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Ką daryti su Maironiu? 
(Tęsinys) 

Keturiasdešimtųjų metų bir
želio dienas prisimena visi 
vyresnės kartos žmonės. Visais 
Lietuvos plentais, vieškeliais 
žlegėjo rusų tankai, smailais 
durtuvais pasišiaušę riedėjo 
kareivių pilni sunkvežimiai... 
Iš paskirtų deputatų sudarytas 
seimas vienbalsiai priėmė 
nutarimą įsijungti j Tarybų 
Sąjungos sudėt}. O pavarčius 
'stori jos puslapius pamatai 
Lietuvos laukais žygiuo
jančius Repnino pulkus, caro 
kareivių „saugomą" seimą, be 
ginčų priimantį sprendimą 
patvirtinti Lietuvos valstybės 
teritorijų prijungimą prie Rusi
jos... Net ir trijų valdovų susi
tarimas XVIII a. dalinantis 
Lietuvos-Lenkijos valstybę 
taip primena 1939 m. Ribent
ropo-Molotovo paktą. Arba 
trėmimai į Sibirą... Tiesa, 
tremtinius tada varė pėsčius. 
Dabar „geriau", dabar vežė 
gyvuliniuose vagonuose. O kry
žių griovimas, Bažnyčios perse
kiojimas, spaudos draudi
mas?.. Atrodo viskas nurašyta 
nuo senų caro potvarkių, tik kai 
ką papildant, „pagerinant", 
pritaikant mūsų dienų sąly
goms... 

Rodos ne tuomet, bet mūsų 
dienomis ir mums poetas rašė: 

„Jei po amžių kada skaudūs 
pančiai nukris, ir vaikams užte
kės nusiblaivęs dangus, mūsų 
kovos ir kančios, be ryto naktis 
— a r jiems besuprantamos 
bus?" 

Taip, istorija pavojingas 
dalykas. Ir nemalonūs poeto 
raginimai ją prisiminti. Geriau 
jau kaip nors kitaip šias vietas 
reikia išaiškinti. Bent kaip 
senų laikų, carinės priespau
dos palikimą (taip sakant, su 
mumis nieko bendra neturintį, 
mus neliečianti...) 

„O tačiau Lietuva, tik atbus 
gi kada". 

Tai taip pat jokiu būdu ne apie 

mus, ne apie mūsų laikus! Tai 
apie carinę priespaudą, apie 
laiką ir įvykius, kurie jau praė
jo. Tai, apie ką dainavo poetas 
— šiandien jau išsipildė. Apie 
tokį gyvenimą, kurį dabar mes 
gyvename, Maironis tik svajo
jo. Dėl jo kovojo. Tai jo vilčių 
išsipildymas. Galima sakyti, 
jis šią ateitį net numatė (žino
ma, kiek leido jo buržuazinis 
ribotumas)... 

Ir taip toliau, ir taip toliau. 
Viskas verčiasi aukštyn kojom 
Maironio kūryboje. Partiniai 
istorikai ir tarybiniai moky
tojai kūrybiškesni už patį 
Maironį. J ie puikiai sugeba jį 
perkurti. Dar kiek pasistengus 
ir partinį bilietą beveik galima 
įteikti... Nepadeda net pačio 
poeto perspėjimas: 

„O tu, kurs lietuvio tik vardą 
nešioji, o dvasią užspaustum 
tėvynės jaunos... Tegul ir tave 
ateitis tolimoji minėja... kaip 
išgamą mūsų dienos!" 

Ne, šie žodžiai jų sąžinės 
nepasiekia. Jie ir toliau dirba 
savo darbą (juk už jį gauna 
atlyginimą, be to, kitaip ir 
negalima...), dirba ramiai ir 
abejingai. Nesusimąsto, kokią 
žalą daro savo tautai stropiai 
vykdydami visus, net pačius 
kvailiausius, reikalavimus, 
nepagalvoja, kad jokia valdžia 
ir jokia priespauda nėra amži
na... Nepagalvoja, kad tauta 
anksčiau ar vėliau kelsis 
laisvam ir savarankiškam 
gyvenimui, kad 

„Nebeužtvenksi upės bėgi
mo, norint sau eitų ji pamažu", 
kad i š s i p i l d y s d a i n i a u s 
pranašystės, kaip jau vieną 
kartą yra išsipildžiusios. 

Tauta kelsis išlaikiusi isto
rinius bandymus ir užsigrū
dinusi. Bet ir su žaizdų randais, 
ir vergovės pančių žymėmis. O 
tų žaizdų tarpe bus ir tos, kurias 
jai padarė jos pačios vaikai... 

F. Zzvėnas 
(Pabaiga) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Pagerbė jub i l ia tą 

Kovo 28 d. Veiveriuose, 
Vilkaviškio vyskupijoje, buvo 
iškilmingai paminėtas vieti
nio altaristo kunigo Vinco 
Dumčiaus deimantinis — 75-
kerių metų — kunigystės 
jubiliejus. Jubiliatas kun. Vin
cas Dumčius yra gimęs 1886 
metais, kunigu įšventintas 
1909 metais. Taigi yra sulau
kęs 98-nerių metų amžiaus. 
Tai šiuo metu galbūt seniau
sias kunigas Lietuvoje. 

Studijų g rupė 
Nuo gegužės 28 d. Vatikane 

keturias dienas posėdžiavo 
Popiežiškosios Mokslų Aka
demijos sudarytoji speciali 
studijų grupė, kurios darbai 
telkėsi aplink raupsų ligą — 
vieną skaudžiųjų žmoniją 
tebekankinančių nelaimių. 
Vadovaujant akademijos 
pirmininkui brazilui profe
soriui Chagas, dvylika grupės 
Ti»rių — įvairių tautų moksli
ninkų. - gilinosi į imunologijos 
ir epidemiologijos klausimus, į 
raupsų ligos keliamas socia
lines problemas. Popiežiškoji 
Mokslų Akademija reguliariai 
— kelis kartus metuose — 
rengia mokslininkų specialis
tų grupinius studijų susirinki
mus aktualiaisiais žmonijai 
rūpimais klausimais. Susi
rinkimuose jau buvo nagrinė
tos tokios svarbios temos kaip 
taikos Ryvybės ii aplinkos 

Lenkijos valdžia 
skatina rinkimus 

Varšuva. — Lenkijos vy- Lenkijoje dalyvavo 2.3 mil. 
riausybė išvystė plačią 
kampaniją prieš artėjančius 
savivaldybių rinkimus, kurie 
įvyks birželio 17 d. Daug 

žmonių. Balsuoti užsiregistra
vo 70 nuoš. visų piliečių. Visą 
lenkų rinkimų kampaniją 
veda valdžios įsteigtas Patrio-

Londone vyksta pramonės valstybių vadų 
konferencija. Iš kairės: Italijos premjeras Betti-
no Craxi, Europos Rinkos pirmininkas Gaston 
Thorn. prezidentas R. Reagan, Britanijos premje
rė Margaret Thatcher, Prancūzijos prezidentas 

Prancois Mitterrand, Japonijos premjeras Yasu-
hiro Nakasone, Kanados premjeras Pierre Elliott 
Trudeau ir Vakarų Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl. 

Izraelio partijos 
praranda arabus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Je ruza lė . — Artėjant Izrae 
lio parlamento rinkimams, 

dabar jungiasi į naujas, 
radikalias partijas. Darbiečiai 

mėnesių visose 49-se vaivadi- tinis Tautinio Atgimimo Judė
jose buvo šaukiami gyventojų jimas (PRON). Kaip vyriausy-
susirinkimai. Visi lenkai buvo bė ir savivaldybių organai tas 
raginami registruotis balsuo- judėjimas yra dominuojamas 
ti. Rinkimai įvyks 2,455 rinki- komunistų partijos. Jai labai 
miniuose rajonuose. Susi- svarbu, kad rinkimuose daly-
rinkimai iškėlė „geriausius iš vautų kuo didesnis lenkų skai-
geriausių". Beveik visur čius. Kaimuose, kur žmones ir 
kandidatų mažiausiai pusė balsavimus lengviau prižiūrė-
yra „darbininkų sąjungos" ti, skleidžiami gandai, kad tie, 
(komunistų partijos) nariai, kurie nebalsuos, negaus iš 
tačiau kandidatų tarpe yra ir valstybinių parduotuvių trąšų, 
valdžios patvirtintų kitų įrankių ar sėklų. Kiekviename 
draugijų narių, be to, yra rinkiminiame rajone valdžios 
„nepriklausomų" kandidatų. agentai kelia viet iniams 

Valdžios žiniomis, kandi- gyventojams svarbius klausi-
datų rinkimų susirinkimuose mus. Kandidatai kalba apie 

. elektros jėgaines, naujus 
butus, vandens tiekimą.Ragi-
na žmones kuo gausiau ..atlik
ti pilietinę pareigą". 

