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Ateistinė propaganda 
skaičiais ir faktais 
(Tęsinys) 

V. Skuodžio darbas rodo, 
kad statistiškai p a ž v e l g u s į 
ateistinę spaudą, išryškėjo 
daug tokių įdomių ir netikėtų 
išvadų, su kuriais būtina 
susipažinti tiek dvasiškiams, 
tiek pasauliečiams. Tačiau, 
mūsų nuomone, labiausiai šio 
darbo išvadų yra reikalingi ne 
kunigai ir ne tikintieji, o tie, 
kuriuos vadiname indiferen
tais, iš kurių yra verbuojami 
patys uoliausi ir ciniškiausi 
a t e i s t i n ė s p r o p a g a n d o s 
tarnautojai. Jei žmogus dar 
išlaikė padorumą (o ir netikin
tis gali būti padorus žmogus — 
mums šitai primena II Vati
kano susirinkimas) ir jei dar 
nežengė lemtingo žingsnio, tai 
p a ž i n t i s su a t e i s t i n ė s 
propagandos virtuve, užku
lisiais ir šiukšlynu turėti jį 
gerokai prablaivinti. J is turė
tų suvokti, kad dabar Bažny
čia yra vienintelė reali ir 
organizuota jėga, galinti prieš
pastatyti prieš vis didėjantį 
moralinį pakrikimą teigiamas 
savo vertybes. Nepaisant įsiti
kinimų religijos atžvilgiu, 
dabartinėje Lietuvoje reikia 
aiškiai suvokti kiekvienam, 
kas laiko save lietuviu: bet 
koks patarnavimas ateizmo 
propagandai yra Lietuvos 
išdavystė, nieko bendra netu
rinti su savo pažiūrų gynimu. 
Juk negalima ginti savo 
įsitikinimu, pasitelkiant tokią 
abejotiną moralinę priemonę, 
kokia yra tarybinė spauda. 
Ypač tatai įsidėmėtina inteli
gentijai, tautos elito daliai, 
daug ko jai dabartyje sko
lingai. Pirmiausiai čia minime 
tuos, kurių rankose mūsų 
vaikai. 

Iš „Dvasinio genocido Lietu
voje" sužinome, kad tie auto
riai, kurie buvo aktyvūs ateiz
mo p r o p a g u o t o j a i 
prieškarinėje Lietuvoje, tary
biniais metais, kada, atrodo, jų 
pažiūroms reikštis susidarė 
palankios sąlygos, tylėjo. Tada 
jie gynė savo įsitikinimus, 
atlaikydami nemažą spau

dimą. Dabar buvo raginami 
juos pelningai pardavinėti. 
Turinys žmogiško padorumo 
atlaikė šį egzaminą. Taip 
pasielgė prof. Tadas Ivanaus
kas (nors ir ne visai idealiai). 
Būta išimčių — P. Slavėnas. 
Bet tikra yra tai, kad ne jie 
buvo stipriausias ateistinės 
propagandos ramstis. Tuo 
ramsčiu tapo jų dvasiniai 
auklėtiniai. Tik vargu ar čia 
tas atvejis, kai mokytojas gali 
didžiuotis savo mokiniu... 

Daugelis dabar gerbiamų ir 
jaunosios kartos vertinamų 
žmonių praeityje yra susitepę 
bent vienu ateistiniu straips
neliu. 

Svarbios yra išvados, lie
čiančios publikacijas, kuriose 
asmeniškai buvo puolami 
Lietuvos kunigai. J a s buvo 
galima apibendrinti tik statis
tiniu metodu. Pasirodo, jog 
šitokio pobūdžio straipsniai 
buvo koncentruojami rajoni
niuose laikraštėliuose, kur jie 
sudarė trečdalį visų ateistinių 
publikacijų. Kodėl? Štai, ką 
rodo išvados: 1. Paralyžuoti 
geriausių kunigų aktyvumą 
parapijose. 2. Rajoniniame 
laikraštyje galima rašyti apie 
kunigą viską, kas ateina į 
galvą, nebijant visos Lietuvos 
tikinčiųjų protesto, nes šie 
laikraštėliai visai Lietuvai 
neprieinami, į užsienį jie nepa
tenka. 3. Statistinė analizė 
rodo, kad šie puolimai buvo 
sąmoningai planuojami. 

Kas šių daugybės šmeižikiš
kų s t r a i p s n i ų a u t o r i a i ? 
Statistika byloja, kad beveik 
visi jie surezgę dažniausiai vos 
vienintelį straipsnelį (iš 217 
„autorių" tik 17 yra pakarto
tinai spauscinęsi). Kas šie 
paslaptingi asmenys, kuriems 
prieinami archyvai ir kita 
slapta medžiaga? Atsakymas 
aiškus — tai KGB parankiniai. 
Įsidėmėkite juos! Visų jų 
pavardės yra suregistruotos V. 
Skuodžio darbe, kaip ir kitų 
1781 ateistinių publikacijų 
autorių. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Kova p r i e š alkį 

Kiekvienais metais penkioli
ka milijonų žmonių pasaulyje 
miršta nuo alkio. Tai trage
dija, kurios neprivalo nustelb
ti visos kitos sunkios dabar
tinės pasaulinės problemos, 
pažymėjo amerikietis kunigas 
Robert Coli, paskirtas ekume
ninio sąjūdžio kovai prieš alkį 
pasaulyje pirmininku. Naujai 
įkurto amerikiečių sąjūdžio 
tikslas yra — atkreipti visuo
menės dėmesį į alkio proble
mą, rinkti lėšas kovai prieš 
alkį ir jas išdalinti pagal 
skubiausius re ikalavimus. 
Sąjūdyje dalyvauja katalikų, 
protestantų stačiatikių ir žydų 
žmonių pagalbos organizacijų 
atstovai. 

Ragina t a r t i s 

Savo skiriamuosius raštus 
šventajam Tėvui įteikė nauja
sis Sirijos ambasadorius prie 
Apaštalų Sosto. Šia proga 
popiežius dar kartą prisiminė 
Libane susidariusią drama
tišką padėtį, karštai raginda
mas derybų keliu spręsti Vidu
rinių Rytų problemas, per 

Libane sunaikintas Izraelio tankas. Sovietų žiniomis, Izraelis šiame konflikte turėjo žymiai dides
nių nuostolių, negu skelbia. 

Australijos lietuviai 
dėl Klaipėdos bažnyčios 

nuoširdų dialogą siekti susi
tarimo, tuo būdu išvengiant 
naujų nelaimių šios srities 
gyventojam. Smurto veiksmai 
visada iššaukia kitus smurto 
veiksmus. Konfliktai nepriva
lo būti sprendžiami ginklų 
pagalba. Negalima tikėti į Die
vą, kalbėjo popiežius, į Dievą, 
kuris sukūrė žmogų pagal savo 
paveikslą ir panašumą, nesirū
pinant apginti žmogaus gyvy
bės, konkrečiai neliudijant 
gailestingosios Dievo meilės 
žmogui. 

Pabėgėl ių kl in ika 

Šios savaitės bendrojoje 
audiencijoje tarptautinio Rota-
ry klubo italų Emilijos-Romah-
jos skyrius padovanojo popie
žiui Jonui Pauliui II kilnojamą 
kliniką, skirtą Tailando ir 
Kambodijos pabėgėliam. 
Klinika, traukiama galingo, 
vokiečių gamybos traktoriaus, 
susideda iš trijų skyrių: 
radiologijos, chirurgijos ir 
analizių. Kilnojamoji klinika 
artimiausiu laiku bus nuga
benta į Tailando-Kambodijos 
pasienį, kur yra didelės pabė
gėlių stovyklos. 

Australijos lietuviai yra iš
vystę akciją dėl Klaipėdos 
bažnyčios grąžinimo tikintie
siem. Tuo tikslu buvo pareng
ta peticija su penkiais šimtais 
parašų, kuria buvo atkreipia
mas Australijos vyriausybės 
dėmesys į Klaipėdos katali
kam padarytąją skriaudą, ati
mant jų pastangomis ir lėšo
mis pastatytą bažnyčią, ir 
vyriausybė buvo prašoma 
grąžinti bažnyčią Klaipėdos 
tikintiesiem. Per Viktorijos 
valstijos senatorių Austin 
Lewis, peticija buvo pristatyta 
Australijos Senatui ir atspaus
dinta federalinio Parlamento 
oficialiame leidinyje. Senato
rius Lewis tuo pačiu klausimu 
parašė laišką ir Australijos 
užsienio reikalų ministrui. 
Dabar jis gavo oficialų atsaky
mą, kuriame pažymima, kad 
Australijos vyriausybei yra 
žinomas Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčios Klaipė
doje uždarymas ir išniekini
mas, kaip lygiai gerai yra žino
ma ir sovietų vykdoma 
religinės laisvės varžymo poli
tika. Australijos vyriausybė 
atidžiai seka žmogaus teisių 
problemas Sovietų Sąjungoje 
ir gerai supranta apverktiną 

P a g a l b a Salvadorui 
Vakarų Vokietijos katalikiš

koji žmonių pagalbos organi
zacija „Caritas" šiomis dieno
mis pa tv i r t ino pagalbos 
tiekimo planą Salvadoro 
respublikos gyventojam, 
nukentėjusiem nuo civilinio 
karo. Parama bus teikiama 
ypač civilinio karo metu žuvu
siųjų šeimom ir pabėgėliam, 
kurie dėl karo buvo priversti 
apleisti gyvenamąsias vietas 
ir kurių skaičius dabar siekia 
kelias dešimtis tūkstančių. 

Naujas ambasador ius 

Popiežius Jonas Paulius II-
sis, priėmė Papuos-Naujosios 
Gvinėjos pirmojo ambasado
riaus prie Apaštalų Sosto 
skiriamuosius raštus. Popie
žius šia proga priminė, kad dar 
būdamas Krokuvos arki
vyskupu, jis buvo aplankęs 
Papua-Naująją Gvinėją ir 
arčiau susipažinęs su to kraš
to gyvenimu, iškėlė po 
nepriklausomybės paskelbimo 
krašto atsiektus laimėjimus, 
pasidžiaugė, kad naujosios 
valstybės santvarka didžia 
dalimi remiasi krikščionybės 
įkvėptais principais, — pagar
ba esminėm žmogaus laisvėm 
bei teisėm, žmogaus orumui, 
rūpesčiu padėti vargstantiem 
ir pagalbos reikalingiem. 

padėtį šioje srityje. Vyriau
sybė jau praeityje yra ne kartą 
pranešusi sovietų valdžiai apie 
Australijoje plačiai išplitusi 
susirūpinimą dėl žmogaus 
teisių pažeidimų Sovietų 
Sąjungoje ir ateityje nesiliaus 
tai iškelti. Vyriausybė turi vil
ties, kad reiškiamas susirūpi
nimas padės įtikinti sovietų 
valdžią pakeisti savo laiky
seną žmogaus teisių klausimu, 
įskaitant ir religinę laisvę. 
Vyriausybė atsakyme prime
na, kad žmogaus teisių pažeidi
mai Sovietų Sąjungoje buvo 
neseniai iškelti Australijos 
federalinio Parlameto užsie
nio reikalų ir gynybos jung
tinio komiteto raporte. 

Katalikų Žinynas 
Pagal Vatikane išleisto nau

jo katalikų Bažnyčios Žinyno 
s k e l b i a m u s d u o m e n i s , 
pasaulyje yra padidėjęs katali
kų skaičius ir daugėja dvasi
niai pašaukimai. 1980 metais 
pakrikštytų katalikų skaičius 
visame pasaulyje siekė 784-ris 
milijonus. Katalikų nuošimtis 
yra aukštesnis Amerikos 
kontinentuose ir Europoje, 
mažesnis Okeanijoje, Afrikoje 
ir ypač Azijoje, kur katalikai 
sudaro tik du su puse procento 
visų gyventojų, kai tuo tarpu 
Amerikoje, pavyzdžiui, katali
kų yra 62 procentai. Apaštala
vimo veikloje visame pasauly
je dirba milijonas ir 680 
tūkstančių žmonių. Vyskupų 
yra 3.780, o kunigų beveik 
414.000. Pašaukimai paaugo 
beveik dviem procentais : 
filosofijos ir teologijos kursus 
seminarijose dabar lanko 
66.050 studentų. Aštuoniais 
procentais paaugo pasaulie
čių misijonierių skaičius ypač 
ūkiniai besivystančiuose kraš
tuose. Jų dabar yra 2.315. 
Nuolatinių dijakonų skaičius 
tarp 1970 ir 1980 metų paaugo 
nuo 300 ligi beveik dvide
šimties tūkstančių. Seserų 
vienuolių yra daugiau negu 
960 tūkstančių. 

— Izraelio šaltiniai sako, jog 
Palestiniečių laisvinimo orga
nizacija (PLO) iŠ principo 
pritaria planui, kad JAV mari
nai padėtų 6,000 partizanų 
išsikelti iš vakarinio Beiruto. 
O vienas PLO tarpininkas 
ketvirtadienį tvirtino, jog tų 
partizanų vadai atsisakė nuo 
ankstesnių reikalavimų, kad 
PLO pajėgoms būtų užtikrin
tas minimalinis dalyvavimas 
toliau sprendžiant Libano 
ateitį. 

Kaliniai dirba 
prie dujotiekio 

Frankfurte, Vakarų Vokie
tijoje, veikianti tarptautinė 
žmogaus teisių gynimo draugi
ja apkaltino Sovietų Sąjungos 
valdžią, kad Sibiro dujotiekio 
statybai pagreitinti ji panau
doja priverčiamąją darbo jėgą. 
Draugijos turimomis žinio
mis, paskutinių dviejų metų 
laikotarpyje dujotiekio staty
bos srityse atsirado daug 
naujų priverčiamojo darbo sto
vyklų. Priverčiamąjį darbą 
dujotiekio statyboje atlieka 
nemažiau šimto tūkstančio 
žmonių. J ž tarpe apie dešimt 
tūkstančių yra kriminaliniai 
nusikaltėliai, o visi likusieji — 
v a d i n a m i k i tų ka tegor i jų 
belaisviais, įsaki tant ir trem
ties bausme nuteistuosius. 
Frankfurto draugija pažymi, 
kad prievartinį darbą atlie-
kančiųjų tarpe yra senyvo 
amžiaus žmonių ir moterų. 
Belaisviai darbininkai yra 
laikomi nepaprasta i sunkiose 
sąlygose: nėra pakankamai 
mait inami ir yra apgyven
dinti senuose traukinių vago
nuose be apšildymo. 

Posėdžia i Lenkijoj 
Varšuvoje vėl įvyko Lenki

jos valdžios ir vyskupų atsto
vų mišrios komisijos posėdis, 
kuriame buvo svarstomos po
piežiaus Jono Pauliaus II vizi
to Lenkijoje sąlygos. Pokal
biai tuo klausimu bus toliau 
t ę s i a m i . B i r ž e l i o 25-27 
dienomis, Koszalin, šiaurės 
Lenkijoje, vyko arkivyskupo 
Glemp p i r m i n i n k a u j a m a 
Lenkijos vyskupų konferen
cija. Konferencijos dalyviai, 
tarp kita ko, aplankė vietą, 
kurioje artimiausiu laiku bus 
pradėta statyti nauja diecezi
nė kunigų seminarija. Romo
je tuo tarpu grupė italų 
katalikiško jaunimo, siek
d a m a p a s t o v i a i p r imin t i 
sve t imtauč ių v i suomenei 
Lenkijos problemą po karinės 
padėties įvedimo tame krašte, 
nutarė kiekvieno mėnesio 
paskutinį pirmadienį susirink
ti vienoje Romos bažnyčioje 
trijų valandų maldos ir susitel
kimo budėjimui. 

Amerikiečiai 
smerkia invaziją 

Palestiniečiams 
nėra kur dėtis 

Maskva . — Sovietų „Tass" 
savo pareiškimuose apie Izrae
lio veiksmus Libane išreiškia 
paramą arabams, ypač Sirijai, 
kurios jėgos padariusios Izrae
lio agresoriams didelių nuosto
lių. Skelbiama, kad Sirijos 
kariuomenė per vieną dieną 
sunaikino 17 Izraelio tankų, 
nušovė 80 kareivių ir karinin
kų. 

„Telkdama pajėgas apie 
Beirutą, Izraelio kariauna 
ruošiasi šturmuoti miestą," 
sako „Tass". Agresoriaus 
tikslas, kaip matyti iš jo veiks
mų, — suskaldyti Sirijos 
kariuomenę Libane į dalis, 
užimti Beirutą ir padiktuoti 
palestiniečiams ir Sirijai sąly
gas, kurios atitinka Izraelio ir 
JAV sumanymams, rašo sovie
tų žinių agentūra. 

Apžvalgininkai mano, kad 
Libano konfliktas neišspręs 
Viduriniųjų Rytų problemų. 
Izraelis atitrauks savo kariuo
menę, Sirija parveš savo karei
vius namo, Libanas atstatys 
sugriautus miestus, tačiau, kur 
dings palestiniečiai? Jų proble
ma pasiliks. Prezidentas Rea-
ganas yra pareiškęs, kad „ara
bai pabėgėliai seniai jau turėjo 
asimiliuotis su kitų šalių ara
bais". 

Palestiniečiai arabai per 
daugelį amžių sudarę vienin
gą tautą su savo kultūra. 
Palestina nebuvo tuščia dyku
ma, nebuvo šalis be žmonių. 
Didžiosios Britanijos manda
to dienomis žydai Palestinoje 
sudarė tik 4 nuoš. gyventojų, o 
1937 metais jų jau buvo trečda
lis. Sionizmo vadai nutarė 
įgyvendinti savo idėją: įkurti 
žydų valstybę. 1947 m. lapkri
čio mėn. 29 d. Juntinės Tautos 
nutarė nutraukti Britanijos 
mandato galiojimą ir paskelbė 
dviejų Palestinos valstybių — 
žydų ir arabų — įkūrimą. Trijų 
pasaulio religijų centras — 
Jeruzalės miestas — paskirtas 
Jungtinių Tautų globai. J T 
rezoliucija suteikė teisę abiejų 
tautų žmonėms gyventi ir 
tvarkytis demokratiškai ir 
nepriklausomai. Greit iš ara
bų ši teisė buvo atimta, kada 
1947 gruodžio mėn. izraelitai 
pradėjo nepaskelbtą karą prieš 
palestiniečius, vijo juos iš 
žemių, kuriose turėjo būti įkur
ta Palestinos valstybė. Iki 1948 
gegužės 15 iš geriausių Palesti
nos žemių buvo išvaryta 400,-
000 palestiniečių. Karas ir 
žydų okupacija dar pusę mili
jonų arabų pavertė pabėgė
liais. Dar viena žaizda palesti
niečiams atsivėrė 1967 m. kare, 
kada Izraelis okupavo Jor
dano upės vakarinį krantą, 
rytinę Jeruzalės dalį, Gazos 
sektorių. Pabėgėlių iš Palesti-

N e w Y o r k a s . — Apie 200 
Amerikos katalikų ir įvairių 
p r o t e s t a n t ų denominac i jų 
vyskupų , un ivers i t e tų ir 
seminarijų rektorių, politikų, 
visuomenės veikėjų paskelbė 
viešą pareiškimą: „Izraelis 
sulaužė įstatymą". Pareiški
me nurodoma, kad Izraelio 
agres i ja L ibane n a u d o j a 
Amerikos ginklus, laužo JAV 

ginklų eksportavimo įsta
tymą. Pareiškime sakoma, kad 
reikia sustabdyti Izraelio žygį. 
Pareiškimo autoriai ragina 
r e i k a l a u t i , kad I z r a e l i s 
p a s i t r a u k t ų iš L i b a n o , 
reikalauti, kad būtų sustabdy
ta Amerikos karinė parama 
Izraeliui. 

Preiškimą pasirašė daug juo
dųjų JAV organizacijų vadų, 
jų tarpe pastoriai Abernathy, 
Jesse Jackson, juodųjų teisinin
kų sąjungos pirmininkas H. 
Stevens ir kt. 

— Kubos užsienio reikalų 
ministeris Raul Roa mirė, 
sulaukęs 75 metų. Ministeriu 
jis išbuvo 17 metų. Jo sūnus 
yra Kubos ambasador ius 
Jungtinėse Tautose. 

nos skaičius išaugo iki pusant
ro milijono. 

Neišspręstas palestiniečių 
klausimas vėl pareikalauja 
žmonių gyvybių. Pasaulio opi
nija pripažįsta, kad palestinie
čiai turi teisę turėti savo tėvy
nę. Kai kurie siūlo neužmiršti, 
kad Jordano karalija irgi buvo 
Britanijos Palestinos man
dato dalis, kur palestiniečiai 
legaliai galėtų kurtis, jei jie 
sutiktų klausyti Jordano kara
liaus. 

Mirė prof. 
J. Kuprionis 

Liepos 8 d. savo namuose, 
Van Nuys, Calif., staigiai mirė 
a.a. prof. Jonas Kuprionis, 
mokslininkas, žurnalistas ir 
plataus masto visuomeninin
kas. 

Velionis buvo gimęs 1901 m. 
rugpiūčio 3 d. Kiaušų km., 
Anykščių v., Utenos apskr. 
Mokėsi Vilniuje, Panevėžyje ir 
baigė 2emės ūkio akademiją 
Dotnuvoje diplomuoto miški
ninko laipsniu. Dirbo kaip urė
das, 2ėmės Ūkio ministerijos 
miškų departamento direk
torius, profesorius akademi
joje ir Vilniaus universitete. 
Taip pat profesoriavo Ruston, 
La., universitete, JAV-bėse. 
Išėjęs į pensiją, apsigyveno 
netoli Los Angeles. 

Nuo jaunystės buvo visuo
menininkas — ateitininkų ir 
skautų organizacijose. Buvęs 
vyriausias skautininkas. Daug 
rašė spaudoje nepriklauso
moje Lietuvoje ir išeivijoje 
miškininkystės ir visuomeni
niais klausimais. Buvo Lietu
vių Žurnalistų sąjungos pirmi
ninkas. Ypač daug paskutiniu 
metu bendradarbiavo „Drau
ge", rašydamas korespon
dencijas ir straipsnius. 

Laidojamas a.a. J o n a s 
Kuprionis liepos 12 d., pirma
dienį, iš Šv. Kazimiero liet. 
bažnyč ios F o r e s t L a w n 
kapinėse. Liko žmona, sūnus 
inž. Algis, Cincinnati, O., 
dukterys Danutė Ankaitienė 
su vyru Romu ir Dalia Dudie-
nė Californijoje. 

