rodant meilę artimui, savo 
kilmės kraštui ir savo artimie
siems. 

Kas nori turėti tikrą laisvę 
savo gyvenamame krašte ar 
valstybėje, t a s turi ugdyti sa
vyje ir patriotizmą — meilę 
tam kraštui, kuris duoda duo
ną, kuris padeda kurti gyveni
mą sau ir savo vaikams. Bet 
patriotizmas yra dorinė verty
bė. Jis nėra tik tuščiais žo
džiais išreikšti šūkiai ar meilė 
tik dėl naudos. Patriotizmas 
reikalauja aukos, net gyvybės 
aukos, kai reikia ginti savo 
laisvę prieš išnaudojimą ir kai 
reikia ginti savo tautą ar savo 
kraštą nuo priešo. Tai nereiš
kia, kad pilietis turi tik aklai 
priimti viską, kas pasiūloma 
neištikimų politikų, patekusių į 
valdžios postus piliečių neap
dairumu. Patriotizmas reiškia 
tiesos meilę, savo žmonių sau
gumą, valstybės geresnę ateitį 
ir tikrą laisvę, kuri yra šventa 
ir skaisti — meilė Dievui ir mei
lė artimui, kurių skaičiai suda
ro valstybę. 

Buvęs Peorijos vyskupas 
John Lancaster Spalding šio 
šimtmečio pradžioje ragino 
amerikiečius, ypač katalikus, 
suprasti patriotizmo vertę, ku
ri "remiasi savo esme Dievo ir 

LĖTAI GERĖJANTIS ŪKIS 
TVIRČIAU GERĖJA 

Greito gerėjimo niekas ir nelaukė 

Rimties valandėlei 

TVARKA IR TIKSLINGUMAS 
GAMTOJE 

savo krašto meile". Jis ska
tino pažinti "dvi tikrovės, kad 
kas labiau myli savo Bažny
čią, tas myli ir savo kraštą". Jo 
įspėjimas apie savimeilės ir 
neatsakingumo pavojus yra 
pranašiškas ir šiems laikams, 
kuriuose blogį regime epi
demiškai išsiplėtusi visoje tau
toje, išgyvenančioje valstybės 
ir tautos pastovumui didelę 
grėsmę. Tai kaip tik įspėja ir 
dabartinis Peorijos vyskupas 
Edward W. O'Rourke. Patrio
tizmą skiepyti kaip religinę, 
dorinę, tautinę ir asmeninę 
vertybę šiandien yra mokyklų, 
valstybės ir valstybinių ins
titucijų pareiga. 

Švęsdami Amerikos nepri
klausomybės šventę, turime at
siminti, kad valstybė nėra pa
ti sau vertybė. J i yra tik 
žmonių sambūris, kuris turi 
tarnauti tautai, žmonėms, 
užaugančioms kartoms, jas pa
ruošdama gyventi patriotiniu 
gyvenimu savo tautai ir vals
tybei. Sekuliarizmas ir ateis
tinis mokyklų auklėjimas, ku
r i s a t m e t a p a t r i o t i z m o 
kilnumą, valstybei yra žalin
gas. Jis ardo ją iš vidaus. Iš tik
rųjų pilietis valstybėje nuolat 
turi laisvę kurti. 

Tikrasis patriotizmas never
čia atsižadėti tiesos ir doros. 
Valstybė remiasi gerais žmo
nėmis, laisve mylinčiais ir ger
biančiais kitų laisvę piliečiais, 
ginančiais asmeninę ir valsty
binę laisvę kaip aukščiausią 
vertybę, kuri laiduoja teisin
gą, tikrą, kilnią laisvę, vertą 
žmogaus ir vertą tikros dory
bės vardo. Meilė gyvenamam 
kraštui neatima iš piliečio 
atsakingumo rūpintis savo šei
ma, savo tauta, iš kurios jis yra 
kilęs. Laisvė, kaip žmogaus 
vertybė, yra nedaloma. Jei yra 
žmonių dar vergijoje, tai bent 
dalinai kaltas ir tas , kuris lais
ve naudojasi, bet prie laisvės 
įgyvendinimo neprisideda. To
dėl ir piliečio teisė nesutikti su 
valdžios patvarkymais, jei jie 
yra nedori ir nusikalsta žmo
gaus prigimčiai ir teisei save ir 
savo šeimą auklėti pagal savo 
tikėjimą ir savo įsitikinimus. 

Tai mintys Liepos 4-tosios 
proga. Bet kartu reikia matyti 
ir tą laisvę, tą gerovę, tą kūry
binių galimumų tikrovę, kurią 
teikia Amerika net visai sve
timiems ir niekada prie jos 
papročių ar jos santvarkos ne
pritampantiems gyventojams. 
Ne valdžios yra kaltos, jei pa
skiri žmonės išnaudoja netei
sėtai savo galias. Reikia tik ži
n o t i , k a d ir Amer ikos 
nepriklausomybę atkovojo 
žmonės, Ameriką valdo žmo
nės, jai laimę neša ir nelaimes 
užtraukia taip pat žmonės, ku
rie ir šiame krašte tikrąją lais
vę gali piktnaudžioti. Bet vals
tybė yra aukščiau žmonių, nes 
tai žmonių sambūris. Ji yra že
miau tautos, nes ji turi tar
nauti tautai. 

Tai turime vertinti ir šios 
šventės proga apie tai turime 
mąstyti. Į tikrą laisvę įsižiūrė
ję ir tikra laisve gyvendami, tu
rime žiūrėti, ar gyvename tik
ru patriotizmu — meile 
Amerikai, meile savo kilmės 
tautai, meile artimui ir auka 
valstybei, kuri mums laisvę 
laiduoja. Tikroji laisvė turi 
gimdyti mūsų sielose tikrą pa
triotizmą, kuris yra aukščiau 
kasdienybės ir padaro vertin
gą gyvenimą valstybėje, ku
rioje mes kuriame savo gy
venimus. 

Pr. Gr. 

Lafferio ūkinė teorija po 
papildymų, vadinama reaga-
nomika bei pasiūlos ūkiu, 
esmėje pasiteisino. Ūkis lėtai, 
bet nuolat tvirtėja. Infliacija 
naujos ūkinės politikos dėka 
apvaldyta iki 3.5% (meti
nių), įskaitant ir gegužės 1% 
kainų pakilimą, kurio 60% 
sudarė kuro pabrangimas, kai 
maisto — tesiekė tik 1%. 
Gyventojų pajamos toliau 
didėja. BTP gegužy, skaičiuo
jant metiniais, pakilo 0.6%, net 
namų statyba pakilo 22%, lygi
nant su tuo pačiu pernykščiu 
lygiu. 

Tačiau, kol turime 16 ir net 
16.5% kad ir pamažėjusias 
palūkanas ir 9.6% visos darbo 
jėgos nedirbančiųjų, t a i 
d e m o k r a t a m s n e t r ū k s t a 
paskatos kalbėti, kad dabar
t inės vyriausybės ūkinės 
pastangos neveiksmingos, net 
tiesiog tuščios. Rinkiminiais 
metais jiems to tik ir reikia. J ie 
net nesibaido ir ūkinio chaoso, 
atrodo, net to siekia, kad kaip 
nors padėtų rinkimų laimė
jimui. Jei liberalai tikrai norė
tų didesnės ūkinės tvarkos, tai 
1983 biudžetas būtų jau seniai 
priimtas. 

Kas k a l t a s dė l 
ūkinių negerov ių 

Nenaujiena išgirsti, kad 
dabartinė vyriausybė Ameri
kos ūkį nuo koto nuvarė, visiš
kai pamirštant, kad 1981.1.19 
„Newsweek" rašė, kad prez. 
Reaganas paveldįs blogiausią 
ir pavojingiausią Amerikos 
ūkį, kokio nebuvo jau 48 metai. 

Mylėti žmogų, kuris ir mus 
myli — žmoniška meilė. Mylė
ti priešą — dieviška meilė. 
Žmogiška meilė gali pereiti į 
neapykantą, dieviška gi nesi
keičia; net ir mirtis negali jos 
sunaikinti, nes ji yra mūsų sie
los esmė. Rytų išmintis 

— Dėžutė, kuri buvo pirkta 
Glasgovo, Škotijoj, senų 
daiktų krautuvėj už porą 
svarų, Londono Sotheby's 
varžytinėse parduota už 13,-
750 sv. Pasirodė, kad tai 14 
šimt. dėžutė, kurioj laikydavo 
šventojo relikvijas. 

LEONARDAS DARGIS 

Pagal tą savaitraštį, vyriau
sybė jau pačioje pradžioje susi
durs su atoslūgin artėjančiu 
ūkiu, kenčiančiu nuo aukštų 
palūkanų ir milžiniškų biudže
tinių nepriteklių, su didė
jančiu nepastovumu ir nenašu-
mu. 

Liberalai dabar tvirtina, 
kad ūkinis atoslūgis prasi
dėjęs pernai liepos mėn. ir 
nuolat gilėjas. Šitoks datavi
m a s m a ž i ų m a ž i a u s i a i 
ne t iks lus , kai dabar t inės 
v y r i a u s y b ė s p r o g r a m o s 
teįsigaliojo tų pačių metų 
spalyje. 

Visai kitaip mums kalba pir
maujantieji ekonomistai ir net 
BW, tvirtindami, kad ūkinis 
atkutimas jau prasidėjęs. Šių 
metų liepos mėn. mokesčių 
mažinimas tikimasi dar dau
giau pagyvins ūkinę veiklą bei 
teiks daugiau pasitikėjimo 
ūkiu besiverčiantiems. Tai 
savo keliu turėtų mažinti palū
kanas, nedarbą ir biudžetinius 
nepriteklius. 

Ar nelaikąs pagaliau su
prasti, kad ne valdžios, o 
žmonės kuria turtus, kartu 
įsisąmoninant, kad kolekty
vizmas bei centrinis plana
vimas tik vargą teneša. 

Biudže t in ia i nepr i tekl ia i 

Turint daugiau geros valios, 
biudžetiniai nepritekliai gali 
būti mažinami ir bendra 
mokesčių reforma, siekiant 

panaikinti kai kurias mokes
tines skyles, i šv i r tus ias 
neužtarnautu pelnu tų žmonių, 
kurie gali jomis pasinaudoti. 

Mokestinės skylės 1983 
biudžete iždui gali kainuoti 317 
bil. dol., netoli pusės visų tais 
metais gausimų mokesčių. 
Atrodo, kad tikrai turėtų būti iš 
ko nusikratyti nemenka dalimi 
biudžetinių nepriteklių. Bėda 
tačiau, kad ką vieni skaito 
mokestine skyle, neužtar
nautomis pajamomis, tai kiti 
atvirkščiai, kaip jų kuone šven
ta teise. 

Paskirsčius biudžetines sky
les grupėmis, atrandame, kad 
didžiausioji jų, apie 68 bil., 1983 
biudžete susidaro iš bendrovių 
bei kitų darbdavių pensijų, 
sveikatos ir labdaros fondams 
mokėjimų atskaitymų. Dirban
tieji, kurių naudai tokie mokėji
mai daromi, už juos jokių 
mokesčių nemoka, o yra galvo
jančių, kad bent už sveikatos 
draudimą jie turėtų juos mokė
ti, kad kiek sumažinus per daug 
išplitusi sveikatos tarnybos 
piktnaudojimą. 

Kitos mokes t inės sky lės 
Antroji skylė yra apie 35 bil. 

dol. dydžio, susidariusi iš 
atskaitymų įkaitinių namų 
paskolų ir vartojimo kreditų 
palūkanų. Panaikinus tokius 
a t ska i tymus bent da l ina i 
m a n o m a , k a d d a ž n a i 
nereikalingas įsiskolinimas 
sumažėtų, dalis palūkaninių 
išlaidų atkristų, o atlikusieji 
pinigai įgalintų daugiau gėry
bių pirktis. 

Pennsylvanijos gubernatorius Diek Triorn-
burgh liepos 18-24 paskelbė Pavergtų tautų savai
tę savo valstijoje. Iš kairės sėdi: Joann Giibert, 
gubernatorius D. Thornburgh, Louis Skeparnias 

— vykdomasis direktorius; stovi Charles Bojanic 
— tautybių reik. vadovas. Joe Mackalonis ir John 
Povilaitis. 

Gamtos mokslai nagrinėja 
tik fizinius kūnus ir jų pasikei
timus. Žmogus savo protu ei
na toliau. J i s tuose kūnuose 
mato ir t am tikrą tvarką, tam 
tikrą tikslingumą, jei t ik žiūri į 
gamtą kaip protaujantis žmo
gus ir iš gamtos apraiškų su
geba daryti išvadas. Ta i ir yra 
jau ne gamtos tyrinėtojo užda
vinys, kuris baigiasi fizinėmis 
priemonėmis, bet žmogaus pro
to uždavinys — rast i tą Protą, 
kuris įvedė tvarką gamtoje, 
tikslingumą visatoje, žmo
gaus troškimą tą visatą pažin
ti. 

Tvarka ir apskaičiavimas, 
esantieji dangaus kūnų me
chanizme, at i t inka ir proto ap
skaičiavimus. Ta i rodo toks 
įdomus įvykis. Prieš kiek laiko 
astronomai pastebėjo, kad 
Urano planetos judėjime yra 
tam tikrų nukrypimų, kurių pa
gal žinomas dangaus kūnų ju
dėjimo taisykles neturėtų būti. 
Prancūzų mokslininkas Le-
vier spėjo, kad tie Urano nu
krypimai a r nebus dėl to, kad 
jiems daro įtakos kita iki tol 
dar nesurasta planeta . Pada
rius visus apskaičiavimus, bu
vo nustatyta net vieta, kur pla
neta turėtų būti. Imta ieškoti ir 
a t rasta nauja planeta , pava
dinta Neptūnu. 

Taigi pasaulyje yra tikslin
gumas ir tvarka. O visa tai pa
saulis turi ne iš savęs, o iš kito 
labai tobulo ir protingo šalti
nio, kurį mes vad iname Dievu. 
Tvarka ir t iksl ingumas yra tik 
proto padaras. Kur nėra proto 

Galvojama, kad dalis pensi
jų galėtų būti apmokestina
mos, jeigu jų gavėjų kitos paja
mos pakankamai aukštos. 

Kita vertus, apie 30 bil., susi
dariusių iš pa lankaus kapitalo 
pr ieaugl io a p m o k e s t i n a n t 
vertinimo, nereikėtų panai
kinti, nes nuo to gali nukentėti 
įmonių ir investavimų didė
jimas. 

Ne ko vertas ir visiems lygių 
mokestinių tarifų įvedimas, 
nes tuo keliu būtų per daug 
skriaudžiami mažųjų pajamų 
mokesčių mokėtojai. 

Pamėginkite tačiau, ypač 
r i n k i m i n i a i s m e t a i s , t a i p 
mokesčius pareformuoti, ir 
susilauksite pamazgų vieni 
ant kitų galvų pylimo ir, ko 
gero, atbulinės reformos. 

Klysta tas , kuris mano, kad 
savo rūpestį jis gali vyne pa
skandinti, ii tegalima tik kaip 
brangią gėlę savo karštomis 
vienatvės ašaromis laistyti. 

Strinberg 

veikimo, ten negali būti nė 
tvarkos bei tikslingumo. 

Todėl ir Dievo įkvėptas Psal
mininkas, stebėdamas dan
gaus kūnus, sako: "Dangus 
skelbia Dievo garbę, apie jo 
rankų darbus byloja žvaigždė
tasis skliautas" (Ps. 18, 2). 

Ateistai, iš anksto atmesda
mi Dievo buvimą, taigi ir jo 
veikimą pasaulio sutvarkyme, 
bei jo tikslingumo nustatyme, 
tvirtina, kad tikslingumas ir 
tvarka pasaulyje atsirado vi
sai atsitiktinai, be jokio proto 
įsikišimo. Bet kas yra tas atsi
tiktinumas? 