Praktiškai lenkai eina 
balsuoti, ypač kaimuose, 
tačiau daug kas į balsavimo 
lapus įrašo naujas pavardes, 
perbraukia oficialių kandi
datų sąrašus, kitaip sugadina 

Pramonės šalių 
vadų suvažiavimas 
Londonas. — Britanijoje 

prasidėjo 10-tasis pramonės 
- Sovietų „Pravda" puola valstybių vadų suvažiavimas. 

prezidentą Reaganą, jo kalbas Dalyvauja: prezidentas Reaga-
r _. .„ ..... _ „ . _ . . . „ . ,. a p l e t a i k a - Prezidentas nas, Italijos premjeras Bettino 

pradėjo steigtis daug naujų arabai net planuoja steigti b a n d a s klaidinti žmones, nes C r a x i Europos Rinkos pirmi- balsavimo lapus. Valdžios 
partijų. Senosios darbo ir liku- naują savo partiją. Pagrindi- -j18 kalčiausias dėl dabartinių ^ 1 ^ Gaston Thdrn, Britą- įstatymai tokie lankstūs, kad, 
do partijos su nepasitikėjimu nės darbo partijas rinkimų i ^ P ^ ų . nijos premjerė Thatcher, nežiūrint, kiek būtų sugadintų 
žiūri į naujas grupuotes, nes komiteto pirmininkas Morde- 7 L o s Angele* Olimpinių Prancūz i jos p r ez iden t a s balsavimo lapelių, savivaldy-
jos atima balsus išdidžiųjų chai Gur Nazarete įspėjo ara- *a"fc~"i organizacinis pirm. M i t t e r r a n d a s , J apon i jos bės vis vien būna išrenkamos, 
partijų. Labai svarbus Izrae- bų aktyvistus, kad arabams P e t e r Ueberroth nuvažiavo į premjeras Nakasone, Kana- Daugiausia balsų visada 
lio politiniame gyvenime "Ta bus naudingiau likti su sena- K u b a - P rasyti, kad ji daly- dos premjeras Trudeau ir « a u n a komunistų patvirtinti 
arabų, Izraelio piliečių, vaid- j a darbo partija, nes arabams v a u t ^ žaidimuose. Su juo į Vakarų Vokietijos kancleris kandidatai. Valdžia grasina, 
muo. Tradicinė arabų politika atskilus, valdžią laimės kiti. K u b a - nuvyko Meks ikos Kohl. kad vietovėse, kur žmonės 
Izraelyje rišo juos daugiau su Izraelio spauda pripažįsta, olimpinio komiteto pirm. Ma- S u v a ž i a v i m a s s k i r t a s rinkimus boikotuos, vėliau bus 
dabar opozicijoje esančia dar- kad po islamo revoliucijos rio vazques Rana. ekonominiams klausimams organizuojami nauji rinkimai, 
bo partija. Likudas, vado- Irane, labai pasikeitė Izraelio - Pentagonas planuoja nagrinėti, tačiau paprastai Valdžia vis vien bus išrinkta, 
vaujamas buvusio premjero arabų nuotaikos. Ne tik šijitų Parduoti Izraeliui modernią būna paliesti ir politiniai tačiau tas rajonas negaus 
Begino, buvo laikomas didės- musulmonai, bet ir kitos sek- r adarų sistemą „Firefinder". klausimai. Vyksta atskirų statybos medžiagų ar kitų 

tos labai gerbia ir vertina aja- . U ž septynius įrengimus Izrae-
tolą Khomeinį, kurio portretų "* sumokės 87 mil. dol. 
pilna Izraelio arabų butuose. ~ Kandidato Mondale šta-
Sustiprėjo musulmonų tikėji- b a s skelbia, kad dar 200 

bų veikėjas darbo partijoje mo praktikavimas, mečetės demokratų konvencijos dėle c i t a i> bankų paskolų nuošim- J°Je b " v ° supažindintas su 
Hamad Khalayli viešai turi daugiau lankytojų. Ara- 8at* Pažadėjo balsuoti už įįaį^ atsilikusių pasaulio sovietų kariuomenės dezerty-
kritikavo darbo partiją, kuri bės moterys ėmė nešioti tradi- Mondale. valstybių skolos ir panašūs 

cinius rūbus. I miestelių, į —Amerikos Valstybių Or- klausimai. Paliečiamos nusi-
kaimų tarybas išrenkama ganizacijos Žmogaus teisių ginklavimo, Persų įlankos 
daugiau šijitų Khomeinio komitetas pripažino, kad konflikto, pasaulinio teroriz-
sekėjų. Už juos balsuoja ir Nikaragva skriaudžia savo mo keliamos problemos. 

musulmonai. Ypač miskito genties indėnus, pasi- Iš viso pasaulio į Londoną 

niu arabų priešu. Arabai, 
kurie patekdavo į Izraelio 
parlamentą, būdavo darbo 
koalicijos nariai. Didelis ara 

valstybių vadų suėjimai. 
Šiame suvažiavime svarstomi 
Rytų-Vakarų santykiai, atski
rų valstybių biudžetų defi-

ar 
privilegijų. O jos kaimų 
gyventojams labai svarbios. 

„New York Times" kores
pondentas John Kifher Lenki-

apsaugojimas, branduolinio 
konflikto pasekmės atmos
ferai, priemonės vėžio ligai iš 
anksto nustatyti ir gydyti, 
moderniosios biologijos pa
naudojimo galimybės žemės 
ūkyje ir kitos temos. 

Ka r ių suvažiavimas 
Gegužės 28 d. Dievo Moti

nos šventovėje Lourde pasibai
gė 26 tarptautinis karių 
maldos suvažiavimas, kuriam 
šiais metais buvo parengta 
tema: „Kristus mus vienija, 
gyvenkime vienybėje". Suva
žiavime dalyvavo arti dvide
šimties tūkstančių karių iš 25-
kių įvairių pasaulio kraštų. 
Gausiausias karių maldinin
kų grupes sudarė prancūzai ir 
vokiečiai: prancūzų karių buvo 
apie septyni tūkstančiai, o 
vokiečių — keturi tūkstančiai. 

„ T a r n a u t i tiesai...*' 
Priimdamas audiencijoje 

Italijos katalikų kino teatro 
salių administratorių sąjun
gos nar ius , dalyvavusius 
Romoje tautiniame kongrese, 
popiežius Jonas Paulius II dar 
kar tą priminė socialinės 
komunikacijos veikėjų esminį 
uždavinį tarnauti tiesai ir 
teisingumui ugdvti visuo
menės narių bendravimą 
tarpusavio solidarumo dvasio
je, tuo būdu veiksmingai pnsi 
dedant pne visuotinės žmonių 
gerovės kūnmo 

vedanti prieš arabus diskrimi
naciją, kuri paliečianti net ir 
darbo partijos veiklius narius. 

Atidarydamas darbo parti
jos kampaniją, partijos vadas 
Shimon Perės suruošė mitin
gą Galilėjos arabų kaime 
Kabule. I mitingą atsilankė 

sumai 
Khomeinį mėgsta Izrealio ara- ^ k ė jų žudymų ir kankini- suvažiavo apie 3,000 žurnalis 

ru Aleksandru Janyševu iš 
Voronežo. J is pabėgo iš savo 
dalinio Silezijoje 1981 m. rude
nį. Iki šiol jį globojo pogrin
džio „Solidarumo" nariai. Jam 
teko gyventi dvidešimtyje 
šeimų. Jis pramoko lenkiškai, 

bų jaunimas. Kalbama, kad m u -
vieną dieną Khomeinio armi-

Kovos Beirute 

tik 20 vietinių arabų. Mieste- jos atvyks į Izraelį ir išvaduos 
lio tarybos narys Ali Taha arabus iš sionistų priespau-
paaiškino spaudai, kad ara- dos. 
bai pradėjo suprasti, kad visos • 
sionistų partijos arabų balsuo
tojus tik išnaudoja ir apgau
dinėja. B e i r u t a s . — Jau penkios 

Izraelio arabų komunistų savaitės, kai Libane buvo 
laikraštis „Al Ittihad" rašo, sudaryta „tautinės vienybės" 
kad darbiečių partija praras vyriausybė. Kritikai kalba, 
daug balsuotojų arabų, kurie kad ta vyriausybė nėra nei 
_____________________ tautinė, nei vieninga. Nuo tos 

Irano protestas 
Saudi Arabijai 

Teheranas . — Iranas pa
reiškė Saudi Arabijai protestą 
dėl kovos lėktuvų numušimo 
virš Persų įlankos. Iranas 
teigia, kad jo lėktuvai buvo 
tarptautiniuose vandenyse 

O U T U * , I U T V S a p i e u , w v i m m u i o - * «- - jm - ' 
tų, televizijos ir radijo darbuo- 8 a v o reikalingus flokumentus. 
tojų. Londono policija turi Dezertyras papasakojo, kad 

dienos civilinėse kovose žuvo 
69 libaniečiai, vienas prancū
zas ir šimtai buvo sužeistų. 
Kovos vyksta tarp musulmo
nų ir krikščionių, atskirtų 
„ža l ią ja l inija" miesto 
gyventojai toUau daug laiko 
praleidžia rūsiuose. 