Izraely neramu 
Je ruza lė . — Okupuotose Iz

raelio žemėse plečiasi arabų 
neramumai. Izraelio kareiviai 
nušovė du jaunus arabus, 
suėmė 100 Bir Zeit universite
to studentų. Universitetas 
uždarytas. 

Arabai burmistrai, kurie va
dovauja 25 miestams, paskel
bė pareiškimą, kur reikalauja 
nepriklausomos Palestinos 
valstybės įsteigimo. Pareiški
me smerkiamas Jenino miesto 
burmistro atleidimas iš parei
gų. Per paskutinius keturis 
mėnesius Izraelio valdžia 
pašalino penkių miestų bur
mistrus. 

KALENDORIUS 
Liepos 10 d.: Mauricijus, 

Rūgina, Gilvainas, Eirimė. 
Liepos 11 d.: Benediktas, 

Olga, Vilimantas. Šarūne. 
Liepos 12 d.: Jasonas, Marci-

jona, Margis, Skaidra. 
Liepos 13 d.: Henrikas, 

Mildreda, Vytenis, Austina. 
Saulė teka 5:23, leidžiasi 

8:27. 
ORAS 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 85 1., 
naktį 70 1. 

a M 
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ŽODIS IR DARBAS 
(Iš savaitgalinio pokalbio su 

moksleiviais ateitininkais Dai
navoje). 

"Aš gėdinosi savo tuštumo" 
— tarė žodis darbui. 

"Aš žinau, kad be tavęs esu 
beprasmis" — atsakė darbas 
žodžiui. 

Koks tai kuklus ir prasmin
gas gero žodžio ir gero darbo 
pokalbis. Jo autorius yra indų 
rašytojas ir filosofas Rabind-
ranath Tagore. 

Sugebėjimas veikloje sukur
ti darnų ryšį tarp gyvenimo 
kryptį nurodančių žodžių ir 
realių darbų yra vertingas lai
mėjimas ir asmeniui, ir organi
zacijai, ir tautai. 

Kai išgirstas geras žodis, 
mintis, idėja būna realizuoti 
ver t ingais darbais , veikla 
tampa sėkminga ir naši. Tada 
tie žodžiai nebus kaip žirniai 
atsimušę į kietą sieną. Jie ne
bus tuščiai nuskambėję. Bet tai 
bus buvus geroji sėkla, kritusi į 
derlingą žemę, prigijusi ir duo
sianti gerų vaisių. 

Šviesios mintys bei idėjos 
kaip kibirkštys įžiebia jaunųjų 
ryžtingumą ir skatina tai, kuo 
tiki, savo darbais įprasminti. 

Bet visad reikia atsiminti, 
kad gali būti ir blogas žodis, 
kuriuo tikėti neverta. Jis daž
nai garsiau skamba nei geras 
žodis. Juo dažnai yra skel
biamas melas, klastinga pro
paganda, neapykanta. Dažnai 
jis būna apgalvota hipokrizės 
išraiška. Juo dažnai jauni žmo
nės būna suvedžiojami ir nuo 
teisingo kelio nuvedami į klyst
kelius. 

Svarbu ne kiekvieną žodį pri
imti atvira širdimi. Dabarties 
jaunuomenėje vyraujanti nuo
taika be kritiškumo girti visa 
tai, kas iš jų kartos draugų bei 
draugių iškyla, yra naivi ir 
kenksminga. O būtų tiksliau ir 
net būtina remtis savo išmin
timi bei savarankišku apsis
prendimu ir savo vienamžių 
pasiūlas priimti kritiškai. 
Kiekvienas mūsų, gausybės žo
džių bei idėjų atakuojamas, tu
ri nusimanyti "kaip atskirti pe
lus nuo grūdų". Tai reiškia, 
reikia išmokti tvirtai stovėti 
ant savo kojų. Ir nebūti lanks
čia nendrele linkstančia ir kar
tais labai silpno vėjo pūstelėji
mo kryptimi. Tik tie pajėgs 
pasireikšti sėkmingais ateities 
darbais, kurie grūdus pasi
savins, o pelus nupūs nuo sa
vo kelio. 

Geros idėjos, šviesios mintys 
žmogų stiprina, kaip ir geras 
maistas kūną; blogos jį nuo
dija ir naikina. Jeigu gaudysit 
kiekvieną progą, siūlančią tik
tai malonumus, įklimpsite pel
kėse. O jeigu eisite šviesių idea
lų keliu ir sieksite tiesos, 
grožio, gėrio, kelias bus vertin
gas nors ir sunkesnis, bet galu
tinam rezultate jis nuves į tik
resnę laimę. Save aukoti 
aukštesniems uždaviniams 
yra didvyriška, kilnu ir ver
tinga. 

Mažai yra sėkmingi ir tie 
darbai, kurių griebiamasi be 
vedamos idėjos bei minties. 
Tai būna sporadiški vienkar
tiniai nuotaikos švystelėji
mai. Kaip tokie, trumpan lai
kui išnyra ir vėl pranyksta. 

Visai kitaiū atrodo mūsų 
sąžinės didvyriai pavergtoje 
Lietuvoje. Jie, kad ir ilgam iš
tremti į Sibirą, kalėjimą ar net 
psichiatrinę ligoninę, did
vyriškai prisiima kančią. Jie 
jaučia, kad gindami tikėjimą, 
savo tautos teises į laisvę, į 
s a v a r a n k i š k ą a p s i s p r e n 
dimą, jie tampa kovotojais už 
tiesą ir teisingumą. O yra di
dinga stovėti tiesos ir teisin
gumo pusėje. 

Tai patvirtina Nijolė Sadū-
naitė savo drąsia kalba teis
me. Tai Įrūdija Jaugelis, atli

k ę s s u n k i ą b a u s m ę 
priverčiamojo darbo stovyklo
se. Iš jų išsivadavęs, kaip ku
nigas įsijungė į t a rnyba savo 
pavergtos tautos žmonėms, ne
kreipdamas dėmesio į žiau
raus okupanto draudimus bei 
gąsdinimus. Kiek daug tokių 
šviesių pavyzdžių turime mū
sų kovotojų tarpe. Aukštos idė
jos yra neišsenkantis šaltinis 
jų drąsai ir darbams. Jų idėjos 
jiems buvo ir y ra prasmingos, 
jos sugebėjo paskat int i juos į 
didvyriškus, prasmingus žy
gius. 

Šiam atvejui yra prasmin
gas evangelijos palyginimas 
apie talentus (M t. 25,14). 
Šeimininkas, išvykdamas į 
svetimą šalį, vienam iš savo 
tarnų davė penkis, kitam du ir 
trečiam vieną talentą. Pirmie
ji du savo talentus sumanioje 
veikloje padvigubino, trečiasis 
gautą vieną talentą užkasė, 
n e n o r ė d a m a s jo p r a r a s t i . 
Šeimininkas grįžęs ir gavęs 
ataskaitą pagyrė pirmuosius 
du: "Kadangi buvote ištikimi 
mažuose dalykuose, aš jums 
pavesiu didelius". O iš to tin
gaus liepė ir tą vieną talentą 
atimti ir "įmesti jį į tamsybes. 
Ten bus verksmas ir dantų 
griežimas". Šie evangelijos žo
džiai ypač skat ina mus. Ja is 
nereikalaujama asmeniškos 
kančios, kaip iš mūsų did
vyriškų kovotojų pavergtoje 
Lietuvoje. Bet jais esame ska
tinami pasitempti ir panau
doti savo turimas dovanas ver
t i n g i e m s d a r b a m s . J u k 
kiekvienas mūsų esame ap
dovanotas, jeigu ne penkiais ar 
septyniais talentais, tai bent 
vienu kitu. Nedera jų užkasti. 
Juos reikia paleisti apyvarton 
ir mažų mažiausia padvigu
binti. Mūsų kovotojai savo su
gebėjimu paversti talentus ver
tingais aukos darbais už tiesą 
ir teisingumą prilygsta pir
miesiems. 

Šiuo metu iš mūsų gal ir nė
ra tiek daug reikalaujama, bet 
žodžio ir d a r b o d a r n a u s 
b e n d r a d a r b i a v i m o dvas i a 
mus, kaip ateitininkus ir kaip 
lietuvius krikščionis, visad ly
di. 

Kaip organizacijos narius 
žodžio darbo santykis mus 
įvairiai liečia. Moksleiviai atei
tininkai yra daugiausiai gero 
žodžio, geros knygos reikalin
gi. Bet jau ir yra skatinami 
pratintis vykdyti gerus dar
bus, kad idėjos, kurias jie pri
siėmė, kaip lietuviai krikščio
nys, būtų palydimos darbais. 
Jie jau turi stengtis būti savo 
artimo sargais, visad atsimin
ti, kad Kristus jiems yra Tiesa, 
Kelias ir Gyvenimas, su meile 
ir aiškiu apsisprendimu jie pri
valo lankyti lituanistinę mo
kyklą, lavintis lietuvių kalbo
je, pradėti suprasti ir gyventi 
savos tautos rūpesčiais. Gero 
žodžio jie neturėtų vengti, jis 
neturėtų jiems nusibosti, o 
svarbu jį suprast i ir įsisą
moninti savyje. 

Iš studentų ateitininkų jau 
daugiau dėmesio yra laukia
ma aukos darbams. J a u ne
tinka tenkintis vien prob
lemų n a g r i n ė j i m a i s , kon
troversijų kūrimu ir jų žo
diniais sprendimais, jau jie tu
rėtų imtis didesnių uždavinių 
ir savojoje organizacijoje ir vi
suomenėje. Neieškoti vien 
smagumų ir nenuskęsti "ge
ram laike", bet įsijungti ir pasi
ruošimui profesinaims bei vi
s u o m e n i n i a m s d a r b a m s . 
turėtų būti vedamoji studento 
idėja. 

Prieš sendraugius st vi dar
bų kalnai. Kai kurie jų nuosta
biai pajėgūs, ir tų darbų srity
je verčia labai gilią vagą. Bet 
yra ir tokių, kurie dar vis rei
kalauja, kad juos kas karšto
mis kalbomis uždegtų. O kaip 

P a r t i z a n o D a u m a n t o š e i m o s šventėje įžodį davu
s i e m s jaun. a t e i t i n i n k a m s ženklelius prisegt i ruo

š i a s i V e n c l o v i e n ė ir A t e i t i n i n k ų Federac i jos va
d a s J . L a u č k a . N u o t r . A . L i a u g a u d o 

PIRMA SAVAITĖ 
DAINAVOJE 

Pirma savaitė Dainavoje 
praėjo labai sėkmingai. Gera 
nuotaika tęsėsi per visą savai
tę. Stovykloje šiais metais bu
vo 73 mergaitės ir 42 berniu
kai. Oras per visą savaitę buvo 
labai gražus. Buvo daug sau
lės ir malonus vėjelis pūtė. 
Kasdien maudėmės gražiame 
Dainavos ežere — Spyglyje. Vi
si stovyklautojai ir vadovai ge
rai sugyvena ir entuziastingai 
dalyvauja stovyklos kas
dieninėje programoje. Šia sa
vaite, visi stovyklautojai buvo 
labai užimti. Kasdieninė prog
rama susidėjo iš tautinių šo-
kių, sporto, dainavimo ir įdo- Sį kartą premijos piniginė 

nas Sidrys. Kapelionai — kun. 
Antanas Markus ir kun. Dau
gintis. Šeimininkės, kurios 
mus skaniai maitina, yra P. 
Zilevičienė, Gaja Pemkutė, 
Ginta Palubinskaitė ir Dalia 
Paliūtė. Visi stovyklautojai su 
gera nuotaika laukia antros 
savaitės, kuri bus tokia pat įdo
mi, kaip pirma savaitė. 

Rima Navickaitė 

RELIGINĖS 
LITERATŪROS 

PREMIJOS R E I K A L U 

Ateitininkų Federacijos ski
riamos religinės literatūros 
premijos mecenatu vėl sutiko 
būti kun. dr. Juozas Prunskis. 

su-
m i ų p a s k a i t ų a p i e 
katalikiškumą, lietuvių litera
tūrą ir lietuvybę. Vakarinės 
programos buvo kasdieną ki
tokios ir labai smagios. Šią sa
vaitę turėjome susipažinimo 
vakarą, komandinių žaidimų 
vakarą, sporto šventę, joninių 
laužą, talentų vakarą ir atski
rus laužus — berniukų ir mer
gaičių. Stovyklos komendan
tas yra Edis Razma. Danutė 
Balčiūnienė yra vyriausia mer
gaičių vadovė. Berniukų vy
riausias vadovas yra Aras 
Zlioba. Vandens sargas yra Jo-

uždegti tokius, kurie ateitin a-
kijoje išbuvę net kelis dešir t-
mečius patys nei smilkti ne
pradėjo. 0 tu šviečiančių savo 
darbais visuomenėje, jaunuo
menės veikloje yra kiek, bet ne 
per daugiausia. 

Tad išvadoje moksleiviai 
daugiausiai yra reikalingi ge
ro žodžio ir jau yra skatinami 
reikštis darbais; iš studentų 
jau laukiama daugiau darbų, o 
iš sendraugių labai daug dar
bų. Žodžio darbo santykį pa
gal ateitininkų oš grupių am
žių būtų galima išreikšti čia 
pateikiama diagrama. 

Neseniai šventėme savo 
kongresą. Žodžiu, minčių 
sriautais talentai buvo žadi
nami, idėjos įkvėpiamos į kiek
vieno mūsų sąmonę bei širdį. 
Džiaugėmės, kad ypač gyvas 
dalinimasis mintimis vyko 
moksleivių bei studentų pokal
biuose. Tai graži pradžia. Rei
kia tikėtis, kad geri žodžiai, 
vertingos idėjos, kaip sėklos, 
krito į derlingą dirvą. Tad yra 
vilties sulaukti našių vaisių. 

Dvigubame kongresiniame 
"Ateities" 9-10 numeryje (1981 
metų) pusi. 390-393 yra at
spausdinti sukaktuvinio Atei
ties kongreso pasisakymai. 
Yra labai patogu kuopų bei bū
relių valdyboms, jaunimo glo
bėjams sistematingai paversti 
tuos gerus žodžius bei nutari
mus naudingais darbais. Yra 
svarbu pirmiausia asmeniškai 
juos įsisąmoninti ir imtis sa
vam kolektyve (be abejo su vi
su kolektyvu) juos vykdyti. To-
k i u b ū d u i š g i r s t i ir 
įsisąmoninti žodžiai nejaus 
tuštumo, o jų paskatinti dar
bai bus prasmingi. 

Adolfas Darnusis 

ma — 2,000 dol. Premija bus 
skiriama už 1980 ir 1981 me
tais pasirodžiusį geriausią 
religinės literatūros veikalą. 
Plačiau bus pranešta artimu 
laiku. 

ATEITININKŲ 
NAMŲ GEGUŽINĖ 

Šiais metais gegužinė bus 
rugpiūčio 15 d. gražiame atei
tininkų namų parke, Lemonte. 
Bus įvairi ir įdomi programa, 
skanaus maisto, atsigaivini
mų ir turtingas dovanų pa
skirstymas. Apie šią gegužinę 
daugiau informacijos suteik
sime šiame skyriuje. 

MALDOS 
SĖKMINGUMAS 

Kun. P . Cel ieš ius 
(Tęsinys) 

Matėme, kad krikščionių 
religijoje maldos samprata yra 
ne kas kita, kaip žmogiškojo 
asmens santykis su dieviškuo
ju asmeniu, kad tas santykis 
yra grindžiamas iš abipusės 
meilės plaukiančiu atsi
davimu. 

Kyla k l a u s i m a s , k a i p 
įvyksta maldos išklausymas, 
arba kuo grindžiamas maldos 
sėkmingumas? Aišku, kad šis 
klausimas yra suvedamas tik į 
vieną asmeninio santykio 
polių, būtent — žmogų. Į 
žmogų todėl, kad iš Dievo 
pusės meilės atsidavimas yra 
visada ir pastovus, ir pakanka
mai veiksmingas. Juk „Dievas 
taip pamilo pasaulį, jog atida
vė savo vienatinį Sūnų" (Jn 
3,16). 

Taigi, iš Dievo pusės padary
ta viskas, kas buvo galima 
padaryti. Jis yra visada 
žmogui padedąs, jeigu tik tai, 
kas prašoma, yra žmogui 
naudinga. Tad maldos sėkmin
gumo laidas priklauso nuo 
žmogaus kaip santykio antro
jo poliaus meilės intensy
vumo. Nors dvasiniai dalykai 
nėra matuojami fizinės plot
mės terminais, bet vis dėlto 
gal ima bent s imbol in ia is 
ženklais juos pavaizduoti. 

Nors dvasinė plotmė su fizi
ne yra skirtingos iš esmės, 
tačiau juodvi yra vis dėlto 
tarpusavyj susiję. Kitaip 
tariant, nebūtų galima iš viso 
nei melstis, nei gauti Dievo 
teikiamų dvasinių malonių. 
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plotmių sąsają taip pavaiz
duoti. 

Žmogus bes ime l sdamas 
susikaupia. Tai reiškia, jis 
koncentruoja savo dvasinę 
energiją. Į tą jo koncentruotą 
dvasinę energiją atitinkamai 
atsako dieviškos malonės 
dydis. Kuo jis daugiau 
koncentruojasi, kitaip sakant, 
kuo jis intensyviau meldžiasi, 
tuo stipresnė Dievo malonės 
atoveika. Reiškia — kuo 
in tensyvesnė ma lda , tuo 
stipresnė abiejų polių sąveikos 
dvasinė energija. 

Jeigu ši dvasinė energija 
nukreipiama į kokį objektą, tai 
jos intensyvumas stipriau 
veikia į tą objektą. Kitaip 
sakant, dvasinės energijos 
koncentratas, veikdamas į tam 
t i k rą k o s m o s o ob jek tą , 
koncentruoja kosminę energi
ją tam tikram padariniui 
išgauti. O tas padarinys yra ne 
kas kita, kaip maldoje siekia
masis tikslas, arba mūsų 
vadinamas „stebuklas", ar 
nuostabus padarinys, ar išim
tinis gamtos įvykis, a r l&čtip 
kitaip mes jį vadintume. 

Šis aiškinimas nėra grynai 
iš piršto išlaužtas, bet stebuk
lų atvejais paties Jėzau? K•••'•*-
taus patvirtintas. Kiek kaitą 
Jėzus buvo prašomas ką i < -
išimtiniu būdu pagydyti, dar
niausia Jis, prieš atlik i 
stebuklą, kreipdavosi į prašai* 
tįjį, sakydamas: „Ar tiki?" (Jn 
11.26). „Sakau jums, nė Izrae
lyje neradau tokio didelio tikė
jimo" (Lj 7,9) ir po to pagydė 
šimtininko tarną. „Jei turė
tumėte tikėjimą, kaip garsty
čios grūdelį, jūs tartumėte 
šitam kalnui: .Persikelk iš čia į \ 
tenai', ir jis persikeltų" (Mt 
17,21). Dėl maldos sėkmin
gumo Jėzus sako: „Visa, ko 
tikėdami melsite, — gausite" 
(Mt 21,21).„Tikinčiam viskas 
galima!" (Mk 9,23). „Kurie 
įtikės, tuos lydės stebuklai" 
(Mk 16,17). Išgydydamas nere
gį, Jėzus pabrėžė: „Tavo tikėji
mas išgelbėjo tave" (Lk 18,42). 
Apie besimeldžiančio dvasi
nės energijos spinduliavimą 
Jėzus sako: „Kas į mane tiki... 
iš jo vidaus plūs gyvojo 
vandens srovės" (Jn 7 38)L 
Tikėjimu sukoncentruota (ivi-
sinė energija gali reikštis 
stebuklais. „Iš tiesų, iš tiesų 
sakau jums: kas į mane tiki, 
darys darbus, kuriuos aš 
darau, ir dar už juos didesnių" 
(Jn 14,12). „Ko tik prašysite 
mano vardu, aš padarysiu" (Jn 
14,14). Petras apaštalas žydų 
teisme pabrėž ia tikėjimo 
maldos dvasinę galią, išgy-
dant luošą vyrą. „Iš jo einan
tis tikėjimas suteikė jam tikrą 
sveikatą jūsų visų akyse" (Apd 
3,16). 

Manau, kad pateikt iej i 
Evangelijos išrašai pakan
k a m a i p a g r i n d ž i a t ą 
žmogaus dvasios tikėjimu 
sutelktą ir malda išreikštą 
dvasinės energijos poveikį net 
į kosminius reiškinius stebuk
lų pavidale. 

Taigi, kuo intensyvesnė 
tikėjimu pagrįsta malda, tuo 

Ką dangus nori išgelbėti, tą 
" "mais. 

Laotse 

didesnis į ją Dievo malonės 
atoveikis, tuo stipresnis povei- - ..± . x u; .„ Q ; 0 
kis į kosminę (gamtinę) energi- s ^ ° m e i l ė s P ^ e i š k i m a i s 
ją. O to poveikio padarinys yra s 
maldaujamasis reikalas, kar
tais net stebuklo pavidalu.. 
Toksai yra intensyvios mal
dos sėkmingumas. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIŲ PRITAIKYMAS 
2636 W. 71st Street 

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

Skambinkit (ketvirtadieni) 
Tel. 436-5666 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak L a w n 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

I 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—44 

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

DR. K. S. DALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71 st Street 

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

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
\ di. paga! susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 va! 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-006" 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRL Ė 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAfVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9 | 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai 
išskyrus treč Sešt 

ir 6-8 vai. vak. 
12 iki 4 vai. popiet 

Vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligo<-
2454 VVest 71st Stre« 

(71-mos ir Campbell Ave. kanu .-i 
Va! : pirm . antr. ketv. ir peni-: 

iki 7 . p.p. T:k susitarus 

DR. A. S. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarime 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarime 

Ofs. 742-0^55 Namų 584-55?' 
DR. ALGIS PAUL; 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 6O120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGI] 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH A V t . 
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 susitarime 

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 trec ir šeŠt 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 73 7-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždarvta treč 

DR. LEONAS SEIDUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Trec\ ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

^Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
»• antr , fec\ , ketv ir šeštad 

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

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

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-37T2 
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 
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Kas kartą vis daugiau atsi
randa mišrių šeimų lietuvių 
tarpe. Tokia jau išeiviška ap
linka, kad mišrios šeimos susi
kuria ne dėl to, kad tuoktis gal
voją jaunuoliai iš anksto 
numatytų tai kurti, bet kad 
aplinkybės sudaro sąlygas 
susipažinti, susidraugauti ir 
įsimylėti studijų ar darbo drau
gą, su kuriuo natūraliai ku
riama šeima. Ir skyrybų skai
čius didesnis yra mišriose 
šeimose, bet ir savųjų tarpe tuo 
negalėtume pasigirti — pasto
vumas šeimoje priklauso nuo 
daugelio nežinomųjų, kuriuos 
iš anksto nė viena šeimos pusė 
nesprendžia. Bet šiaip ar taip 
galvosime, mišrios šeimos yra 
tam tikras blogis bent tautiniu 
požiūriu. Tai galima pateisinti 
tik tuo, kad niekas nekuria šei
mos su ta ar kita tautybe, o su 
tuo a r kitu žmogumi. 