Yra dvi rūšys atsitiktinumų: 
paprasti atsitiktinumai i r vi
siški arba absoliutūs. Papras
tu atsitiktinumu vadiname ne
numatytą kelių tvarkingai ir 
tikslingai veikiančių priežas
čių susidūrimą. Pvz. krinta 
nuo stogo atsipalaidavusi čer
pė ir sumuša stiklinį indą, kurį 
žmogus nešė eidamas šaligat
viu. Tai įvyko atsitiktinai, bet 
viskas pasidarė pagal iš anks
to nustatytas priežastis. Ne
pritvirtinta stogo čerpė turi 
kristi žemyn. Kieto daikto 
smarkiai užgautas stiklas turi 
sudužti. Nenumatytas daly
kas yra čia tik tas, kad čerpė 
krito kaip tik tuo metu, kada 
buvo nešamas pro namą stik
las. Taigi šiuo atveju buvo 
tvarka ir tikslingumas. Ta
čiau Dievą neigiantieji turi gal
voje ne tokį atvejį. Jie kalba ir 
galvoja apie absoliutų tikslin
gumą, kur neturi būti jokio 
tikslingumo, jokio tvarkingu
mo, jokių taisyklių. 

Tačiau toks absoliutus atsi
tiktinumas yra neįmanomas, 
dargi nesąmonė. Knygos teks
tui reikalinga kelių milijonų 
raidžių. Sumaišius tas raides ir 
paskui išžarsčius taip, kad 
viena gulėtų šalia kitos, nie
kad iš jų nesusidarys knygos 
tekstas. Jei tai yra neįmano
ma, tai juo labiau neįmanoma, 
kad įvairių įvairiausių daiktų 
pilname pasaulyje tvarka ir 
tikslingumas būtų atsiradę sa
vaime. Neveltui atsitiktinu
mas rimtų mokslininkų y ra va
dinamas neišmanėlių dievu. 

Iš pasaulyje esančios tvar
kos ir tikslingumo žmonės ne
sunkiai gali pažinti Dievo bu
vimą, jei tik nori. Tą tiesą 
teigia ir senovės Romos išmin
čius Cezaris, sakydamas: "Kai 
mes pakėlę akis žiūrime į pa
dangėje matomas žvaigždes, 
kas gali būti labiau aišku ir 
ryškiau, kaip kad yra aukštes
nė Būtybė, kuri jas valdo?" (De 
nat. deor. 1, 2, c. 37). 

J. V. 

NEW YORKO LIETUVIŲ 
KOLONIJA 
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Vasario 16-tos minėjimai atšvenčiami kiekviene-

riais metais. Anksčiau, kai nebuvo Kultūros Židinio, 
atšvenčiami įvairiose salėse, esančiose Manha-
ttane ar Brooklyne, o dabar tik Kultūros Židinyje. 
Vasario 16-tos šventės minėjimai tiek anksčiau, tiek 
ir dabar gausiai lankomi. Juose dalyvauja ne tik 
naujai atvykę ateiviai po Il-rojo pasaulinio karo iš 
stovyklų, bet ir senieji lietuviai, išskyrus tik komunis
tus. Per Vasario 16-tosios šventę dalyvauja kartais 
senatoriai, New Yorko miesto atstovas ir kiti svečiai, 
pvz. 1976 m. dalyvavo net žymus New Yorko televizi
jos 5-to kanalo politinis komentatorius dr. Martin 
Abend. 

Vasario 16-tos minėjimo programa yra 
nusistovėjusi. Ji susideda iš dviejų dalių: iškilmin
gosios ir meninės dalies. Pirmoje dalyje įnešamos 
vėliavos, sugiedamas JAV ir Lietuvos himnai, 
sukalbama invokacija ir po to atidaromas pats 
minėjimas, kuriame pasakomos kalbos lietuvių ir 
anglų kalbomis, perskaitomi sveikinimai, proklama
cijos, priimamos rezoliucijos ir, pasibaigus minėjimo 
pirmajai daliai, išnešamos vėliavos. 

Per minėjimą pirmoje programos dalyje pagrindi
nę kalbą pasako pakviesti asmenys iš kitų miestų. 
Visuomet, kaip taisyklė, prieš pagrindinę kalbą 
pasako kalbą generalinis konsulas Anicetas Simu
tis. Jo kalbos esti trumpos ir patriotinio turinio, 

kalbas pasako ir amerikiečių atstovai. Jų kalbos, 
išskyrus vieną kitą, daugiausiai yra istorinio bei poli
tinio pobūdžio. 

Pagrindines kalbas pasakydavo senesnio 
amžiaus visuomenės veikėjai. Nuo 1978 m. ta ,,senių" 
įsivyravusi tradicija buvo sulaužyta, nes pradėta 

nius. o tautinių šokių grupė, vadovaujama J. Matulai
tienės, pašoka keletą tautinių šokių. 

Scena per Vasario 16-tos minėjimą visuomet yTa 
papuošiama mūsų dailininkų. 

1981 m. Vasario 16-tos minėjimas dar buvo 
paminėtas ir per „New Yorko Times" radijo stotį AM 

kviesti jau iš jaunųjų tarpo, kurie Amerikoje jau yra ir FM ir tai vyko net dvi dienas. Šį minėjimą surengė 
baigę mokslus ir savo paskaitomis pasireiškė kitose 
vietose per Vasario 16-tos minėjimus. 1978 m. 
pagrindines kalbas pasakė iš Clevelando pakviestas 
Pijus Jaunutis Nasvytis ir 1979 m. kun. dr. Jurgis 
Šarauskas. abiejų prelegentų paskaitos viena nuo 
kitos skyrėsi savo turiniu ir ne visai atitiko Vasario 
16-tos minėjimo dvasiai. Iš jų galbūt įdomesnę kalbą 
pasakė Pijus Jaunutis Nasvytis. Jis savo kalboje 
iškėlė ne tik Vasario 16-tos reikšmę, bet taip pat 
pasisakė prieš kai kurių vedamą sovietams pataika
vimo politiką, o kun. Jurgio Šarausko buvo daugiau 
kontroversinių minčių, kurios visai netiko pagrindi
nei paskaitai Vasario minėjimo proga. Cia jo iškeltų 
minčių neminėsiu, nes daugelis su jo iškeltomis minti
mis yra susipažinę per spaudą ar girdėję per Vasario 
16-tos minėjimus. 

Nemažą įspūdį padarė New Yorko lietuviams 5-to 
kanalo komentatoriaus dr. Martin Abend pasakyta 
1978 m. kalba per Vasario 16-tos minėjimą, kuris 
vyko Kultūros Židinyje. Jis savo kalboje aštriai 
pasisakė prieš Sovietų Sąjungą ir ragino lietuvius 
toliau tęsti vieningą kovą dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
Jo kalba buvo nutraukta net kelis kartus plojimu. Kai 
jis pabaigė kalbėti, visi kaip vienas, išreikšdami jam 
pagarbą, kaip priimta šiame krašte, atsistojo. 

Antroje programos dalyje atliekama tik meninė 
dalis, kurioje dalyvauja ne tik solistai, chorai, oktetai 
ar sekstetai bei kitos rūšies muzikiniai vienetai, bet 
taip pat dažnai pianistė Aldona Kepalaitė paskambi-

pritaikytos Vasario 16-tos minėjimo dvasiai. Kartais na M. K. Čiurlionio ar kitų lietuvių kompozitorių kūri-

dr. J o n a s Lenktaitis. Programa buvo įvairi, kurią 
parengė dr. J. Lenktaitis. J i tęsėsi visą valandą. Dalis 
tos programos buvo perkelta net į kitą dieną. Minėji
mas buvo pravestas „The Listening Room". Jį prave
dė direktorius Robert Sherman. Programa prasidėjo 
10:00 vai. rytą. 

Direktorius Robert Sherman, prieš pradėdamas 
programą, pareiškė, kad Lietuvos Nepriklausomy
bės a t s ta tymo šventės minėjimas per WQXR radijo 
stotis jau virto tradicija, ir painformavo gana plačiai 
klausytojus apie Lietuvą, kuri buvusi Europoje 
didžiausia ir stipriausia valstybė, jos okupacijas, 
žmones, Vilnių, Vilniaus kultūrinę reikšmę Rytų 
Europoje ir pan. Taip pat jis paminėjo, kad Vilniuje 
yra gimusi jo motina Nadia Reisenberg, kuri yra 
koncertavusi Kaune, Rygoje, Varšuvoje, o vėliau 
Curtis institute Philadelphijoje. Dabar jo motina yra 
Juliard muzikos mokyklos, esančios New Yorke, 
profesorė. Taip pat paminėjo Vilniuje gimusius 
kompozitorius, kaip Cezare Cui, Aleksander Schnei-
der ir Zascha Heifets. 

Visa radijo programa buvo atlikta plokštelėmis. 
Buvo pradėta M. Radvilos dviem polonezais, o po to 
grynai lietuviška patriotinė programos dalis, kuri 
pradėta Lietuvos himnu, įgrotu simfoninio orkestro, 
diriguojant J. Kačinskui (himnas suorkestruotas J. 
Karnavičiaus). Po Lietuvos himno direkt. R. Sher
man perskaitė Klemenso Jūros anglų kalba „O Tėvy
ne manoji" pirmąsias keturias eilutes. 

(Bus daugiau) 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

Valstybės departamento pareigūnas Melvyn Levitsky ap
žiūrinėja Lietuvos rezistencijos parodą. Amerikos Baltų Lais
vės lygos pirm. A. Mažeika kalbasi su Los Angeles apskr. 
tarybos nariu Mike Antonovich (vidury). 

Nuotr. D . B a r a u s k a i t ė s 

LIETUVA RADIJO 
BANGOSE 

Kai kurie energingi ir veik
lūs lietuviai vis dažniau pri
eina prie įtakingų amerikiečių 
ir per juos stengiasi vienu ar 
kitu būdu platesnėms masėms 
priminti Lietuvą, išeivijos lie
tuvius ir supažindinti su abi
pusiais kūrybiniais laimėji
mais. Ypač svarbus priėjimas 
prie šios šalies didesniųjų dien
raščių, žurnalų, radijo stočių. 

Reikšmingą uždavinį šioje 
srityje atlieka baltimoriečiai 
Stasė ir Cezaris Surdokai, abu 
rašto žmonės, jau nebe pirmą 
kartą prieidami prie populia
rios Baltimorėje ir apylinkėse 
radijo stoties WBJC-FM, kuri 
yra Baltimorės Community ko
legijos žinioje. Ta stotis turi 
special ias "Showcase of 
Nations" programas, kurias 
veda Peabody muzikos kon
servatorijos profesorius dr. 
Ray Sprankle. 

Š. m. balandžio 17 d., šešta
dienį, "Showcase of Nations" 
pusantros valandos programa 
Stasės ir Cesario Surdokų bei 
Angelės Katelytės - Lawler dė
ka buvo išimtinai paskirta Lie
tuvai ir lietuviams. Išklausius 
tos programos įrašų, kurie sau
gojami kai kurių įstaigų ar-
chvvuose Washingtone, pasi
rodė, kad tai buvo ne kokia 
• ionė, bet tikrai profesionaliai 

r įruošta programa anglų kal-
ba su lietuvių solistų ir chorų 
dainomis, su lietuvių poetų į 
anglų kalba išverstos poezijos 
čVaitymu, su pianisto And
riaus Kuprevičiaus pianino 
koncertu su svarbiųjų Lietu
vos istorijos detalių tiksliu at-
pa* ' jimu, juos įvadant į 
muzikinį foną ir sudarant 
klausytojus neatlaidžiai pri-
rišančią muzikos ir žodžio py
nę. 

Pirmoji programos dalis, 
apie pusę valandos, tai LB Kul
tūros tarybos paruošta juosta 
Vasario 16 proga, pagrindinai 
skirta Maironiui. Kaip nuosta
biai su geriausių Lietuvos ir 
išeivijos solistų bei chorų dai
nomis, sukurtomis Maironio 
žodžiams, amerikiečių visuo
menei pristatomas didysis 
tautos atgimimo dainius jo 
mirties sukaktuviniais metais. 

Kitas programoje išskirti
nis momentas — tai muziko 
prof. J. Žilevičiaus pristaty
mas. J. Žilevičius saulėleidžio 
dienas leidžia vienuose sene
lių slaugymo namuose Balti
morės priemiestyje. Sužinojęs 
apie tai, radijo programų vedė
jas dr. R. Sprankle, supažin
dindamas klausytojus su šiuo 
lietuvių muzikos veteranu, 
klausytojams pareiškia, jog 
garbė Baltimorės ir apylinkių 
gyventojams savo tarpe turėti 
tokį žymų muziką. Pasak dr. 
Sprankle, Juozas Žilevičius 
prilygsta Bartokui ir Sme-
tanai. nes jie esą Žilevičiaus 
kuone bendraamžiai. Jie po 
pirmojo pasaulinio karo susi
domėjo etno-muzikologija ir J. 
Žilevičiaus bei kitų muzikų dė
ka nuo to laiko pasaulio muzi
kos srovių neatsiliko ir Lietu
va. Tai amerikiečio muzikos 

specialisto — profesoriaus žo
džiai. Taipgi aukštai jis įver
tino ir žymųjį šių dienų piani-
n o v i r t u o z ą A n d r i ų 
Kuprevičių, radijo bangomis 
nuskambėjus jo pianino kon
certui. Šalia prof. J. Žilevi
čiaus pristatymo, duodamos 
Čiurlionio ansamblio koncer
to, Clevelande suruošto prof. J . 
Žilevičiaus garbei, ištraukos. 

Pusantros valandos prog
rama, skirta Lietuvai ir lietu
viams, nuskambėjusi per pla
čiai klausomą Baltimorės 
radijo stotį, baigiasi, o širdyje 
pasidaro taip miela ir gera: ko
kį kultūros ir meno lygį gali pa
siekti lietuviai, kaip specialis
tai visa ta i gali sulydyti į vieną 
brandų vienetą ir su amerikie
čio muzikos profesoriaus įtar-
pais per radiją amerikiečių ma
sėms pristatyti ir Lietuvos^ ir 
išeivijos muzikinių laimėjimų 
svarbiuosius bruožus. Tai jau 
ne dešrų su kopūstais ir kuge
lio epochos atspindžiai. Tai pa
brėžimas, kad toje epochoje bu
vo, yra ir bus ne tik mūsų 
tautos, bet ir pasaulio kultūros 
istorijoje išliekančių akimir-

Tai buvo nebe pirmoji tokia 
programa per Bal t imorės 
"Showca8e of Nations" prog
ramų seriją. Tikėkime, kad 
Stasės ir Cezario Surdokų bei 
kitų energija nesumažės ir ki
tą pavasarį vėl girdėsim naują 
programą. Žinoma, nemaža 
laiko pareikalauja atrinkimas 
geresnių plokštelių ir istorinių 
informacijų, iš kurių sudaro
mos tokios etninės, kultūrinės 
radijo programos. Bet šis pa
vyzdys rodo, jog norint galima 
viską padaryti. 

K I T A I P RAŠO 
J A U N I M A S 

Mums, vadinamiems spau
dos "veteranams", vieniems 
jau pensininkams, kitiems 
artėjant į tą kategoriją, teko ir 
gal dar teks rašyti apie įvai
rias mokyklas ir universitetus 
baigusį lietuvių jaunimą, di
džiuotis, kad jie gerai kalba lie
tuviškai, kad baigė lituanis
tines mokyklas, priklausė ar 
priklauso lietuvių jaunimo or
ganizacijoms, kelti į padanges 
jų tėvus, kai kuriais atvejais ir 
jų senelius, kokie jie veiklūs, 
dosnūs ir nusipelnę išeivijos 
lietuvių bendruomenės nariai. 
Visa tai buvo kuone neat
skiriama rutina mūsų, vyres
niųjų, aprašymuose. 