Maskva pranešė: 
Sacharovai gyvi 

L o n d o n a s . — Aukštas JAV 

Raudonosios Armijos karinin
kai turi civilius drabužius ir 
išeina iš kareivinių į teatrus, 
kinus, turgavietes. Kareiviai 
tokių malonumų neturi, jie 
Lenkijos bazėse laikomi lyg 
kalėjime. Karininkai gauna 
degtinės, o kareiviams gerti 
draudžiama. Jo tikslas buvo 
patekti į Vakarus. Jis savo 
vilčių dar neprarado. Jis jau 

ka. Viso pasaulio šalys skolin- b u v o Švedijos ambasadoje 
mylių nuo Krantų, sauoi gQs V a k bankams apie prašyti vizos, tačiau švedai jo 
Arabijai pnklauso nedidelė ? n n h n d o ] ^ ^ ^ flumos n e 8 u p r a t ę . D a b a r ^ k a r i n i o 
saia Al Arabiyah. Lėktuvų 
susidūrimas buvo prie tos 

nelengvą uždavinį saugoti 
daugybę užsienio svečių, o 
kartu prižiūrėti, kad judėji
mas mieste nesustotų. Darbą 
apsunkino angliakasių, kurie 
tęsia streiką, demonstracija 
Londone. 

I viršūnių konferenciją raštu 
terptauumuose v * » u « o ^ kreipėsi septynios Pietų Ameri-
Saudi Arabija tvirtina, kad k o g y — a ^ y ^ JŲ

4 ^ n ^ 
I r a n o l ė k t u v a i paže i dė »___J. D -V- »* __T 

, j T K 1(1 Argentina, Brazilija, Meksi-
karalystės erdvės nbas, 12 

krantų. Saudi 

skolingos Pietų Amerikos 
šalys. Kai kurios jau paskel
bė, kad jos nepajėgia sugrąžin
ti skolų. Jų tarpe Bohvija. 

nas ir Irakas bombarduoja p p ^ ^ R e a g a n a 8 l a i k o 8 i 

salos 
Abi kariaujančios šalys: Ira-

miestus. žuvusių skaičius kas
dien kyla. Tarptautinis Raudo- nuomonės. kad tos skolos 

pramonės valstybių vyriausy-

2uvo sikhų vadas 
New Delhi. — Indijos 

kareivių puolimas Amriu*are, 
įžengimas į sikhų Auksinę 
šventyklą, sukėlė riaušes 
įvairiuose Indijos miestuose. 
Šventykloje žuvo vyriausias 
sikhų sukilimo vadas Bhind-
ranwale. Sikhai skelbia, kad 
jo kūne rastos 72 kulkos. Su 
vyriausiu vadu Žuvo sikhų 
studentų organizacijos vadas 
ir vyriausias kariuomenės valstybės departamento parei-
vadas, buvęs Indijos gene S ^ a s pareiškė spaudai, kad 
rolas Shubheg Singh. sovietų vyriausybė oficialiai 

Indijos vyriausybė pagra- pranešė JAV vyriausybei, kad 
sino sikhams, kad jų riaušes Nobelio laureatas Andrejus 
bus užgniaužtos. Šventykloje Sacharovas yra gyvas, jo 
buvo ne maldos namai, o žmonai Yelenai Bonner negre-
ginklų sandėlys, teroristų *ia Joks pavojus 
slėptuvė. Kariuomenė užėmė V a k a r u s pasiekusiomis 
ne tik Auksinę šventyklą, bet žiniomis, Sacharovas buvo 
ir 43 šventoves kituose pradėjęs bado streiką gegužės 
miestuose. Suimta 1.200 sikhų 2 d. Iš savo buto Gorkio mieste ^uus Irakui. J is gauna net ' >°* ambasadorių Washmgto-
radikalų. Valdžios žiniomis, Sacharovas dingo gegužes 7 d. C i l ė j e g a m i n a m ų „keltinių ne, pagyrė Olandiją kad ji 
dar reikė* sugaudvti ap,e i V Huv spėjama, kad Sacharo- bombų", kurios pagarsėjo nepruma naujų NATO rake-
sikhų triukšmadarių ir pade vas perkeltas j * m e ir ten i z r a e l i o invazijos Libane tų, ragino parlamentą atmesti 
tifi nurims prievarta maiti- rr 18. m e t ū raketas. 

i 

700 bil. dol. Pusę tos sumos nesupratę, uabar po 
stovio įvedimo jis į amba
sadas eiti bijo, tačiau kada 
nors jis pabėgs į Vakarus. 
Dabar jis gyvena globojamas 
lenkų. 

n a 8 1 ^ 5 r y ž l M 8 • a P e į a V ° bių neliečia, o liečia privačius sustabdyti civilinių taikinių b a j j k u 8 
puolimus, kuriuose kenčia civi- g ^ ^ . ^ fc ^ ^ 

„' . _, , ,, • minių problemų bus paliestas 
Reuterio agentūra skelbia, fl m k a l a 8 

kad Irakas yra gavės i i Sovie- j . ^ . , k e U a m o 8 
tų Sąjungos modernių SS-12 h]m k u r i o g l a b a i i o g 
r a k C t U ; SS10* ? * K a n a d a i - J A V * V a * Vokie-
nius už 500 myhų. ^ - ^ 

Pentagono žiniomis, Argen-
tina parduoda Iranui 100 
tankų, vokiečių konstrukcijos, 
30 tonų dydžio. Iranas jau — Grupė religinių Amerikos 
kuris laikas gauna iŠ Argenti- veikėjų, susijungusių į AFSC 
nos įvairios amunicijos, artile- (American Friends Service 
rijos sviedinių. Čilė siunčia Committee), kreipėsi į Olandi-

KALENDORIUS 
Birželio 9 d.: Efremas. Pela-

gija, Gintas, Virilė. 
Briželio 10 d.: Šv. Dvasios 

šv. Getulijus, Maksima, Vai
nius, Vingailė. 

Birželio 11d.: Barnabas Ap., 
Rozelina, Dainius, Aluona. 

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

Birželio 13 d.: Antanas 
Paduvietis, Akvilina, Suvai-
das Mikantė. 

ORAS 
teka 5:16, leidžiasi Saulė 

8:23. 
Debesuota, su pragiedru

liais, temperatūra dieną 85 1., 
naktį 70 1. 
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Artėjame prie 75-to gimta
dienio. Kelias grubus nuo ni
hilizmo per Tėvynės okupaci
jas iki hipiškojo liberalizmo. 
Nepalūžome, o priešingai, — 
„ateitį regim Tėvynės lai
mingą"... Besąlyginė meilė ir 
ištikimybė Dievui ir Tėvynei 
atlaikė mūsų kojas ilgame ke
lyje ir širdis kilniuose idealuo
se. 

Po tiek metų susirinksime iš 
visų kraštų ne tik prisiminti 
praeities dienas, pasverti pa
tirtį, bet svarbiausia — pasi
žiūrėti atvirai į ateitį. Kelias 
dar tolimas. Net miražų nesi
mato. Tik išglebėliams tai ga
lėtų būti neviltimi, apatija. 
Ateitininkų a su savo istorija 
ir savo idealais yra tik ženk
las, kad turime dar labiau 
susiklausyti, dirbti ir kovoti. 
Ateitininkija priaugino dau
gybę darbininkų tiek nepri
klausomai Lietuvai, tiek oku
pacijų pogrindžiams, tiek trem
ties misijai. Laikas pažvelg
ti į tą gamybinį malūną, kad 
vanduo nenusektų ir girnos 
nesustotų. 