Norim ar nenorim, turim pri
pažinti tikrovę, kad mišrios 
šeimos išeivijoje ir tokiose sąly
gose, kokias turi dabarties jau
nimas, sunkiai išvengiamos. 
Galima didelėmis pastan
gomis jų skaičių sumažinti, bet 
negalima jų visiškai išvengti. 
Taip buvo tais laikais, kai Lie
tuva ir Lenkija turėjo sąjungą^ 
ir Lietu vos bei Lenkijos diduo
menė ieškojo antrosios pusės 
pagal kilmę ir turtą. Tokios 
sąlygos buvo Rusijos okupaci
jos metais, kai Lietuvos, nors 
jau ir atgimstančios, jaunuo
liai studijavo Rusijos universi
tetuose ir parsivežė svetimas 
žmonas ar dingo savo tautai be 
žinios. Buvo neišvengiamas 
tas blogis net tada, kai nepri
klausomybės laikais išsiųs
davo kokį studentą pagilinti 
mokslų užsieny, o jis grįždavo 
su svetimos tautybės žmona a r 
mergina pasilikdavo su sve
timos tautybės vyru. 

~i,,«[ tai šiandien žiūrime, kaip į 
-istoriją. Bet šioje aplinkoje nė

ra tik istorija, o neišvengia
ma blogybė, kurią reikia ap
galvotai panaudoti geram — 
savo tautos gerovei pasisavin
ti žentą ar marčią, kad jis liktų 
bent tarpininku tarp savųjų ir 
svetimųjų. 

: Tokia tema sąryšy su lietu
viškų parapijų atgaivinimu 
nagrinėja buvusi Pasaulio Lie
tuvių jaunimo sąjungos pir
mininkė Gabija Petrauskienė, 
sukūrusi lietuvišką šeimą, bet 
turintį ryšių, kaip ir visos jau
nos šeimos, ir su mišriomis šei
momis ("Tėviškės Žiburiai", 
1982.7.1). Ji nesmerkia mišrių 
šeimų ir nenagrinėja jų susi
darymo pagrindų, bet tik pri
mena, kad lietuviškumas turi 
patraukti svetimąją pusę prie 
bendravimo, pasinaudojant 
lietuviška parapija ir lietuviš
komis pamaldomis. 

Primindama savo patirtį, 
girdėtą iš gydytojo paskaitos 
apie normaliai sveikas šei
mas, ji tvirtina, kad reikia ži
noti ir vaikams perduoti savo 
kilmę, nes "yra būtina supras
ti savo šeimos kelių generacijų 
istoriją, suprasti kam priklau
sai, įžvelgti, kad esi dalis di
desnės dalies už save, kad pa
saulis neprasideda.su tavimi, 
kad esi dalis didesnės šeimos, 
kuri turi savo istoriją.... Tėvų 
pareiga vaikui papasakoti jo 
istoriją, kalbą, kultūrą, papro
čius. Mūsų atveju vienas 
pagrindinių tokių spragų už-
pildytojų yra lietuviškoji para

pija, nes jos rėmuose išgyve
nami žmogaus svarbiausieji 
momentai — nuo gimimo iki 
mirties". 

Prie tų minčių nereikia nie
ko pridėti, nes tai tvirtina psi
chologijos, pedagogikos ir net 
medicinos mokslai. Kiekvie
nas žmogus, juo labiau vai
kas, nori žinoti, kas jis yra, iš 
kur jis yra ne tik dvasine pras
me, bet ir fizine, savo kultūra, 
savo šeimos tradicijomis, nors 
jos ir būtų mišrios ar net jau 
susvetimėjusios. 

Taip pat reikia šios autorės 
mintimis pasinaudoti, santy
kiaujant parapijoje ar bet ku
riuose susibūrimuose su tomis 
šeimomis, kuriose yra sve
timos tautybės viena dalis, bet 
nepriešinga kitai šeimos da
liai. Vaikai gali mokėti dvi kal
bas, o trečia — gyvenamojo 
krašto — ateis savaime mo
kykloje, aplinkoje, susitinkant 
su žmonėmis kaimynystėje. 
Jau net šių metų lituanistinių 
mokyklų išleistuvių aprašy
muose ar mokyklos baigimo 
minėjimuose randame pavar
džių, kurios ne lietuviškos, bet 
vaikai mokėsi ir jau moka lie
tuviškai kalbėti ir rašyti. 

"Jaunos ir mišrios šeimos" 
— tokia tema kalba Gabija Pet
rauskienė apie šeimas ir para
pijų uždavinius tų šeimų at
žvilgiu. Lietuviškos parapijos 
neturi būti menkesnės nei sa
vo apimtimi, nei veikimu, nei 
parapiečių sudėtimi, nei juo la
biau santykiais su parapie-
čiais už vietos parapijas. Die
vas tas pats, pamaldos tos 
pačios, nepaisant, kuria kalba 
jos atliekamos. Bet lietuviška 
parapija turi patraukti savin 
jaunas ir net mišrias šeimas 
savo nuoširdumu ir savo pra-

. našiimū/'kad jos 4savo bažny
čioje ir savp.jparapijoje jaus
tųsi kaip savo šeimoje. Net 
vaikai, svetima viena šeimos 
pusė turi jaustis ne svetimoje, o 
savo antros pusės bažnyčioje ir 
parapijoje. 

Smerkimu neišgelbėsime 
išeivijos jaunosios kartos nuo 
mišrių šeimų kūrimo, nes gy
vename ne savos tautinėje, o 
mišrioje aplinkoje. Tos šeimos 
turi jausti, kad jos yra myli
mos net tokiu atveju, kada, 
anot minėtos autorės, "Natū
rali tendencija yra jaustis sve
timu ir nepriimtu iš vienos pu
sės, kaltu bei išsidavusiu iš 
kitos pusės". Cia tiek parapinė 
šeima, tiek jos dvasios vado
vai — kunigai turi priimti kiek
vieną parapijos narį su dideliu 
dėmesiu, su tikra krikščioniš
ka meile, tikru dvasiniu patar
navimu ar atviru atsakymu į 
klausimus, kurie knieti jaunų 
ypač mišrių šeimų protuose ir 
širdyse. Tautinis žvilgsnis 
įprasmina ir religinį jausmą, 
nes šie abu jausmai yra tame 
pačiame žmoguje ir toje pačio
je šeimoje. Blogiau yra su miš
raus tikėjimo šeimomis, bet čia 
jau naujas klausimas, kurio 
neapima šios mintys. 

Vengti mišrių šeimų reikia 
raginti organizacijose, para
pijose ir lietuviškuose sambū
riuose. Bet t a s vengimas ne
turi būti tvora, kuri atskirtų 
mišrias šeimas nuo savųjų jau
nų šeimų. Reikia visus priimti 
su tautine, krikščioniška ir 
dvasine širdimi, kad vieni ir ki
ti taptų tikrais parapijos ir tau
tos nariais. 

Pr. Gr. 

Rimties valandėle i 

DIEVAS IR SĄŽINĖS BALSAS 

Šv. Tėvas Jonas Paulius audiencijoje priima 
sveikinimus ir linkėjimus iš Šv. Kazimiero gene
ralinės vadovės ses. Joanellos ir ses. Perpetuos, 

vienuolijos 75-rių metų sukaktuvių proga apsilan
kiusių Romoje. 

JAV PREZIDENTAS VOKIETIJOJE 
K. BARONAS 

Mūsų ko re sponden t a s Europoje 
Daug laiko praleidau prie Kairioji spauda net pasijuokė 

— girdi, jeigu amerikiečiai poli
cininkai galėtų, Nancy būtų 
u ž d a r y t a neperšaunamam 
stikliniam namelyje... 

televizijos ekrano , stebė
damas JAV prezidento viešna
gę Vokietijoje (pvz. Vakarų 
Berlyne net tris valandas!), 
daug komentarų išklausiau 
radio bangomis, daug straips
nių perskaičiau vakiečių bei 
JAV karių laikraščiuose. Visa 
tai aprašyti skaitytojams 
tikrai negalėčiau, nes tektų vėl 
panaudoti... pasaulio futbolo 
pirmenybių laiką, kadangi 
vokiečių televizija tam įvykiui 
vėl atidavė beveik 55 vai. 
Gera i , j e i gu r u n g t y n ė s 
transliuojamos pvz. 5 vai. p.p. 
Tačiau labai dažnai rungty
nių ištraukas tenka stebėti 
beveik iki 12 vai. nakties ir iš 

R. R e a g a n , n e ž i ū r i n t 
g r a ž a u s a m ž i a u s , buvo 
„jaunatviškas" (taip rašė 
spauda ) , gerbdamas pvz. 
NATO konferencijoje savo 
sąjungininkus (nors galėjo 
groti pirmu smuiku), niekuo
met nesiverždamas į pirmą 
vietą. Apsauga — kaip ir JAV. 
Taip pat, spėjama, kad jis turė-
jo l iemenę, nors da l ina i 
apsaugojančią jo gyvybę nuo 
u ž p u o l ė j o k u l k ų . Š i u o 
p a s i r ū p i n o g r e i č i a u s i a i 

ryto, atsisėdus prie stalo įstai- amerikiečiai, sužinoję apie 
goję „žaisti" su skaičiais. Jau- raudonosios frakcijos atstovų 
čiuosi gerokai išvargęs (ne tik užpuolimus prieš amerikietiš-
aš, bet visi futbolo „sirga- kas įstaigas. Bendrai paėmus, 
liai"), tačiau pasaulinės žaidy- didelių išsišokimų nebūta. Keli 
nės prie televizijos aparato tūkstančiai chuliganų Berlyne 
laiko pririšusios ne tik mane, buvo lašas jūroje (nors padarė 
bet milijardus žmonių. daug nuostolių), juo labiau, 

kad tikrų berlyniečių šiose 
riaušėse pasirodė tik keli šim
tai. Visi kiti atvyko iš Hambur
go, Miuncheno, Stuttgarto ir 

Darysiu mažą R. Reagano 
vizito santrauką Vokietijos 
akimis, tikėdamas, kad ir JAV 
televizija paaukojo bent keletą ^ V d ^ ^ ^ l T £kio 
valandų jo viešnagei Vokieti- d a r b o ^ p a s t o v i o 8 

gyvena-
J J ' mos vietovės. Tuo įsitikino 

Pradėsiu nuo žmonos: policija, suimdama kelis šim-
simpatiška, kantri „drėbė- tus jaunuolių ir patikrindama 
dama" prieš atentatą, stipriai jų pirštų nuospaudas. Pasiro-
saugojama slaptosios policijos dė, kad tai nuolatiniai „profe-
atstovų (kaip ir prezidentas), s i o n a l a i " demonstranta i , 

suimti jau ankstyvesnėse 
demonstracijose, gyveną be 
jokio darbo, be pastovaus 
antrašo. Kas juos išlaiko, kas 
duoda tiems keliems tūks
tančiams „demons t ran tų" 
duoną? Atsakymas labai trum
pas — „darbdavių" reikia 
jieškoti rytuose! Deja, jie jokios 
atramos vokiečių tautoje 
neranda. Beveik 86% vokiečių 
pasisakė už JAV ir jos kariuo
menę. 

U ž b a i g s i u d i d ž i a u s i o s 
Vokietijos leidyklos ir didžiau
sio Vokietijos dienraščio savi
ninko Axelio Springerio puikiu 
sveikinimu, a t spausd i n t u 
angliškai ir vokiškai mil. 
tiražo „Bild" dienraštyje. Jis 
skamba taip: 

„Pone Prezidente, dėkojame 
Jums už apsilankymą Vokieti
joje, o ypač už atvykimą į 
Berlyną. Sveikinu Jus mano 
leidžiamų laikraščių vardu, 
kartu ir milijonų skaitytojų. 
Užtikrinu Jus, kad ne tik 
laisvoje Vokietijoje sakome 
,wilkommen". Jūsų atvyki
mas atnešė viltį ir pasitikė
jimą mūsų tautiečiams už gele
žinės uždangos, už Berlyno 
mūro. 

Mūsų simpatijos priklauso 
Jums ir didžiai amerikiečių 
tautai. Mes žinome, kad R. 
Reagano išrinkimu amerikie-

Yra visuotinis faktas, kad vi
sų laikų visi žmonės vis tiek 
kurios tautos, religijos, rasės 
bebūtų, visi jaučia savyje sąži
nės balsą, kuris liepia daryti 
gera ir vengti blogo, kuris už 
gerą darbą giria, jį patvirtina, 
o už piktą priekaištauja, smer
kia. 

Gero ir blogo supratimas ga
li įvairuoti pagal tautų kultū
rą, išsilavinimą ir kitas aplin
kybes, tačiau pagrindinis 
dalykas — skirtumas tarp ge
ro ir blogo yra visų jaučiamas. 
Gali žmogus to balso nepa
klausyti, gali elgtis kitaip, ta
čiau tasai vidinis balsas pasi
lieka ir nepaliauja žmogui 
kalbėti, jį girdamas ar peikda
mas. 

Sąžinės balso buvimas vi
suose žmonėse rodo, kad yra 
kažkas, kas tą vidinį balsą 
žmonėms yra įdiegęs. Aišku, 
kad žmonės patys negali jo iš
sigalvoti, nes dažnai tas bal
sas nėra pagal žmonių norus, 
— dažniausiai jiems priešin
gas. 

Kita vertus, visiškai neįma
noma, kad taip skirtingų lai
kų, vietų, tautų, religijų ir išsi
lavinimo žmonės būtų galėję 
išsigalvoti tą balsą vienodą. 
Turėjo tad jį duoti žmonėms 
kas nors aukštesnis už juos. 
Sąžinės balso buvimas sakyte 
sako, kad yra Dievas, kuris no
ri, kad žmonės elgtųsi taip, o 
ne kitaip, ir kuris vertina žmo
gaus darbus skirtingai: už ge
rus atlygina, už blogus bau
džia. 

Tą tiesą pabrėžia apaštalas 
Šv. Paulius, sakydamas: "Visi, 
kurie nusidėjo, neturėdami įs
tatymo, pražus be įstatymo, o 
visi, kurie nusidėjo turėdami 
įstatymą, bus nuteisti pagal 
įstatymą. Ne įstatymo klausy
tojai teisūs Dievo akyse, bet įs-

čiai vėl nutarė vadovauti lais
vam pasauliui. 

Neužmiršome sunkių pokari
nių metų. Atsimename Marša
lo planą, Berlyno tiltą. 

Didžiuojamės, galėdami būti 
Atlanto s-gos nariu. Daugiau 
trisdešimt metų NATO stovėjo 
Europos taikos sargyboje. Mes 
ir kiti Amerikos sąjungininkai 
žinome, kad tik su JAV galė
sime išlaikyti savo laisvę. Susi
jungę — galėsime gyvuoti, 
pavieniui — nugrimsti į pražū
tį-

Viso geriausio, Pone Prezi
dente! Tegul Dievas saugoja 
Jus ir Jūsų tautą!" 

tatymo vykdytojai teisiais pri
pažįstami. Kai jokio įstatymo 
neturintys pagonys iš prigim
ties vykdo įstatymo reikalavi
mus, tada j ie — neturintys įs
tatymo — yra patys sau 
įstatymas. J i e įrodo, kad įsta
tymo reikalavimai, įrašyti jų 
širdyse, ir ta i liudija jų sąžinė 
bei mintys, kurios tai kaltina, 
tai teisina viena kitą" Rom. 
2,12 — 15). 

Dievas ne tik įdiegė žmo
nėms vidinį sąžinės balsą, kad 
pagal jį žmogus gyventų taip, 
kaip Dievas nori, bet dargi su
kūrė žmogų pagal savo pa
veikslą ir panašumą. Tas rodo 
Dievo gerumą ir žmogaus kil
numą. Žmogaus panašumas į 
Dievą yra atpasakotas šv . 
Rašte, Pradžios knygoje, kur 
kalbama apie pasaulio sutvė
rimą. Ten pasakyta, kad visa 
visata yra sutverta Dievo ir su
tverta taip, kad joje galėtų gy
venti žmogus, visos kūrinijos 
viršūnė. Dievo įkvėptas auto
rius išskaičiuoja visas pasau
lio dalis, sekdamas visatos 
schemą, kaip ją suprato žmo
nės senovėje. Tai žinoma šešių 
dienų pasaulio sukūrimo isto
rija 

Šeštąją dieną, ka i jau buvo 
sukurti visi žemės gyviai, Šv. 
Rašto autorius deda į Dievo lū
pas tokį sprendimą: "Sutverki
me žmogų pagal mūsų pa
veikslą ir mūsų panažumą; jis 
tevaldo jūros žuvis, ir dangaus 
paukščius, ir žvėris, ir visą že
mę, ir visus roplius, kurie kru
ta ant žemės" (Prad. 1,26). O 
kitoje tos pačios Šv. Rašto kny
gos vietoje sakoma: "Tą dieną, 
kurioje Dievas sutvėrė žmogų, 
jis jį padarė pagal Dievo pana
šumą... 0 Adomas pagimdė pa
gal savo paveikslą ir panašu
mą sūnų ir praminė jį vardu 
Setas" (Prad. 5,1 — 3). Palygi
nus šias dvi Šv. Rašto vietas, 
galime padaryti savas išva
das. 

Mintis, kurią išreiškia žo
džiai "paveikslas" ir "panašu
mas" yra ta, kad žmogus yra 
labai panašus į savo modelį — 
Dievą. Tai patvirtina aštunto
ji psalmė, kurioje sakoma: 
"Kai pasižiūrim į tavo dangų, 
tavo rankų sukurtą, į mėnulį, 
žvaigždes, tvariai padarytas, 
tariam: "Kas gi žmogus, kad tu 
jį dar atmintum, kas ta*> Ado
mo sūnus, kad jį belankytum? 
Jį padarei ne ką menkesnį už 
angelus, garbe ir grožiu jį ap
vainikavai. J i s viešpatauja ta
vo rankų sukurtajam pasau
liui. Jam po kojų tu visa 
paklojai" (Ps. 8; 4 — 7). 

J. V. 
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V i s ą s a v o n u o s a v y b ę 
atidaviau šeimai. Beliko dar 
vienas dalykas, kurį norėčiau, 
kad galėčiau, jiems duoti: 
krikščionišką religiją. Jeigu jie 
ją turėtų, ir aš nebūčiau jiems 
palikęs nė šilingo, jie būtų 
turtingi; ir jeigu jie to netu
rėtų, nors būčiau jiems visą 
pasaulį palikęs, jie būtų 
vargšai. P. Henry 

Liguistas rūpestis yra laiko 
gaišinimas. Tai supimasis kė
dėje. Gali suptis dieną ir naktį, 
vistiek vietoje paliksi; o kar
tais gali, neapsižiūrėjęs, persi-
versti per galvą. Perdėtas rū
p e s t i s y r a v i e n a 
nekrikščioniškiau8ių ydų. Juk 
ne Dievas apleidžia žmogų, bet 
žmogus Dievą. 

Br. Markaitis 

Antroji šio vakaro dalis buvo paskirta grynai 
literatūrai. Vitalis Žukauskas perskaitė Stepo 
Zobarsko novelę „Monsinjoro suoliuką", kun. 
Leonardas Andriekus, St. Santvaras ir Kotryna 
Grigaitytė — keletą eilėraščių. 

Literatūros vakaras, kaip pasakė savo trumpoje 
kalboje Paulius Jurkus, skirtas Lietuvos nepriklau
somybės šventei pagerbti. Per šį literatūros vakarą 
buvo pagerbti vienos minutės atsistojimu mirę rašy
tojai Aloyzas Baronas, dr. Jonas Grinius, Marius 
Katiliškis ir pranešta, kad 1980 m. grožinės literatū
ros premija paskirta poetei Kotrynai Grigaitytei už 
knygą „Marių vėjui skambant". 

Per Stepo Zobarsko pagerbimą buvo surengta jo 
raštų ir išleistų knygų parodėlė (parodėlėje buvo 
išstatyta tik dalis jo ir jo išleistų knygų), taip pat 
buvo išstatytas ir albumas, kurį Stepas Zobarskas 
yra gavęs 1940 m. kaip premiją už knygą „Pabėgė
lis". Albumas yra sudarytas iš mokinių išpaišytų 
paveikslėlių, kuriuose atvaizduotos „Pabėgėlio" kny
gos temos. Tai gražus Kauno mokyklų mokinių dar
bas, kurį suorganizavo Mokytojų sąjungos Kauno 
pirmasis skyrius. 

Taip pat buvo paminėtas visuomenės veikėjas 
Aleksandras Vakselis. Jo pagerbimas vyko 1981 m. 
kovo 28 d. ryšium su jo 65 m. sukaktimi. Pagerbimą 
surengė įvairių organizacijų sudarytas komitetas. 

Sukaktuvininkas buvo pasveikintas žodžiu, raštu ir 
apdovanotas Petro Jurgėlos knyga „Lietuviškoji 
Skautija", o vyrų choras „Perkūnas", vadovaujamas 
Viktoro Ralio, pagerbdami sukaktuvininką, sudaina
vo jam 5-kias dainas. Jo gyvenimas ir visuomeninė 
veikla dar buvo parodyta skaidrėse. 