Tokias mintis man sukėlė ne
seniai "Drauge" paskelbtas 
jaunos ir gabios lietuvių spau
dos bendradarbės Snieguolės 
Zalatoriūtės straipsnis apie 
studijas baigiančią Vidą 
Mačiukevičiūtę. Aprašyme jo
kių tuščių tauškalų, jokio gar
binimo, o tik paskelbti konkre
tūs darbai, ką jaunoji Vida iki 
šiol yra padariusi. O jų tikrai 
atlikta nemažai, ir visa tai taip 
palankiai skaitytoją nukrei
pia Vidos naudai. Tuščiai ne-
pučiami ir jos nuopelnai lietu
vių tautinei bendruomenei. 
Konkrečiai tik štai kas pasa
koma: "Paskutiniuoju metu V. 
Mačiukevičiūtė yra suprojek
tavusi komunikacijos sistemą 

iJ^ioud to u z an <=Ą mziLCcin 
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

FOR A SAFE AND JOYOUS FOURTH OF JULY 

BANK AT ALL THREE -
Marąuette National Bank 

63rd & Western Avenue 
Drive in Bank 

64th & Western Avenue 
Drive In Facility 

62nd & Pulaski Road 
Member FDIC 

BEST WISHES TO OI R FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A SAFE AND JOYOUS FOl'RTH OF JI LY 

COURTESY OF THE 
M L R P H Y M O T O R E X P R E S S 

P H O N E : 6 8 1 - 1 1 5 0 
2920 SOUTH 19TH A VE., BROADVIEW, ILL. 

MAY THE BELLS OF PEACE RING THROUGHOUT 
OUR COMMUNITY AND COUNTRY ON THIS 

FOURTH OF JULY 
COURTESY OF THE 

GLOBĖ 
TOP PRICES PAID FOR JUNK CARS 

Phone: 296-5568 
?80 OLD HIGGINS ROAD DESPLAINES, ILL. 

COLLAR & LEASH DOG MOTEL 
3537 W. COLUMBUS (SOUTHWEST HWY.) 

CHICAGO, 111. 60652 
737-1323 

BOARDING. GROOMING 
ALL BREEDS 

BY APPOINTMENT FOR GROOMING 

Best Wishes To Our Friends 
And Patrons For A Safe And 

Joyous Fourth of July 
Courtesy of 

SKYVIEW RESTAURANT 
Fine Foods — Family Dining 

Open 24 Hours — Ample Parking 
Phone: 767-1896 

4801 West 63rd St. 
Chicago, 111. 

Best Wishes To Our Many 
Friends for a Safe and Jovous 

FOURTH OF JULY' 
Courtesy of the 

LEITZA DIE & T O O L CO. , INC 
Phone: 271-1408 

5 4 6 2 N. Damen Ave. 
Chieago, 111. 

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
FOR A SAFE AND JOYOUS FOURTH 

OF JLLY COURTESY OF THE 
R I D G E L A N D NURSING HOME 

PHONE: 597-9300 
12550 RIDGELAND AVE., 

PALOS HEIGHTS. ILL. 

Best Vishes To Our Friends 
and Patrons For a Safe and Joyous 

FOLRTH OF JLLY 
Courtesy of 

BARTECKl'S 
PHARMACY 

Accurate Prescription Service 
4259 W. 63rd St.. Chicago, III. 

Tel.: RE-liance 5-5868 

F. P. OLIVO & 
SONS PRINTING 
4306 W. 63rd St. 

Chicago, 111. 60629 
767-1306 

Sočiai & Commercial Printing 
Wedding Invitations 

JAMES VASILIADES 
SHOE REPAIR 
3415 W. 63rd St. 

Chicago, 111. 60629 
925-8942 

Finest Shoe & 
Ali Leather Repair 

BENOIT BROTHERS 
CARPETING 

6540 S. Pulaski 
Chicago, 111. 60629 

581-5054 
Carpeting - Pads - Installation 

Reasonable Prices 

ART & ARDELL REIS 
OF REIS FLORIST 
6238 Cermak Rd. 

Berwyn, 111. 60402 484-6368 
Flovvers of Distinction. FTD & 
Teleflora. Ali Major Credit Cards 
accepted. 

SAY CHEESE 
DELICATESSEN 

4317 Prescott 
Lyons, 111. 60534 

447-1002 
Wisconsin Cheeses-Cold Cuts 

Party Trays-Sandwiches 

SCS LANDSCAPING 
3627 Kenilworth 

Berwyn, 111. 60402 
749-4730 

Complete Lawn Maintenance 
Bush Trimming 
Power Raking 

OLD FASHIONED CANDIES 
6210 Cermak Rd. 

Berwyn, 111. 60402 
788-6669 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

Ali Types of Boxed Candies 

J & J AUTO RADIATOR INC 
CAR COOL 

3057 W. Columbus (Southwest 
Hwy.) Chicago, 111. 60652 

737-5124 
Complete Auto Radiator-Gas Tank 

& Air Conditioner Service 

CHOI INSTITUTE OF KARATE 
Tae Kwon Do 

Southwest Branch 
Charles DeLaRiva 

No Contracts 
3022 W. 63rd, Chicago, 111. 60629 

471-2727 

MARQUETTE 
DRUGS 

2957 W. 63 rd 
Chicago, 111. 60629 

434-9205 
P J PRINTERS 

2711 W. 51st 
Chicago, 111. 60632 

737-7260 
Wedding Invitations-Business Cards 

Forms for Business & Industry 
Call for Additional Information 

ABC CYCLE & HOBBY SHOP 
4540 W. 63rd St. 

Chicago, III. 60629 
735-2666 

Repair any make Bike 
Sell Schvvinn Bikes 

Sell & Buy Lionei Trains 

TOP NOTCH UNISEX 
HAIR STYLING 

6247 W. Roosevelt, Berwyn, 111. 
60402. 484-4701. Mon. & Tues. 30% 
Senior Citizen Discount. Mon. & Tues. 
10 A.M. to 5:30 Th. & Fri. to 8 P.M. Sat. 
10 A.M. to 5 P.M. Appt. not always nec. 

BUYING &SELLING 
GOLD & SILVER 

Coins, Stamps, Watches, 
Medais & Jewelry 
Free Appraisals 

Daru Coin & Stamp 
6455 W. Archer. 586-7666 

S & H FOOD MART 
5733 Cermak, Cicero, 111. 60650 

Imported Olive Oil $6.99 
Roast Lamb & Pork Every Sunday 

Complete Line of Imported 
Food & Liąuor 

656-9757 

ERWIN'S AUTO R E P A I R 
2218 W. 69th 

434-6900 
Complete Auto Repairs 

Mechanical & Body Repairs 
Foreign & Domestic Care 

UNITED AUTO SERVICE 
2423 W. 59th St. 

767-3788 
284-2288 

Complete Auto Rebuilding 
Painting & Trim 
24 Hour Towing 

TRS PORCELAIN REFINISHING 
8914 W. 47th 

Brookfield, 111. 60546 
442-6080 

Bathtubs-Sinks & Tile 
Reglazed in Your Home 

Decorator Colors 

•••-• 

-r 

63rd & CRAWF0RD 
CURRENCY EXCHANGE 

4014 W. 63rd St. Chicago, 111.60629 
767-7636 

Complete Auto License Service 
Instant Renevval of License Platės & 

City Stickers. 

Greetings On This Fourth of July 
SOUTHWEST 

FEDERAL SAVINGS 
Phone: 436-4600 

3525 W. 63rd St., Chicago, 111. 
4062 Southwe8t Highway 

Hometown, 111. 
Phone: 422-4500 

MANOR FEDERAL DrVISION 
Phone: 656-0800 

5830 W. 35th St., Cicero, 111. 

Best Wishes To Our Many Friends 
For A Safe And Joyous 

Fourth of July 
Courtesy of 

SLUDGE REMOVAL 
A N D SEWER SERVICE 

Phone:889-5175 
2315 West Moffat, Chicago, 111. 
Best Wishes To Our Many Friends 

For A Safe and Joyous v 
FOLRTH OF JLLY 

JA MAR JEWELERS 
4915 Oakton Street 

Skokie, UI. 
Phone: 679-O010 

TINO'S PROFESSIONAL 
CLEANERS & TAILORS 

4741 W. 63rd St. 
735-1424 

We Clean Pants S 1.50 
2 Piece Suit $3.00 

Expert Alterations 

Lituanisti kos katedrai Cir
kelyje... V. Mačiukevičiūtės su
projektuotas laiškams popie
rius, kvitai ir brošiūros yra 
vartojami Lituanistikos ka
tedros komiteto... Vida, lanky
d a m a universitetą, atliko rim
tus , gerus profesinius darbus. 
J o s dvasią yra pajutę ameri
kiečiai ir lietuviai". 

Kiek daug pasakyta be tuš
čios panegyrikos. Ar neturė
tume ir mes pasimokyti, kaip 
reikia rašyti. Juk rašinių esmė 
turi būti faktai, o ne panegy-
rika. 

VL.R. 

CALDERONE MUSIC 
6735 Pershing, Berwyn, 111. 60402 

788-5560 
Instruction - Sales - Organ 

Piano - Guitar - Accordian - Drums 
Band Instruments - Violin 

Ist Lesson Free with this ad 

SMELTEKOP QUALITY 
MUSICAL INSTRUMENT 

REPAIR 
6920 W. Roosevelt Rd. Oak Park, 
111. 60304. 848-1075. Woodwind -
Brass - Strings Repaired & Recon-
ditioned. Reconditioned Instruments 
Available. 

BOSS FORMAL 
WEAR 

3837 W. 95 th 
E v e r g r e e n P a r k , 111. 60642 

424-6288 
Best Wishes For A Safe 

And Joyous Fourth of July 
Courtesy of 

MIDWAY PHARMACY, INC. 
(DOLLAR OFF WITH VITAMINS) 

Phone: 767-9155 
4324 West 63rd St., Chicago, 111. 

STANLEY YURKUS 
2448 W. 71st 

Chicago, 111. 60629 
737-5529 

AUDYKLA „ J U O S T A " 
Lithuanian Costumes & gifts 

IAMA STATIONERS 
6305 S. Kedzie 

Chicago, 111. 60629 
776-9102 

Everything for the Office 
Office Supplies 

Drafting & School Supplies 

SHADK SHOP 
3345 W. 95th 

Evergreen Park, 111. 60642 
424-4780 

We Sell & Repair 
Ali Shades & Blinds 

Custom Shades our Specialty 

PARK FOOD & 
LIQUOR MART 

2610 W. 7l8t 
Chicago, 111. 60629 

776-1821 
Buy American 

MEN & WOMEN'S 
HAIR STYLING 
Z-HAIR PLACE 

4422 W. 63rd St. 
Chicago, 111. 60629. 585-1300 

Electrolysis Studio 
581-0990 

P & M AUTO REBUILDERS 
3543 W. 63rd St. 

Chicago, 111. 60629 
776-1060 

Free Loaners 
10% Discount up to $100 

With this ad 

KUHL's TRUE VALUE 
HARDWARE 
2558 W. 63rd 

Chicago, 111. 60629 
476-3450 

Complete Paint -
Plumbing & Electrical Supplies 

VAL VACUUM 
CLEANER CO. 

5408 W.95th 
Oak Lawn, 111. 60453 

424-5672 
Sales - Service - Parts 

Discount Prices 

BEVERLY VENETIAN 
BLIND MFG. CO. 
12708 S. Western 

928-8600 
Blinds-Shades-Shutters 

Cleaning-Retaping-Recording 
Complete Service 

PAR'S SALES & SERVICE 
8926 Ridgeland 

Of.k Lawn, 111. 60453 
599-6900 

Repairs of Washers - Dryers - Rangės -
Refri^rators — Air Conditioners. In 
Kome or Drop Off Service. 

SUMMIT TOOL RENTAL 
5707 Archer Rd. 

Summit, 111. 60501 
458-0436 

Near 55th & Harlem 
Trailers — Tow Bars — Hitches 

Hour — Day — Week 

FRESH AIR CREATIONS 
5913 S. Kedzie 

737-3900 
4 Operators to Serve Your 

Family Hair Care 
Senior Citizen Discounts Tues. & Wed 

Open Tues. Through Sat. 

ST. ANNE'S SHOP 
Ford City Shopping Center 

Chicago Ridge Mali 
Brementowne Mali 

Religious Articles.GeneraJ Gifts 
Free Pen with any Purchase 

And This Ad 

•I 

t 

M 

I 
St 
m 
'm 
* 

I 
•:• 

I 

f-. 

•-
n 
M 
-% 
•» 
» 

3 

JURGAITIS SERVICE CO. 
5553 S. Moody, Chicago, 111. 

767-8952 
Taiso, aptarnauja ir įrengia visų rūšių 
komercinius ir namams skalbimo ir 
džiovinimo mašinas. 

MARIO OF ITALY 
Unisex Hair Styling 
3251 W. 63rd St. 

Chicago, 111. 60629 
434-0915 

Hair Styling for Entire Family 
Appointment not ahvays necessary 

HAIR AFFAIR BEAUTY SALON 
6111 W. Roosevelt 
Cicero, 111. 6065O 

863-9678 
Under New Ownership * 

Free Conditioner with this ad only 
Reasonable Prices 

TRENDSETTERS 
BEAUTY SALON 

6333 W. 26th 
Berwyn, 111.60402 

795-9339 
Wednesday is Senior 

Citizen8 Discount Day 

HERITAGE MOBILE WELDING 
2332 S. 58th Ave. 
Cicero, 111. 60650 

863-1776 
24 Hour Emergency Service. Ali Types 
of Handling, Construction Equip. 
Household Welding. 

ECONOMY GROCERY 
3201 W. 63rd PI. 

Chicago, 111. 60629 
778-0304 

Fresh Fruit & Vegetables 
Fresh Lamb 

Groceries 

FAMILY R V. Center 
6027 S. Cicero 

Chicago, 111. 60638 
284-0771 

Used R V. Sales 
Supplies & Repairs 

Truck Caps 

II BROTHERS MUSIC 
7005 S. Pulaski 

Chicago, 111. 60629 
581-5053 

Lessons any Instrument 
Lighting & Sound Rentals 

Repair Service 

TOM'S APPLIANCE 
REPAIR SERVICE 

448-9236 
Washer-Dryer-Dishwasher Repair. No 
Extra Charge for Eve. or Weekends. 
New & Used Washers & Dryers for 
Sale. Guarantee on all Parts & Labor. 

AIRPORT GLASS & 
MIRROR CO. INC. 

6115 S. Cicero 
Chicago, 111. 60638 

585-1000 
All Types of Glass 

ROBERT SPITKOVSKY 
STATE FARM AGENT 

Serving All Your Insurance Needs 
Auto-Life-HomeHealth 

2717 W.71st 
Chicago, 111. 60629 

737-8692 

CRAWFORD A U T O P A R T S 
6425 S. Pulaski 

735-4484 
Free Screwdriver with any 

Purchase & This Ad 
Complete Auto Parts & Repairs 

PUTRIM'S MEAT MARKET 
1 4 4 6 S. 4 9 t h Ct. 

C i c e r o , 111. 6 0 6 5 0 
6 5 2 - 7 5 2 9 

Home Made Skilandis 
Fresh Lithuanian Sausage 

SUBURBAN ORGAN STUDIOS 
2834 NVisconsin 

Berwyn, 111. 60402 
788-1285 

Special Beginner Classes Start 7-15-82. 
Also Advanced Instructions 

Also Rentals. 