1985 m. rugpjūčio 30 — rug
sėjo 2 dienomis Chicagoje šau-

. kiamas Ateitininkų deiman
tinis kongresas. Paruošiamieji 

planai Federacijos valdybos 
svarstomi. Be bendrų posė
džių, pramogų, organizacinių 
svarstymų, kiekviena sąjunga 
turės laiko savo specifiniams 
reikalams. Taigi sąjungų val
dybos turėtų pradėti svarstyti 
ir ruoštis. Federacijos valdy
ba kviečia kiekvieną atei
tininką ne tik dalyvauti 
kongrese, bet ir pasiruošime 
Pasiūlymų Federacijos valdy
ba ne tik laukia, bet ir prašo. 
Suvažiuosime ne kritikavi
mui, bet bendram darbui, 
šventei, kad ateitis būtų gra
žesnė. 

Pasiūlymas, pageidavimas 
rašykite sąjungų vadovams 
arba Federacijos valddybai 
šiuo adresu: 

Dr. Kazys Pemkus 
1022 Beau Brummel Dr. 

Sleepy Hollow, IL 60118 
Apie paruošiamąją eigą lai

kas nuo laiko bus skelbiama 
.Ateityje", „Drauge" ir kitoje 
spaudoje. 

Laukia didelis ir svarbus 
darbas, todėl visų pagalba bū
tina, Vienoj šeimoj visi būsi
me šeimininkais. 

Jūsų, 
Dr. Kazys Pemkus 
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Kun. A. Saulaitis, S.J., JAS stovykloje būrelio berniukų praveda religinį pašnekesį. 
Nuotr. M. Gaižutienės 

nia iš Windsoro Rasa Kulie
nė. 

Jauna prelegentė yra studi
javusi sociologiją ir dirbusi 
jaunų nusikaltėlių mergaičių 
pataisos institucijose, .jos te
ma buvo „Uždek žiburį savo 
gyvenimu", Rasa kėlė gyveni
mo prasmės ir tikslo reikalin
gumą, kiekvieno asmeniško 
užsiangažavimo tiesai ir gė
riui būtinumą. Iš vienos pusės 
ji savo profesijos darbe matė 
jaunų žmonių paklydimus, iš 
kitos juto, kaip daugelis rei
kalingi pagalbos ir meilės. Ra
sos mintys papildė ir pamoks
lo svarstymus, kad meilė 
reikalinga darbų. Kalbėtojos 
tema, gili mintis ir graži lietu
vių kalba bent vyresniesiems 
teikė ir džiaugsmo ir susimąs
tymo. 

Moksleivių 
mininkė Laura Gražulytė pa 

TIKROVĖ AR TIK SVAJONĖ 
(Pabaiga) tikslu „Visa atnaujinti Kris-

. . . ., ._ , tuje", tai mums turėtų būti aiš-O ir vel . - perskyrime, savo , J , , . 
u . • n,. iiTl i-A ku, kad tas atnaujinimas turi mamoje n e v a dezus tarp iat- ^ ^ paūems 

sąmoningai įsi-
ko prašo Tėvą: „Ne tik už juos j u n g i a n t į dieviškai žmogišką 
(apaštalus) aš meldžiu bet ir g y v ą j ^ i r tokiu b ū d u į s i . 
už tuos, kūne per jų žodį mane fa^n*. T i k r a 8 | p i l n a i i š s i . 
Įtikės: tegul visi bus viena! ^ v i ^ v e r ealizavęs 
^ T T A V T J E E T ^ L Y m ~ ' k S i p d a b a ' m ė 8 9 -
iffi^USA7.ENEATMUMYSE * " » " — * >™ " " t™*™ 
KAD PASAULIS ĮTIKĖTŲ, 
JOG TU ESI MANE SIUN
TĘS". (Jn 17, 20-22). 

Kai kalv.s įmeta šaltą juo
dą geležies gabalą karšton 
anglių ugrin, t a geležis taip 
įkaista, taip persiima ugnies m m faSs&onybė afaodo" n u 
karščiu, <ad nebegalima s i l p u s n e bepatraukli, tai ar 
atskirti, kir čia degančios n ė r a k a i p t ik todėl kad dau 
anglys, ku- geležis. Panašiai gybė krikščionių užmiršo ir ne-

įsijungęs į dieviškąjį gy
venimą, kokį mums atnešė 
Dievo Sūnus Jėzus Kristus. 
Tuo netikint, nesistengiant tai 
savyje realizuoti, nėra pras
mės būti nei ateitininku, nei, 
pagaliau, krikščioniu. Jei šian-

kuopos pir- M žmonėms jsijungus i Kristų, b e t i k i ^ centrinę> pagrindinę 
• - - N * £ IU J U° ******" « • « « • « » savo tikėjimo tiesą? Jei noriu 

^ * ~ r m , T 2 ? B « l i ? * \mo*™ 8 l i*™: k a d * a u n a būt nuoširdus tikras krikščio-

STUDENTŲ VASAROS 
STOVYKLA 

Pagaliau vasaros atostogos 
čia pat! Kaip tik laikas regis
truotis SAS-CV ruošiamai 
vasaros stovyklai! Stovyklos 
laikas — puikiausias: tuoj po 
tautinių šokių šventės! Sto-
vyklausim vieną savaitę, lie
pos 2 iki 8 dienomis, visai ne
toli Clevelando, (apie 2 vai. į 
pietus), Camp Tippecanoe 
YMCA stovyklavietėje (Tippe
canoe, Ohio). 

Programa ypatingai pilna 
(neatvažiuokit tikėdamiesi 
pailsėt). Tarp kitų prelegentų 
pasiklausysim Lino Kojelio, 
dr. Jolitos Kisieliūtės-Narutie-
nės, dr. Antano Razmos ir kitų. 

Pasilinksminimui — arklių 
jodinėjimas, buriavimas ir irk
lavimas didžiuliam ežere, 
iškylavimas, įvairių būrelių 
pasirinkimas (menas, tauti
niai šokiai, chorelis, ir t.t.), 
įdomios vakaro programos. 

Laukiam su jumis praleisti 
linksmus laikus ir rimtos prog
ramos pergyvenimus. To
limesnei informacijai sekite 
laikraščius, ypač šį Ateitinin
kų skyrių „Drauge". Dėl regis
tracijos anketų ar su klau
simais, kreipkitės į Algį 
Lukoševičių (New Yorke) 
212—849-6083, arba Ramintą 
ar Arūną Pemkus (Chicagoj) 
312—426-2120. Iki pasimaty
mo! 

Garbė Kristui! 
SAS-CV 

Zarankaitę pranešti apie kuo
pos veiklą. Kuopoje buvo 13 
narių, turėta 8 susirinkimai, 
iškyla ant arklių, padėta puoš
ti salę Užgavėnių baliui. Gim
naziją baigia Gailė Černiaus
kaitė, Vida Duobaitė, Marius 

Gražulis ir Nata Zarankaitė; 
jiems išeinant pas studentus, 
kuopos globėja įteikė po juos
telę, o įžodį davusiems — po 
knygą. Moksleiviai globėjai 
įteikė gėlių, o dr. J. Pikūnas, 
pasveikinęs ateitininkų fede
racijos tarybos ir Detroito 
sendraugių vardu, knygomis 
apdovanojo globėjus. Gailė 
Černiauskaitė padeklamavo 
B. Brazdžionio eilėraštį, o 
Marius Gražulis čelo atliko 
J.S. Bacho „Suite No. 1 — 
Sarabande" ir „Suite No. 3 — 
Prelude". 

Apie jaunučių ir jaunių veik
lą papasakojo jų globėjas 
Šarūnas Landys. Turėjo 5 

ro valdybą, 7014 S. Campbell, 
Chicago, IL 60629, 312—434-
0298. Kadangi stovyklautojų 
skaičius yra ribojamas, patar
tina registruotis kaip galima 
anksčiau. Iš anksto neužsire
gistravę nebus priimami į sto
vyklą. 

Visa programa stovykloje 
bus pravedama lietuvių kal
ba, taigi į stovyklą kviečiami 
tik lietuviškai kalbantieji jau
nuoliai. Stovyklos komendan
tu bus V. Kliorys. Tėvas A. 
Saulaitis bus stovyklos kape
lionas pirmą savaitę, o tėv. A. 
Markus—antrą. Stovyklauto
jus skaniai maitins O. Norvi
lienė, o sveikata rūpinsis N. 
Lukošiūnienė, R.N. 