Chorai , ok t e t a i , muz ikos 
ir dainavimo studi jos 

Lietuviai, kai tik apsigyveno New Yorkev įsteigė ne 
tik parapijas, statė ar pirko bažnyčias, bet taip pat 
organizavo chorus. Pirmieji chorai buvo suorgani
zuoti prie įsteigtų parapijų. Juos suorganizavo ir 
jiems vadovavo vargonininkai. Tik vėliau pradėjo 
steigti „pasaulietinius" chorus, pvz. New Yorke buvo 
įsteigtas „Operetės" choras ir po II-jo pasaulinio 
karo „Perkūno" vyrų choras. Tiek „Operetės", tiek ir 
„Perkūno" vyrų chorai gyvai reiškėsi lietuvių visuo
meniniame gyvenime. 

Parap in ia i chora i 

New Yorke po II-jo pasaulinio karo veikė trys 
parapiniai chorai: Angelų Karalienės, Apreiškimo ir 
Viešpaties Jėzaus Atsimainymo. 

Vienas pirmųjų parapinių chorų buvo suorgani
zuotas Angelų Karalienės choras. Jį suorganizavo 
1898 m. Stasys Mazalskis, kai tik buvo įsteigta 
parapija. Šiam chorui vėliau vadovavo Kibartas, 
Dimta, Antanas Vismanas, Pranas Dulkė, Mykolas 
Liuberskis, Alb. Prižgintas ir, prieš uždarant parapi
ją, Petras Dulkė (Pr. Dulkės sūnus). Taip pat labai 
trumpą laiką Šiam chorui vadovavo komp. Stasys 
Šimkus. Ilgiausiai chorui vadovavo Pranas Dulkė — 
nuo 1928 m. iki 1953 m. 1938 m., minint 50 metų 
auksinį parapijos sukaktį, choras turėjo 108 narius. 
Tai buvo didžiausias lietuvių parapijų choras New 

Yorke. Choras yra surengęs net kelius koncertus, 
kuriuose yra dalyvavę solistai Toska Daubaraitė-
Skabeikienė, Juozas Olišauskas, atvykęs iš Amster
damo, ir kiti. Taip pat choras pastatė A. Gustaičio 
komediją „Šilkiniai pančiai", dalyvavo Dainų 
šventėse bei kituose rengimuose. 

Apreiškimo parapijos chorą suorganizavo 1914 
m. Kazys Diržys. Choras, kaip ir Angelų Karalienės, 
rengė koncertus, vaidinimus, statė operetes, daly
vavo įvairiuose lietuvių minėjimuose ir dainų šven
tėse. 1973 m. rugsėjo 23 d., choras, vadovaujamas 
Algirdo Kačanausko, giedojo net New Yorke armėnų 
katedroje, Manhattane, minint 75 metų vyskupijos 
sukaktį ir jų festivalyje, pavadintame „One World 
Fe8tival" vardu. 

Apreiškimo parapijos chorui vadovavo Antanas 
Vismanas, Jonas Jankus, Povilas Sakas, Vladas 
Baltrušaitis, Algirdas Kačanauskas ir dabar Vikto
ras Ralys. 

Viešpaties Jėzaus Atsimainymo parapijos 
choras sustiprėjo, kai jam pradėjo vadovauti A. 
Vismanas, o iki to laiko choro veikla buvo labai silp
na ir lietuviškame gyvenime visai nepasireiškė. 
Choras prie A. Vismano išaugo net iki 60 narių, 
pastatė religinius koncertus ir scenos veikalus, kaip 
„šaulišką meilę", „Slidžiu kebu" ir ne t du kartu 
„Piloto duktė". Tuos veikalus suvaidino ne tik 
Ma8pethe, bet ir Great Neck bei Šv. Jurgio lietuvių 
parapijoje, Brooklyne. Taip pat y ra pastatęs keletą 
operečių, kaip „Kaminkrėtis ir malūnininkas" ir 
kitas, dalyvavo 1939 m. pasaulinėje parodoje per 
Lietuvių dieną, dainavo per New Yorko stotį WGNW 
ir dalyvavo įvairiuose minėjimuose. Chorui yra 
vadovavę A. Kvedaras, F. Miloška, J. Tamošaitis. A. 
Vismanas ir dabar Vytautas Kerbebs. 

(Bus daugiau) 

* 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
Mūsų kolonijose 
Delran, N. J. 

PRASMINGŲ SUKAKČIŲ 
NEWYORKE MINĖJIMAS 

DAR VIENAS 
STEBUKLAS 

Rimtas savaitraštis "Tėviš
kės Žiburiai" neseniai pirma
me puslapyje paskelbė Balio 
Brazdžionio straipsnį "Radijo 
programos okupuotai Lietuvai 
— Nauja galimybė siųsti pro
g ramas iš Chicagos per Vokie
tiją". Iš šio straipsnio sužino
me, kad nuo 1982 m. vasario 
pradžios į Lietuvą pradėjo siųs
ti 15 minučių radijo programą 
čikagiškiai "Lietuvos aidai" 
per WRNO stotį iš Amerikos ir 
V. Vokietijos. Straipsnio auto
rius toliau teigia, kad Lietuvo
je geriausiai girdimos progra
mos yra "Laisvės radijo", 
"Amerikos Balso", "Lietuvos 
aidų", Vatikano ir Romos. 

Atrodo, kad B. Brazdžionis 
turi suorganizavęs gerą žval
gybą ar palaiko ryšį su sovietu 
saugumu, nes per keturis su 
viršum mėnesio patyrė, kaip 
"Lietuvos Aidų" programos 
Lietuvoje yra girdimos, kiek 
jos klausomos. Tačiau, antra 
vertus, jo žvalgybos išmintin
gumu sunku patikėti, nes neži
no, kas darosi vietoje. B. Braz
džionis skelbia, kad "Amerikos 
Balsas" iš Washingtono "per 
Izraelį ir satelitus" perduoda 
dvi programas per dieną. Tuo 
tarpu tikrovėje nuo 1981 m. 
sausio 7 d. "Amerikos Balsas" 
lietuvių kalba perduoda tris 
programas per parą. Kaip jos 
girdimos ir apytikrį jų klausy
tojų skaičių nustato jau tam 
tikros amerikiečių įstaigos. 
Kad "Amerikos Balso" laidos 
Lietuvai transliuojamos per Iz
raelį, kaip teigia B. Brazdžio
nis, tai jau jo žvalgybos išmis-
las. 

Dėl to, kad Balys Brazdžio
nis suorganizavo mėgėjiškas 
trumpųjų bangų programas 
Lietuvai, klausytojai Lietuvo
je, jei tokių yra, tikėkime 
džiaugsis. Tačiau iš antros pu
sės žiūrint, B. Brazdžionis, no
rėdamas išlaikyti savąsias ra
dijo transliacijas ir jas dar 
plėsti, kėsinasi į mūsų organi
zacijas, fondus, savo straips
nyje "TŽ" teigdamas: "Siūliau 
mūsų lietuviškom organizaci
jom, kad susidomėtų leidimu 
per šią stotį siųsti lietuviškas 
programas. Apsivyliau: kai ku
rios atsakė į pakvietimą, kitos 
neatsiliepė. Guli milijonai fon
duose, bet netarnauja šiuo me
tu vargstančiai mūsų Tėvy-
nei... . 

Man atrodo, kad tuos fon
dus reikia palikti svarbes
niems lietuviškiems reika
l a m s . J u k r a d i j o 
transliacijoms į Lietuvą ir ob
jektyviam Lietuvoje gyvenan
čių informavimui apie įvykius 
JAV ir visame pasaulyje pade
da Amerikos valdžia, savo biu
džeto lėšomis išlaikydama 
"Amerikos Balsą" ir iš kitų 
fondų — "Laivės" radiją. Vati

kanas taip pat yra pakanka
mai turtingas išlaikyti popu
liarų savo radiją. Amerikos 
valdžios biudžetas "Amerikos 
Balso" radijui su 41 kalbine 
tarnyba ir modernia technika 
išlaikyti per metus skiria apie 
90 milijonų dolerių. T a d kam 
naikinti kuklius mūsų fondus 
dar vienai radijo valandėlei iš
laikyti, jei kitos jau daugelį me
tų išlaikomos valstybės ar ki
tų jai subordinuotų fondų 
lėšomis ir paruošiamos sie
kiant profesionalinio lygio, 
nors ir prisilaikant valdžios ve
damos politikos. 

Prieš asmenišką B. Braz
džionio užmojį darbuotis radi
jo srityje ir eterio bangomis pa
siekti Lietuvą, manau, niekas 
nesipriešins, kiti net pagirs ir 
gal aukų atsiųs. Tačiau tikiu, 
kad apsukrūs ir sumanūs Lie
tuvių fondo, Tautos fondo ir ki
tų vadovai nelengvai suplau
kusių milijonų nemėtys ten, 
kur jie tikrai nebūtini. 

• 
10 M. N U O D R . 

VL. VILIAMO MIRTIES 
Šį pirmadienį, liepos 12 d., 

sueina 10 metų, kai mirė žino
mas Lietuvos geografas, geo
grafijos mokslų daktaras Vla
das Viliamas, nuo 1958 m. 
dirbęs Arctic Institut of North 
America geografijos ir geolo
gijos tyrimo darbuose. Jo pa
laikai palaidoti vienose kapi
n ė s e š a l i a s o s t i n ė s 
Washingtono, kuriame dabar 
tebegyvena ir dirba jo našlė 
Regina Viliamienė, veikliai da
lyvaujanti Wa8hingtono lietu
vių gyvenime. Už dr. VI. Vilia
mo sielą šį pirmadienį bus 
atlaikytos Mišios eilėje lietu
vių vienuolijų koplyčių, jų tar
pe ir jėzuitų koplyčioje Chica-
goje. 

Paskutinį birželio mėnesio 
sekmadienį Washingtono lie
tuvių katalikų misijos bažny
čioje Georgetowne Mišios taip 
pat buvo atlaikytos už velionį 
dr. V. Viliamą ir birželio įvy
kių proga kartu buvo pasi
melsta už lietuvius Sibiro trem-
t i n i u s . L o t y n ų k a l b a 
atlaikytas Mišias lotyniško
mis giesmėmis palydėjo Wa-
shingtono katalikų Šv. Mato 
katedros choristė Bernadeta 
Jankauskaitė, o paskut inės 
prieš vasaros pertrauką Mi
šios baigtos giesme "Marija, 
Marija" ir Lietuvos himnu. Ap
gailėtina, kad Mišiose, kurios 
buvo aukoj amos už žymų lie
tuvių katalikų veikėją dr. VI. 
Viliamą ir Sibiro tremtinius, 
misijos komiteto narys J . Si-
manis skaitymus atliko anglų 
kalba, kai tuo tarpu anksčiau 
girdėdavom lietuvių kalba. Pa
čios Mišios lotynų kalba atna
šaujamos dėl to, kad sostinėje 
nebeturim sveiko lietuvio ku
nigo. Mūsų kapeliono kun. dr. 
T. Žiūraičio sveikata dar nero
do žymesnio pagerėjimo. 

VL. R. 

29-toje Iy<).s Angeles Lietuvių dienoje (birželio 6 d.) poetą B. 
Brazdžionį, jo 75-ių metų sukakties proga sveikina Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas prel. J. Kučingis. Poetui rožę 
jteikia I Plimute Žemaityte. 

Nuoti V . F l e d ž i n s k o 

L B APYLINKĖS 
DVIDEŠIMTMETIS 

JAV LB Pietų New Jersey 
apylinkė birželio 26 d. minėjo 
savo veiklos dvidešimtmetį. 
Šventė vyko M. ir B. Raugų so
dyboje, Delran, N. J., kur ąžuo
lų paunksmėje, susirinkus še
šiasdešimčiai dalyvių, 5 vai. 
vak. apylinkės pirmininkas B. 
Raugas pasveikino Jonus ir vi
sus susirinkusius. Savo žodyje 
jis pastebėjo, kad tradicinės 
kasmetinės Joninės šiemet čia 
jungiamos su apylinkės gyva
vimo dvidešimtmečiu ir su 
JAV LB trisdešimtmečiu. 
Bendrais bruožais priminęs 
LB uždavinius bei tikslus, jis 
pasidžiaugė, kad ši apylinkė 
pateisino savo egzistenciją, 
kad plačiai 60 kvadratinių my
lių plote Pietų New Jersey apy
linkės lietuviai, būdami ne
gausūs, gražiai susijungė į LB 
šeimą ir vykdė savo tautinės 
bendruomenės uždavinius, au
kodami IJetu vos laisvinimo rei
kalams kasmet apie 500 dol., 
remdami lituanistinį švietimą 
aukomis, kartais prilygstan
čiomis ir didesnėms apylin
kėms ir kt. Įgyvendinta mintis 
priklausyti šv . Andriejaus pa
rapijai, remta Philadelphijos 
radijo Lietuvių Bendruomenės 
Balso programa ir 1.1. Apylin
kės narių skaičius 20 m. bėgyje 
labai svyravo: 1970 metais kar
totekoje buvo 110, o šiuo metu 
tik 71. Rinkimuose šiemet bal
savo 50. Senatvė veiklai pra
deda trukdyti, o jaunasis prie
auglis dėl darbo verčiamas 
išsikelti. 

Po šio apžvalginio žodžio bu
vo perskaitytas apygardos pir
mininko V. Ėringio sveikinimo 
raštas, o apygardos valdybos 
vardu žodį tarė A. Kadžius ir 
įteikė JAV LB krašto valdy
bos žymenis apylinkės bend-
ruomenininkams, plačiau pa
sireiškusiems LB veikloje. 
Žymenimis buvo apdovano-
ti:V. Volertas, R. Česonis, Vir-
gus Volertas ir B. Raugas. 

Šventėje pripuolamai daly
vavo ir prel. L. Tulaba, kuris 
tarė žodį, paryškindamas pa
rapijų reikšmę mūsų išeivijos 
gyvenime. Kun. K. Sakalaus
kas savo sveikinime džiaugėsi 
šios apylinkės žmonių aktyviu 
dalyvavimu Šv. Andriejaus pa
rapijos gyvenime. Philadel
phijos lietuvių klubo vardu 
sveikino buvęs pirm. V. Šal-
čiūnas, o Philadelphijos Lietu
vių Vilties choro pirm. A. Šal-
čiūnas pastebėjo, kad Vilties 
chore šios apylinkės vaidmuo 
tikrai didelis, nes kelerius me
tus pusė choristų kaip tik buvo 
šios apylinkės. 

Sveikinimus baigus, B. Rau
gas atkreipė dėmesį į gražų bū
rį jaunimo, pasirodžiusį pro
gramos vyksme. Jaunimo 
tarpe buvo ir veiklus Jaunimo 
sąjungos darbų dalyvis stu
dentas Vidmantas Rukšys, — 
švenčiantis savo gimtadienį. 
Jis buvo pasveikintas su gra
žiausiais linkėjimais. Gimta
dienio proga taip pat buvo pa
sveikinta ir šios apylinkės 
buvusi pirmininkė O. Šalčiū-
nienė. 

Meninei — kultūrinei pro
gramos daliai buvo pakvies
tas baltimorietis poetas, savo 
kūryboje besiskiriantis iš kitų 
mūsų poetų savo eiliuotų žo
džių nukreipimu į žvaigždy
nus. Jis paskaitė iš savo vė
liausios kūrybos 15 eilėraščių. 

Oficialią programą baigus, 
visi vaišinosi B. Karaškienės, 
apylinkės valdybos narės, 
paruošta vakariene. 

B. Butkelis 

Žmogus nėra apimkybių pa
darinys. Aplinkybės yra žmo
gaus sukuriamos. 

Disraeli 

Birželio 13 d. New Yorke 
buvo paminėti birželio trėmi
mai ir Romo Kalantos susi
deginimo dešimties metų 
sukaktis. 

Šį renginį ruošė (į bendrą 
komitetą vieningai įsijun
gusios) veikliosios New Yor-
ko lietuvių organizacijos. 
Iniciatyvą davė LB New 
Yorko apygardos valdyba, 
kurios pirmininkas A. Vakse
lis tam bendram komitetui 
vadovavo. 

A p r e i š k i m o pa rap i j o s 
bažnyčioje įvykusiose iškil
mingose pamaldose su vėlia
vomis dalyvavo ramovėnai, 
šauliai ir skautai. 

Minėjimas vyko Kultūros 
Židinio didžiojoj salėj. Ištrem
tųjų, žuvusiųjų ir visų, savo 
gyvybę atidavusių dėl tautos 
laisvės, pagerbimui buvo 
uždegtos trys žvakės — gelto
na, žalia ir raudona. Tą atliko 
buvusi Sibiro tremtinė Anelė 
Povilaitienė. 

Scena buvo įspūdingai pa
puošta dail. Česlovo Januso ir 
Pauliaus Jurkaus. Invokaciją 
sukalbėjo kun. Jonas Pakal
niškis. Po to minėjimą atidarė 
komiteto p i rmin inkas A. 
Vakselis, paskaitydamas iš 
pogrindžio .Aušros" birželio 
mėn. vedamąjį apie trėmimus. 
Tada trumpą žodį lietuviškai 
ir angliškai tarė gen. konsu
las Anicetas Simutis. 

Programai vadovauti buvo 
pakviestas jaunosios kartos 
veikėjas Petras Tutinas, kuris 
pristatė svečią Carl Gersh-
man, patarėją prie JAV amba
sados Jungtinėse Tautose. 

Svečias buvo labai gerai 
susipažinęs su Lietuvos byla ir 
su tuo, kas dabar vyksta 

okupuotam krašte. J i s paminė-
jo p r e z i d e n t o R e a g a n o 
pareiškimą Baltų Laisvės 
lygai ir JAV kongrese įvestą 
rezoliuciją įsteigti Pabaltijo 
laisvės dieną. 

Savo kalboje jis stipriai 
pabrėžė pribrendusi reikalą 
iškelti Pabaltijo suverenumo 
klausimą Jungtinėse Tautose 
— dekolonizacijos komitete — 
bei būtinumą painformuoti 
vadinamo trečiojo pasaulio 
atstovus apie Pabaltijo troški
mą nusimest i sovietinio 
kolonializmo jungą. 

Po to apie genocidinių trėmi
mų planavimą, dar prieš 
sovietams okupuojant Lietu
vą, kalbėjo dr. Br. Nemickas. 
J is plačiai aptarė vadinamą 
Serovo instrukciją, pagal 
kurią visos deportacijos ir 
1941 m. ir vėliau, pokario 
laikotarpy, buvo įvykdytos. 
Minėjo ir dabartines rusinimo 
pastangas, vežant lietuvius į 
Rusiją, o rusus į Lietuvą. 
Pakeista genocido taktika, bet 
jis tebevyksta. Prelegentas ly
gino gyventojų statistikas 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj 
(kur rusų jau yra 30%). Aiški
no priežastis, kodėl Lietuvoj 
tas procentas yra mažesnis. 
Viena jų, kraujo praliejimo 
baimė. Rusai bijo to, kas vyko 
Lietuvos kaime partizaninio 
karo metu, dar ir dabar ne taip 
noriai važiuoja į Lietuvą. 

• 

Paskui apie Romo Kalantos 
susideginimą kalbėjo Vladas 
Šakalys. J is tarė žodį angliš
kai ir lietuviškai, prikišdamas 
JAV valdžiai nepakankamą 
rėmimą laisvės siekiančių, 
sovietų užgrobtų kraštų, (kaip 
Afganistanas). O patogiai čia 
g y v e n a n t i e m s i š e i v i a m s 
prikišo nepakankamą para-

Romo Kalantos pave iks las , i šs ta ty tas New Yorke. 
Nuotr. L . T a m o š a i č i o -

mą tėvynėj savo laisvę ir 
gyvybę aukoj an tiem s rezis
tentams. Romą Kalantą jis 
vadino naujuoju Pilėnų didvy
riu. 

Aktorius Boley-Bulevičius 
su didele rimtim ir susikaupi
mu, prislopintu ramiu tonu 
paskaitė šiai progai pritaiky- , 
tos kelių autorių kūrybos. 

Užbaigdamas šj minėjimą, 
A Vakselis rengėjų vardu 
padėkojo programos daly
viams ir visoms prie šio rengi
nio prisidėjusioms organizaci
joms. Visas išlaidas padengė 
kele tas s t ambesn ių New 
Yorko organizacijų — LB New 
Yorko apygarda, ; .Amerikos 

Lietuvių Taryba, Lietuvių -
Informacijos centras, Simo 
Kudirkos šaulių kuopa ir 
Lietuvių Kultūros Fondas. 
Kitos organizacijos prisidėjo 
bendru planavimu ir darbu. 

Bendrų pastangų rezultatas 
buvo labai geras. Renginys 
praėjo pak i l i a nuo ta ika , 
žmonių buvo pilna salė. 

Svečiui, aukštam amerikie
čių pareigūnui Carl Gersh-
man buvo įteikta dr. J . Pajau
jo knyga „Soviet Genocide in1 

Lithuania". J i s galės ja 
pa s inaudo t s k a t i n d a m a s 
Pabaltijo valstybių bylos kėli
mą Jungtinėse Tautose. 

• • S 

HELP SI BALTIC F ELP OUPPORT DALTIC FREEDOM in Lithuania. Latvia & Estonia 
• 

Darbui tęsti Amerikos Baltų Lais
vės lygai reikia skubios finansinės 
paramos. Savo auką siųsk š i a n 
dien! 

• 

• • - • - • -

• 

Public Law Number 97196 
establishing 

Baltic Freedom Day 
was recently 

signed into lavv 
by President Reagan 

after 
unanimous 

Congressional 
approval. 

Sponsored and 
proposed by the 
Baltic-American 

Freedom League. 

Your financial support is needed to 
cont inue the fight for Baltic freedom. 

Send your contribution today! 
Detach and re tum 

Yet, I toill iupporf the Baltic-American Frudom League. Here is my 
contribution for: 
[] $25 A subscription to the Balhc Bullehn 
D $50 Contribution, plūs a subscription to the Balhc BulltHn 
Ū $100 A voting membership, plūs a Balhc BulUhn subscription 

C $250 C $500 I feel so stiongly about the Baltic cause. here 
is an increased contribution to help keep America informed. 

NAME 

AODRESS 

CTTY STATE ZIP 

Send checks to: BALTIC-AMERICAN FREEDOM LEAGUE 
P.O. Box 29657 Los Angeles, CA 90029 

Permission for tax exempt status is pending 

. 