ROYAL K-9 DOG GROOMING 
2407 S. Laramie 
Cicero, 111. 60650 

656-6664 
Largeor Small We Trim them all. Royal 
Treatment & Tender Loving Care. 
Closed Thursday & Sunday. 

T O P S IN TOWN 
HAIR STYLISTS 
6 3 4 6 S. Pu lask i 

5 8 1 - 1 8 9 5 
Styling for Men & Women 

Open Sundays 

RICH PROSZEK 
PLUMBING CO. 

3211 W. 94th Evergreen Park, UL 
6 0 6 4 2 . 422-2294 . Plumbing -
Heating — Water Heaters — Power 
Sewer Rodding — Fast Service. Dis-
tributor of Moen Faucets. 

U~i 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Fourth Of July From the 

BERWYN PET SHOP 
Full line of Pet needs 

Also Live Pets 
Phone: 749-0660 

2829 So. Harlem Ave., Berwyn, 111 

LUV STYLISTS 
5944 S. Pulaski 

Chicago, 111. 60629 
767-9023 

Women's Hair Stylists. Senior Citizen 
Discount Tues. & Wed. Appointments 
not always necessary. 

MT. GREENWOOD 
FLORIST & GREENHOUSE 

3942 W. l l l t h S t . 
Chicago, 111. 60655 

779-1355 
Flovvers for all Occasions 

We Accept Visa & Master Card 

HAIR PERFORMER 
3428 W. 63rd St. 

476-1200 
$5.00 off on hair 

shaping & styling 
50% off on Perms 
With this ad only 
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TROY L A N E 
B E A U T Y S A L O N 

6 3 0 8 S. Troy 
4 3 4 - 6 7 7 6 

Hair Styling for Women. Appoint
ment not alvvays necessary. 

JUST CLASS 
3410 W. 79th St. 

476-3320 
Hair Styling for the 

Entire Family 
Open Monday thru Saturday 

Tues. & Wed. Senior Citizen Days 

MILISA'S TOUCH OF 
CLASS BEAUTY SALON 

6243 S. Kedzie 
778-2800 

Open Tuesday thru Sunday 
Tues. & Wed. Senior 

Citizen's Days 
RED WING SHOE STORE 

5944 Cermak Rd. 
Cicero, 111. 60650 

652-8448 
Work, Sports, Safety, & Liesure Shoea 
10% Discount on any Purchase with 
this ad only — Expires 7.8.82. 

IMMACULATE 
CONCEPTION CHURCH 

Chicago, 111. 60631 
775-3833 

Rev. John Ormechea C.P. — Pastor 
GEE SPORTS LOFT 

2600 W. 79th St. 
778-6700 

Your lst Stop on Paths to Adventure 
Hunting. Fishing, & Camping Eąuip-
ment, Rainwear — Rod & Reel Repaira. 
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KETURI 
CHARAKTERIAI 

Balys Pavabalys 

Sukišo velnias 
keturis narsuolius: 
žemaitį, dzūką, ir 
n e p a b ū g u s i u s 

į maišą 
aukštaitį, 

suvalkietį, 
su j u o 

Ar ne stachanovietiškai dirbam? 
Redaguoja dx. K. A. Dagy* Alvydas Jonaitis, „Šluota* 

Politinės rimties valandėlei 

VEIKSNIAI IR JŲ DERINIAI 
(Gramat i ška i kalbant) 

Turėjau retą malonumą ir 
Išimtiną privilegiją susitikti 
su rimtai nusiteikusiu, į 
gyvenimą žiūrinčiu pusėtinai 
sveiku žvilgsniu profesorium 
Melchijoru Bambaliu. Jis, 
s t e b ė d a m a s l i e t u v i š k ą j ą 
veiklą iš tam tikrų sunkiai 
pasiekiamų vidutiniam pilie
čiui aukštybių, neklystančiai 
sugeba gvildenti mūsų veiks
nių (ir tarinių, bei visokių 
aplinkybių) tarpusavio ryšius 
ir autoritetingai nagrinėja jų 
struktūrinę sąrangą. 
Kl. Ar jums priimtina dabar
tinė lietuviškųjų veiksnių sudė
tis ir a r ji pilnai susiformavusi 
laiko diktuojamiems uždavi
niams atlikti? 

At s . Jokios abejonės. Mūsų 
viršūnės taip suderino savo 
veiklą ir struktūrą, kaip geras 
stilistas tai padaro su grama
tiniu sakiniu. Kitaip sakant , 
veiksnių konglomerate y r a ne 
tik veiksnys, bet ir tar invs. ir 
'papi ldinys, ir p a ž y m i n y s , 
vietos, la iko ir k i tok ios 
aplinkybės. Ko daugiau norėt? 

Kl . Ar galite idetaliau? 

Ats . Mūsų veiksnių sąran
goje svarbiausią vietą, kaip ir 
gramatikoje, užima veiksnys. 
3iuo metu juo pasivadino 

likas. Rinkiminė technika ir 
aritmetiniai ėjimai užtikrina 
kelią į atsakingas viršūnes. 
Visai nesvarbu, kad vėliau 
įkopusiems į viršūnes kala
mos vinys į galvą. Svarbiau
sia, kad galima pasakyti „aš", 
„mes", „tiktai aš", o tie, kurie 
stovi pakalnėj — nežymūs 
„jie". Dar labai svarbu išlaiky
ti status quo, garantuoti tęsti
numą. 

Kl . Kalbėjote apie veiksnį, o 
kas gi būtų tarinys? 

Ats. Tariniu reikia laikyti 
Bendruomenę. Taisyklingam 
sakiny veiksnys be tarinio 
nieko nereiškia. Bendruomenė 
gyvena veiksmažodžiais: eina, 
dirba, rašo, skambina, įtiki
nėja kongresmanus, prezi
dentą, protestuoja, demonst
ruoja. J a i sve t imi tokie 
išsireiškimai, kaip „manęs", 
„sau", „man". Kaip matote, 
tai labai nepopuliarūs darbai , 
kurių visuomenė negali nei 
pamatyti, nei pakankamai 
įvertinti. Tai žmonės, kurie 

rašinėja visokius memorandu
mus, biuletenius, raštus, ren
gia šventes, vietoj poilsio 
pluša naktimis, skiria tam 
atostogų savaites. 

Kl . Kokią vietą skiriate 
Altui? 

A t s . Rimtas klausimas. Sa
kyčiau, jog jam tektų pažymi
nio rolė. Pažyminys parodo, 
pabrėžia, kas turi ar neturi tei
sės rūpintis Lietuvos reika
lais. Altas turi šviesią praeiti, 
dabar tik ir semiasi stiprybės 
iš anų laikų, gyvena iš gerų 
nuošimčių. Anksčiau ėjęs 
veiksnio pareigas, savo įpė
diniui nežada kenkti. Leidžia 
veiksniui po išeivijos dir
vonus važinėti lietuviškom 
akėčiom, o pats stumiasi 
amerikietiškom vežėčiom. Išti
kimai laikosi visų šio krašto 
taisyklių. 

Kl . O kaip su lietuviškuoju 
jaunimu? 

A t s . Tai papildinys, norįs 
nušluostyti nosis visiems, 
apsiavusiems ir basiems. 

Kl . Paskutinis klausimas: 
koks veiksnių santykis su 
tauta? 

Ats . Visi veiksniai sutinka, 
kad tauta yra svarbus (ar net 
labai svarbus) priedėlis, gal 
,/.k pr iešdėl is . Laikomasi 
praktiškos taisykles: nesikišti 
į tautos darbo laukus, nes ir 
.-uita nesikiša ir negali kištis į 
veiksnių sferą. Tautos parei
ga — kentėti ir kovoti prieš 
okupantą, o išeivijos — rūpin
tis, kad vaikai ir vaikų vaikai 
būtų sotūs, laimingi ir retkar
čiais prisimintų, jog jie kilę iš 
garbingos lietuvių tautos Dar 
reikia ir svarbu painformuoti 
tautą, kad ir išeivija kovoja 
pirmoj eilėj už savo teises, ne 
su kokiu priešu, bet tarpusavy 
už teisę kalbėti tautos vardu. 

P a d ė k o j a u p ro feso r iu i 
Melchijorui Bambaliui už 
labai turiningas mintis, o jis 
atsiprašė, skubąs į veiksnių 
vakarienę, kur bus pjausto
mas šešių pėdų aukščio tortas 
ir bus iškilmingai paminėta 
būsimojo tautos vado kažko
kia labai reikšminga sukak
tis. Spausdamas ranką, prašė 
skaitytojus daugiau pamedi
tuoti, prieš darant nebūtinai 
teisingas išvadas. 

Damazas Spyglys 

Kasdienė "Margučio" 
programa 

WNIB radijo stoties prane
šėjas: 

... This program directed by 
Mister Patras Patruthes... 

Toliau girdimas prezidento 
Smetonos maršas. Maršo me
tu galima papusryčiauti arba 
praleisti paraduojantį pės
tininkų pulką, husarų eskad
roną ir gal dar spėtų prasmuk
ti vienas kitas šarvuotis. 

Labas rytas, gerbiamieji 
klausytojai... Kas ir kur trum
pai... 

Muzikinės programos pra
džiai dainuoja Kuodas ir 
Galijotas (nuolatiniai dai
nininkai. Red.). 

Šiuo metu temperatūros vi
durkis dvidešimt laipsnių šal
čio. Platesnį oro pranešimą gir
dėsite vėliau. 

Džei Džei vaistinėj gauna-
mios trejos devynerios ir kito-
kos gydomos žolelės. 

Dabar žemaičių žemės liau
dies poetas Bagduons skaitys 
savo poeziją. 

Bagduons (skaito): 

. Žemaitėj es laukaa, 
Baltas dynas, » 
Toštes gatves, 
Balts žyds, 
Kaliedų ruomansas, ir t.t. 

(Girdime muziką. Kas groja, 
ką groja, nesakoma. Greičiau
siai pasiutusią žemaitišką pol
ką). 

Š i a n d i e n t i k r a i y r a 
penktadienis, birželio ketvir
toji, ne ketvirtadienis, birželio 
trečioji. 

Tiesiog svaigsta galva nuo 
tokių nepaprastų linkėjimų, 
kad 2982 metais prie mikrofono 
sėdėtų Petras Petrutis! 

Mielos ponios ir panelės, pas 
William A. Lewis dabar ne
paprastas išpardavimas. Tik
ras kailis, žieminis paltas tik 
už 1795 dolerius. Tai nepap 
rastai žema kaina. 

Parama, didžiausia krau
tuvė. Paramos lentynos lūž
ta... 

Dar kartą girdėsite dainuo
jant Kuodą su Galijotu. 

A ve Marija . Dainuoja 
Povarotti (su angelų choru). 

Malonaus savaitgalio... 
You b e e n s i s t e n i n g 

"Margutes", ... directed by 
Patras Patruthes (stoties 
pranešėjo balsas). 

IS OK. LIETUVOS 

Tardytojas: 
— Kokios, pilieti, tamstos 

pažiūros į komunistinę sis
temą? 

Tardomasis: 
— Tokios pat, kaip ir 

tamstos, tardytojau, nedarbo 
metu. 

NUSIVYLIMAS 

Jauna moteris, stumdama vai
kų vežimėli, skundžiasi savo drau
gei: 

— Štai tas automobilis, kuri 
man žadėjo vyras prieš vedybas. 

N A U J A S 
' KVAILUMO 

R E K O R D A S 

Ok. Lietuvos pogrindžio 
spaudoje rašoma, kad Vilka
viškio gimnazijos VIII klasės 
auklėtoja Durneikienė komjau
nimo susirinkime aiškino, jog 
mokinys Arvydas Juška Šilu-
von vyko tik norėdamas 
nuversti tarybų valdžią. Ar tas 
gimnazistas norėjęs ar neno
rėjęs nuversti valdžią ir dėl to 

'vykęs Šiluvon, nežinome, bet 
aišku ir kiekvienas dabar gali 
žinoti, kad tai bolševikinei 
auklėtojai pavardė labai tinka, 
nes kvailesnio aiškinimo nebū
tų sugalvojęs nė pats Leninas. 

Didelė naujiena: 
DR. GRIGAITIS 

MIRĖ 

\£> 
Sulaikyk rusus! 

Iš meksikiečių spaudos 

JUNTUPANE ir 
NETUPRANSU 

Arba A. Plioplio poezija 

juntupane 
juntunepa 
junpatune 
junpanetu 
junnetupa 
junnepatu 

tupransune 
tuprannesu 
tusupranne 
tusunepran 
tunepransu 
tunesupran 

netupransu 
netusupran 
neprantusu 
nepransutu 
nesutupran 
nesuprantu 

(ir U. ) 
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Dėžes mes pradėjome dirbti 
kompleksiniu būdu: vienas dar
bininkas paduoda lentelę, kitas 
— plaktuką, trečias vinį, o 
ketvirtas tą vinį įkala. 

I š pa s i s akymo Vilniuje 

IS MOKYKLINIŲ 
RASINIŲ 

Atostogų metu aš padėsiu 
tėveliams: nešiosiu vandenį, 
kaposiu malkas ir ki tus 
daiktus. 

Aš mėgstu biologiją, nes ji 
turi įvairių skanėstų: tokių, 
kaip kiškis, kurapka ir kt. 

„Naujienos" 1982 gegužės 28 
dieną rašo, kad „Dr. Grigaitis 
— Aušros sūnus iškeliavo 
Amžinybėn" . Cituojame: 
„Tokiu užsigrūdinusiu kovo
toju buvo šiomis d ienomis 
(„Spyglių" pabraukta) miręs 
Dr. Pijus Grigaitis". Ir kaip 
mes, kvailiai, to nežinojome. 
Visą laiką manėme, kad dr. 
Grigaitis mirė ir buvo palai
dotas 1969 metais, o jo sostą 
paveldėjo Martynas Gudelis. 

UŽJAUČIAME 
NELAIMINGUOSIUS 

„Darbininkas" (VI.25) rašo: 
„...Triukšmingai ir labai grei
tai praėjo rezoliucija apie 
pabaltiečių laisvės dieną... 
nespėjom net suvokti... idėją 
iškėlė Baltų Laisvės Lyga, dar 
pasitelkė ir Hannaford fir
mą... veikla buvo labai plačiai 
išvystyta, suderinta, tiesiog 
profesiniu tikslumu atlikta... 
firma suorganizavo platų 
informacijos tinklą. Ieškojo 
žmonių, kurie galėtų paskam
b i n t i v i e n a m a r k i t a m 
kongreso atstovui, net nurodė, 
kur skambinti, ką kalbėti, ko 
reikalauti. 

„Buvo balsų, kurie sakė, kad 
samdinių talkos šiame žygyje 
nereikia". 

Rezoliuciją, kaip žinome, 
pasirašė prezidentas, virto 
įstatymu. Tai labai gerai. Tik 
viena bėda, kad kai kurie dide
li veiksniai ir vadai dėl to liks 
nelaimingi, pirmiausia, kad ne 
jie tai sugalvojo ir pravedė, ir 
kad buvo ieškoma profesiona
lų amerikiečių pagalbos. Juk 
buvo garsiai tvirtinama, kad 
nieko iš to nebus gero. 

pabendraut i . Pradžiugęs 
velnias prikūlė gerai visus ir 
laukia, kas bus. 

Aukštaitis tuoj pat išlindo iš 
maišo ir pabėgo. Aukštaičiai — 
baikštūs žmonės. 

Dzūkas, nemėgstąs būt i 
vienas, o išlindęs iš maišo 
mindžikuoja vietoje ir neina. 

Nustebęs velnias paklausė, 
ko jis laukia. 

— Laukiu, gal kas išlindęs 
eis namo, tai eisiu ir aš drauge! 