Šiais metais iš Chicagos į 
Dainavą autobuso nebus, nes 
bus busai vežantys stovyklau
tojus iš Šokių šventės (Cle- susirinkimus, darė kalėdinius 

dieviškosios prigimties savy- n i s i r a t eitininkas, tai turiu ta 
bių. he jis nėra toks pat t i e s a p e r s i i m t i i r j a g ^ ^ 
Dievas, kaip Tėvas ir visa J e i konservatyvieji atei-
Švenčiausioji Trejybė, bet jis t i n i n k a i t o n e s i e k į a , jįe nėra 
jema mums nesuprantamu konservatoriai, nes yra metę 
mįslingu būdu į dieviškąji Kristaus vienintelį tikslą šioje 
gyvenimą, ir gyvena jame ir ž e m ė j e Q s v a j o t o j a i liberalai, 
su juo kaip vynmedžio šakelė j e i j i e to g i e k i a geriausia 
vienybėje su pačiu vynme- p r a s m e revoliucionieriai, nes 

įjr , . , . . . ,. . nenori pasitenkinti tik žmo-
S / ^ f S ^ T " ^ ? ! ? niškai žmogišku gyvenimu, o 

siekia pilnutinio žmogiškojo 

velande) į Dainavą. Iš Cle
velando busai išvažiuos 
maždaug devintą vai. ryto. 
Ateinančios savaitės Atei
tininkų skyriuje bus pranešta 
tikslus laikas ir vieta autobu
sams iš Clevelando į Daina
vą. 

DETROITO 
ATEITININKŲ 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 

MOKSLEIVIŲ 
STOVYKLA 

Paskutinį gegužės sekma
dienį, tuoj po gegužinių pa
maldų Dievo Apvaizdos baž
nyčioje, moksleivio ateitininko 
įžodį davė Laura Gražulytė, 
Vilija Idzelytė, Karigaila Pet
rulis, Imsrė ir Medėja Saba-
liūnaitės. Jaunių įžodį — Ri
ma Idzelytė, Lijana Janušytė, 
Jonas Korsakas, Mėta Landy-
tė, Nerius Landys ir Dainytė 

Moksleivių ateitininkų sto- Merkytė. Įžodį priėmė dvasios 
vykiai, kuri vyks liepos 2-15 vadas kun. Viktoras Kriš-
dienomis Dainavoje, jau iš- čiūnevičius, ženklelius ir juos-
siuntinėtos registracijos anke- teles moksleiviams įteikė send-
tos. Anketos išsiųstos vieti- r aug ių p i r m i n i n k a s dr . 
nėms kuopoms ir tiems Justinas Pikūnas ir mokslei-
pavieniams asmenims, kurie vių globėja Marija Jankaus-
dalyvavo praėjusių metų sto- kienė. Po ateitininkų Credo ir 
vykioje ar kursuose. Norintie- himno visa Detroito ateitinin-
ji registruotis stovyklai, bet kų šeima, (tiksliau jau visa gi-
negavę registracijos anketų, minė), susirinko į parapijos 
prašomi kreiptis į vietinę svetainę, kur po M, Jankaus-
moksleivių kuopą arba j kienės įvadinio pasveikinimo 
Moksl. ateitininkų s-gos Cent- kalbėti buvo pakviesta vieš-

papuošalus, dažė margučius. 
Būrelyje 13 vaikų, 2 pereina į 
moksleivius (Nida Černiaus
kaitė ir Gytis Udrys). Jaunu
čių pasirodymams pranešinė
jo N i d a . T a i b u v o 
miniatiūrinis „poezijos pava
saris". Liaudies dainelę „Vai 
žydėk, žydėk, balta obelėle" 
deklamavo Jonas Korsakas, 
Lisa Maier, Dainytė Merkytė. 
Strazdo „Aušrą" — Audrytė 
Navasaitytė. Danutė Rugie-
niūtė pianinu atliko Betho
veno „Fuer Elise". Rima Idze
lytė , p i a n i n u p a l y d i n t , 
deklamavo Maironio „Pava
sarį"- Putino „Pumpurėli" dek
lamavo Lijana Janušytė ir 
Audra Ricci. Nerius Landys 
smuiku grojo Bacho „Gavotte 
in G minor". Mėta Landytė vi
sus maloniai nustebino pa
deklamuodama J. Lapašinsko 
motinai skirtą eilėraštį „La
bos nakties". Džiaugsmą kėlė 
daugelio jaunučių graži tartis. 
Krito akin ir jaunųjų rimta lai
kysena visos programos me
tu. Gal būt, kad jie patys buvo 
„artistai". Po jaunių pasiro
dymo jaunosios sendraugės vi
sus pavaišino sumuštiniais ir 
pyragais. Ačiū globėjams ir 
šeimos šventės rengėjams,-
oms už giedrą sekmadienio vi
durdienį! 

Pranas Zaranka 
i 

„DŽIAUGSMINGOJI NAU 
JIENA", kokios pasaul i 
niekad anksčiau nebuvo girdė
jęs. Tas yra KRISTAUS -
MODELIO MUMS DUODA
MAS ŽMOGAUS ATNAUJI
NIMO, sakyčiau jo perkū
rimo, modelis. Ir kai mes 
sakome, jog mūsų tikslas yra 
visa atnaujinti Kristuje, tai 
turėtume būti aiškiai įsisąmo
ninę, kad turime atnaujinti 
save ISIDIEVINDAMI, SUSI
DIEVINDAMI. 

Lygiai tą patį dalyką apaš
talas Paulius pavaizduoja 
mums dar suprantamesnių pa
vyzdžiu. Pirmame laiške ko-
rintiečiams jis rašo: „Jūs esate 
Kristaus kūnas ir atskiri jo 
nariai... Kaip vienas kūnas 
turi daug narių, o visi nariai, 
nežiūrint daugumo, sudaro 
vieną kūną, taip yra ir su Kris
tumi ", ir tai jis gana plačiai iš
vysto. Pasiskaitykite patys 1 
kor. 12, 12-30. 

Jei žmonės įtikėdami Kris
tų, į jj įsijungdami krikštu, ne
tampa jdievinti, tai kokią ne
sąmonę būtų ap. Paulius 
parašęs! Jis ne nesąmones 
rašė, o. Dievo įkvėptas išdėstė 
didžią mūsų tikėjimo tikrovę ir 
atidengė neapsakomai didį 
žmogaus išaukštinimą Kris
tuje ir per Kristų. Ir kai atei
tininkai didžiuojamės savo 

SVEIKATOS ANKETOS 
MOKSLEIVIŲ 
STOVYKLAI 

Dr. P. Kisielius sutiko nemo
kamai užpildyti stovyklos 
sveikatos anketas mokslei
viams vykstantiems į Daina
vos stovyklą. Jo kabineto 
valandos yra nuo 1:00 vai. p.p. 
iki 8 vai. vak. savaitės dieno
mis, išskyrus trečiadienį, ir 
nuo 1:00-4:00 vai. p.p. šešta
dieniais. Kabineto adresas 
yra: 1443 S. 50th Ave., Cicero. 

gyvenimo, įdievinto Kristuje. 
Kaip tai darytina, bus galima 
panagrinėti kitą kartą. 

Kun. J o n a s 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
n e s i u S a ^ n t DRAUGO pne kiekvieno skaitytojo adreso, gavus J> 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams % metxi 3 m ė n 

Chicago ir Cook County $50.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $50.00 
Užsienyje • S50.00 
Kitur — Amerikoje . • $50.00 
Savaitinis (Seštad. pried.) $30.00 

$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$19.00 

$20.00 
$20.00 
$20.00 
520.00 

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

8:30 — 4:00." "Ji . -

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad. n u o 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

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

DR. KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel . 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme 
DR. VMAY SAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Te l . HE 4-5849 
Vai : pirm ir penkt. 12—S; antr. ir ketv 
12—6:30; šešt. tik susitarus. 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima l igonius pagal susitarimą 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o ir kitų 
harmoninių negalavimų. 
2454 W. 71 St. Chicago 

Tel . 778-5099 
V a i . p a g a l sus i tar imą. 

24 vai. „ansvvering s." Tel. 242-3846 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

T e l . — GR 6-24O0 
Vai pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr , ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai. 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 585-7755 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
V ai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12 — 4 

o—8 antr 12 —e, penkt 1 0 - 1 2 . 1 - o 

OH 735 4477 R*z 2*6 3067 artu 246 6S81 

DR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, IU. 

1 mylia Į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel . 257-2265 

Vai. pagai susitarimą. 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T e l . — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K $ A 
VAIKŲ LIGOS 

6 4 4 1 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie. Chicago, III. 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 6O120 

Tel . 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Audrė Budrytė deklamuoja poetes 
Danutės Lipčiūtės - Augienės eilė
raščius Ateitininkų namuose 
poetei surengtame pagerbime. 