KOLUMBO VYČIAMS SlMTAS 
METŲ 

TRUMPA SlOS ORGANIZACIJOS ISTORINĖ APŽVALGA 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. liepos mėn 10 d. 

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

Amerikoje visi yra apsipratę 
katalikų įvairių bažnytinių ir 
kitokių iškilmių progomis ma
tyti garbės palydas ne Sio lai
ko pusiau kariškom unifor
mom, su kardais, tai Kolumbo 
Vyčiai. Ši organizacija — ordi
nas 1982 metais mini savo 
veiklos Šimto metų sukaktį. Ir 
kiekvienam lietuviui yra įdo
mu pažinti nors bendrus Ko
lumbo Vyčių bruožus. 

Prieš šimtą metų Amerikos 
visas gyvenimas daug kuo sky
rėsi nuo mūsų laiko. Tada dar 
nebuvo nė valdiškų, nė kitokių 
pensijų, apdraudų fondų ligos, 

- nedarbo, senatvės ir kitokiais 
atvejais. Visokiais atvejais 
kiekvienas turėjo pasirūpinti 
pats savimi. Dėl įvairių moty
vų katalikai buvo laikomi že
mesnės klasės gyventojais, bu
vo pajuokiami, neteisingai 
šmeižiami. Tai atsiliepdavo 
katalikų praktiškame gy
venime. 

Katalikai jautė reikalą ką 
nors daryti ir pakeisti tą at
mosferą, bet tada jie buvo ma
žai organizuoti, neturėjo vadų. 
Connecticut valstijoje jaunas 
kunigas Mykolas McGivney 
ėmėsi iniciatyvos organizuoti 
nors savo parapijos katalikus 
vyrus savišalpos ir apdraudos 

draugijon, kartu pabrėžiant, 
narių lojalumą katalikybei ir 
Amerikai. Organizavo vyrus, 
nes tada moterys nedalyvavo 
viešuose darbuose ir šeimos iš
laikyme, kaip dalyvauja da
bar. Naujos organizacijos pir
moji negausi kuopa įsisteigė 
1882 metais vasario 13 dieną 
Hartford, Conn., mieste. Orga
nizacija pasivadino Kristupo 
Kolumbo vardu, vieno iš pir
mųjų žymių katalikų, paliku
sių šiame krašte savo vardą. 

Salia savišalpos Kolumbo 
Vyčiai, taip pasivadino nau
jos organizacijos nariai, užsi
brėžė geriau susipažinti su ka
talikų Bažnyčios doktrina, 
santvarka ir kovoti už katali
kų gerą vardą bei teises Ame
rikoje. Ši nauja iniciatyva nuo 
pat pradžios turėjo daug prie
šų, bet užimponavo katalikus 
vyrus. Po aštuonerių metų, 
1890 m. mirštant kun. M. Mc
Givney, Kolumbo Vyčiai Con
necticut ir Rodė Island valsti
jose turėjo jau 57 kuopas su 
5,000 narių. O dar po 15 metų 
Kolumbo Vyčių kuopų buvo 
jau visose Amerikos valstijo
se, Kanados penkiose provin
cijose, Newfoundlande, Meksi
koje, Kuboje, Porto Rico, 
Filipinuose. Netrukus šios or
ganizacijos nariais tapo ano 
meto garsus Amerikos kardi
nolas Gibbons, eilė vyskupų, 
kunigų. Tai bent katalikų tar
pe nutildė visokius abejoji
mus, nepalankius gandus. Ne 
katalikų tarpe šmeižtai prieš 
Kolumbo Vyčius stiprėjo Į tai 
Kolumbo Vyčiai atsakė ne žo
dine polemika, o pavyzdingu 
katalikiškumu ir lojalumu Baž
nyčios ir Amerikos reikalams. 
Palyginamai anksti Kolumbo 
Vyčiai stengėsi ir sugebėjo pa
sireikšti ne tik savo tarpe, bet 
ir platesniu mastu. 

to sunkioje finansinėje būklė
je. Tada Kolumbo Vyčiai turė
jo jau apie 300,000 narių, 
tačiau turtuolių jų tarpe nebu
vo. Užtruko penkeri metai, kol 
Kolumbo Vyčiai surinko 500,-
000 dolerių universiteto pagal
bai. Pagal ano meto žmonių už
darbius ir dolerio vertę tai 
buvo konkreti pagalba univer
sitetui. 

Apie tą patį laiką, 1910 me
tais pasirodė laikraštis vardu 
The Menace — Grėsmė ir keli 
kiti panašūs leidiniai, kurie 
Kolumbo Vyčius vaizdavo 
kaip mirtinus Amerikos kraš
to ir visuomenės priešus, po
piežiškos vergijos apaštalus. 
Pradėtas platinti pramanytas 
ir melagingas Kolumbo Vyčių 
priesaikos tekstas, kuriame jie 
vaizduojami žmogžudžiais ir 
panašiais piktadariais. Išaiš
kintus melų autorius Kolum
bo Vyčiai pradėjo traukti teis
man. Kelias bylas laimėjo. 

Buvo įsteigtas 1889 metais 
Katalikų universitetas Wa-
shingtone, D. C. Kolumbo Vy
čiai nutarė įsteigti tame uni
versitete Amerikos istorijos 
katedrą, kaip atsakymą į viso
kius prasimanymus ir šmeiž
tus prieš katalikus, į tendenci
ją šališkai vaizduoti Amerikos 
kūrimosi istoriją. 1904 m. ba
landžio 13 dieną suvažiavę 
Washingtone daugiau kaip 
10,000 Kolumbo Vyčių įteikė 
Katalikų universiteto kancle
riui kardinolui Gibbons Ame
rikos istorijos karedros funda
cijos įnašą 55,633.79 dol. Po 
trejų metų, 1907 m., kardino
las Gibbons vėl kreipėsi į Ko
lumbo Vyčius, prašydamas jų 
pagalbos Katalikų universite-

Pradėjo platinti savo litera
tūrą ne tik apie Kolumbo Vy
čius, bet bendrai aiškinančią ir 
ginančią katalikybę. Tačiau 
Kolumbo Vyčiai neapsiribojo 
tik savais ir gynimosi reika
lais. Kai 1916 metais Amerika 
preventyviniai8 saugumo rei
kalais pasiuntė didesnius ka
riuomenės dalinius prie Mek
sikos sienos, ten kareiviai 
neturėjo kur šventadieniais tu
rėti pamaldų, padoriai praleis
ti laisvas valandas. Visu Mek
sikos pasieniu Kolumbo Vyčiai 
įsteigė 16 punktų — tinkamas 
patalpas, kur buvo galima lai
kyti kareiviams pamaldas, kur 
buvo ruošiamos padorios pra
mogos. Kai 1917 metais Ame
rika įsijungė į pasaulinį karą, 
paskelbė mobilizaciją, išsiun
tė kariuomenės dalinius į Eu
ropą, Kolumbo Vyčiai Ameri
koje ir Kanadoje prie naujokių 
apmokymo bazių ir Europoje 
Amerikos kariuomenės dali
nių vietovėse įruošė panašius 
punktus, išnuomodami tinka
mus pastatus. Ant tų pastatų 
buvo užrašai: Knights of Co-
lumbus. Everybody Welcome. 
Everything Free. Pasibaigus 
pirmajam pasauliniam karui, 
Kolumbo Vyčiai įsteigė Ame
rikos miestuose grįžtantiems 
veteranams darbo suradimo 
punktus ir 69 vakarines mo
kyklas, kurias lankė daugiau 
kaip 30,000 veteranų. Tokia 
įvairi konkreti Kolumbo Vyčių 
veikla juos tiek išpopuliarino. 
kad 1917 —1923 metų tarpe įs
tojo apie 400,000 naujų narių. 
Tuo pačiu pokariniu metu Ko
lumbo vyčiai įsteigė eilę švie
timo ir rekreacijos punktų Eu
ropoje vietos žmonėms . 
Vienas iš tokių punktų yra 
Švento Petro oratorija Romo
je, netoli Šv. Petro bazilikos 
aikštės. 

Apie 1920 metus Amerikoje 
prasidėjo akcija prieš negrus, 
žydus ir tautinių grupių tradi
cijas. Prieš šią akciją Kolum
bo Vyčiai pradėjo viešą kovą. 
Tai sukėlė ypatingą Ku Klux 
Klano akciją prieš Kolumbo 
Vyčius. 

Meksikos revoliucijos ir ka
talikų persekiojimo metais 
(1910 — 1919 ir 1926 — 1937) 
Meksikos ir Amerikos Kolum
bo Vyčiai veikla ir lėšomis gy
nė katalikų teises ir nemažai 
prisidėjo laimėti tame krašte 
taikos ir demokratijos nors 
tiek, kiek jos ten yra dabar. 

Antrojo pasaulinio karo me
tu Kolumbo Vyčiai veikė Eu
ropoje kartu su NCWC. Po ka
ro Amerikoje Kolumbo Vyčiai 
pirmieji pradėjo veiklą prieš 
komunistų infiltraciją į Ame
rikos valdžios, kariuomenės ir 
civilinio gyvenimo sritis. Taip 
pat jau po karo Kolumbo Vy
čiai realizavo kun. Lowrie Da

ly, S. J., mintį: finansavo Vati
kano archyvų mikrofi l 
mą vimą. Tai yra saugoja
ma St. Louis Katalikų univer
sitete. 

Kas lanko Washingtone N. 
P. Šv. Marijos šventovę, kur 
yra ir lietuvių koplyčia, nepra
eis nepastebėjęs impozantiš
kos varpinės su labai turtinga 
ir įdomia varpų muzika. Šios 
varpinės įruošimui Kolumbo 
Vyčiai yra davę vieną milijo
ną dolerių. Kai prieš keliolika 
metų Kalifornijoje buvo ati
duotas piliečių referendumui 
siūlymas apdėti mokesčiais re
liginių grupių pastatus — baž
nyčias, mokyklas ir kt., dau
g iaus ia būtų nukentėję 
katalikai, kurių nuošimtis Ka
lifornijoje yra nedidelis, o mo
kyklų, vienuolynų turi dau
giau, negu kitos religinės 
grupės. Kolumbo Vyčiai ap
lankė kiekvieną Kalifornijos 
šeimą, nepaisant jų renginių 
ar kitokių skirtumų, prašyda
mi nedaryti katalikams tos 
skriaudos. Daugelio nustebi
mui — anas siūlymas buvo pi
liečių atmestas didele balsų 
dauguma. Paminėtina, kad 
Kolumbo Vyčiai turi 10 milijo
nų dolerių fondą Kristaus Vie
tininko vardu, kurio pajamos 
kasmet perduodamos Šventa
jam Tėvui pavartoti savo nuo
žiūra. Tai keletas pavyzdžių iš 
Kolumbo Vyčių veiklos šalia 
švietimosi ir savitarpės ap
draudos. 

Stratfordo festivalio aktoriai, vaidinę Julių 
Fox, J. Medley, R. Curnock ir N. Pennell. 

Cezarį. Iš kairės: R. Rokney, C. Feore L. Cariou, C. 

ŽIAURIAI ŽUVO CEZARIS 

Didelių pastatų didesniems 
įvykiams Kolumbo Vyčiai ne
turi, o išsinuomuoja tinkamą 
vietą ten, kur kada ir kas vyks
ta. Tačiau beveik kiekviena 
kuopa turi savo nuosavas pa
talpas savai veiklai. Šiuo me
tu Kolumbo Vyčių apdraudos 
fondas ir nuosavybių vertė yra 
šešių bilijonų šešių šimtų mili
jonų (6,600,000,000) dolerių, 
yra daugiau kaip 7,200 kuopų 
su 1,360,000 narių. Vienas Ko
lumbo Vyčių ketvirto laipsnio 
narys buvo Amerikos prezi
dentas Jonas F. Kennedy. Ko-

Antrąjį kartą šią vasarą va
žiavau į Stratfordą po lygiai 
dviejų savaičių, liepos tre
čiąją. Abu veikalai, apie ku
riuos tuoj rašysiu, buvo matyti 
prieš ketverius metus. Nors nė 
vieno turinys dar neišblėsęs, 
bet vistiek prieš važiuodamas 
per8iskaičiau. Prisiminė ryš
kesnės pastatymų detalės. Spė
liojom, kokių staigmenų mums 
paruošę nauji režisieriai ir kiti 
aktoriai. Teatre galioja ta pati 
taisyklė, kaip spaudoj: kas 
režisierius, tai ir veikalas, 
spektaklis; koks redaktorius, 
toks ir laikraštis. Ypač tai ryš
ku pastatymuose tokių drama
turgų, kurie nurodymų kaip 
tvarkytis scenoje nepaliko. 
William Shakespeare kaip tik 
yra vienas iš tokių. Liepos tre
čiąją mes matėme du jo vei
kalus, abu Festivalio teatre. 

Kanadiškiam Stratfordo 
festivaly statomas ketvirtąjį 
kartą (ankstesni pastatymai -
1955, 1965 ir 1978). Tai viena 
gražiausių Shakespeare'o dra
mų, beveik ištisai rašyta eilė-

lumbo Vyčių centras yra New m į s , vaizduojanti keliolika tik-
Haven, Conn. Ne tik Ameriko- rų istorinės Romos asmenybių, 
je, bet ir visur šiandien Kolum- atskeidžianti minios nepasto-
bo Vyčiai žinomi kaip katali- vumą, pasidavimą gero kalbė-
kiška patriotinė organizacija, tojo įtakai, aršias patricijų ko-
Kolumbo Vyčiams priklauso vas ir išsižudymą. Tad kodėl 
beveik visi Amerikoje gimę lie- tik ketvirtąjį kartą per 30 me-
tuviai profesionalai ir daug ki- tų, kai kitos Shakespeare'o tra
tų lietuviu katalikų vyrų. 

Chicagoje yra kuopa lietu
vių suorganizuota ir iki šiol, 
tur būt, visi jos nariai yra lie
tuvių kilmės. Neseniai pradėti 
organizuoti Kolumbo Vyčių 
moterų pagelbinįai būriai. 

gedijos ir komedijos statomos 
kas treji - ketveri metai? Sako
ma, kad publiką atbaido vien 
vyrų dialogai sąmokslą prieš 
Cezarį ruošiant, o jį nužudžius 
— vien vyrai mūšio laukuose. 
Reikia drąsaus režisieriaus, 
ieškančio būdų publikai nuste-

ALFONSAS NAKAS 
binti, ją sau laimėti. Vos ket-
veriem metam tepraėjus, tokiu 
režisierium pasirodė Derėk 
Goldby. Kaip jam pavyko? 

Spektaklio pradžią šviesų 
užgesinimu paskelbus, toli, tar
tum už mylios, pasigirdo mi
nios triukšmas. Tas triukš
mas, tie šauksmai, valiavimai 
nuolat augo, garsėjo, atseit mi
nia artėjo, kol apie trys tuzinai 
žmogystų užliejo sceną, o pub
likai beveik reikėjo ausis užsi
kimšti. Apsisiautę tamsiai ru
dom marškom, ar įlindę į tokį 
dukslų drabužį čia barzdoti, 
viduramžiai vyrai, čia pai
šinom rankom ir suveltais 
plaukais vaikėzai, ilgaplau
kės, murzinos, jaunos mo
terys. Pešėsi, glamonėjosi, bu
čiavos, grūmojo, bet užvis 
daugiau išverstom gerklėm rė
kė, kada tik progą gavę. Tokia 
minia pasirodys keletą kartų ir 
visada labai triukšminga. Be 
reikalo kai kurie kritikai už tai 
režisierių barė. Man, priešin
gai, tokios scenos darė gerą 
įspūdį. Nuobodžiausia apie 
pusvalandį buvo klausytis vis 
kitaip persigrupuojančių vis 
kalbančių, kalbančių, kalban
čių konspiratorių prieš Cezarį 
monologų. Kai pats dramą 
skaitai, tai gryna poezija, bet 
kai aktoriai, sakau, nuobody
bė. Įdomumas prasidėjo su ant
ruoju Juliaus Cezario pasiro
dymu (jį dar vis vaidina James 
Bradford, tad antrininkas, nes 
Jack Medley, sužeistas genera
linėj repeticijoj, jau gerokai ap-
sveikęs ir prie kitų rolių sugrį-

nieko nekankino. 
Daug nekalbėsiu apie akto

rius. Šioje dramoje jų beveik 40 
ir jų tarpe geras tuzinas pir
maeilių. Be jau turinį pasako
jant užsimintų, dar pabrėž
tinai kliudysiu tris. Pačias 
didžiausias ir svarbiausias ro
les Shakespeare'as šioje 
dramoje skyrė konspirato-
riams Brutui ir Kasijui 
(Cassius). Pirmasis, sekant 
Plutarcho istoriją, padarytas 
idealistu. Jo rolė režisieriaus 
atiduota Len'ui Cariou. Kasi-
jus pagal dramaturgą turėtų 
būti pragmatikas, ne tik visus 
kitus konspiratoirus sucemen
tavęs, bet ir idealistą Brutų pri
kalbinęs dargi tapti jų vadu. 
Šią rolę gavo Nicholas Pen
nell. Nepaisant to, kad abu vai
dino pasigėrėtinai, jų rolės 
režisieriaus dirbtinai sukeis
tos. Pennell gali vaidinti vis
ką, bet idealisto rolė prie jo lip
te limpa. Prieš ketverius metus 
kaip tik jis ir buvo Brutus, ir aš 
iki šiandien nepamiršau, kaip 
jis, Cezarį nudūręs, pravirko. 
Priešingai, Cariou veidas bu
vo iškreiptas kažkaip klaikios 
grimasos. Pagaliau, dramoje 
yra du Cinnos — Cinna - kons-
piratorius, nemažos rolės ak
torius ir Cinna - Poetas, minu
tei pasirodęs vienoj scenoj, 
kad, išgirdus pavardę, įtūžusi 
minia jį žiauriai nužudytų. 
Poetą kaip kartas pavaidino 
Richar Monette, vienas pačių 
geriausiųjų aktorių visam 
Festivalio kolektyve. Ir ką gi? 
Ta jo, išsigandusio, minios su
pamo, mirties alsavimą paju
tusio poeto minutė lieka žiūro
vui nepamirštama (ji žudė 
keliolika skurdeivų apsupę, 
nuo publikos akių paslėpę). 
Dar kartą buvo įrodyta, jog di
deliam aktoriui nėra per ma
žos rolės. 

Verta priminti, jog scena vi-

žęs, dar Cezario rolės nedrįsta 
imti). Ak, prašneka ir Kalfur-
nija (Calphurnia), kurią vai
dina Elizabeth Leigh - Milne. 
O šalia Brutaus atsiranda jo 
numylėtoji Portia (šią rolę 
gavusi Susan Wright). Visoj 
dramoj tik dvi šnekamas roles 
turinčios moterys, jų labai lau
kėm, bet abiem nusivylėm. 
Kalfumija aiškiai perjauna, 
scenoje atrodo it dvidešimt
metė. Portia šnekėjo be jaus
mo, paskubom, nervingai. Su
san Wright tą patį vakarą 
matysim komedijoj, vėl pir
maeilėj rolėj, ir ji viską atliks 
žaviai. Žiūrovą apėmęs nuobo- s ą laiką išbuvo be jokių puoš-
dulys dingsta, kai konspirato- m enų ir be butaforinių daiktų, 

Matulaičio ir Villa Maria namų Putname globo
tiniai, jų lankytojai ir vietos lietuviai klausosi 

seselių atliemos velykinės progTamos Matulaičio 
namuose balandžio 11 d. 

Nuotr. J. Kriaučiūno 

riai ima supti Cezarį, apgau
lingai rankas bučiuodami 
prašinėja vieno giminaičiui 
amnestijos, pagaliau palei
džia peilius į darbą. Preš ket

verius metus kitas režisierius 
Cezarį žudė simboliškai: kons-
piratoriai prie jo kūno tik po 
kumštį pridėjo, o tas, pašokęs 
lyg šv. Vito šokį, sukrito. Da
bar — peiliai ir kraujas, krau
jas, kraujas. Baimės ar gailes
čio iškreiptu veidu paskutinis 
dūrė Brutus, Cezaris jam išta
rė "Et tu Brute?" ir kruvinu 
veidu, kruvina šviesia toga, 
nugriuvo. Per daug kraujo? 
Palaukit, palaukit. Gražią kal
bą pasakys Marcus Brutus 
(Len Cariou). Minia keiks žu
vusį Cezarį ir Brutui siūlys Ce
zario vietą. Dar gražesnę kal
bą pasakys Marcus Antonius 
(puikus naujas aktorius R. H. 
Thomson!) ir minia šauks 
"mirtis Brutui!" Tuo tarpu Ce
zaris gulės dėžėj - karste, storu 
margaspalviu kilimu apdeng
tas, o scenos vidury betelkšos 
tik kraujo klanas. Minią savo 
kalba išvedęs iš proto, Marcus 
Antonius prieis prie grabo, nu-

•*• svies kilimą ir tiek scenoj, tiek 
publikos miniai aikčiojant, 
griebs ištisai kruviną lavoną 
už pažastų, pasodins, dar stip
riau suims ir pastatys. Tik su 
bikiniškom kelnaitėm apdeng
ta lytimi, kruvinas kūnas pa-

i darė tikrai baisų įspūdį ir man. 
% Jį matau saulėtam vidudienį 

čia rašydamas... Beje, kai 
Cezaris žuvo, žvilgtelėjau į 
laikrodį (iš pripratimo). Buvo 
praėję tik 58 minutės. Spek
taklis užtruko apie pustrečios 
valandos. Po pertraukos tęsėsi 
kovos dėl valdžios. Mušėsi šar
vuoti kariai, žudėsi pralaimėję 
konspiratoriai. Brutui nusižu-
džius, Marcus Antonius pa
skelbė, kad tai būta paties kil 
mingiausio romėno, Octavius 
pažadėjo iškilmingas laidotu
ves, o publika negalėjo sulai
kyti šypsnio. Skaitytojas aiš
kiai supras, kad kulminacija 
pasiekta su kruvino lavono pa
kėlimu, bet po to, nors kovų 
metu irgi buvo kiek nuobo
desnių monologų, žiovulys jau 

išskyrus karo stovyklą prie Fil-
lipi, kur tarnas davė Brutui du 
pagalvius ir paklodę ar ant
klodę. John Žennoyer "romė
niški" rūbai buvo kuklūs, bet 
savaip įdomūs. O Bertholdo 
Carriere muzika efektyviai pa
dėjo miniai kelti triukšmą. 