Suvalkietis išlindęs niekur 
nebėgo, tik laiko maišą ir 
nepaleidžia. Velnio paklaus
tas, ko jis taip įsikibęs į tą 
maišą, atsakė: 

— Laukiu, kol išlips žemai
tis, tai pasiimsiu sau maišą. 

Tačiau vargšas nesulaukė, 
nes žemaitis iš maišo nelindo 
(žemaičiai žinomi užsispy
rėliai!). 

Velnias paklausė, ko jis čia 
viduj tupi. 

— Nelipsiu laukan: kas 
mane čia įkišo, tegu ir 
ištraukia, — atsakė brolis 
žemaitėlis. 

PAVOJINGA OPERA 

Pagaliau ir Kinijoje buvo 
leista pastatyti vakarietišką 
operą. Pirmai pradžiai pasi
rinko Bizet „Carmen". Operą 
statė iš Prancūzijos atvykę keli 
specialistai priešaky su diri
gentu Perisonu. Premjera buvo 
sausio mėnesį Pekine. Bilietai 
buvo išdalinti tik įtakingiems 
ir patikimiems partijos veikė
jams. Po penkto spektaklio 
opera buvo uždrausta, mat 
partiečiai pastebėjo operoje 
porą žalingų, nesuderinamų su 
komunistine ideologija faktų. 
Pirmiausia vyriausiasis veikė
jas, Don Choze, dezertyruoja, 
ir tai gali sumažinti discipliną 
kiniečių kariuomenėje. Antra 
— operoje didelį vaidmenį 
vaidina meilė, o tai priešta
rauja komunistinės ideolo
gijos principams, nes visuose 
vadovėliuose aiškiai parašyta, 
kad virš visų kitų meilių aukš
čiausia meilė gali būti tik parti
jai. 

ASMENYS IR 
AŠMENYS 

Tokia pas mus politika, 
Kad ieškom uis kramtyti ką. 
Gražiai mes kramtom asmenis 
Ir traukiam juos per ašmenis. 

Jei priešo nesurandame, 
Išrasti jį mes bandome. 
Ir puolame, ir ginamės, — 
Kas priežas — vis nežinom 
mes. 

Brolau, teisybę mylintis, 
Nereikia daug čia gilintis: 
Imk peilį, nors atšipusį 
Ir „karą" kelk abipusį. 

Graži ta mūs politika, 
Kada jinai palyti ką: 
Galvų netenka asmenys, 
Galvoti ima ašmenys. 

Biurokratijos pavyzdys: pas viršininką patekti su papras
čiausiu raštu reikia pereiti daugybę kliūčių. 

. Iš sovietinės spaudos. 

Kai giljotinavo 
karalių Liudviką 
neteko galvos. 

prancūzų 
XVI, jis 

Ir jis nustojo domėtis „Jo seimininko balso" plokštelėmis. 
Ii britų spaudos 

Gražuolės pasens ta per 
metus. 

Be rn . Brazdžionis 
(rašytojų suvažiavime) 

Ežys ir lakštingala — tai 
g y v u l i a i , ku r i e p a d e d a 
sodininkui suėsti vabzdžius.* 

Aukščiausia gyvybės forma 
yra žirafa. 

DĖL AUTOMOBILIO 
KALTES 

Prie dangaus vartų susitiko 
amerikie t is , p rancūzas ir 
rusas. Pradėjo šnekėtis. Paaiš
kėjo, kad jie ten atsidūrė dėl 
automobilio kaltės. 

— Lėkiau šimtą mylių grei
čiu, kai sprogo padanga. Ži
not, kas po to atsitiko, — 
pasakė amerikeitis. 

— Aš su mergina sėdėjau 
mašinoje prie Seinos krantų. 
Netyčia koja paspaudžiau 
gazo pedalą ir atsidūrėm upėje. 
Tiik ją išgelbėjo, — paaiškino 
prancūzas. 

— O aš dešimt metų tau
piau automobiliui nusipirkti ir 
miriau badu, — užbaigė kalbą 
rusa*. 
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I bendrą mėsos planą įeina ir 
kolūkiečių mėsa. 
Iš vieno kolchozo pranešimo. 
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Britanijos liūtas. 
Iš indų spaudos 

Jonas Minelga 

DU BROLIUKAI 
DOBILIUKAI 
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IDEALISTAS 

Visi pažįsta idealistą, 
Užsukt į smuklę jisai nedrįsta, 
Galvoj idėjos, kišenėj — sky

sta! 
Tą bepinigį visi pažįsta. 
Dažnai jis kalba apie kultūrą, 
Apie romaną, apie skulptūrą, 
Apie K. Pakštą ir jo Hondūrą... 
Ne apie banką, ne apie mūrą. 
Rytojum tiki ir juo gyvena. 
Į dešrą moja — ne dvasios 

peną, 
Be žodžių eina, kai kitas stena, 
Padangėn kelia visokį meną. 

AMERIKONAS" 
„Yankee doodle" traukiu, 
Kaisdamas nuo alaus 
Ir putelę baltą 
Nuo barzdos valaus. 
Aš — amerikonas! 
(Kumštį tuoj keliu, 
Kai mane vadinti 
Ima dzūkeliu). 

Doleriai kišenėj 
Čeža — na, tegu! 
Jų, ne kokio Vilniaus 
Meile aš degu. 

• 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba pasirinko šūkį: 
„Vyskupas statė koplyčią, o 
Bendruomenė katedrą". 

„Mūsų žinios", 1981.XII.20 

i 

KIAULĖS KULTŪRA 
NEIŠNYKO 

Lietuviškoje tautosakoje, ne
paisant nepalankios nuo
taikos kiaulei, jos kultūra nėra 
išnykusi be pėdsakų. 

Kun. Vyt. Bagdanav ič ius , 
, , K u l t ū r i n ė s g e l m ė s 

p a s a k o s e " 

Jei tu esi 21 metų, dirbi ir 
uždirbi per metus 13,000 
dolerių ir planuoji dirbti iki 65 
metų amžiaus, tai kol baigsi 
skaityti tai, ką čia apie tave 
rašau, federalinė vyriausybė 
per tą laiką išleis daugiau 
negu tu sulauksi savo pensi
jos ir per tą laiką uždirbsi, 
žinoma, jei atlyginimas paliks 
toks, koks šiandien. 

Reader's Digest 

— Dabar jūs tikite, kad mačiau 
skraidančias lėkštes? 

IS prancūzų spaudos. 

» h 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. liepos mėn. 3 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE PATIKSLINIMAS 

močiutė Birutė Paprockienė iš daina. Tai yra didelis tėvų nuo-
New Yorko. pelnas ir pavyzdys kitiems. 

Novickiu šeima pasižymi S. D. J. 
Francisco lietuvių kolonijoje 
tuo, kad jie ypač sėkmingai su
gebėjo įkvėpti savo vaikams Birželio 15 d. "Drauge" til-
lietuvišką dvasią. Vietovėje, pusioje korespondencijoje "Po-
kur nėra lituanistinės mokyk- pietė su kompozitore" yra įsi-
los ir tik mažas būrys lietuvių, terpusi klaida: pavardė — 
jų šeimos ratelyje skamba tik vietoje E. Pažiūrienė, turi būti 
lietuviškas žodis, lietuviška E. Pažėrienė. 

Los Angeles š v . Kazimiero parapijos Lietuvių 
Dienoje solistė Dana Stankaitytė dainuoja su vie
tiniu vyrų kvartetu. Iš k.: sol. Dana Stankaitytė, 

Br. Budriūno, duetą iš op. "Ca-

Polikaitis, Bro-

L I E T U V I Ų D I E N A 

Prieš 29 metus Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas prel. J. 
Kučingis įvedė tradiciją — kas
met birželio mėnesy ruošti Lie
tuvių Dieną. J i švenčiama pa
rapijos vardu (rugsėjo mėn. j 
Los Angelėj dar būna ruošia- i 
ma L. D. Lietuvių Bnedruome- i 
nės vardu). Šiemet parapijos j 
ruošiama L. D. įvyko birželio 
20 dieną. J i buvo plačios apim-
ties — panaudota proga pa- j 
gerbti Los Angelėj gyvenantį ( 
poetą Bernardą Brazdžionį, i 
šiemet švenčiantį amžiaus 75 
metų sukaktį. Iš ryto parapi- Į 
jos kieme buvo pakeltos vėlia- < 
vos. Šv. Mišias koncelebravo j 
kunigai dr. V. Bartuška, dr. P. 
Celiešius ir A. Nockunas. Gie
dojo Br. Budriūno vadovauja
mas choras ir solistai R. Dab-
šys ir A. Polikaitis. Buvo 
giedamos Bern. Brazdžionio 
sukurtos religinės giesmės. 

Popiet iškilmės buvo tęsia
mos Marshal mokyklos audi
torijoj. Scena paruošta gana 
orginaliai, — buvo pavaizduo
ta storų medinių rąstų pilis su 
aukštyn kylančiais laiptais. 
Scenos gilumoje — meniškas, 
Pr. Gasparonio sukurtas, kry
žius. Šiais laiptais iš aukšty
bių žemyn į sceną, publikai 

valleria Rusticana" — P. Mas-
cagni ir duetą iš op. "II Trava-
tore" — G. Verdi. 

Po to poetas B. Brazdžionis, 
su vaizdžiais interpretavi
mais, kartais pridėdamas ju
moro, skaitė savo ankstyves
nių ir vėlesnių poezijos 
kūrinių. Solistė D. Stankaitytė 
su losangeliečių kvartetu — R. 
Dabšiu, Em. Jarašiūnu, A. Po-
likaičiu ir Br. Seliuku padai
navo fragmentą iš dainos "Ma
no protėvių žemė", žodž. B. 
Brazdžionio, muzika Br. Bud
riūno. Visam koncertui akom
panavo Raimonda Apeikytė. 
Visi dalyviai sugiedojo Lietu
vos himną. Baigiamą kalbą 
pasakė šios šventės ruošėjas 
prel. J. Kučingis. Visa ši dvi
guba šventė praėjo įspūdin
gai. Graži šventės atrakcija bu
vo Los Angeles lietuvių 
menininkų suruošta meno pa
roda. Parapijos mokyklos kla
sėse buvo išstatyti meniški 
darbai, daugiausia tapybos 
žanro, o taip pat audinių, 
skulptūros, keramikos bei pa
puošalų. Dalyvavo šie meni
ninkai: Jonas Andrašiūnas, 
Ilona Brazdžionienė, Giedrė 
Gustaitė, E. Matulaitienė, K. 
Mikėnas, H. Misiūnas, A. Pet
rauskas, Jurgis Šapkus, J. Šla-
pelytė ir Petronėlė Valiulienė. 

Rimtautas Dabšys, Antanas 
nius Seliukas ir E. Jarašiūnas. 

Nuotr. L. Kanto 
meniją, o Fort Point muziejuje 
ir parke buvo miškininkų pa-
gelbininkė. 

Liudytė neatsiliko ir lietu
viškoje veikloje — jau 12 metų 
priklauso skaučių organizaci
jai, beveik kas vasarą stovyk
lavus L. A. skautų stovykloje 
"Rambyne", 2 vasaras "Ra
ko" stovykloje ir baigė "Ginta
ro" mokyklą Toronte. Trejus 
metus šoko San Francisco šo
kių grupėje "Vakarų Vaikai" ir 
dalyvavo 1980 m. Šokių šven
tėje. Birželio 11d . Liudytė bu
vo pristatyta Los Angeles Lie
tuvių rengiamame Abiturientų 
baliuje. 

Liudytė studijuos Califomi-
jos universitete Davis, maž
daug 100 mylių į šiaurę nuo S. 
Francisco. Pasirinktoji moks
lo šaka yra ekologija, gamtos 
turtai ir žurnalistika. 

Šią vasarą Liudytės šeimoje 
buvo dar keletas švenčių — tė
veliai Sigitas ir Kristina (Pap-
rockaitė) Novickiai birželio 3 
d., atšventė 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, sesutė Bri
gita baigė 8-tą skyrių, o broliui 
Dariui St. Ignatius gimnazija 
pasiūlė pilną 1 metų stipendi
ją, kaip išskirtiniam mokiniui, 
abiejų užbaigtuvėse dalyvavo 

I N V E S T U O K I M E 
Apsaugokime ir padidinkime savo santaupas ! 

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

Pageidaujantieji daugiau informacijų prašomi rašyti šiuo 
adresu: VoMemar A. Strasdas, Vice-President — Investments, 
Shearson/American Express, POB 167, Palm Beach, Florida 
33480. 

Tel. 305—655-7850; 800—327-6322 US Toli Free 
800—432-3735 FL Toli Free; RCA Telex 232221 SHE UR 
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COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

Iicensed by VNESHPOSYUOR4S 

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį mėty 
skubiai Ir tiksliai aptarnauja 

savo skaitlingi klijenfūrf siunčiant 
DOVANAS-SIUNTINIUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ 

ESTONIJĄ, UKRAINIJĄ ir 1.1. 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS 

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis 

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

40 East 49th Street. (Corner of Madison Ave.) 
NEW YORK, N.Y. 10017 

Tel.: (212) 758-1150, 758-1151 

SKYRIAI: 

plojant, klebonas atvedė poetą j Gausus menininkų šioje paro- j smngk 

DOUGLAS ROOFIN'G COMPANY 
Expert Re-Roofing. Built up asphalt, 

es, Tar & Gravel. Complete 
ir čia tautiniais drabužiais pa- , d 0 j e dalyvavimas ir jų darbų JTear-offs. Chicago and Suburbs. 
s i n u o š n s i mprtrjaitp i tp ikp i a m I : : _ . xi x.. ' sipuošusi mergaitė įteikė jam j įvairumas yra ryškus pažy 
rožę. Buvo labai gražus vaiz- | m ys mūsų tautiečių kūrybin 
das. Poetas kurį laiką skelb
damas sparnuotą meno žodį, 
lankėsi lietuviškose kolonijose, 
rytinėje JAV daly ir Kanado
je; tad šis scenos vaizdas buvo 
interpretuojamas, kaip jo grį
žimas į Los Angeles, pas sa
vuosius. 

Koncertuoti buvo atkviesti iš 
Chicagos iškilūs solistai Dana 
Stankaitytė ir Algis Grigas. 
Šventės iškilmingumui paryš
kinti programa buvo pradėta į 
Ant. Polikaičiui sugiedant 
JAV himną. Sveikino Lietu
vos gen. garbės konsulas V. 
Čekanauskas. Programą pra
vedė aktorius Algimantas Že
maitaitis. Skambus dramati
n i s s o p r a n a s D a n a 
Stankaitytė solo padainavo 
"Saulelė raudona", harmoni
zuota J. Tallat Kelpšos, "Rū
ta", žodž. K. Binkio, muz. J. 
Gruodžio, "Ar atsimeni" — A. 
Račiūno, "Veronikos rauda", 
iš op. "Paskenduolė" — V. 
Baumilo, "O naktužė rami", iš 
op. "Gražina" ir iš tos pat ope
ros — "Ką veikt dabar" — J. 
Karnavičiaus, arija iš op. "Ma-
non Lescaut" — G. Puccini. 
Antrasis solistas, sodrus dra
matinis baritonas Algis Gri
gas solo padainavo "Mano 
gimtinė", žodž. Maironio, muz. 
A. Kačanausko, "Augo puti
nas" — St. Šimkaus, "Oi kas" 
— irgi St. Šimkaus, Udrio dai
ną iš op. "Pilėnai" — V. Klo
vos, ir "Jauno bajoro da ina" — 
iš op. "Gražina" — J. Karnavi
čiaus, prologas iš op. "I Pag-
liacci" — R. Leoncavallo. Abu 
solistai duetu padainavo "Auk
siniai lapai" iš op. "Sidabrinė 
diena", žodž. A. Kairio, muz. 

gumo ir jų veiklumo. 
J. Kuprionis 

LIUDYTĖ NOVICKYTĖ 

TEL. 925-8440 

cEffiiiiiitittiif•ttiiiiTailtiiiiiiiiifiiuiliii: su i 
S 0 P H I E B A R Č U S 

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

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama is nuosavos stud.jos 

Marquette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7199 So. Mapie*wood A v i . 
Chicago. £L 00629 
Tel. — 778-1543 

Miiiiiihi3imiiiiiiHiiiimmiiiiiiiiiiii!t;;:j 

AppIe-VaUey, Minn. 55124 
New York, N. Y. 10003 
New York, N. Y. 10011 
Hackensack. N. J. 07601 
So Boston, Mass. 02127 
Chicago, UI. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46808 
Grane Rapids, Mich. 49504 
Bridgeport, Conn. 06610 
Hartford, Conn 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Montebello, CA 90640 

Miami Beach, Fla. 33139 
New Haven,, Conn. 06511 
\ewark, N J. 07106 
PhOadelphla, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh. Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Won:ester, Mass 01610 
Irvington, N. J. 07111 
Youngstown, Ohio 44503 

72 County Road No. 42 
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
112 Main St-

393 West Broadway 
2501 West 69 St. 
6089 State Road 
1807 Beineke Rd. 
636-38 Bridge St. N W 
1880 Seaview Ave. 
1839 Park St. 
241 Fourth S t 

TeL 612—432-3939 
AL 4-5456 
CH 3-2583 

201—342-9110 
617—268-8764 

WA 5-2737 
884-1738 

432-5402 
GL 8 • 2256 

203 — 367 - 2863 
TeL: 203-232-6600 

FO 3 - 8569 
1800 W. Beverly Blvd., Tel. (213) 727-0884 
1352 VVashingtonAve. 