Nuotr. Z. Degučio 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , R e z . G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOIAS IR C"HIRURGAS 

3 8 4 4 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitari-p.) 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago F.ye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIRIS 
DANTŲ CYDVTOIA 
8104 S Roberts Road 

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

\alandos- pagal susiturima 

Dideliame skausme nėra I 
nieko kito, kas mus taip pa
guostų, kaip malda: po to jau
čiamės apimti tokio giedrumo, 
kad negalima paneigti, jog čia 
yra kas nors antgamtinio. 

Ne r i Fransoni 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAILMK 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln H w y . (Hwy. 30) 
Olympia Ftelds, III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

Tel REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
l ietuvis gydytoias 

3 9 2 5 VVest 59th Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Treč ir $ešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2 6 5 9 VV. 59 S t . , C h i c a g o 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą — Pirm 
antr , treč . ketv ir seštad 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"i ontact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą U/daryta trec1 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai pirm , antr, ketv ir penkt 
3 'ki 7 v.p p Tik susitarus 

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

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 
1443 So 50th Ave , Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
Of iso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p.p. ir ketv 2-5 p.p. 
Sešt pagal susitarimą. 

Ofiso tel. 776-2880. rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-61*5 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W*st 71»t StrMt 
Pirm., antr. ketv ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Ofs . tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ,r penkt 

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 
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Tiesa ir laisvė — 
I 

AR JOS 
KRYŽIUOJASI 
Susižinojimo priemonės yra 

spauda, televizija, radijas. Jos 
padeda žinias paskleisti arba 

j a s sužinoti. Tai gerai žūio 
valstybės, partijos, organi
zacijos. Tai žino ir religinės 
^bendruomenės, kurios nori pa-

I
Jlaikyti ryšius su savo nariais, 
skleisti ir platinti savo tikėji
mo tiesas. Ir katalikų Bažnyčia 
turi tikėjimo platinimo kong
regaciją, kuriai paveda skleis-

;- ti Evangelijos tiesas, ginti jas 
* nuo svetimų idėjų priemaišos, 

perduoti savo tikintiesiems ne 
tik tikėjimo tiesas, bet ir 

* moralinius dėsnius, kuriuos 
Bažnyčiai saugoti paliko Kris-

. tus. 
Spauda yra ta galybė, ku-

[ rios šiandien dar nepajėgia 
nukonkuruoti nei radijas, nei 
televizija, nes jų programos 
skleidžiamos tik tam tikru lai
ku, kuris žmogui ne visuomet 
patogus dėl darbo, dėl profe
sijos, dėl atsitiktinių priežas
čių, kaip kelionių ar buvimo 
svetur. Spauda tuo tarpu leng
viau prieinama, lengviau pa
skaitoma, todėl gali daugiau 
ir įtakos padaryti. Susirūpini
mas spaudos etika, spaudos 
skleidžiama tiesa, daroma tei
giama ar neigiama įtaka sa
vo aplinkai yra susirūpini
mas savo tauta, savo jaunąja 

rta ir savo aplinka. Nuo jos 
gerumo ar blogumo priklauso 
tos ar kitos aplinkos gėris ar 
palinkimas į blogį. 

Spaudą išnaudoja ir totalis-
tiniai režimai, kaip komuniz
mas, fašizmas ar diktatūros. 
Šios valdžios formos pasižy
mi savęs garbinimu, žmonių 
klaidinimu ir savęs neteisin
gu gyrimu. Spauda tokioms 
valdžioms yra priemonė la
biausiai klaidinti aplinką, 
skatinti žmones tikėti nevyk
domais pažadais. Ja klaidina 
ypač svetimuosius, nes jie ne
gali ne tik pamatyti tikrovės, 
bet negali ir sužinoti tiesos. 
Geriausias pavyzdys ko
munistiniai laikraščiai, kurie, 
užuot skelbę tiesą, tikrovę pri
dengia nepermatomais šešė
liais, už kurių yra paslėpta 
apgaulė ir bauginanti tikro
vė. 

rk a 

Susirūpinimas komunikaci
jos priemonėmis yra supran
tamas valstybėse, kurios nori 
gyventi teisingu ir tvarkingu 
gyvenimu ir savo piliečius ap
saugoti nuo blogų įtakų. Su
prantamas susirūpinimas ir 
krikščioniškų ar net nekrikš
čioniškų religinių bendruome
nių, kurios nori apsaugoti sa
vo narius nuo blogio, ypač 
dabar nuo komunizmo bakte
rijų. Dėlto teisinga komunika
cijos priemonė yra tik ta, kuri 
skleidžia tiesą toje aplinkoje, 
kurioje gyvena dabarties žmo
gus. Tiesa yra tik viena, nors 
ne visi tą tiesą teisingai su
pranta. Bet jie gali jos ieško
ti, jie gali studijuoti ir klausti 
tų, kurie tą tiesą geriau pažįs
ta ir tinkamiau kitiems išreiš
kia. 

Neseniai įvykusi Amerikos 
katalikų žurnalistų sąjungos 
konferencija sprendė tiesos ir 
laisvės klausimą. Ar tiesa ga
li užgošti laisvę išsireikšti, 
pasisakyti skirtingai nuo ki
tų, pareikšti savo nuomonę 
tuo ar kitu klausimu, kuris 
.įeatitinka kitų nuomonės. 
Konferencijoje pasireiškė skir
tingos nuomonės savo nusis
tatymu. Išvada buvo bendra 
— įvairovė net žurnalistinėje 
srityje yra pageidaujama ir 
skatintina. 

Nuomonių įvairumas neturi 

prasilenkti su katalikišku gal
vojimu, su tiesa, kurią skel
bia Bažnyčia, saugodama sa
vo tikėjimo turtą, moralę ir 
žmogaus asmens kilnumą. 
Laisvės neužgniaužia jokia 
tiesa. Bet laisvė neturi pirmu
mo prieš tiesą, nes laisvė gali 
žmogų ir suklaidinti. Žmogus, 
matydamas tik vieną dalį įvy
kių, kad ir geriausiai infor
muotas žurnalistas, nėra ap
saugotas nuo klaidos savo 
sprendimuose ir pačiame tie
sos pažinime. Jei tai liečia tik 
paprastą aplinkos pažinimą, 
tai tiesa tik laikinai gali nu
kentėti, gali turėti žalos žmo
gus, kurį paliečia skelbiama 
žinia. Bet jei tai liečia tuojau 
negalimą patikrinti tiesą, 
kaip tikėjimo ar mokslinio 
pažinimo tiesą, tai žurnalis
tas, saugodamas laisvę, gali 
tik pakenkti žmogui ir sau pa
čiam. 

Kalbame apie tiesos sklei
dimą, jos gynimą ir žmogaus 
laisvę, nes skelbiamas susi
žinojimo priemonių rėmimas, 
skatinimas ir jų teisingas pa
naudojimas. Bažnyčia net tu
ri specialią savaitę, kurią ski
ria visiems, susijusiems su 
spauda ir kitomis komunika
cijos priemonėmis, susimąsty
ti, kad šiomis priemonėmis 
nebūtų išnaudojamas žmo
gus, tikėjimas, nebūtų laisvės 
vardu žalojama tiesa. Šias 
priemones, kurias dabar nau
doja ir katalikų Bažnyčią ap
saugoti tikinčiuosius nuo klai
dų, skleisti Evangeliją, 
Kristui atstovauti žemėje, už
tarti persekiojamus ir kan
kinamus, turime remti, nes tai 
pareiga tiek tikėjimo, tiek tau
tinio įsitikinimo žvilgsniu. 
Juk mūsų tauta yra persekio
jama dėl tikėjimo, dėl tauti
nių įsitikinimų, dėl savos susi
žinojimo ir kovos priemonės 
— spaudos. 

Susižinojimo priemonėmis 
labiau turi susirūpinti ir išei
vija, nes tai jos vienintelė 
priemonė skleisti savo žinias, 
susižinoti tarp savęs, saugoti 
savo tautinius turtus ir jau
nąją kartą ruošti numaty
tiems uždaviniams — tautos 
iš nelaisvės išvedimui. Nors 
laisvę galės atkovoti tik tau
ta, gyvenanti savo žemėje, bet 
išeivija turi ją ruošti savomis 
priemonėmis, kad ir paverg
tieji komunikacijos priemo
nėmis sužinotų, jog jie nėra 
palikti užmarščiai ir savam 
likimui — kad jais rūpinasi 
laisvieji jų broliai ir laisvoji 
žmonijos dalis. 