GYDYTOJAI 
RIBOJA 

KONKURENCIJĄ 
Amerikos gydytojų s-gos 

(AMA) suvažiavimas Chica
goje birželio 14 d. pravedė 
rezoliuciją, reikalaujančią 
pasunkinti leidimų prakti
kuoti išdavimą gydytojams, 
baigusiems medicinos studi
jas užsieny. Rezoliucijos 
pretekstas — mokslo standar
tai kitų kraštų medicinos 
fakultetuose esą žemesni negu 
Amerikoje. Rezoliucijos šali
ninkai gyrė JAV medicinos 
švietimo ir ligoninių sistemą 
kaip „geriausią pasaulyje". 

Tačiau kritikai aiškina, kad 
tikroji rezoliucijos priėmimo 
priežastis — noras riboti JAV 
praktikuojančių gydytojų skai
čių (nes kuo daugiau gydytojų, 
tuo žemesnės kiekvieno paja
mos). Tvirtinimas, kad gydy
tojų paruošimas užsienyje 
silpnesnis, pats esąs silpnų 
kojų. Tiesa, daugelis amerikie
čių (sakoma, net 15,000), 
nepriimtų į JAV medicinos 
mokyklas, vyksta medicinos 
studijuoti į kitus kraštus. 
Tačiau dauguma jų JAV 
mokylų buvo nepriimti ne dėl 
to, kad būtų buvę silpni studen
tai, o dėl to, kad neturėjo 
pakankamai įtakos ar lėšų į 
jas pakliūti. 

Savimeilė yra visiškai akla 
sau ir artimui, nes ji, kaip ir 
kiekviena patamsių aistra, yra 
akla savyje. Ji yra užsidary
mas savo siaurume, menkys
tėje. Ji žmogų izoliuoja ir pa
galiau palaidoja. Savimeilė — 
gyvųjų karstas. 

T. Žiūraitis 
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m LIETUVIAI FLORIDOJE 
įSunny Hilla, Fla. 

£ • G O L F O IR 
22 S O C I A L I N I O KLUBO 

V E I K L A 
įįį; Būrelis čia jau nuolatiniai 
į s i k ū r u s i ų lietuvių pensi-
^Jiinkų, susibūrę į Lietuvių golfo 
£nr socialinį klubą, du kartus 

savaitėje Sunny Hills golfo 
. : aikdtėje žaidžia golfą. Visų 
^nu t a r imu mokamas 1 dol. 
^ sava i t in i s nario mokestis, kurį 
f išrenka prievaizda A. Balčiū-
7^na8. Gegužės 4 d. pabendra-
£ v imas įvyko prievaizdos 
tirBalčiūno namuose. Kitas tur-
iT"būt teks Aneliutei ir Klemen
s u i . 
ZZ Kluban priimami ir pri-1 
^-"jaučiantys su tuo pačiu 1 dol. • džiaugiasi susilaukusi ir gerų 
"llaavaitiniu mokesčiu. Pirmas I menininkų, kurie savo veikla 
2Ituo pasinaudojo muz. V. j prisideda prie šios kolonijos 
~Mamaitis, kurio namuose' gyvas t ingumo iš la ikymo, 

ribirželio 8 d. susirinko grįžda-! Praėjusiais metais Ormond 
S j n i iš žaidimo klubo nariai. I Beach apylinkėje įsikūrė 

Vasaros metu, karščiams 
padidėjus, šioje kolonijoje 
lietuvių veikla kiek aprimo. 
Rudenį, rugsėjo mėn. numa
toma suruošti Tautos šventės 
minėjimą. Planuojami ir kiti 
rudens bei žiemos meto rengi
niai . Kultūrinėje veikloje 
gražiai reiškiasi Day tona 
Beach ir apylinkių Amerikos 
Lietuvių klubas, kuriam šiuo 
metu vadovauja Kr is t ina 
Žemaitienė, jaunosios kartos 
atstovė. Prie veiklos pagyvini
mo prisideda ir ALT Sąjungos 
Daytona Beach apylinkių sky
rius, vadovaujamas Vytauto 
Abraičio. 

* 
Ši l i e t u v i ų k o l o n i j a 

-..Buvo nutarta užprašyti šv. 
v- Mišias ir bent kukliai paminė
jo ti Baisųjį Birželį. 

Minėjimas įvyko birželio 14 
vd . Šv. Teresės bažnyčioje, Sun-
-•̂ -ny Hills. Šv. Mišias aukojo ir 
•-pamokslą pasakė kun. P. 
—^Jaraška. Mišių metu giedojo 
••»muz. Mamaič io vedamas 
^ c h o r e l i s . Prie bažnyčios 
besančioje nedidelėje salėje 
^ m o t e r y s v i s u s d a l y v i u s 

— pavaiš ino kava ir pyra-
"gaičiais. Prieš vaišes Valytė 

*•» Rumšienė paskaitė progai 
pritaikintą Vabalėlio eilėraštį. 

~ AMBRULAICIU NAMŲ 
s PAŠVENTINIMAS 
! -

B i r ž e l i o 19 d. b u v o 
pašventinta čia iš Cicero, IL 
atsikėlusių Vinco ir Marytės 
Ambrulaičių graži rezidencija. 

__ Rezidencijoje šv. Mišias 
~ atnašavo ir šventinimo apei

gas atliko kun. P. Jaraška. 
Giedojo tas pats muz. Mamai-
tio chorelis. 

Dalyvavo beveik visi Sunny Deltonoje pasveikino vardinių 
Hills lietuviai, kurie mielų P r °S a V * 3 ^ " Gediminą 

,į. Ambrulaičių buvo maloniai j Lapėnus. Didesnis būrys sve-
£ priimti ir pavaišinti. Į iškilmes ! a1 i š Ormond Beach, Dayto-
Z i i St. Petersburgo buvo atvykę n a Beach, Palm Coast joninių 

ir Ambrulaičių giminės, buvę I P r o S a pasveikino Joną Sileikį 
čikagiškiai — šiikaičiai. 

Dalila ir Balys Mackialos iš 
Los Angeles. Dalila Mackialie-
nė dažnai praturtina šios kolo
nijos lietuvių klutūr inius 
renginius, skaitydama savąją 
ar kitų kūrybą. 

Dail. Juozas ir Aldona 
Sodaičiai, įsikūrę Ormond 
Beach, aktyviai reiškiasi šios 
kolonijos lietuvių gyvenime. 
Dail. Juozas Sodaitis čia sur-
uošęs sėkmingą savo darbų 
parodą, kuri vietinės amerikie
čių spaudos buvo gerai įvertin- J 
ta. Dail. Juozas Sodaitis savo 
dailės darbų parodą praėju
siais metais buvo suruošęs 
Chicagoje, Čiurlionio ga le 
rijoje. Šiuo metu jis ruošiasi 
savo dailės darbų parodai, 
kuri įvyks ateinatį rudenį 
Washingtone. D.C. 

Birželio mėnuo buvo gausus 
vardinėmis. Antanines šven
tėme pas Angelę ir Antaną 
Kašubus, Sofiją ir Antaną 
Kalvaičius. Būrelis artimųjų 

St. Petersburg, Fla. 
LIETUVIŠKOS K N Y G O S 

MYLĖTOJU D I E N A 
Neturint klube nuolatinių vi-

i rėjų, kas sekmadienį pietus 
verda atskiri organizuoti vie
netai. Labai trankus balius bu
vo, kai pietus virė neolituanų 
pirmininko Žvynio būrys. Po 

tų gerų pietų užtraukė sty
gas ir dainą Algis Modestas, 
Zigmas Mikužis ir Robertas Jo-
kubauskas iš Chicagos, seni ir 
jauni sukruto suktis. O kai klu
bo lietuviškos knygos mylėto
jai, vadovaujami Juozo ir Bro
nės Taorų, ruošė pietus, tai net 
24 knygas pardavė. Taorai tą 
dieną už pietus gautą pelną pa
skyrė įsigijimui naujausių kny
gų Lietuvių klubo bibliotekai. 

T Ė V O D I E N A — 
BIRŽELIO 2 0 . 

Pietus gamino muzikė Jazu-
kaitienė su savo klusniomis 
dainininkėmis. Klubo pirmi
ninkas A. Armalis skundėsi, 
kad Lietuvių Enciklopedijoje 
apie tėvą mažai rašoma, bet 
kai nugirdo dr. H. Lukoševi
čius, kaip užkerėtas pakišo dai
nininkėms žodžius, mažai tė
vų išliko neapdainuotų. 

Kai Braziulis čia buvo, skau
tai ir ne skautai traukė dai
nas Lietuvių klube, o kai pra
bilo iš Detroito čia aktorius 
Gricius apie Sapiegos kančią, 
veik verkti norėjos. Dvejos lie
tuviškos vestuvės čia suteikė 
mums daug džiaugsmo Degė
sio ir Bobelytės, Maurukaitės 
ir Jurkūno. 

K. Keblinskienė 

DR. IRVLNG PIKSCHER, D.P.M. 
Board certified by American board 

of Podiatric surgery 
24 hour answering service 

Hours by appointment 
Diseases and surgery of the foot 

and ankle 

6820 S. PULASKI Rd.. 
CH1CAGO, ILL. 60629 

TEL. — 284-2772 

CLASSIFIED ADS 
E L E K T R O S 

{•ĖDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Visų rūšių namų 
APŠILDYMO ir VĖSINIMO 

SPECIALISTAS 

J. Puceta-tel. 925-4661 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Dečkį 
Tel. 585-6624 po 5 vai vak. 

Kalbėti lietuviškai 

B £ A L E S T A T E 

Galima perimti paskolą už 14%. 
MŪRINIS 4 BUTŲ gerame stovy na

mas. Erdvūs kambariai. Garažas. Ge
ros pajamos. Marąuette Parko apyl. 
Skambint po 6 vai. vak. (angliškai) 
teL 767-4592. 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

EMMY TRAVEL INC. 
8700 W. Dempster 

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

Apaštalavimas pla t inant 
gerus raštus yra svarbiausiai, 
labiausia i mūsų l a ika i s 
reikalingas ir vertingiausias 
darbas. 

G. Harrasser 

IDC INTERIOR 
DESIGN & CONSTRUCnON 

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

NO JOB TOO SMALL 
PEE ESTIMATES 

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

AUTO REPAIR SERVICE 

D & D AUTOMOTIVE 
Complete Auto Repair Service 

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

TeL 737-4176 — 2641 W. 71st St 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 

STASYS ŠAKINIS 
Lietuvis dažytojas 

Dažo namus 
Iš LAUKO IR 15 VIDAUS 

DARBAS GARANTUOTAS 

Skambint 927-9107 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

ISNUOM. 3 kamb. butas Marąuette 
Parke. Skambint po 5 vai. vakaro 
telef. — 925-5686. 

ISNUOM bu^as prie kazimieriecių 
vienuolyno. 

Skambint tel — 434-8852 

Chicagos priemiestyje išnuom. butas 
su visais patogumais, vienam asme
niui. Skambint — 438-7280. 

I E Š K O N U O M O T I 

Vienas vyras ieško mažo butelio ar 
kambario. Išgeriantis. 

Skambint — 234-0106 

N O R I P I R K T I 

Skubiai reikalingos lietuviškos mu
zikos gaidos pianinui ir vargonams. 

Skambint teL (312>—392-9020, 
Klauskit RAY 

R E A L E S T A T B 

; Chrysler LeBaron Medallion 
uU_ Z-dr. Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

nu WILL LIKĘ US" 

4O30Archtr — VI 7-1515 

£ RUOŠIASI DAINŲ 
Š V E N T E I 

Sunny Hills dainininkų 
S grupė, pasivadinusi „Antroji 

jaunystė", vadovaujama muz. 
- Vinco Mamaičio, užsiregistra-

Z vo 1983 m. Dainų Šventei. 
- Muz. Mamaitis pranešė, kad 
- orui kiek atvėsus, bus pradėtos 

repeticijos. v <t 
\ 

Daytona Beach, 
K O L O N I J A 
G A U S Ė J A 

L I E T U V I A I S 
• 

Daytona Beach ir apylinkių 
lietuvių kolonija gausėja nau
jais gyventojais. Gegužės mėn. 
viduryje iš Colorado nuola
tiniam apsigyvenimui persi
kėlė Janina ir Mečys Rumbai-
Ciai. Jie labai gražioje vietoje, 
visai arti Atlanto vandenyno, 
pasistatė erdvią rezidenciją ir 
planuoja džiaugtis ankstyvu 
poilsiu. Inž. Mečys Rumbaitis 
yra didelis augmenijos mėgė
jas, tad ir naująją savo sody
bą apsodino įvairiausiais 
dekoratyviniais medeliais, 
gėlėmis, net bananais. Jie 
nauja gyvenamąja vieta labai 
patenkinti, džiaugiasi čia 
•uradę sparčiai augančią lietu
vių koloniją, į kurios veiklą 
žada aktyviai įsijungti. 

Inž. Vytas Ramanauskas ir 
Algirdas Alksninis, vado
vaują Hal i fax Designer 
Homes, Inc. statybos bend
rovei, visada mielai padeda 
lietuviams. Jie nebrangiai, 
vartodami geras statybines 
medžiagas, stato namus pagal 
užsakymus . Tokių namų 
lietuviams jau yra pastatę 
keletą. Visi džiaugiasi gera 
namų statyba ir priėnama 
kaina. 

ir Joną Lepešką. 
Jonas ir Valytė Šileikiai 

Port Orange įsikūrė prieš 
vienerius metus. Jonas pasižy
mi dideliu darbštumu. Kada 
jis čia pirko namą, jo sklypas 
buvo visiškai sunykęs, nebu
vo veik jokios augmenijos. O 
dabar va izdas pasikei tė 
n e a t p a ž į s t a m a i . Gė lės , 
dekoratyviniai medeliai , 
vaismedžiai — tai Jono pirma-

j sis rūpestis ir džiaugsmas. O 
laisvalaikiu su kun. dr. 
Kazimieru Ruibiu, 6 a pat, ant 
H a l i f a x u p ė s k r a n t o 
besišnekučiuodami, meta 
meškeres, vildamiesi laimikio. 

Valytė Šileikienė joninių 
proga buvo suruošusi šaunias 
vaišes, o Jonams svečiai 
išreiškė geriausius linkėjimus. 

Darnus gyventojų tarpusa
vio bendravimas daug prisi
deda prie šios kolonijos augi-

iiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiimimniiiiiiimiiiiiiii 
Sol. Praurlme Ragiene 

dainuoja 

Y R A Š A L I S 
14 skirtingų lietuvių kompozi

torių dainos ir arijos---8 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klari-
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui 
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėles. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis. 
Mylėk lietuvį ir kitos). 

Diriguoja: Arūnas Kaminskas. 
Plokštelės kaina su persiunti

mu — $8.85. Ulinois gyv. dar pri
deda 48 et. Ulinois vals. mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629. 

Ililllllimillllllllilllllllillllllllllllllllllllli 

'Ąirjber; Hdidays 
1982 M. EKSKURSUOS I LIETUVĄ 

ii Bostono / New Yorko 

MASKVA / VILNIUS 

99 

f 

EAGLE 
ROOFING OONTRACTORS 

EUROPEAN CRAFTSMANSHIP 
AMERICAN' PRODUCTS 

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

Siding — Gutt&ra — Downspouts 
Commercial, Resddential, Industrial 

Free Estimate — Tel. 276-5436 

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

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

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

Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į: 

TRANS-ATUNTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
MS W. Broadway, P.O. Box 110, S. Boston. Mass. 02127, TeL (617) 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. 

M I S C E L L A N E O U S 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

GOSIMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69th Sf, Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas. 
iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiuuiiuuiniit 
iiiiiiiiiiKiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiiiiimiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 VV. 69 St., teL 776-1436 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUUIilIUliUlIUlh 
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niniiiTmnirnmniUfiiHiiiiiiiilHMHlimi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namo pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertiniai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 773-2283 
s»mmiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiuiiiniiiMi»s» 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigb-
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 mas. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 436-7879 
ŠIMAITIS R E A L U 
2951 West 6Srd Street 

V1CENITY 67th & KEDVALE 
7 room brick, 4 bedrooms, 1 bath — 
2 powder rooms, formai dining room, 
finished basement, centrai air, flood 
control, plūs an oversized 2 car gar-
age. Close to shopping, schools and 
transportation. 

Call after 5 pjn. — 767-6757 

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

8405 So. Lawler Avenue 
Skambint po 5 vaL vak. teL 425-9061 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• • • • •• • « • « > • • • • • • • • • • • • • i 

' 10% — 30% — 30% pigiau mokėsit 
į už apdrauda nuo ufpiies Ir atitoino-
| Milo pas mus. 

F R A H K Z A P 0 L I S 
3208 y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

m o - J. Rimtautas 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

£ 9 7 . 0 0 
C i c • r o j e 
(15/30/10/UM) 

6529 So. Kedzie Avenue 
I. BACEVIČIUS — 778-2233 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 
ER PAGERINIMUS 

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

TEL — 847-7564 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 

Viri 50 metų patikimas jums 
patarnavimas. 

161* So. Pulaaki Rd.. Chicago 
- Ml-41 ii 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

. i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimmiiiiiiiiiimiiiftinimfiiiiiffiiiiii* 

Į PRANAS GAIDA | 

I NEMARUS MIRTINGASIS ARKIVYSKUPAS | 

į TEOFILIUS MATULIONIS I 
: Ganytojas, halinys, kankinys ir laimėtojas s 
= "Šis darbas yra suskirstytas j tris dalis. Pirmoje da- S 
\ lyje iškeliamas reljefinis arkivyskupo T. Matulionio vaiz- s 
S das, nušviestas įvairiais požiūriais pagal visą tvirimą me- S 
| džiagą. Antroje dalyje pateikiami Velionį pažinusių bei S 
S artimų liudininkų pasakojimai ir atsiminimai. Trečioje 5 
| dalyje sudėti būdingesnieji Velionės laiškai". Ištrauka iš = 
| "Įvadinis žodis". | 
E Leidinys didelio formato, kieti viršeliai, 372 psl. Iš- E 
E leido įietuvių Katalikų Mokslo Akademija 1981 m., Roma. | 
E Spausdino "Pliniana" spaustuvė, Perugia) Italija. Kaina su | 
| persiuntimu $17.00. = 

E Užsakymus siųsti: = 
E DRAUGAS, 1,5^5 W. 63rd Street, I 
E Chicago, IL 60629 = 
riiiiii i i i i i i i i i i i i i i iKiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i itiiniiiii i i i i i i i i? 

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

Kampinis 2-jų butų po 5 kamb. mflr. 
namas Gage Parko apylinkėje. 

Nuo sienos iki sienos kilimai. Ąžuolo 
grindys ir papuošimai. Karštu vand. 
apšild.; kaip naujas centr. gazo pe
čius. 2iem. langai/sieteliai. Oro vėsi
nimas. Dūmų aliarmai. Potvynio kon
trolė. 2 maš. garažas. $69,500. Susita
rimui apžiūrėt skambint (angliškai) 

TEL. — 737-2921 

Phoenis, Arizona — Parduodamas 3-jų 
miegamų «Į""įw, - iû JĮĄj.— 

2idinys, naujos spintelės vfrfuVeje, 
oro vėsinimas. Arti bažnyčia (vienas 
blokas), krautuvės, gydytojai. Kaina 
$69,000. Morgičių duosime už 12%% 
ir įmokėjimas pagal susitarimą su pir
kėju. Kreiptis į savininką adresu: 

C. A. Bruner, 1783 W. Mitchell Dr^ 
Phoenix, Arizona 85015 

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

56-ta ir PULASKI — 3 miegamų arba 
tinka giminingom šeimom. Medinis 
namas. 2 Vį vonios. Centrinis šildy
mas. $37,500. 
65-ta ir LAWNDALE. 3 miegamų mūr. 
bungalo. Pilnas rūsys. 2 maš. gara
žas. $58,900. 
77-ta ir ALBANY — 3-jų miegamų 
mūr. rezidencija, {rengtas rūsys. 2-jų 
maš. garažas. Galima gauti paskolą 
per VA arba FHA administracijas. 
$63,900. 

' l l l l l l l l l i l I l I l I l I l I l I l I I I t i l I l I H I l U I M U I i . s 

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

Apdraustas perkraustymas Is4-ta u- MAPLEWOOD — 3-jų butų 
r • . . . liuksusinis 13 metų senumo mūr. na-
Įvainų atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiium 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldua ir 
eitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
Jimai ir pilna apdrauda. 
'rlimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

Remkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

mas. Savininkas sutinka finansuoti. 
Tik $79,000. 
40-ta ir ROCKWELL — 3-jų butų me
dinis namas. Garažas. Geras susisie
kimas Archer Ave. su miestu. $39,000. 
65-ta ir SACRAMENTO — 2-jų butų 
mūro pastatas. Butai po 3 miegamus. 
Pilnas rūsys. 2 maš. garažas. $65,900. 
59-ta ir MOZART — 8 butų mūro pas
tatas. 14 metų senumo. Geras investa
vimas. Galima perimti seną paskolą. 
Kaina 6 kartai metinių pajamų. 
Skambint — 

BUDRAIČIUI 
Tel. 767-0600 

L 

t 

ROPESTINGAI ISPTLDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

O. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 
Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

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

T e l . - 4 7 6 - 2 2 0 6 

H E L P W A N T E D — M A L Ė * F E M A L E 
ĮJIlItf IIMIIIIIIIIIIIllIlIflIMICtlf llllllllltlllllfllllllllirilllltlllllll flIIIIIMMII llilMI* 

| A T T E N T I O N 
1 Serious Job Seekers ! 
= Would you Uke to set your own hours with pro?tically no Umlt 
2 on earnings and have vacations as desired? If so, then why not eoo-
~* veniently work with us sorting/bundUng maiL Recahre work and 

payments by mali. Start immediateiy: For Information, a nrlf •rtrtfocd, 
stamped enveiope assures a prompt reply. 

MAIL MARKETING SERVICE^ PX>. BOK 2590, 
Ocala, Florida 32678 

•,rtmHmnnnnimnntnmtnmnH MIIIIIUUIIIIIUMUIIII 



MOŠŲ K O L O N I J O S E 
Paterson, N . J. 