1329 Boulevard 
698 Sanford Avenue 
1214 N. 5tn S t 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
555 Cook St. 
144 Millbury Street 
1082 Springfield Ave. 
309 W F dera] St 

305—532-7023 
LO 2-1446 

373 -8783 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1 - 2750 

756-1668 
SW 8-2868 

374-6446 
RI 3-0440 

CLASSIFIED ADS 
_ 

1ŠSVOMOJAMA — FOK BENT 

Isnuom. 5 kamb. butas 2-me aukšte. 
Marąuette Parke. Suaugusiems. Jokių 
gyvuliukų. Skambint — 476-8766. 

Liudytė Novickytė birželio 
mėn. baigė Saint Rose Acade-
my San Francisco mieste. Liu
dytė buvo nepaprastai gabi ir 
veikli mokinė ir už tai baigia
moji klasė ir mokytojai jai pa
skyrė gimnazijos aukščiausią 
pažymėjimą — St. Dominic's 
Award. Trejus metus buvo Na
tional Honor Society narė ir 
šiais metais pirmininkė, amži
na narė ir vicepirm. Calif. 
Scholarship Federation (C. S. 
F.), vicepirm. Taikos ir visuo
meninės veiklos klubo, baigia
mosios klasės sekretorė. IJU-
dytė taip pat priklausė dramos 
klubui ir vaidino įvairiuose 
gimnazijos vaidinimuose, dve
jus metus buvo gimnazijos al
bumo (yearbook) fotografė ir 
laikraštėlio korespondentė. Be 
to, liudytė dar atliko du nemo
kamus darbus miesto parkuo
se: priklausė "Friends LT Mt. 
Lake Pk." ir ten padėdavo iš
laikyti švarą ir tvarkyti aug-

K * 3 

STASYS ŠAKINIS 
Lietuvis dažytojas 

Dažo namus 
IS LAUKO IR IS VIDAUS 

DARBAS GARANTUOTAS 

Skambint 927-9107 
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KURIAM GALUI MOKIU 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1.000 

% 

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

RCPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 
Atdara šiokiadieniais ~.uo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai ry-j iki 8:30 vai. vakaro 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

ISNUOM. naujai dekoruotas miega
mas kamb. su virtuvėle. 2-me aukš
te, su atskiru įėjimu. Tel. 925-7428. 

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

E L E K T R O S 
J VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu freitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Dečkj 
Tel. 585-6624 po 5 vai. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

B E A L E S T 

2-jų butų po 6 kamb. 
Marąuette Parke. Mūr 

Parduodamas dėl senatvės. 
po 4 vai. tel. — 737-2030. 

E 

aražas. 
kambint 

tllllllillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllfllll 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 

I ii mūsų sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

į 2501 W. 69th S t . Chicago. IL 60629 

j SIUNTINIAI i LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 
illllllllllllllilllllllllllllllliuiliuillliliuilt 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

nmnrrrrrmTnrTmn;miJiiiiiiiliiii!MiiiMi 
BLTU -NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namo pirkimas — Pardavimą* 

INCOME Ti€x 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22*1 
miiiuiiiimiiiiiiiiiiHmumiiiuniiiiMiMB 

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

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

-1 
BURBANK — 3-jų miegamų mūr. 
"ranch". 1 % vonios. TV kamb. Gara
žas su šoniniu įvažiavimu. $69,000. 

8405 So. Lawler Avenue 
Skambint po 5 vai. vak. tel. 425-9061 

Galima perimti paskolą už 14 ; . 
MCRINIS 4 BUTŲ gerame stovy na
mas. Erdvūs kamoanai. v„ar„2a~. oe-
ros pajamos. Marąuette Parko apyl. 
Skambint po 6 vai. vak. (angliškai) 
tsL 767-4592. 

ARTI 66-os IR RICriMOi^D 
Pageidaujant savininkas finansuos. 

Virš 2000 kv. p., 4 mie?amų "r">nch" 
namas. Salionas, valgomasis. Kombi
nuota virtuvė - "dinette" - šeimos 
kamb. Didelis patio. Daug priedų, 
[kainuota skubiam pardavimui., 

TEL. — 776-0327 
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nu., ugnies ir automo
bilio pa* UJU*. 

Į F R A N K Z A P O L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telef. G A 4-8G54 
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j A V I L I M A S 
!M O V I M G 

Apdraustas perkraustymas 
į Jvairių atstumu 
| Tel. 376-1882 arba 376-5996 

Mllllllllllllllllllllllllllllllilliiili.il:..t.. » 

BUDRAITIS REALTY 
6600 SO. PULASKI 

Tel. — 767-0600 
56-ta ir PULASKI — 3 miegamų arba 
tinka giminingom šeimom. Medinis 
namas. 2 H vonios. Centrinis šildy
mas. $37,500. 
65-ta ir LAWNDALE. 3 miegamų mūr. 
bungalo. Pilnas rūsys. 2 maš. gara
žas. $58,900. 

r ^ = 

Chrysler LeBaron fvtedailion 
2-dr Coupe 

BAL2EKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOUTH • K CAKS 
"U WILL LEKE US" 

4030 Arditr — VI 7-1515 

DABARTINĖ LIETUVIŲ KALBOS 
RAŠYBA 

Redagavo JUOZAS VAIŠNYS, SJ. 

% 

Leidiniui medžiagą apie svetimųjų tikrinių vardų ra
šymą paruošė prof. dr. Antanas Klimas, o apie rašybą ir 
skyrybą — Juozas Vaišnys, S.J. Išleido JAV LB Kultūros 
taryba 1982 m. Mecenatas — Lietuvių Fondas. 

Spaudė N. Pr. Švč. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, 
CT. Kaina su persiuntimu $3.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, $51,5 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

M O V I N G 
sElifiNAS perkrausto baldus ii 
.itus daiktus. Ir iš loli miesto lei

dimai ir pilna apdrauda. 
'riimame MASTER CHARGE n VISA 

Telef. — WA 5-8063 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
.r vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai Flood con-
:rol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
-iektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS 636-2960 

77-ta ir ALBANY — 3-jų miegamų 
mūr. rezidencija. Jrengtas rūsys. 2-jų 
maš garažas. Galima gauti paskolą 
per VA arba FHA administracijas. 
$63,900. 
54-ta ir MAPLEV/OOD — 3-ių butų 
liuksusinis 13 metų senumo mūr. na
mas. Savininkas sutinka finansuoti. 
Tik $79,000. 
40-ta ir ROCK\VELL — 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. 
Kain-5 3 kartai metinių pajamų. 
Skambint — 

BUDRAIČIUI 
Tel. 767-0600 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4050 Archer Avenue 
Chicago. III. 606.'{2, tel. 927-f>9St> 

P A R D A V I M A I 

P^ft^ioCg^r 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SEKVICE 

M r i A K i i t . . 
•259 S. .Maplevvood, tel. 254-7450 
T«ip pa: daromi VKItTIMAl, 
GIMINII' iSkvletim.il. pHiloml 
PI U ET? URS Plt ASTMAI Ir 

kitokie blankai 
.IMIimiTm»TfT?TMiflll!!!:!!!!!i^!iHfIHUm 

Perskaitę "Draugą", duokite 

ji kitiems pasiskaityti. 

Parduodamas itališkas akordeonas. 
100 dol. Beveik naujas. 
Skambint — 622-9785 

AUTO RFPAIR SERVICE 

D & D AUTOMCTT't 
Complete Auto Repai r L<.iTiee 

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

Tel. 737-4176 — 2641 W. 71st St. 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

/ 
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A. a. Kęstutis Švelnys iškeliavo amžinybėn 

St Petersburgo lietuvių choras su dirig. muz. P. Armonu. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

^.aimMSiSSS^ J£-

\'\otr. E. Meilaus 

.•*-• 
% St. Petersburg, Ra. 

SIEKIMAI IR SĄLYGOS 

Saulėtą dieną važiuoja lietu
vis ir pro atvirą mašinos langą 

dus deklamavimas maloniai vi-! m o j u o j a m o t e r i š k e i ' triūsiančiai 

• -r' "SAULĖS" LITUANISTINĖ 
.MOKYKLA BAIGĖ MOKSLO 

METUS 

sus nuteikė. Vedėja M. Peteraitie-
nė palinkėjo mokiniams malo
nių atostogų, o mokytojoms ir tė
vams, taip pat ir Lietuviu Bend-

už ma ruomenei psdėkojo 
- Kai dejuojama, kad kitose Ii- bendradarbiavimą, 

tįuanistinėse mokyklose mokiniu Skyrių mokytojos savo moki-
.^kaičius mažėja, mūsų mokyklo- niams išdalino pažymiu knygo

je žymiai padidėjo. Tai vieninte- les, išryškindamos kiekvieno mo
lė lituanistinė mokykla Floridos kinio pažangumą moksle, stro-

. valstijoje. pumą ir gerą ar silpną mokyklos 
Lietuvių visuomenės, ypač LB ' a n k ymą , o LB St. Ptersburgo 

Švietimo tarvbos ir St. Peters- a P>' l i n k ės švietimo vadovė A. 

h/rr o 

ir 
r "**'*"' %urgo apylinkės globojama ir 

" "ffaansiškai gausiai remiama, 
' "Saulės" mokykla auga ir stiprė

ja-
Birželio 12 d- vyko mokslo m ė 

ty užbaigimas, kuriame dalyva
vo mokiniai, mok\to;os tėvai 
ir svečiai. Mokyklos vedėja Mari
ja Peteraitienė, kuri sumaniai va
dovavo šiais mokslo metais mo
kyklai, padariusi mokyklos dar
bu apžvalgą, išvardino mokyk
loje dirbusias mokytojas. Mo
kykloje dirbo: vedėja M. r'ėte-
raitienė, mokytojos — A. Bobe-
lytė, E. Bogutienė, E. Breimerie-
nė ir R. Durickai tė— Moore. To 
liau vedėja perėjo prie Motinos ir 
Tėvo dienų minėjimo. Čia ji iš-
Tcelė sunkias tėvų pareigas: išauk
lėti ir ugdyti vaikuose visas g e n -

.. šias žmogaus savybes, j pač nu-
"-teikė vaikus lietuvybės išlaiky-
'Vfui, kad atėję r: klon žinotų 
savo pasldrtj. Čis pat vedėjos ir 
mokytoju paruošti moksliai at
liko Motinoms ir Tėvams pagerb
ti eilėraščių ir dainŲ pynę, kurią 
baigė šūkiu "Be lietuvių kalbos 
nebus tautos". Mokinių nuošir-

R • 

> 

Kliorienė įteikė kiekvienam po 
lietuvišką knygą. Ji pasveikino 
mokinius, sėkmingai baigusius 
mokslo metus, palinkėjo smagių 
atostogų, padėkojo vedėjai ir mo
kytojoms už nuoširdų pareigų at
likimą, auklėjant ir vedant jauni
mą lietuvišku keliu, o tėvams už j 
pastangas išlaikyti lietuvybės tęs-' 
t inumą savo šeimose. 

Tėvų komiteto atstovas A. Al-: 
čiauškąs padėkojo vedėjai ir mo- j 
kytojos už sunkų darbą, kuris' 
Įprasmina jų pastangas. Mokykos \ 
Tėvu komitetą sudaro: D. Bobe- i 
lienė — pirmininkė, E. Radvilie- j 
nė — iždininkė, R. Durickaitė: 
— Moore — sekretorė ir A. Al-! 
čauskienė ir K. Samulis — na-! 
nai . 

LB St. Petersburgo apylinkės; 
vardu A. Kliorienė pakvietė mo-į 
kvklą atlikti dali programos rug
sėjo 8 minėjime. Vedėja, moky
tojo? ' tėrai nu >ši "iai prrtare: 
Po programos visi dalyviai buvo 
pakviesti motinų paruoštoms vai
šėms. 

A. V. Kl 

Gimęs gražiajame gegužės 
mėnesy po 67 metų ir keturių die
nų Kęstut is Švelnys, pralaimė
jęs sunkią šios žemės gyvenimo 
kovą su negailestingu žmonijos 
priešu — vėžiu, išėjo amžinybėn. 
Kovojo kantriai, ilgai, be skundo, 
be kartėlio. 

Prieš 18 mėnesi v medicinos 
tyrimai parodė jau gerokai pa
žengusį vėžį viduriuose. Skubi 
operacija gal padėtų. Kęstutis ne
išsigando, nepasimetė ir tuoj ap
sisprendė operuotis, tikėdamas, 
kad jo gyvenimas bus prailgin
tas. 

Po operacijos skausmus, tera
pijų vargus stengėsi nuslėpti, 
niekad neprarasdamas savo įpras
to optimizmo ir giedrios nuotai
kos. Apie savo ligą nuolat kalbė
jo lyg tai būtų paprasta sloga. 
Kiek tik galėjo ir pajėgė, lankė, 
guodė ir rūpinosi savo draugais 
ir pažįstamais, sergančiais ta pa
čia liga, pats fiziškai taip pat nyk-
damas. Vėliau sekusios švitinimų 
terapijos po kurio laiko nebepa
dėjo ir kaskart darėsi sunkiau pa
keliamos. Kad ir kaip slepiami 
skausmai jau buvo matyti. 

Dar gegužės 1 dieną, sukaupęs 
jėgas, aplankė VVaterburyje vy-1 
kusią lietuvių tautodailės paro-} 
dą, taip artimą ir mielą jo sielai. \ 
Atsidūręs už Lietuvos ribų, kiek 
ir kur sąlygos leido, ėmėsi drož-

Capkauskienė ir vyrų trio. Prie j nėjimo. Scheinfeldo lietuvių sto-j 
vargonų muz. A. Mateika. j vykioje įsitaisė dirbtuvę ir aprū-! 