EUROPOS EKONOMINĖS 
BENDRUOMENĖS PROBLEMOS 

Rimties valandėlei 

Po antrojo pasaulinio karo 
Vakarų Europoje 1957 m. su
sikūrė ekonominė organizaci
ja, kuri angliškai vadinasi Eu-
ropean Econimic Community 
— EEC. Jos tikslas — ekono
minis, socialinis ir politinis V. 
Europos stiprinimas. Toje 
bendruomenėje dalyvauja tik 
Vakarų Europos valstybės, 

J . VAlCELIŪNAS 

Nūnai neturime kitų prie
monių pasiekti pasaulį, kaip 
elektronines ir spaudos prie
mones, kurios jau daugeliui 
prieinamos net primityviuose 
kraštuose. Juo labiau netu
rime kitų priemonių pasiekti 
savo brolius ir seses paverg
toje tėvynėje, Sibire ir kalėji
muose, kaip tik elektronines 
priemones ir spaudą, kurią 
galime paskleisti per radiją, 
nes ji jau pralaužia ir geleži
nę uždangą. Remti savo spau
dą, remti savas komunika
cijos priemones — tai toliau 
vesti kovą už laisvę pavergtai 
tautai, už geresnį gyvenimą 
visai žmonijai ir už budinimą 
atbukusių sąžinių, kurios jau 
nebegirdi kenčiančiųjų riksmo 
ir nebemato to kraujuojančių 
pavergtųjų, nes propagandai 
panaudojamos komunikacijos 
priemonės aptemdo tiesos 
skleidimą. 

Pr. Gr. 

zacijos turėjo Airija, o di
džiausias nuostolius V. 
Vokietija. Bet dėl tos organi
zacijos nesklandumų dau
giau skundžiasi ne V. Vokie
tija, o Britanija. 

EEC problema — per didelė 
produkcija žemės ūkio gami-

nors ir jos ne visos. Ją sudaro nių, kurių dalį papigintai par-
10 valstybių: Belgija, Olandi- duoda net Sovietų Sąjungai, 
ja, Liuksemburgas, Danija, Išeina, kad EEC organizacija 
Britanija, Airija, V. Vokietija, kaip ir šelpia Sovietų Sąjun-
Prancūzija, Italija, Graikija, gą, kuri vis didina raudonąją 
Rytų Europos kraštai nedaly- imperiją. Sovietai savo vertin-
vauja, bet jie iš jos kartais tu- gesnius maisto prc luktus 
ri ekonominės naudos, pirkda- brangiai parduoda V. Euro-
mi p a p i g i n t a i m a i s t o pai, ypač mėsą, nes, anot so-
produktus. Taigi, EEC kartais vietų, mėsa V. Europoje turi 
ekonomiškai paremia ir sla- aukso vertę. O Sovietų Sąjun-
viškąjį komunizmą. ga iš EEC maisto produktus 

Buvę Prancūzijos preziden- perka papigintai, kaip atsili-
tas Ch. de Gaulle 1965 m. sa- k§s kraštas, 
vo kraštą ištraukė iš EEC or- Dėl EEC organizacijos ne-
ganizacijos, kaip ištraukė ir iš sklandumų daugiausia skun-
NATO organizacijos. Tie jo džiasi Britanija. Ji nori, kad 
nenormalūs veiksmai Prancū- jos kasmetinis įnašas į tą or-
ziją pastūmė į Maskvos pusę. ganizaciją būtų sumažintas iš 
Bet vėliau kiti Prancūzijos vai- 900 į 300 mil. dolerių. Bet 
dovai kai kurias jo klaidas ati- Prancūzija ir Italija su tuo ne
taisė. Dabar Prancūzijos pre- sutinka. Iš EEC organizacijos 
zidentas Mitterrand yra EEC narių Prancūzija taip pat turi 
organizacijos pirmininkas. Or- nuostolių, o Italija turi pelno, 
ganizacijos vadovai posė- Britanija EEC organizacijai 
džiauja Belgijos sostinėje, duoda 20 nuoš. įnašų, o atgau-
Briuselyje. Organizacijoje yra na tik apie 10 proc. Todėl ji ir 
ir nesklandumų. nori, kad jos įnašai būtų su-

Nuostabu, kad iš organiza- mažinti. 
cijos narių naudos turi mažo
sios valstybės, o nuostolių di
desnės. 1982 organizacijos 
nariai turėjo pelno ir nuosto
lių. Padalinus kiekvienam to 
krašto gyventojui pelnas pažy
mėtas pliusu, o nuostolis mi
nusu: Olandija + 18 dol., Bel
gija + 28, Liuksemburgas + 28, 
Danija • 56, V. Vokietija - 44, 
Anglija -17, Airija + 221, Pran
cūzija -8, Italija + 26, Graikija 
• 75. Kaip duomenys rodo, di-

Du trečdaliai EEC biudžeto 
išeina agrikultūros reikalams. 
Bet ta agrikultūra yra sukro
vusi dideles atsargas maisto 
produktų. Kaip jie patys sa
ko: ežeras vyno, kalnas svies
to, kalnas mėsos produktų. Iš 
27 bil. dol. EEC biudžeto, 18 
bil. dol. sunaudojama agrikul-
tūriniams išmokėjimams. Pie
nas iš tų apmokėjimų paima 
40 proc. EEC pagamina 29 
proc. daugiau pieno produktų, 

džiausią pelną iš tos organi- n e 8 u E E C organizacijos na-

Illinois universitete Chicagoje lietuvių poeziją diskutuoja stu
dentai su savo profesore. Iš kairės: Andrius Gerulis, prof. M. 
Stankus-Saulaitė ir Vainis Aleksa, laimėjęs universitete 
poezijos konkursą. N u o t r D . R a č i ū n ė s 

riai jų sunaudoja. Ūkinin
kams už tuos produktus kelia
mos kainos, o ūkininkai tų 
produktų pagamina net per 
daug. Nežiūrint tos perpro
dukcijos, maisto produktų kai
nos V. Europoje ir kitur nėra 
žemos. 

EEC organizacijos nariai 
pieno sunaudoja 88 mil. tonų, 
o pagamina 108 mil. tonų. Vie
no milijono tonų pieno pertek
liaus pagaminimas atseina 
282 mil. dolerių. Pienas san
dėliuojamas pieno miltelių ir 
sūrių pavidalu. EEC sandė-
louose turi 900,000 tonų svies
to ir panašų kiekį mėsos ga
minių. Tokie maisto produktų 
kiekiai apsunkina EEC kraš
tų mokesčių mokėtojus, o pro
duktų paklausos nėra. Negali
ma būtų pasakyti, kad tiems 
maisto produktams negali bū
ti paklausos. Pasaulyje yra 
daug badaujančių žmonių, ku
riems produktai būtų labai rei
kalingi. Gal nėra pinigų ba-
d a u j a n t i e m s ž m o n ė m s 
nupirkti tų produktų. 

Sakoma, kad ta žąsis turėtų 
nustoti dėti auksinius kiau
šinius, arba bus jos — tos or
ganizacijos bankrotas. Yra vi
s o k i ų b a n k r o t ų : k a i 
organizacija nebeturi turtų ir 
kai turi per daug EEC organi
zacijos bankrotas paliestų 8 
mil. ūkininkų, kurie gyvena 
EEC organizacijos narių kraš
tuose ir gamina tuos produk
tus. Numatoma per metus su
mažinti pieno produkciją iki 
98.8 mil. tonų, nors ir tai dar 
būtų pagaminta virš reikiamo 
kiekio. Prieš pieno produkci
jos sumažinimą protestuoja 
ūkininkai. 

Nežiūrint ūkininkų protes
tų, numatoma sumažinti kai
nas javams (cereals), cukrui, 
mėsai, augalinei alyvai ir vy
nui. V. Vokietijos kancleris H. 
Kohl sako, kad EEC organi
zacija turi būti išlaikyta. Jos 
sugriuvimas pakenktų ne tik 
V. Europos ekonomijai, bet ir 
politikai. 

Tą reikalą Briuselyje nagri
nėja EEC kraštų atstovai ir 
valstybių galvos. Tos organi
zacijos nariai sako, kad nega
lima leisti sugriūti organizaci
jai, kuri ekonomiškai stiprina 
EEC kraštus. Bet ar ji išsilai
kys, darydama sau nuosto
lius? 

Paskutiniame EEC suvažia
vime susitarti nepavyko, bet 
numatoma jį tęsti birželio mė
nesį Prancūzijoje, Fontai-
nableau mieste. Ekonominiai 
sunkumai kartais tautas sujun
gia bendravimui, kartais jas ir 
išskiria. 