KAS NAUJO PATERSONE 

Pirma nauj iena yra ta, kad, bu
vusiam Šv. Kazimiero parapijos 
administratoriui kun. Vytautui 
Palubinskui išsikėlus į Aušros 

parduotas i šmokamai ir dabar 
parapija turi nuolat in ių pajamų, 
gaudama kas mėnesį daugiau kaip 
4 0 0 doleriu. 

ATŠVĘSTA 2 0 M E T Ų 
S U K A K T I S 

Š. m. birželio 2 7 d., buvo kiek 
Vartų parapiją N e w Yorke ir i i ški lmingiau paminėta bažnyčios 
nepalaukus, kol bus jo vietoje su- pašvent inimo sukaktis (bažny-
rastas kitas l ietuvis kunigas, da- į čia buvo pašventinta 1962 m. 
bar pirmą kartą parapijos istori- j birželio 24 d.) Šią dieną 12 vai. 
joje turime vyskupo paskirtą ki- buvo atlaikytos iški lmingos Mi-
tatautį parapijos administrato- šios anglu kalba. Vyriausias cele-
riu, jauną graiku ki lmės kunigą' brantas buvo parapijos adminis-
Edvardą Lembro, kuris čia šias 
pareigas eina jau n u o gegužės 
1 d. Tiesa, turime čia savo para
pijoje dar vieną kunigą indą Ja-
oob Pallivathukkal, kuris dar kun. 
Palubinsko b u v o priimtas apsi
gyventi kaip studijuojantis rezi
dentas. Jis m ū s ų parapijos klebo
nijoje gyvena jau keli mėnesiai , 
atlaiko Mišias, sekmadieniais pa
sako ir pamokslus, bet tai viskas 
v i s vien anglu kalba, ir m ū s ų ž m o 
nės , ypač naujieji ateiviai senes-

tratorius kun. Edv. Lembro. Kon-
celebrantai: Newarko Švč. Trejy
bės parapijos klebonas, prelatas 
J. Šernus, K e a m y Sopulingosios 
D i e v o Motinos parapijos klebo
nas kun. D . Pocius ir kun. V. Da-
bušis. Mišių m e t u beveik visos 
giesmės buvo g iedamos lietuviš
kai, išskyrus vieną giesmę atlie
piamosios psalmės m e t u anglų 
kalba ir komunijos m e t u Ave Ma
ria lotynų kalba, kurias pagiedo-

[ jo kun. Lembro šiai progai pa

čių vardu 500 dol. įteikė jų pir
mininkė Marija Kėžienė ir 300 
dol. vyčių 'ardu Connie Schei-
b e l h u t Čia buvo išstatyti įrėminti 
didesnio dydžio jos darbai, kai 
kurie laimėję įvairiose parodose 
premijas ir kitokius atžymėjimus. 
Kas norėjo, galėjo čia tų paveiks
lų įsigyti. Vienas paveikslas buvo 
išleistas loterijon. Pusę iš surink
tų 8 n dol. fotografė padovanojo 
parapijai. 

JAUNIAUSIA PARAPIJOS 
ORGANIZACIJA 

Ši organizacija — tai Lietuvos 
vyčiai. Iš tikrųjų, gal ir nebėru 
gal ima vadinti jos jauniausia, 
nes ji buvo įsisteigusi 1916 m . Ji, 
61-ji kuopa, buvo įsteigta švie-

nės kartos negal i savo parapijo-! kviesta j o pažįstama Patricia 
je prieiti net išpažinties. 

Nors kun. Edv. Lembro yra pa
skirtas tik laikinai, kol bus suras
tas lietuvis kunigas, bet kadangi 
tas laikinumas ė m ė trukti savai
tę, kitą ir trečią, parapijiečiai su
sirūpino ir m ė g i n o tokią susida
riusią keblią padėtį patys gelbėti. 
Kitokios išeities nebuvo kaip pra 

D e a n . Aukas prie altoriaus nešė 
pora jaunuolių t a i p pat iš kun. 
Lembro grupės, dalyvavusios iš
kilmėse. Įskaitant ir jo tėvus, i š 
viso jų dalyvavo 14 žmonių . 

Evangelija b u v o tik lietuviš
kai, kurią paskaitė kun. V. D a 
bušis. Pamokslą pasakė pats ad
ministratorius. Pagrindinė mintis, 

syti kun. Viktorą Dabuš į , kad surišta su sekmadienio evangelija 
jis grįžtų, bent laikinai , iš pensijos 
vė l į aktyvią tarnybą ir padėtų 
savo buvusiems parapijiečiams šią 
krizę lengviau pergyventi. N o r s 
k u n V. Dabuš is daugybę viso
kių v isuomeninių pareigų turėjo 
ir klebonaudamas ir jų krūvio n e 
tik nesumažindamas, bet gal net 
ir padidindamas ir išėjęs į pensi
ją, ir jau šią vasarą turėdamas 
įsipareigojimų kitur, tačiau jis, 
atidėjęs visus kitus darbus į šalį, 

— gyvo tikėjimo reikalas. Pa 
moksl ininkas savo trumpame pa
moksle pabrėžė, kad jei Šv. Kazi
miero parapijos ž m o n ė s turės gy
vą tikėjimą į D i e v ą ir į savo pa
rapijos tęst inumą ir tuo tikėjimu 
gyvens, vadovaudamies i juo v i 
soje savo parapijos veikloje, tai 
parapija išsilaikys dar ilgus me
tus, ir jie galės švęsti n e tik 30, 
50, bet ir š imto m e t ų sikaktį. 

T u o j po Mišių parapijos salė-

MORKOS IR DAR MORKOS 

Chicagos Rush — Presbyte-
rian S t Lukes Medical Center, 
vadovaujant dr. Richard Shekel-
ledaro tyrimus su Western Elec
tric Co. 2 0 0 0 tarnautojų ir nori 
nustatyti Ikoks ryšys tarp dietos 
ir vėžio. Daryti bandymai su 
žmonėmis ir gyvuliais ryškėja, 
jog vitaminas A, gal būt, apsau
go nuo plaučių vėžio. N u o plau
čių vėžio kasmet miršta daugiau 
negu 100,000 amerikiečių. Yra 
dvi rūšys vitamino A. Preformed 
vitaminas A randamas dažniau
siai jaknose ir pieno produktuo
se. Bet vitaminas A yra paga
minamas ir žmogaus kūne — 
morkienėje (carotine), kurio yra 

šios atminties prof. K. Pakšto ir1 gausu įvairiose daržovėse ir vai -
K. Vaško. Joje buvo susibūrę Į. 
apie š imtinė gražaus jaunimo, ir 
jie yra buvę labai veiklūs, tik vė
liau jie nusilpo ir visai nustojo 
veikę. Tačiau dabar po daugelio 
metų Phi l ip ir Marianne Skabei-
kių prieš trejetą metų atgaivinti 
jie vėl pajudėjo. Pradžia buvo 
silpna, bet jie vis stiprėjo ir da
bar jau turi netoli 40 narių. Pas
kutiniu metu yra ir į Paterso-
no 6I-ją kuopą įstoję: Klemensas 
Praleika, Angelė ir Bronius Stan
kaičiai ir Antanas Masionis. 

Nors jaunimo kuopoje nedaug, 
bet, kurie yra, visi yra jaunos 
dvasios. Jie yra surengę jau kele
tą parengimų, dalyvavę suvažia
vimuose, prisidėję prie Lietuvos 
laisvės bylos, prie Skuodžio vada
vimo ir kt. Kai kitos parapijos or
ganizacijos dažnai jau nepajėgia 
patys parengimams maistą pa
rengti ir samdo kitus, Lietuvos 
vyčiai dar turi energijos viską pa
tys pasidaryti, suorganizuodami 
tokiems parengimams talką. Dalį 
savo pelno jie vis paskiria parapi
jai. Tai tikrai gaivus ir pozityvus 
veiksnys parapijos gyvenime. 

Antanas Masionis 

šiuose, įskaitant morkas, špina
tus, įbroccoli, sąuash , pomidorus 
ir obuolius. 

Daryti bandymai su 488 žmo
nėmis, naudojant dirbtiną vita
miną A rasta 14 asmenų su vė
žiu, bet kitoje grupėje, kurie ga
vo vitaminą A iš Carotino, rasta 
tik du žmonės su vėžiu. Tas rodo 
kad vaisiuose ir daržovėse esantis 
v i taminas A yra skirtingas savo 
veikimu. Pasirodė, kad carotine 
randamas v i taminas A veikė tei
giamai net ir seniems rūkoriams. 
Tyrinėtojai įspėja nenaudoti di
desnių kiekių dirbtino vitamino 
A, nes didesni kiekiai yra nuo
dingi. 

D R A U G A S , šeštadienis , 1982 m. l iepos mėn . 1 0 d 

MARY'S BEAUTY SALON 
5622 W. 63rd St — TeL 767-2480 

July Special — $1.00 off 
Each service with Bridgette Tues.-Fri. 
Senior citizens 20% off with Mary O. 
Ear piercing — $7.99. 

G & M MOTORS & COLLISION 
2553 W. 59th St — TeL 925-5177 

Finest Auto Body Repair 
Free Estimates 

Private & Ali Insurance Work 

iiiiimiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiimimimiiii 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTART PUBLIC 

4259 S. MaDlevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIKAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI lr 

kitokie blankai. 
tiiiimmmnrmiMniiuiiiiiiiuiiiiuiiiiMii. 

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

TEL. 925-8440 

gegužės mėn. pabaigoje grįžo į ' je buvo pietūs, į kuriuos susirin 

i 
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savo buvusią parapiją ir vėl tar
nauja savo parapijiečiams, kaip 
anksčiau. 

Taigi dabar turime savo nedi-
- . dėlėje parapijoje net tris kunigus. 

Atrodo gražu, bet visa bėda, kad 
jie visi trys labai laikini. Kunigas 

- J . Pallivathukkal tik studentas, 
kiek jis dar č ia bus, neaišku, bet 
ims vieną dieną ir išvažiuos. Kun. 
Edv. Lembro tnri pagrindines pa
reigas Patersono iiecezijoje r 
šių įstaigoje. Jis į Šv. Kazimiero 
parapiją atvažiuoja tik savaitga
liais ir dar v ieną dieną savaitėje, 
peržiūrėti gautą paštą, patvarky
ti kai kuriuos reikalus, kur reikia 
jo parašo. Šiaip jau visus darbus 
atlieka kun. V . Dabušis , padeda
m a s parapijos tarybos- Jis v ienas 
čia daugiausiai iš jų visų trijų 
dirba, laiko n e tik sekmadieniais , 
bet ir šiokiom dienom l ietuviš
kas Mišias, sako pamokslus, klau
so išpažinčių, ap lankė visus l igo-

' nius, kurie ilgą laiką buvo ne lan
kyti ir kuriuos jis anksčiau lanky
davo kiekvieną penktadienį. Kun. 
J. Pallivathukkal susižeidus koją 
ir negalint judėti be rementų, j is 
ir šį vežioja į l i gon inę ir pas gy
dytojus. 

Kadangi šitokia padėtis laiki
n a ir ji vieną dieną baigsis ir vėl 
gali pasilikti parapijoje tik v ienas 
jos administratorius kun. Edv. 
Lembro, parapijiečiai yra labai 
susirūpinę ir ieško l ietuvio kuni
go, kuris čia i lgesniam laikui bū
tų paskirtas klebonu. Tikimasi jį 
surasti, nes Šv. Kazimiero parapija, 
kad ir nedidelė, bet gyva, turi 
veiklią parapijos tarybą, kuri kle
bonui daug padeda ir jam daug 
darbų palengvina. Parapijoje vei
kia sodalietės, Šv. Vardo vyrų 
draugija, Lietuviu Bendruomenė, 
Lietuvos vyčiai, kurie palanko pa
rapijos gyvybę ir daug jai pade-
deda, ypač sodalietės. 

Šiaip jau visi parapijiečiai yra 
dosnūs. Prieš dvidešimt metų , 
vadovaujant klebonui kun-J. Kin
tai, pastatyta nauja mūrinė baž
nyčia. Visos skolos jau išmokėtos. 
Klebonija viduje perstatyta, iš 
salės padaryta keli nauji kamba
riai. Visi parapijos pastatai yra 
gerame stovyje. Vienas pastatas 

ko apie 130 žmonių . Pietų metu 
kun. Lembro pristatė parapijie
č iams savo tėvus. Parapijai pa
remti buvo įteikta aukų sodalie-

KDVTS GOLDEN TOUCH BEAUTY 
SALON, 6509 W. Archer Avenue 

TEL. — 586-7755 
Mon. thru Friday 8 A.M.- 8 P.M. 

Saturday 7 A.M-5 P.M. 
No Appodntment Necessary 

Mon. & Tues. Senior Citizen Special 
20% off all Services 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4050 Arcncr Avenue 
Chicago,' IU. 09632, tel. 927-5980 

• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o t 
W1DE WORLD TRAVEL 

9734 S. Western, Chicago IL 60643 
Tel. — 233-1103 

Complete Travel Service. Air tickets 
written immediately. Our Job is to 
get You the Lowest Fares Possible. ' 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

UPHOLSTERY & SLTPCOVERS 
FURNITURE REFLMSHING 

Satisfaction Guaranteed. 50 Years of 
Cjuality Work. 
HAAS UPHOLSTERY. 6034 26th St. 

Cicero, DL 60650, TeL 652-4795 

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA •šmmmmmLffiMffim 
Veda KAZĖ BRAZD2IONYTĖ 

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

V 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: (31j^ 778-5374 arba 436-5035. 

I N V E S T U O K I M E 
Apsaugokime ir padidinkime s a v o s a n t a u p a s ! 

Tai įvykdyti gali padėti t o s sr i t ies specia l i s tas , lietuvis 
V O L D E M A R A S S T R A S D A S . 

Pageidaujantieji daugiau informacijų p r a š o m i rašyti š iuo 
adresu: Voldemar A . S trasdas , Vkse-Presideait — Investments , 
Shearson/American E x p r e s s , POB 167 , P a k u Beach. Florida 
33480. 

TeL 905—655-7S5O; 800—327-6322 US Toli Free 
800—432-3735 FL Toli Free; RCA Teks 232221 SHE UR 

Pakeičiame senus nesandarius pagrin
dinius langus į "nyloninius", trigu
bais stiklais su sieteliu, lengvai ir 
patogiai valomus. Jiems nereikia an
trų langų. 

Kad nereikėtų dalyti — dengiame 
medį spalvuotu aluminijum. 

D U R Y S — STOGELIAI 

IT 

T V O R O S 

k m darbai 

KOSTAS BUTKUS 
TeL - 778-2781 

PACRAOE EXJPRESS AGENCY 
MARIJĄ N O R U K I E f t 

SIUNTIMAI 1 LIETUVį 
I^abai pageidaujamos geros rūšies 

prekės. Maistas iš Europos sandSHų. 
2608 W. 6»tli St., Chtcago, IU. «0«29 

TELHF. »25-2787 

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVA IR ĮVAIRIUS i 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA (STAIGA: 1776 BR0ADWAY, »EW YORK, R. Y. 10019 
TEL - 581-6590; 581-7720 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firma, paskyrimo v ietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pris tatymas garantuotas. Visi mai ta i apmokami m ū s ų įs ta igose , gavė jas N I E K O NEMOKA. 

Prie firmos skyrių yra krautuves , jose rasite žemiaus iomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir k i tų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ry to tiri 6 valandos vakaro Šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. 

M 0 S Q S K Y R I A I 
455-18*4 
S42-4240 
633-4090 
896-0700 

TeL 302—478-2871 
486-2818 

Master Plumbing 
Ucenaed, Booded, Insared 

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

SERAFINAS 636-2960 

AHentown> Pa — 126 Tflghmaa fltrest _ ...._ „ 
Baltimore 31, Md. — 1828 Ffeet Street 
Brookryn, N. Y. 11218 — 488 McDonald Aveaoe 
Buffalo 12, N. Y. — 791 FHhnort Avenue „ 
Chester, Pa. 19013 — 2819 W. 3 St , 
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenue ~ _ 
Chicago, m. 60629 — 2608 West «9th Street — „ 925-2787 
Chicago, IŪ. 60622 — 2222 West Chicago Ave - TeLi 312—227-4850 
Cleveland, Ohk) 44134 — 5689 State Road _ « (216) 845-6078 
Detrott 12, Mkh. — 11601 Joa Campan Avenue — 365-6780 
Hamrramck, Mteh. — 11339 Jos Campan Aveou* 369-6740 
Los Angeles 4, CaBf. — 159 So. Verroont Avenue - - - - 385-655«» 
New York 3, N. Y. — 78 Second Aveaoe _.. _ 674-1540 
New York S, N. Y. — 324 E. 9 St 475-7430 
Mtamf Beach, Pta. 33139 — 1291 17 S t - 365-673-8220 
Phflsdelntria, Pa. 19123 - 1813 N. Mankai! 9L J15-WA-W878 
Phoennt Arte 89927 — 22947 Black C&nyoa Hwy 692-942-8770 
Rxhway, N. J. — 47 East MBton Avenue 381-8800 
SOver Springs, Md. — 1992 Keanebec Ava •- .„._.........— _ 991-589 4464 
South BJvar, N. J. — 41 Whitehead Avenus .-....., 297-6320 

N. Y. 13264 — SIS MarceUos Street 475-9746 

NAUTI SKYRIAI: 

K 
HEUCTMFX H. T - MeKSNNAN 9D 

f 
KAZIMIRS FEDOROVICS 

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apyl. 
Mirė liepos 9 d., 1982 m., 1:30 vai. ryto, sulaukęs 8 3 m. 

amžiaus. 
Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 32 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Pranciška, 3 dukterys: 

Theresa Balčiūnas, Zenia Genys, žentas dr. John , ir Lucille 
Zurlis, žentas Casimir, 9 anūkai ir kiti giminės Latvijoje. 

Velionis buvo uošvis a.a. dr. Vytoldo Balčiūno. 
Kūnas bus pašarvotas sekmadienį 2 vai. popiet Eudeikis-

Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 12 d. IS koplyčios 9 vai . 

ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona , dukterys , ž e n t a i ir a n ū k a i . 

Laidotuvių direk. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A, 

DANUTĖS ČEREKIENES, 
kuri mirt 17 d. liepos, 1981 m. Warren, Michigan. 

Jos brangiam atminimui šv. Mišios u i jos sielą bus atnašau
jamos liepos 17 d. Warrene, Mich., o liepos 14 d., 7:30 vai. ryto 
ir liepos 31 d., 8 vai. ryto Chicago je Švenčiausios Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje. 

Maloniai prašome prisiminti ją maldoje. 

Nuliūdę: VYRAS, SCNOS ir TĖVAI 

Broliui 
A. f A. JONUI PODŽIUKUI mirus, 
seserį B. Taoriene ir jos vyre Juoze nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

KL. IR E. JURGĖLOS 
K. V. VAIČAIČIAI 

\ . 

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 

P O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F . - D A I M I D * 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2 

4 6 Q 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 — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

-TĖVAS IR SŪNUS 
« 

2533 VVest 71 St., C h i c a g o 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviy Uidotuvig MrtMori| A$ociadįo> Mariai 

STEPONAS C. LACK <LACKAWICZ) Ir SONOS 
2424 W. 89th STKEKT TM. REpahtk; 7 - l l l S 
11028 S<mttwe«t Highwmy, P*Joa ffllk, m. TW. 974-4410 

PETRAS BKU0KAS 
4S48 SO. CALIFORNIA AYK. TeL LAfayatto UtFJt 

VASAITIS - 1UTKUS 
1446 SO. fOtk AVE., ClCOtO, ILL. TU. «-l« 



I DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. liepos mėn. 10 d. 

• 

I 

X Prof. dr. Irena Langytė, 
, | Californijos Valstybės universi

teto prekybinių mokslų dėstyto
ja, Follerton, Calif., šiuo metu 
su delegacija yra išvažiavusi į 
Angliją, Škotiją ir Airiją, kur 
išbus penkias savaites prekybos 
seminaruose, duodama paskai
tas ir pasikalbėjimus. Profeso
rė iš feavo kelionės sveikina 
"Draugo" redakciją ir visus sa
vo draugus bei pažįstamus. 

x Polyna Sto&ka, lietuvaitė, 
buvusi Metropolitain ir Berly
no operų solistė, paminėta WF 
MT stoties programoje "From 
the recording horn". Tos pro-

X "Draugo" gegužinė bus šį 
sekmadienį, liepos 11 d. Prasi
dės šv. Mišiomis, kurias laikys 
Marijonų provinciolas kun. V. 
Rimšebs 11:30 vai. Marijonų 
koplyčioje. Paskui bus įvairu
mai prie "Draugo" patalpų po 
žaliuojančiais medžiais. Gegu
žinės metu bus paramedikai, jei 
kam pasidarytų bloga. Taip pat g r a m o s Vedėjas pranešė"' kad 
veltui bus tikrinamas kraujo | j a m trūkstA ž m i ų a p į e ^ ^ 
spaudimas visiems, kūne norės . t u v a i t ė s ^ ^ ^ 5 gyvenimo 
ta i pasitikrinti. "Draugo" ad- j e i g ą ^ v ė l j o s m u z i k i n e 
ministracija po pietų bus atida-1 k a r j e r ą ( n u o ^ 3 m e t ų ) J e i 
ryta ir bus galima įsigyti kny- k a g g m ū s U ) lietuviškuoju mu
gu ir įvairių meno bei tautinių ^ ^ gyvenimu y^u^. 
dirbinių. Visi kviečiami daly-, &ų j ų > g a l ė t ų g u t e i k t i ^ & p į e 

v a u L j šią mūsų solistę prašomi pra-
X Dr. Jonas Reinys, Jr., ap- i nešti minėtos programos vedė-

lankęs savo tėvus dr. Joną ir į jui Mr. Andu Karzas, "From 
Bernadetą Reinius, ketvirtadie- i the Recording Horn"', WMFT, 
nj, liepos 8 d., išskrido atgal į Inc., 500 N. Michigan Ave., 
Vokietiją, kur nuolat dirba vie- j Chicago, 111. tel. 565-5000. 
noje ligoninėje. J is kartu su 
savo seserimis — Grasilda ir 
Vita aplankė "Draugo" redak- j į T į į " . ^ ^ T į į S s T l i 

x Dr. Ferdinindas Kaunas, 
Cicero, UI., pirmasis įsigijo bi 

ciją ir painformavo apie savo • , _ • * > - j T J \ „ ^ - • ,. L .. . r i s bus rugsėjo 2o d. Jaunimo darbą Vokietijos Ugonineje ir 
gyvenimą Europoje. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Mokiniai ir mokytojos margučių marginimo kursuose Sv. Kazimiero seselių vienuolyno patalpose. Kursus suorga
nizavo Lietuvių Tautodailės institutas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

centro didžiojoje salėje. Dr. F. 
ir Vanda Kaunai prižadėjo da-

^ »>„i - - — — - - ! lyvauti ir "Draugo" gegužinėje, 
X Prel. Jonas Kučingis, sv. , . , . . . l tr_ „ J 

„ . . , f , kuri bus rytoj prie "•Draugo". Kazimiero parapijos klebonas * * * * 
Los Angeles, Calif., atšventęs: x Stasė Paulionienė, Jane ir 
savo kunigystės 45-rių ir klebo-' Vladas Juknevičiai, Chicago, 
navimo 35-rių metų sukaktis, 
taip pat dideliu pasisekimu su
rengęs Lietuvių dienas, ta pro
ga parėmė "Draugą", paauko
damas 100 dol. Nuoširdžiai dė
kojame Sukaktuvininkui, šia 
proga sveikindami už nuolatinį 
lietuviškos spaudos prisiminimą 
ir rėmimą. 

x "Knygą perėjau nuo pra
džios ligi galo, ir ji man atrodė 
geresnė už pirmąją — ir teks
tas, ir nuotraukos, ir spauda. 
Tiesiog stebina, kaip pavyko 
autoriui gauti pačių naujausių 
paveikslų. Man visa tai buvo 
malonūs atsiminimai — tiek vie
tų ten lankyta ir išvaikščiota", 
rašo rašytojas Antanas Vaičiu
laitis, gavęs "Vilkaviškio vys-

' kūpi jos" bažnyčių knygą. 