Velionio žmona Elena Bace-1 pindavo lietuvius tautodailės įvai- j 
vičienė suruošė savo rezidencijo-1 riais kūriniais. Atvykęs į šį kraš- j 
je dėkingumo pietus, kuriuose da- į tą, įsigijo reikalingas priemones j 
lyvavo kunigai 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. liepos mėn. 3 d. 

apie savo numylėtą sodybą. Kiek 
toliau šūkteli lietuviui pjaunan
čiam žolę vasarą ar žiemą, arba 

j gražinančiam savo namą. Lietu-
r™" j viai tvarko pavyzdingai savo so-

' dybas, pralenkdami amerikiečius. 
Amžinos atminties Antano 

Bacevičiaus dviejų metų mirties 
sukakčiai koncelebracines Mišias 
Holy Name bažnyčioje atnaša
vo kun. K. Butkus, prel. J. Bal-
kūnas, kun. J. Gasiūnas ir kun. 
A. Stasys. Giedojo solistė Gina 

lės kūrybai. Jo rankų darbo lie
tuviškų motyvų meniniai kūri
niai yra daugelio lietuvių ir sve
timtaučių namuose. Pats stam
biausias ir labiausiai matomas 1 
lietuviškas kryžius stovi prie Šv. j 
Antano lietuvių parapijos bažny
čios Ansonijoj, Conn., kur velio- j 
nis visą laiką gyveno savo pasis-; 
tatytame name su žmona Danu-1 

I 
Savo draugiškumu, nuolati- I 

niu optimizmu įsigijo daug drau-1 
gų lietuvių ir nelietuvių. P i rma- i 
dienio popietę ir vakare šerme- j 
ninėje buvo lankomas savo ir 
žmonos bendradarbių, draugų. ' 
Antradienio vakare prisipildė erd- ] 
vios patalpos beveik vien lietuvių, j 
Po maldų kun. Jurgaičiui ir Lie
tuvos vyčiams vadovaujant, pa- j 
giedota Marija, Marija. Lietuvių 
Bendruomenės VVaterburio apyl. 
vardo žodį tarė A Paliulis ir V. 
Vaitkus, apygardos — A- Lipčie-
nė. Atsisveikinimas užbaigtas j 
Viešpaties Angelu. 

Gegužės 12 d. į bažnyčią pa- j 
maldoms ir palydėti į kapines su
sirinko daug žmonių. Ant prieki- | 
nės tvorelės apie a. a. Kęstučio 
Švelnio pastatytą kryžių kabojo 
juodas laurų vainikas. 

Taip mirė dar vienas kuklus, 
mūsų turtingos tautodailės me
nininkas, kad prisikeltų amžinam 
gyvenimui. 

Albina Lipčienėj 

PERDIRBS NAVY PIER 

Chicagos miesto taryba pa
tvirtino susitarimą su Baltimo-
rės Rouse bendrove, kuriai duo
dama teisė N a v y Pier patalpose 
Chicagoje į rengti prekybos cen
trą ir viešbučius. 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 
IR PAGERINIMUS 

solistė ir būrys! ir v i s 3 l i k u s į l a i k a n u 0 sunkaus! PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
artimųjų. Lietuviai gerbia ir bend
rauja su mirusiais. 

Reikia konstatuoti, kad St. Pe-
tersburge lietuviai yra organi
zuoti. Sąrašą sudaro keliolika or
ganizacijų. Organizuotumas su
kelia kolonijoje gyvastingumą, 

darbo fabrike pašventė tautodai-

įvairumą, pozityvumą. Linkė
tina ir toliau tiek organizacijoms, 
tiek asmenims veiklos, paremtos 
solidarumu. 

A. V. P-is. 

Skambint po 6-os vai. vakaro 
TEL. — 847-7564 

IDC INTERIOR 
DESIGN & CONSTRUCTION 

Remodeling & Additions 
Rec. rooms, kitchens, baths, decks, 
carpentry, flooring, painting and 
roofing. 

NO JOB TOO SMALL 
PEE ESTIMATES 

325-3245 eves & vveekends 
296-1135, days 
Ask for Davė 

PACKAGE EXPRESS AGE>CY 
MARIJA >OREIKlE>fl 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
2608 W. 6»th St.. Chicago, IU. 60629 T BACEVIČIUS 7 7 8 - 2 2 3 3 

TELEF. 925-2787 I ' « " « * ' » * « * « » ' • 

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 e e r o j e 

(15/30/10/UM) 

6529 S o. Kedzie Avenue 

*̂ a 

- -
ATTENTION — Parents and 

Grandparents! 

. 

Give you r g r a d u a t e a gift he o r ahe 
wi l l l ong r e m e m b e r and cher iah 

A TRIP TO THE WORLD FAIR 
For de ta i l s consu l t a n y of t h e 
Trave l Agenc ies listed here . 

E A G L E 
ROOFING CONTRACTORS 

EUROPEAN CRAFTSMANSHIP 
AMERICAN PRODUCTS 

Tar & Gravel — Hot Asphalt 
Shingrlea — 90 lb. roll 

Siding — Gutters — Downspauts 
Commercial, ResidentiaI, Industrial 

Free Estimate — Tel. 276-5436 

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA 

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
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 71st Street — Chicago. IL 
60629. Telefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035. 

POLON TRAVEL BUREAU 
5612 S. Pulaski, 

Chicago, 111. 60629 
581-4433 

Bus Tours to World Fair 
Hotel Reservations 

World-Wide Travel Service 

AMBER TRAVEL SERVICE 
11745 Southwest Hwy. 
Palos Hts., 111. 60463 
448-7420, 785-9393 

We specialize in cruises to Mexico& the 
Caribbean. Complete travel service. 

1 Never a service charge. 
WIDE WORLD TRAVEL 

9723 S. Western 
Chicago, IU. 60643 

233-1103 
Complete Travel Service. Air Ticketa 
Written Immediately. Our job is to get 
you the lowest fare possible. 

Matusczcak (Matco) Travel 
S736 W. Belmont 283-4511 

5360 N. Milwaukee 763-4406 
Chicago, UI, 

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

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

Serving Your Travel 
Neėda for 62 Yeare 

Adventuras Travel Service 
8926 S. Loomis, Chicago, IU. 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, IU. 60016 Tel. 824-3714 
Complete Travel Service anywhere in 
the world. No charge for our service. 
Air — Amtrak — Ship — Tours 

* 

SEBOK TRAVEL SERVICE 
561 W. Diversey, 

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

Specialize in Eastem Europe 
AIR - RAIL - SHIP 

COSMAT TRAVEL BUREAU 
3601 W. Belmont. 

Chicago, IU. 60618 
Tel. 463-9223 

Totai Travel Service 
Air - Rali - Ship - Bus 

No Service Charge 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togia planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtu foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pinnad. 
ir ketvtrtad. vakarais iki 9 vai. 

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

j WAGNER and SONS 
: TYPEWRITERS AND 
• 
• ADDING MACHINES 

SEGHETTI TRAVEL 
2451 S. Oakley Avenue 

Chicago, IL 60608 
Tel. 927-3278 

CRUISES a »d TOURS 
Air — Land — Sea 

I Parduoda, TSJM 

viri 90 metų patikimas juras 
patarnavimas. 

111 S*, Puladd Rd.. Chicago 
- 161-4111 

* * • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • l 

VISUS KVIEČIAME Į "DRAUGO" 

G E G U 2 I N Ę 
1982 m. liepos 11 4 , sekmadieni, prie 

"DRAUGO", 4545 W. 63rd Street, Chi
cago, I1L, gražioje vietoje tarp medžiu ir 
gelitj. Veiks užkandine, atsigaivinimas, 
muzika. Bus vertingy laimėjimu. 

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

nu koplyčioje. 

P. S. Gali pritrukti kadžiu. Kas turi su
lankstomas, prašoma atsivažti. 

DR. IRVINO PIKSC'HKR 
D.F .M. 

Board certified by 
American board of 
Podiatric surgery 

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

the foot & ankle 
6 8 2 0 S. P u l a s k i 

Ch icago , III. 6 0 6 2 9 
2 8 4 - 2 7 7 2 

UPHOLSTERY & SLIPCOVTRS 
FLRNTTURE REFLMSHLNG 

Satisfaction Guaranteed. 50 Years of 
Quality Work 
HAAS UPHOLSTERY, 6034 2Sth St. 

Cicero, DL 60650, TeL 652-4795 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
D I D E L E S G R A 2 I O S 

V Y Š N I O S 
JAU IŠNOKUSIOS pas 
J O H N HANCOCK 

F R 1 1 T FARM 
Indianoje — 80 mylių nuo Chicagos 

TEL. 219— 77S-2096 
Važiuoti keliu I—94 iki I?xit 40—A 
ir važiuot 7 myl. J rytui Koute 20 ir 

•i myi. j šiaure keliu Fail Road 
FREE PIK A.VD ICE CREAM 
N'»-::;okamai paštetas ir ledai 
Liepos 1 — 2 — 3 dienomis. 
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A. A. 
M V L D U IH BRANGI L1SITK 
Tu palikai mums liūdesio dienas 

ir vienišas naktis... 
Daug širdies skausmo ir dažnai 

tylių ašarų... 
Tavo meile ir prisirišimas 

prie mūsų visados gyvens 
mūsų širdyse ir mintyse. 

Nes Tavo Meile — Mūsų... 
Mūsų meiie — Tavo... 

Š. m. liepos mėn. 4-tą d. sueina dveji metai , kai mū
sų Brangi ir Mylima Dukrytė - Anūkėlė. A. * A. Lisutė 
Blinstrubaitė buvo pašaukta j amžinąjį poilsį Viešpa
tyje. 

Prašome giminių, draugų ir pažįstamų prisiminti Ją — 
Lisute ) toje dienoje savo maldose ir mintyse. 

Liūdintys: TĖVAI, SENELIAI ir 
GIMINĖS. 

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

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 
: T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

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

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

P E T K U S 
MAROUETTE HjNERAL HOME 

1 ĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest "I St.. C hit . igo 
14 10 So. 50th \ v . , C iccro 

l e ! 4~c -2345 
\IKSTl M rOMOBII IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Karlai 

STEPONAS C. UCK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2424 W. 69tti STREET TtJ. REpobUc 7-1J1S 
11028 Sontfaw»»t Hiffhw»y, Palos ffilli, m. TwL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 SO. CAUCFORN1A AVE. TeL LtAfajetto 3-55T2 

VASAITIS - BUTKUS 
1444 SO. St* AYR., OCERO, ILL. TaL OLTmpl. t-lOOS 
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. liepos mėn. 3 d. 

X "Drauge' redakcija ne
dirbs šiandien ir pirmadienį, lie
pos 5 d. Administracija šešta
dienį, liepos 3 d., dirbs iki 12 
vaL Pirmadienį bus uždaryta. 

X Dr. Vincas Maciūnas mūsų 
laikraštį ir visus savo bičiulius, 
pažįstamus bei bendradarbius 
informuoja, kad jo adresas da
bar yra pasikeitęs. Jis yra 
toks: 9380 Hoff St., Apt. B, Phi-
ladelphia, Pa. 19115. 

X Stasys Vidmantas, kuris 
ilgesnį laiką sirgo, pasveikęs 
išvyko ilgesniam laikui į Kana
dą pas savo draugus prie ežero 
praleisti vasarą. Jis grįš į Chi-
cagą tik rugpiūčio pabaigoje. 

X Birutė Lintakienė, •'Drau
go" spaustuvės knygų ir žurna
lų apipavidalintoja, išėjo poil
sio. Į darbą grįš liepos 26 d. 

X Renata Nelsaitė, Angelės 
ir Romo Nelsų duktė, Fullerton, 
Cal., stovyklaudama Dainavos 
stovykloje, surado laiko atvykti 
į Chicagą pas savo tetą Aldoną 
Stropienę ir jos abi apsilankė 
"Drauge" ir apsirūpino įvairiais 
leidiniais. 

X Jonas Deckeris, Cicero, I1L, 
Jūrų šaulių kuopos "Kpaipėdos" 
valdybos iždininkas, buvo atvy
kęs į '"Draugą", užsimokėjo už 
knygos '"Lithuania under So-
viet Occupation'' atspausdinimą 
"Draugo" spaustuvėje, pasitarė 
su administracija knygos plati
nimo reikalais ir įsigijo naujų 
leidinių. 

X Aldona Vaitkienė, Hinsda-
le,Hl.,Mary Kay, kosmetikų ats
tovė, "Draugo" gegužinės lai
mėjimams padovanojo vertingu 
kosmetikos reikmenų. Labai 
ačiū. "Draugo" gegužinė bus 
liepos 11 d., sekmadienį, prie 
"Draugo". Pradžioj šv. Mišios 
11:30 Marijonų koplyčioje, o po 
to linksmoji dalis lauke tarp 
medžių ir gėlių. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x šv. Mišios už a a Vlado 
Radavičiaus sielą, penkerių me-1 
tų mirties sukakčiai paminėti, 
bus atnašaujamos liepos 11 d., 
sekmadienį, 11 vai. ryto T. Jė
zuitų koplyčioje. Prašome drau
gus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose. 

S. Martinkutė, 
D. Valentinaitė. 

(pr-). 
X Etniniu 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 j Margutį iš
pildyti apklausinėjimo blankus, 
arba paskambyti 476-2271. 

(sk.). 
x RAIOMOSIfo mai. lietuvišku 

raidyno, visom kalbom, GAIDOM, vi-
•uos* modeliuose gaunamos CHICA-
GOJE: Draugas — 4545 W. Grd St., 
ir vakarais pas A. Daugirdą, ta*— 
478-7399 arba tiesiai iš SPARTA savi-
ninto J. J. Giedraiti*, 19 Bany DT., 
E. Northport, N. T. 11711. (sk.) 

x Baltir Monumente, Inc., 
2621 W. 71 Street, teL 476-2882, 
vienintelė lietuviška pamir.klų 
bendrovė Chicagoje, savin-nkai 
L. ir G. Kazėnai. PasitiKrinki-
te kainas kitur, atėję pas mm 
anpsJvifeite. ((sk.) 

x Akiniai siuntimai i Lietu
vą. Kreipkite* į V. Karoaaitę — 
Optical Studio 2437 V2 W. U-
thuanian Plaza Ct (69th St.) 
Chicago, m. 60629. Telef. — 
TO4766. («k.) 

x Ona Paukštienė, uoli Ma
rijonų bendradarbių narė, yra 
susirgusi ir paguldyta šv. Kry-

; žiaus ligoninėje. Dėl širdies su-
į trikimų ji gal dar bus nuvežta į 
į Michael Reese ligoninę. Bet li
gonė pamažu sveiksta, nors dar 
turės ilgiau pasigydyti. 

X Standard FederaI Savings 
and Loan Association, Chicago, 
111., per savo vyresnįjį vicepre
zidentą Stasį Barą įteikė 6 ver
tingas dovanas "Draugo" gegu
žinės laimėjimams. Nuoširdžiai 
dėkojame. "Draugo" gegužinė 
bus liepos 11 d., sekmadienį, 
prie "Draugo" patalpų. Kiek
vienas turės progos gražiai pra
leisti laiką su savo šeima, susi
tikti draugus ir pažįstamus. 

X Į Juliaus ir Jean Valeikų 
namus. Sauk Village, m., jiems 
nesant namuose, įsilaužė vanda
lai ir po to padegė. Vietos poli
cija tiria įvykį. J. ir J. Valei
kai yra jaunosios kartos "Drau
go" skaitytojai ir rėmėjai. 

X šv. Kryžiaus ligoninėje lie
pos 7 d., trečiadienį, bus vaidi
namas '"The Playmakers for 
the Handicapped" dviem pa
tiems sau pagalbą teikiančioms 
ligonių grupėms: sergantiems 
daugeriopa skleroze (Multiple 
Sclerosis) ir fiziškai nepajė
giems suaugusiems (Innova-
tors). Pirmoji grupė (M. S.) 
renkasi kiekvieną pirmą trečia
dienį, fiziškai nepajėgūs (In-
novators) renkasi kiekvieno 

IŠ ARTI IR TOLI 

'Draugo" renginių komisija, posėdžiavusi birželio 30 d. ateinančios gegužinės reikalais. Iš kairės sėdi: U. Balskie-
nė, J. Dočkienė, B. Bagdonienė, "Draugo" administratorius kun. P. Cibulskis, St. Semėnienė, komisijos pirmininkė M. 
Remienė ir A. Rūgytė; stovi: vienuolyno vyresnysis kun. J. Vaškas, M. Marcinkienė, K. Milkovaitis, Aid. Ankienė, 
Liet. Kat. spaudos draugijos pirm. dr. A. Razma, D. Parei gienė, EI. Radvilienė, K. Dočkus, V. Lapienė, St. Džiugas 
ir B. Jasaitienė. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
ĮDOMUS BALETO 

MOKYKLOS PASIRODYMAS 

Arti 750 baleto mėgėjų birže
lio 19 d. pavakarėje susirinko 
erdvioje Mother McAuley mo
kyklos auditorijoje stebėti Crest-
wood Studio of Dance baleto 
mokyklos metinio pasirodymo.' 
Nemaža dalis žiūrovų buvo lie
tuviai 

Šią mokyklą prieš ketverius 
metus įsteigė ir jai vadovauja 

m?HPriH Į i n ^ j i i i w i g i j ! > » • t a l e n t i n g a lietuvaitė balerina 
Violeta Karosaitė ir žinomas giau informacijų teikia Bob Ka-

rolieh tel. 434-6700. 
X Marąuette Parko Lietuvic 

namų savininkų metinis tradici
nis banketas bus spalio 2 d. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje (ne spalio 22 d., kaip 
Renginių kalendoriuje buvo pa
skelbta) . 

X Loreta Kynienė, Downers 
Grove, 111., Aristidas Bičiūnas 
ir Uršulė Janušauskienė, Chica
go, atvyko į "Draugą" ir nusi
pirko naujausių leidinių, 

X Kazys Kleiva, St. Peters-
burg, Fla., Liuda Kovienė, Ke-
nosha, Wisc, B. Bacevičius, St. 
Catherines, Kanada, Adelė Gly-
tienė, Chicago, UI., Gailutė Pa
lionis, Madison, Wisc., visi įvai
riomis progomis, atsiuntė po 5 
dol. aukų. Labai ačiū. 

X Kelionė į Lietuvą — rugsė
jo mėn. 19 d. (15 dienų): Mas
kva - Vilnius - Ryga - Lenin
gradas - Helsinkis, šiai ekskur
sijai gali pasitaikyti galimybė 
ilgiau paviešėti Vilniuje, jei tuo 
laiku būtų viešbutyje laisvų vie
tų. Nedelskite registruotis pas: 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 So. VVastern Ave., 
Chicago, Dl. 60643, telef. (312) 
238-9787. (sk.). 

X Paremkite V PLJ kongre
są! Lietuvių Jaunimo sąjunga 
ruošia šokius sekmadienį, liepos 
4 d., 8 vai. vak. Union Pier, 
Mich. šokiams gros "Estrada" 
ir "Band That Never Made It". 
Įėjimas 3 dol. (pr.). 

X N. Pr. Marijos Seserų vie
nuolyno sodyboje, Putnam, 
Conn., liepos 25 d., sekmadienį, 
įvyks piknikas. 11 vai. — šv. 
Mišios, pamokslą sakys prel. J. 
Balkūnas, procesija; 12 vaL — 
pietūs, pramogos; 3 vai. — Ne
ringos mergaičių stovyklos pro
grama. Atvykite pabendrauti, 
pasidžiaugti. Pasikvieskite ir 
savo draugus. (pr.). 

x Vyčių gegužinė Chicagoje. 
kaip ir kiekvienais metais, bus 
liepos 4 d., Vyčių salėje — sode
lyje, 2455 W. 47 St. Prasidės 
12 vai. Bus laimes šulinys, lie
tuviškas maistas, dovanų pa
skirstymas ir įvairūs žaidimai 
vaikams. Šokiams gros Ąžuolo 
Stelmoko orkestras. Visi lietu
viai kviečiami atvykti ir kartu 
su vyčiais linksmai atšvęsti 
Amerikos nepriklausomybę. 

(pr.). 

amerikiečių 
chard Arve. Mokyklą lanko 
daugiau 100 mokinių nuo pačių 
mažųjų (3—5 metų) iki suau
gusiųjų. Programa plati ir įvai
ri — apimanti klasikinį baletą, 
džiazą, "tap" ir mankštos kla
ses. Dėsto 10 profesionalų šios 
srities mokytojų, šią mokyklą 
lanko ir nemažas būrelis lietu
vaičių. 

Metinio pasirodymo progra
moje dalyvavo visi šios mokyk
los mokiniai, daugiausia mer
gaitės ir jaunos moterys, nes 
berniukų ir vyrų šios rūšies 
mokyklose itin maža. Į kai ku

riuos baleto numerius buvo įsi
jungusi ir pati mokyklos vedėja 
Violeta Karosaitė, ypač gražiai 
ir žaismingai pasirodydama šo
kiuose su pačiom jauniausiom 
"balerinom" ir komiškame poli
cininko vaidmenyje balete "Af-
ter Five". 

Šio vakaro programa buvo 
gana ilga, bet įdomi, žavinti. 
Buvo pastatyti net keturi atski
ri baletai: "Dances Vilageoises", 
"Fauns", "After Five" ir "Con-
certo in G". Pirmasis ir pasku-

buvo choreografuoti pa-
o an-baleto šokėjas Ri- j .. _.. . 

1 cios Violetos Karosaitės, 
' trasis ir trečias — Karosaitės, 
! talkinant ir kitiems šios mokyk

los mokytojams. 
Sceninės dekoracijos buvo 

naudojamos tik pirmajame ba
lete — "Danses Vilageoises". 
Kitiems trims — įdomius fonus 
sukūrė Algimanto Kezio ir Sta
sio Žilevičiaus skaidrės, šokių 
atlikimas liudijo aukštą mokyk
los lygį ir griežtus reikalavi
mus. Malonu paminėti, kad solo 
partijose jau gražiai pasireiškė 
ir jaunutė lietuvaitė Vidutė Ur
baitė. 

Įdomi choreografija, šokėjų 
pastangos, spalvingi kostiumai 
ir dekoracijos šio spektaklio da
lyviams paliko malonius įspū
džius. Baletu susidomėjusioms 
lietuvaitėms vertėtų labiau susi-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Rožė Mainelytė - Jasins

kienė, anksčiau ilgai gyvenusi 
ir dirbusi New Yorke, o šiuo 
metu gyvenanti Floridoje, buvo 
nuvykusi i New Yorką aplanky
ti savo draugų ir pažįstamų. R. 
Jasinskienė yra apkeliavusi dau
gelį pasaulio kraštų ir spaudoje 
paskelbusi savo įspūdžius iš tų 
kelionių. Rašė "Drauge", "Dar
bininke" ir kitur. 

— Napoleonas Nyerges, San
ta Monica, Calif., savo laiškais 
nuolat amerikiečių spaudoje ke
lia Lietuvos ir kitų pavergtų 
Baltijos valstybių klausimą. 
Viename iš tų laiškų ("Evening 
Outlook" dienraštyje, VI. 9) 
jis informuoja apie Amerikos 
Baltų Laisvės lygos suorgani
zavimą ir jos darbus. Taip pat 
praneša apie Baltų laisvės die
nos rezoliucijas, ragindamas 
skaitytojus kreiptis į savo dis-
triktų kongresmanus, taip pat 
ir savo senatorius, kad taptų tų 
rezoliucijų kosponsoriais. "Aš 
ir toliau kalbėsiu apie Balstijos 
valstybes, savo ranka VI. 1 Ny-
ergesui rašo KABC — TV poli
tinis komentatorius Bruce Her-
schenson, atsiliepdamas į laiš
ką, išreiškiantį padėką už pa
kartotiną Baltijos problemų kė
limą televizijoje ir radijo ko
mentaruose. 

— Kun. Petras Žemeikis, šv. 
Petro ir Pauliaus parapijos kle
bonas Elizabeth, N. J., gegužės 
23 d. minėjo savo kunigystės 
25-rių metų sukaktį. J is gimęs 

! 

žiaus 70 metų sukaktį. Dr. P. 
Bagdas yra dramaturgas ir pa
rašęs kelias dramas, skelbęs no
velių. Jis buvo priimtas į Lie
tuvių Rašytojų draugiją per 
rašytojų suvažiavimą Clevelan-
de. Jo "Baisusis birželis" yra 
kelis kartus pastatytas ne tik 
New Yorke, bet ir kituose mies
tuose bei kituose kraštuose, kur 
lietuviai prisimena tas baisias 
birželio dienas. 

KANADOJE 
— St. Catharines, Ont, lietu 

viai gražiai pasižymėjo tautų 
festivalyje. Lietuvių ir estų pa
viljonas vos talpino lankytojus. 
Ypač daug žmonių buvo, kai pa
sirodė Toronto "Gintaras", nes 
šio ansamblio šokėjai yra pasi
žymėję lengvu ir sklandžiu tau
tinių šokių atlikimu. Kazimie
ras Bogušis parodė cimbolų mu-; 
ziką. Puikūs buvo lietuviški: 
valgiai. Oficialią dalį gerai pra
vedė "Miss Lithuanian Commu
nity" Rasa Zubrickaitė. Aprašė 
festivalį ir lietuvius vietos lai
kraščiai. 

domėti šia aukšto iygio lietuvės Elizabethe 1932 m. sausio 29 d. 
balerinos vadovaujama mokykla. 

m 

EGIDIJUS IR LAURA JUŠKAI 

X Cecilija Janušauskienė, 
Chicago, UI., pratęsė prenume
ratą ir dar pridėjo 15 dol. dien
raščio paramai. Labai ačiū. 

x A. SauBS, Toronto, Ont., 
Kanada, pratęsė prenumeratą 
su didesne auka savo dienraš
čiui. A. Šaulį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
nuoširdžiai ačiū. A. Saulis pasi
džiaugė, kad jau ilgesnį laiką 
"Draugą" gauna reguliariai — 
kas trečią dieną. 

x Gintaro vasarvietė ant Mi-
chigan ežero kranto jau prade
da vasarojimo sezoną. Čia gali moro. 
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, Mkhigan 
49129. (pr.). 

X Chicagos lietuvių Opera 
kviečia visus vienos savaitės 
kelionei laivu Karibų jūroje — 
gruodžio mėn. 4 dieną. Dėl in
formacijos, brošiūrų ir registra
cijos (iki spalio mėn. 1 dienos) 
kreiptis pas: American Travel 
Service Bureau, 9727 So. Wes-
tern Avenue, Chicago, m. 60643. 
TeL (312) 238-9787. (sk.). 

x Ar jūsų baidus ar taupy
mo bendrove moka jums 8% už 
taupomąją sąskaitą — (Pass-
book) ? Jei ne — kreipkitės j 
Lietuvių Fondo Fed. Kredito 
kooperatyvą, (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual FederaI Savings, 2212 
West Cermak Road. — Teirf. 
VI7-7747. (A.) . 

Egidijus Juškus ir Laura Dau
girdaitė birželio 19 d. Chicago
je, Švč. M. Marijos Gimimo 
šventovėje sumainė aukso žie
dus — sukūrė lietuvių šeimą. 
Visas jungtuvių apeigas atliko ir 
jaunuosius skatinantį pamokslą 
pasakė kan. V. Zakarauskas. 
Apeigų metu įtarpose šauniai 
aidėjo solistės Romos Mastie-
nės giesmės. Bažnyčioje buvo 
gausus būrys jaunųjų, jų tėve-

Jaunuosius šia proga sveikino 
pirmasis pabrolys Algis Mažiu
lis, pakviesdamas išlenkti į jau
nųjų sveikatą šampano taurę ir 

Mokėsi Elizabethe, Seton Hali 
parengiamojoje mokykloje ir 
Seton Hali universitete bei Ne
kalto Prasidėjimo kunigų semi
narijoje Darlington, N. J. Ku
nigu įšventintas 1957 m. gegu
žės 25 d. Dirbo Bayonne, o nuo 
1969 m. šv. Petro ir Paliaus 
parapijoje administratorium ir 
klebonu. Iškilmėse buvo konce-
lebracinės šv. Mišios, kurių me-
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 68rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

niiimiiiHimiiimimiiiiiiiiiiiMiiiiiiiitti 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 60620 

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

sugiedoti Ilgiausių metų linkėji
mus. Kiti sveikinusieji: jauno- • t u pamokslą sakė prel. Jonas 
šios giminių vardu - Valdas I Balkūnas, atvykęs iš Floridos. 
Adamkus ir Algirdas Budrec-
kas (Bartkų šakos), jaunojo gi
minių vardu — Teodoras Blin-
strubas, neolituanų vardu — 
Edas Modestas (Egidijus ir jo 

lių draugų, pažįstamų ir išskir- j tėvai neolituanai). 
tinai daug giminaičių. 

Vestuvių pokylis buvo tos pat 
dienos vakare Lietuvių Tauti
niuose namuose. Pokylio pro
gramą nuotaikingai vedė lietu
vių, anglų ir protarpiais žemai
čių kalbomis Viktoras Mastys. 
Vedėjas pareiškė, visa progra
ma esanti peržiūrėta jo žmonos, 
todėl anekdotų nebūsią. Ir ne
buvo. Bet vietoj jų buvo aps
čiai gražaus sąmojaus ir hu-

Sukaktuvininkas yra parapiečių 
— lietuvių ir vietinių — myli
mas ir gerbiamas dėl savo ad
ministracinių ir sielovadinių 
darbų bei nuoširdaus santykia
vimo su žmonėmis. 

Į sveikinimus gražiu žodžiu 
atsakė jaunasis Egidijus Juš
kus, dėkodamas savo ir Lauros 
tėveliams, giminėms ir visiems 
juos sveikinusiems tiek žodžiu, 
tiek laiškais bei 
kurių dalis iš ok. Lietuvoje gy- Į = 
venančių giminaičių. Dėkojo vi- c 
šiems jų jaunystės šventės da-1 s 
lyviams. Visas vakaras praėjo 

j darnia, pakilusia nuotaika. Ta 
Į prasme daug lėmė Ąžuolo Stel 
moko lietuviškais motyvais mu 

izika. (mv). 

— Dr. Pranas Bagdas, New 
Yorke dirbąs gydytojas, šių me
tų birželio 5 d. minėjo savo am-

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ rtCšIU STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

Tei.: 434-9655 arba 737-1717 

3 t iek žodžiu, iiiiiilliilliilillllllllilliillliiiiiiiiilillillllllilliiliilllliiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiliiiiiiiiiig 
telegramomis, | ~ g A p O K O S redaguota I 

LIETUVOS ISTORIJA (IV laida) | 

= Galima užsisakyti paštu iš leidėjų: s 
= VYDŪNO JAUNIMO FONDAS § 
1 3425 West 73rd Street § 
| Chicago, DL 60629, USA | 
nlilllllllllllilliilillllimillllllllllllllllllliilllllllilllllllllliliiiliiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiinit? 

1982 M. EKSKURSUOS I LTETUVA 
ii Bostono/New Yorko 

MASKVA / VILNIUS 

» 

Hepo»S $1165.00 
liepos 19 $1135.00 
rugpHVHo 4 .... $1135.00 
rugpiuelo 18 (su Ryga) $1350.00 
rugsėjo « $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 rR KANADOS MIESTU, 
su papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai Mtu8AR-

Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės j: 

TRANS-ATIMIC TRAVEL SERVICE, INC. 
993 W. Broadway, P.O. Boz 116. S. Boston. Mass. 02127, TeL («I7) 268-8764 

įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2I0NAS 
Prices are based on double oceupancy and are subject to changes. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus 