X Gintaro vasarvietė ant Mi
chigan ežero kranto jau prade
da vasarojimo sezoną, čia gali 

111., įteikė vertingų dovanų 
"Draugo" parengimo komisijai. 
Dovanos bus panaudotos gegu
žinės laimėjimams. Labai ačiū. 

x Donald >L Petkus, Mar-
ąuette Funeral Home, Ltd., Chi
cago, UI., kurio viena laidojimo 
koplyčia yra Marąuette Parko 
lietuvių kolonijoje, o antroji Ci
cero, įteikė 25 dol. "Draugo" 
gegužinės laimėjimams įsigyti. 
Labai ačiū. Gegužinė bus šį | 
sekmadienį prie "Draugo". Pra
džia — Mišios 11:30 vai. Mari- Į 
jonų koplyčioje. Visi prašomi i 
dalyvauti. 

x Dail. Adomo Galdiko tapy-: 
bos parodą rengia "Galerija" i 
liepos 20 iki rugpiūčio 22 d. 
Parodos tema — Lietuvos pei-
sažas. 

x Dr. Kazys Gudėnas, Med-
ford Lakęs, N. J., kartu su pre- į 
numeratos pratęsimo mokesčiu | 

rasti malonų poilsį ąžuolų pa- Į atsiuntė ir 22 dol. "Draugo" Į 
vėsyje ar saulės spinduliuose paramai. Dr. K. Gudėną skel-i 
tiek šeimos tiek pavieniai asme- į biame garbės prenumeratorium, • 
nys. Dėl informacijų prašome 0 už lietuviško žodžio vertinimą I 
skambinti 616 — 469-3298 arba j tariame nuoširdų ačiū. 
rašyti: Gintaras, 15860 Lake 
Shore Rd., Union Pier, Michigan 
49129. (pr.). 

x Kelionė į Lietuvą — rugsė
jo mėn. 19 d. (15 dienų): Mas
kva - Vilnius - Ryga - Lenin-1 

X Etninių Grupių Tarnyba 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. Wastern Ave., 
Chicago, Dl. 60643, tetef. (312) 
238-9787. (sk.). 

x Los Angeles, Kalifornijoje, 
lietuvis mašinistas, dirbantis 
dienomis, ieško miegamo kam
bario su galimybe naudotis vir
tuve. Arti susisiekimo. Pasiū
lymus rašyti adr.: Draugas, 
Adv. No. 2290, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, 111. 60629. (sk.). 

x Kelionė laivu su Chicagos 
Lietuviu Opera — gruodžio 
mėn. 4 dieną, aplankys 6 įdo
mias salas Karibų jūroje. Re
gistracija (iki spalio mėn. 1 die
nos), brošiūros ir informacija 

taupomąją sąskaitą — (Pass-1 pas: American Travel Service 
bcok) ? Jei ne — kreipkite* į I Bureau, 9727 So. Western Ave., 

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

(sk.). 
x Akiniai siuntimui j Lietu

vą. Kreipkitės į V. Karosaite— 
Optical Studio 2437 y3 W. U-
thuanian Plsza Ct. (69th St.) 
Chicago, UI. 60629. Telef. — 
7784766. (sk.) 

x Ar JOsu bankas ar taupy-
bendrovė moka jums 8% ui 

ŠV. KAZIMIERO VYR, VAD. 
PAS POPIEŽIŲ 

Vėlyvą popietę, trečiadienį 
birželio 30 d. buvo didelė privi-! 
legija dviem šv. Kazimiero kon-1 
gregacijos seserims dalyvauti 
Šv. Tėvo audiencijoje Romoje ir 
asmeniškai popiežių Joną Paulių j 
II pasveikinti. Kada Šv. Tėvas j 
prisiartino ir ištiesė ranką, se- j 
suo M. Joanella pabučiavo žiedą Į 
ir prisistatė: "Esu sesuo Joa- į 
nella, Šv. Kazimiero seserų kon- Į 
gregacijos generalinė vyresnioji. I 
Dėkoju Jūsų šventenybei u ž ; 
apaštališką palaiminimą, suteik-1 
tą mūsų kongregacijos deiman- Į 
tinio jubiliejaus proga", šv. Tė- i 
vas prabilo: "O, jūsų 75-rių ju
biliejaus. Dieve, laimink visas , 
seseris!"' 

Tada sesuo Joanella įteikė Į 
Šv. Tėvui pasveikinimą ir auką 
nuo kongregacijos, prašydama; 
priimti kaip dėkingumo ženklą. 

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTAS 

Lietuvių Tautodailės institu
to Chicagos skyrius, vadovauja 
mas energingos visuomeninin-
kės Aldonos Veselkienės, prieš 
Velykas suorganizavo margučių 
marginimo kursus. Kursai vy
ko Šv. Kazimiero seselių vienuo
lyno patalpose, kur jau nuo 
anksčiau kas šeštadienį vyksta 
ir audimo staklėmis kursai. 

Margučių marginimo kursus, 
naudojant skutimo techniką, 
pravedė mokytojos Marija 
Krauchunienė, Marija Gotcei-
tienė ir Paulina Vaitai tienė. 
Vaško metodą mokė Danutė 
Petkūnaitė. 

Susidomėjusių kiaušinių mar
ginimo kursais atsirado daug, 
mokiniai rinkosi iš visos Chica
gos ir priemiesčių. Daugumą 
jų sudarė moterys, keletas pa
auglių ir keli drąsesni vyrai. 

Mokytojoms išaiškinus skir
tingus marginimo būdus, moki
nių tarpe kilo abejonės, kokia 
technika yra įdomesnė, lengves
nė ir rezultatai geriausi. Cia 
teko mokiniams pasirinkti iš 
daugybės gražiai numargintų 
margučių savo širdžiai patrauk
liausią, gražiausią ir pasiruošti 
atkakliai sekti mokytojos nuro
dymus. Raštai ir visos margi
nimo priemonės jau iš anksto 
buvo parūpinti mokytojų. Kele
tą valandų visi dirbo, sekė nu
rodymus, margino, vieni su pei
liuku, kiti vašku, bandydami iš
marginti gražiausią margutį, 

gal net slaptai širdyje galvoda
mi pralenkti savo įgudusias mo
kytojas. 

Sunkiausiai sekėsi skutinėto-
jams, net ir šias eilutes rašan
čiai teko sutriuškinti tris kiau
šinius, kol pastebėta, kad rei
kia švelniau peiliuką braukti. I 
Pasibaigus pamokoms ir palygi-1 
nus rezultatus, buvo matyti, kad 
dauguma buvo patenkinti savo i 
kūriniais ir kad pasiaukojusių į 
mokytojų laikas nenuėjo vel- i 
tui. 

Čia buvo proga išmokti ne tik į 
kaip lietuviškais metodais mar- j 
ginti margučius, bet ir smagiai 
praleisti laiką bei pabendrauti 
su įvairaus amžiaus lietuviais ir 
išgirsti pasakojimų apie Lietu
voje esamus papročius Velykų 
laikotarpyje. 

O kaip smagu, kai atėjus Ve
lykoms, galėsi papuošti stalą, 
savo pačių išmargintais vely
kaičiais. 

Violeta Smieliauskaitė-
Atkinson 

LIETUVIŲ ISTORIJOS m 
ŠVĖKŠNIŠKIŲ DRAUGIJŲ 

IŠKYLA 

Liepos 3 dienos rytą nuo Ali
cijos Rūgytės buto pajudėjo vir
tinė automobilių, prisėdusių is

torikų ir švėkšniškių į Lemontą, 
kur Ateitininkų namuose buvo 
iškyla - gegužinė. Vėliau dar 
suvažiavo ir daugiau, — susida
rė apie 50 žmonių grupė, kuri, 
ecant gražiam orui, įdomiai pra
leido laiką. 

Valgiais rūpinosi Al. Rūgytė, 
Em. Gorėnienė ir St. Peterso
nienė, o gėrimais — J. Sūdžius. 
Už palyginti mažą kainą visi 
valgė net 4 kartus, o kas nore- j 
jo, gavo be eilės. Po gerų pie
tų, apie 3 vai. Al. Rūgytė atida
rė programą, kurią atliko Apoli
naras Bagdonas, š i programa 
buvo skirta poetui vysk. Anta
nui Baranauskui prisiminti jo 
80 metų mirties sukakties 
proga. 

Prelegentas trumpai apžvelgė 
A. Baranausko gyvenimą ir kū
rybą, o paskui padeklamavo jo 
poezijos ištraukas: Sudie, Lie
tuva, Nu, Lietuva, nu, Daugu
va ir iš Anykščių šilelio. Po to 
perskaitė 4 patriotinius savo 
paties eilėraščius. 

Programa buvo neilga ir 
sklandi, dalyviams visai nenuo
bodi. 6 vai. vak. buvo vakarie
nė, po to visi dalyviai po malo
niai praleistos dienos skirstėsi 
dvasia atsigaivinę tęsti savo 
kasdieninių darbų. A. P. B. 

CHICAGOS ŽINIOS 
TURISTŲ NELAIME 

Sunkiai sužeisti Martin Wan-
serski, 38 m., ir Monica Murtha, 
38 m. Jie, atvykę į Chicagą, va
žiavo autobusu apžiūrėti įdo
mesnių miesto vietų. Buvo an
trame autobuso aukšte, kur 
galima turėti atvirą stogą. Jie 
buvo atsistoję ir atsitrenkė į 
r-̂ T-važa. autobusui lekiant pa
tilte. Abu buvo nugabenti; 
į ,Northwestern ligoninės ypa
tingos priežiūros skyrių. 

PAVOJAI SAUGUMUI 

Illinois valstijoje didžiųjų nu
sikaltimų mažiau kaip JAV-bių 
vidurkis, tačiau pastebėtas gau
sėjimas nusikaltimų tarp už
miesčio gyventojų ir mažes
niuose miesteliuose. 

WALENSOS AIKŠTE 

Pagerbiant ryžtingą Lenkijos 
j darbininkų vadą Lech VValensą, 
I jo vardu pavadinta trikampė 

I 

Uketovin Fondo Fed. Kredito 
kooperatyvą. (sk.). 

x Baltte Monumento, Inc., 
2021 W. 71 Street, teL 476-2882, 
vienintelė lietuviška paminklų 
bendrovė Chicagoje. savininkai 
t». ir G. Kazėnai. Pasitikrinki
te kamaa kitur, atėję pas mus j West Cermak Road 
n««f»ivUalte. (ak.) j VI 7-7747. 

Chicago, III. 60643. TeL (312) 
238-9787. (sk) . 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais jmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 

Telef. 
(ak.) 

1 Aldona Pankienė ir muz. Manigirdas Motekaitis atlieka meninę programą 
ALT Cicero skyriaus suruoštame birželinių trėmimų ir Lietuvos okupacijos 
minėjime birželio 13 d. 

aikštė, esanti prie 55 gatvės, 
Archer ir Narragansett, Chi
cagos pietvakariuose. Dedika
cijos iškilmės bus liepos 11 d., 
dalyvaujant vysk A. Abramo-
wicz, Lenkų kongreso pirm. A. 
Mazewski, aldermanui R. Pu-
cinski. 

PAGERBĖ UGNIAGESĮ 
Iš degančio automobilio su

sisiekimo nelaimėje ugniagesys 
Michael Savage išgelbėjo kelioli-
kametį jaunuoli, nors paties 
gelbėtojo veidas ir rankos ap
degė. Už tą ryžtingasis ugnia
gesys liepos 7 d. Chicagoje buvo 
apdovanotas žymeniu. 

MODERNUS FAUSTAS 
D. Britanijoje sukurtą, britų 

Triple Action teatro aktorių at
liekamą modernią dramą — 
eksperimentinio pobūdžio "Faus
tą", stato Remains teatras, 1225 
W. Belmont, Chicagoje. Veiks
mas visą laiką vyksta praga
re, labai naujovišku stiliumi, iš
ryškinant Fausto suklupimą ir 
atgailojimus. 

MOKĖS U2 MOKYMĄSI 
Chicagoje įvesta nauja jauni

mo programa, kuria jau naudo
jasi 500 jaunuolių. Jie nuo 8 
vai. ryto iki 1 vai. p. p. lankys 
mokyklą, gaudami po 3.50 dol. 
už valandą. Po dviejų savaičių 
jie pradės ir dirbti. Praslinkus 
dar dviems savaitėms, įmonės 
savininkas galės juos priimti 
nuolatiniam darbui, jei ras tin
kamus. 

VYKSTANT \ AERODROMĄ 
Continental bendrovė gavo 

teisę pakelti važmą už keleivių 
gabenimą į O'Hare aerodromą. 

Dabar už tai reikės mokėti 6 dol. 

J. A. VALSTYBES* 
— Los Angeles Dramos sam-! 

būris, išsikėlus į Floridą ilga-į 
metei režisorei Dalilai Mackialie-
nei, gegužės 13 d. turėjo susi
rinkimą ir nutarė savo darbą 
tęsti toliau. Režisore pakvies
ta Danutė Barauskaitė, jos pa
dėjėju apsiėmė būti Algis žaliū-
nas. Tame pačiame susirinkime 
buvo padėkota senajai valdybai 
ir išrinkta nauja, kuri pasi
skirstė pareigomis: pirm. V. Do
vydaitis, vicepirm. S. Matas, 
sekr. E . Vidugirienė, iždin, G. 
Raibienė, narė A Prišmantienė. 
Susirinkime dalyvavo 20 narių. 
Tuo pačiu metu susirinkimas 
paskelbė dramai parašyti kon
kursą, kurif.m skirta 2000 dol. 
premija. Šią premiją sudėjo 
sambūrio nariai ir rėmėjai. Visi 
susirinkusieji nutarė tęsti teat
rinį darbą toliau. 

— Antonija ir Vytautas Pe
truliai, jauna pora, auginanti 
du sūnus, iš Phoenbt, Ariz., at
vyko į Los Angeles apsižiūrėti 
dėl apsigyvenimo sąlygų Cali-
fornijoje. Jie anksčiau gyveno 
Toronte, Kanadoje. 

— Los Angeles skautų ir 
skaučių stovykla Maironio var
du bus nuo liepos 31 d. San Ber
nardino kalnuose skautų stovy
klavietėje "Rambyne". Regi
struoja R Vizgirdienė. 

— A. a. Elena Jurienė, 89 me
tų amžiaus, mirė birželio 21 d. 
Los Angeles, Calif. Ji buvo vie
na iš pirmųjų Šv. Kazimiero 
liet. parapijos narių, iš savo 
kuklių išteklių nuo pat pradžios 
rėmė parapijos kūrimą ir baž
nyčios statybą. Liko dūkia ir 
du sūnūs, kurie ir pasirūpino 
jas laidotuvėmis. Palaidota bir
želio 24 d. iš gv. Kazimiero baž
nyčios Kalvarijos kapinėse šalia 
jau anksčiau mirusio savo vyro 
a. a. Juozo Jurio. 

ARGENTINOJE 
— A. a. Aleksandra Aida Bač-

kytė - Juknienė po ilgos ligos, 
sulaukusi 44 metų amžiaus, mi
rė gegužės 23 d Liūdesyje liko 
vyras Oskaras Jukna motina 
Aleksandra Bačkienė, uošvė Pe
tronėlė Juknienė, brolis Jonas 
Bačkis su šeima ir trys vaikai. 
Palaidota Sarandi kapinėse prie 
Buenos Aires. Bačkių ir Juknų 
gailisi visa Argentinos lietuvių 
kolonija 

— Ona Kazlauskaitė - Glem-
žienė, Berisso lietuvių kolonijos 
gyventoja, sulaukė 80 metų am
žiaus sukakties. Ta proga jos 
sūnus Petras Glemža su žmona 
surengė minėjimą savo namuo
se, La Platoje, kur buvo susi
rinkę lietuvių — draugų ir pa
žįstamų iš Berisso, Buenos Ai
res ir kitų apylinkių. Visi jie 
gerbė sukaktuvininkę, kuri lie
tuviškoje veikloje buvo žymi 
darbuotoja 

— A - a Stasys Eražėnas, ki
lęs nuo Ukmergės, sulaukęs 72 
metų amžiaus, mirė Monte 
Chingolo, netoli Buenos Aires, 
gegužės 17 d. Jis ten turėjo au
dimo įmonę. Liko nuliūdime 
žmona Kleopatra, duktė Lidia ir 
sūnus Vitas su šeimomis, brolis 
Kazimieras ir šeima ir kiti ar
timieji. Palaidotas Lanus kapi
nėse. 

— A. a. Horacio H. Meldus 
mirė gegužės 10 d Nuliūdime 
liko motina Veronika Meiduvie-
nė, žmona Elena Mėšliutė - Mei-
duvienė, duktė Patricia ir kiti 
giminės. Palaidotas Berisso ka
pinėse. 

— A. a Antanas Mindaugas 
žemaitis, 55-rių metų amžiaus, 
mirė Berisso mieste. Buvo kilęs 
iš Kilių km., Kamajų valsč., Ro
kiškio apekr. Į Argentiną at-

i vežtas mažas 1929 m. Nuliūdi
me liko motina, žmona, brolis 
su šeima ir kiti giminės. Palai
dotas Berisso kapinėse. 

VOKIETIJOJ 
— Pforzheimas, vadinamas 

auksakalių miestas, pagerbė 
motinas elaimeninėmis pamal
domis, kurias laikė kun. K. Sen
kus ir kun. Fr. Skėrys. Paskai
tą skaitė kun. F. Skėrys, kal
bėdamas lietuviškai ir vokiškai 
apie motinas. Albina Savistau-
skienė, Ella Gustainienė, Erika 
Sergėjienė ir Dora Dambraus
kienė, akordeonu pritariant Au
gustui Sergejui, padainavo ke
lias populiarias dainas. Po pro
gramos buvo vaišės ir šokių mu
zika, kurią pasikeisdami atliko 
A. Sergėjus ir Viktoras Gustai
nis. 

— Kun. Adomas Gelžinis, 
evangelikų liuteronų kunigas ir 
garbės senjoras, šiemet balan
džio 19 d. sulaukė 80 metų am
žiaus. Jis yra gimęs Lampsočių 
km., Šilutės apskr. 1926 m. bai
gė Klaipėdos suaugusių gimna
ziją ir studijavo Vytauto Didž. 
universitete Kaune. Evangelikų 
kunigų pašventintas 1931 m. 
Dirbo evangelikų parapijoje 
Kretingoje. 1937 m. išrinktas 
senjoru ir evangelikų konsistori
jos vicepirmininku. Po karo ap
tarnavo lietuvius evangelikus 
šiaurinėje Vokietijoje. J is ben
dradarbiauja lietuvių evangelikų 
spaudoje, yra parašęs vokiečių 
kalba knygą apie evangelikų 
Bažnyčią Lietuvoje. 

— Vasario 16 >»Imna2ija šiais 
metais vasaros atostogas pra
dės liepos 2 d. Tą dieną moki
niai išvažinėja į namus, kai ku
rie į Ameriką ir Kanadą. Ru
denį mokslas prasidės rugpiūčio 
30 d., bet į bendrabutį jau sų-
važiuos visi rugpiūčio 29 d. 

— A. a. Magdelena Protasevi-
čiūtė - Federavičienė mirė va
sario 22 d. Bad Zvvischenahne ir 
ten pat palaidota, pamakias at
laikius kun. V. šarkai. Liko vy
ras ir sūnus Eduardas, kuris 
gyvena "VVinnipege, Kanadoje. 
Velionė buvo gimusi 1896 m. lie
pos 18 d. Trilaukio km., Pajevo
nio v., Vilkaviškio apskr. 

— A. a. Matilda Baranauskai
tė - Petkevičienė mirė Neustad-
te kovo 18 d. Palaidota kovo 
22 d. Neustadto miesto kapinė
se po pamaldų, kurias atlaikė 
kun. V. šarka. Buvo gimusi 
1904 m. sausio 3 d. Slavikuose. 
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Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

2649 W. 9Srd Street 
Chicago, 111. 60029 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Settad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 
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Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedrie Avenne 
Chicago, Iffinofe 60690 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeitad. 9 vai. r. iki l vai. d. 
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S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stotis WOP A HM AM 
Transliojama ii nuosavos studijos 

Marquette Pke., vedėja Aldona Daukus 

71t9 So. Maplewood Ava.. 
Chlcafo. LL «M2» 
Tat — 77S-1S« 
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D E N G I A M E IR T A I S O M E 
VISŲ RCSIŲ STOGI s 

Už s a v o da rbą g a r a n t u o j a m o 
ir esame apdrausti . 

Skambinkite — 
A R V Y D U KYELAI 

TH.-. .434-8655 arba 737-1717 