MOKSLAS NE VISKĄ 
GALI PASAKYTI 

minės gemalo formos jau yra 
skirtos tik žmogaus formaci
jai. Kad žmogus yra ir fizinė 
būtybė, nenuostabu, kad išori
niai yra iš dalies panaši į ki
tas būtybes. Tačiau tas nero
do nei su jomis giminystės, nei 
bendros kilmės. 

Žmogaus iš beždžionės kal
dinimo šalininkai daug dėme
sio kreipia į smegenis, kurios 
skiriasi tik tūriu. Beždžion
žmogių smegenys yra nuo 230 
iki 500 kubinių centimetrų, o 
žmogaus — tarp 1200 ir 1800 
cm. Tačiau iš smegenų tūrio 
nieko negalima išvesti, nes 
žmogaus gabumai dažnai 
neatitinka jo smegenų tūrio. 
Pvz. Anatole France smegenų 
tūris — 1100 cm kūb.; Justus 
von Liebig — 1280 cm. Kai ku
rių moterų smegenų tūris — 
vos 850 cm kubo, tuo tarpu ne
sveiko proto asmenų smege
nys kartais siekia iki 2800 cm. 
Taigi kaukolės didumas ir 
smegenų tūris dar nieko nepa
sako apie skirtumą tarp žmo
gaus ir beždžionės. 

Šiandien moksle jau visuo
tinai atsisakyta žmogų kildin
ti iš beždžionės, nors pagal 
Keitho apskaičiavimus žmo
gus su šimpanze turi 369 
panašybes, su gorila — 385, su 
orangutangu — 354, su gibo
nu 117, o pačiam žmogui lieka 
grynai žmogiškų anatominių 
skirtybių 312. Bendrai paė
mus, šiandien antropologija 
apie žmogaus kilmę dar aiš
kaus nieko negali pasakyti. 
Viskas tebėra paremta tik 
prielaidomis, vieną ar kitą 
duomenį sustiprinant ir iške
liant. Nemažiau moksle nesu
tariama dėl visos eilės žmogė-
jimo priežasčių. Tad mokslas 
apie žmogaus kilmę dar nieko 
tikro negali pasakyti. Reikia 
ieškoti Kūrėjo kuriamosios ga
lios. 

J. V. 

Italijoje netoli Grosetto 1958 
m. Lignito kasyklose, 210 m. 
gylyje rastas visas skeletas. 
Šveicaras paleontologas J. 
Huerzeler nustatė, kad tai esąs 
Oreopiteko egzempliorius, gy
venęs apie prieš 12 mil. metų. 
Spauda radinį tuoj išreklama
vo ir pasiskubino pranešti, 
kad tai yra vadinamo terciaro 
periodo žmogus. Specialistai 
iki šiol dėl šio radinio netarė 
galutinio žodžio, tačiau yra ži
noma, kad Oreopitekas arba 
kalnų beždžionė savo savybė
mis yra artimiausia žmogui. 
Mokslininkai nesutaria ar tas 
Oreopitekas yra tik ypatinga 
beždžionių rūšis, ar tikras bež
džionžmogis. Huerzeler laiko
si nuomonės, kad šiame radi
nyje yra laba i ryškios 
beždžionžmogio savybės. 

Tačiau ką reiškia antropolo
gų kalboje tasai beždžionžmo
gis? Tikrumoje tai nėra žmo
gus, o tik beždžionė, seniai 
išnykusi, turinti į žmogų pa
našių savybių: vaikščiojusi 
ant dviejų kojų, su panašiais į 
žmogaus dantimis ir kt. 

Tačiau jokiu būdu negalima 
įrodyti, kad tasai beždžion
žmogis jau buvęs tikras žmo
gus, turėjęs protą, moralinius 
ir religinius pradus. To niekas 
negali patvirtinti. Priešingai, 
mokslininkai sako, kad bež
džionžmogis, nors ir turįs kai 
kurių į žmogų panašių savy
bių, neturėjo atitinkamo gal
vos kiaušo, kuriame būtų 
tilpusios tikrai žmogiškos sme
genys. Smegenų tūris yra bū
tinas proto funkcijoms. To tū
rio beždžionžmogiai neturi. 
Specialistai dar priduria, kad 
nėra jokių duomenų, jog 
oreopitekas naudojęsis bet ko
kiais įrankiais. Tad nėra jo
kių duomenų jį pavadinti žmo
gumi, t u r ė j u s i u s a v y b ę 
protauti. Kitais žodžiais ta
riant, tai ne protinga būtybė, 
o tik gyvulys savo fizine struk
tūra šiek tiek panašus į žmo
gų. 

Pagal Haeckelio teoriją žmo
gaus gemalas pereina visas 
žmogaus evoliucijos fazes. 
Tai. esąs pagrindinis bio- įvyko pranciškonų tretininkų 
genetikos dėsnis. Tačiau mo- brolijos generalinė kapitula, 
dėmusis mokslas nepripažįs- kurioje dalyvavo 55-ki kapitu-
ta tokio fundamentalinio l ° s nariai iš 32-jų įvairių 
biogenetikos dėsnio, nes šian- pasaulio kraštų. Šiuo metu yra 
dien jau mokslo aiškiai nusta- ap ie p u s a n t r o mil i jono 

Tretininkų kap i tu l a 

Madride šiomis dienomis 

tyta, jog gyvo individo pačioje 
pirminėje fazėje pasireiškia 
pagrindinės savosios rūšies 
savybės, bendros visiems tos 
rūšies individams. Žmogaus 
gemalas yra tipiškas tik žmo
gaus gemalas, nes pačios pir-

pranciškonų tretininkų, kurie 
veikia keturiasdešimtyje 
pasaulio kraštų įvairiuose 
kontinentuose. Tretininkai 
veikliai dalyvauja Bažnyčios 
apaštalavimo misijoje pagal 
šv. Pranciškaus taisykles. 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 
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Algimantas linkteli galvą ir nuleidžia žvilgsnį. 
Natūralus gėdos jausmas vyrui prisipažinti kaltam 
dėl kūdikio. Bet išpažintis lieka išpažintim^ Jis pri- n u o t y k i n g ą viengungio gyvenimą, jau niekur 
valo pasisakyti nuogą tiesą, be jokių pagražinimų ir £ ^ ^ ^ g d a m a l . . * / t i k neKunigunda! 
pasiteisinimų. 

— Pabėgo... Lygiai, kaip dabar Irma... 
— Susipažinau su ja restorane, turėjau kelis pasi

matymus... Aš net nežinojau, kad ji mano darbdavio 
duktė! Tik pajutusi nėštumą, ji man apie tai pasisa
kė, ir aš ją priverčiau grįžti pas tėvus. Ji mane buvo 
labai pamilusi, nors anksčiau flirtavo su keliais 
klientais. J i labai norėjo ištekėti ir būti mano žmo
na, todėl grįžo pas tėvus... 

— Ar ilgai su ja gyvenai? Ar ji mirusi? 
— Palauk... iš eilės. Kai tėvai mane privertė 

susimetrikuoti, tai apsigyvenau su Kunigunda atski
rame bute ir, reikia pripažinti, sumažinau pats savo 

mesti darbą, bet vos pagimdžiusi Irmą, jau sekančią 
savaitę vėl grįžo dirbti į tą patį restoraną... Ji veržte 
veržėsi į nuotykius, į flirtą, į pasimatymus vis su 
naujais vyrais... 

- O tu? Ką? 
— Aš po darbo būdavau namie ir stengiausi 

prižiūrėti mažytę Irmą. Dienos metu ateidavo Kuni-
gundos motina Nolla. O Irmos jauna mama visai ja 

Kiekvienas būsime pajutę, 
kad linksmas draugas yra lyg 
saulėta diena, kada šviesūs 
s p i n d u l i a i s k l e i d ž i a m i 
aplinkui; ir daugumas iš mūsų 

galime, pagal savo pasi
rinkimą, iš šio pasaulio pa
daryti arba džiaugsmingus 
rūmus, arba kalėjimą. 

J . Lubbock 

l ~ T T g a l nesi pastebėjusi, kad abudu tėvai toje Belaukdama kūdinio ji buvo priversta_sėdėti namie, 
nuotraukoje visiškai nelinksmi, bet ir neliūdni. 

- Man taip atrodo, kad perdaug dėl tokio dalyko 
negalima džiaugtis... Palauk, aš atsinešiu tą nuo
trauką! 

Olivija pasiima iš lentynėlės albumą ir atverčia 
gerai žinomą paskutinį lapą. Jis tuščias. 

- Kurgi nuotrauka? 
Minutę abudu tylomis skubiai galvoja. . „ 
- Manau, kad Irma pasiėmė... Ji sužinojo tiesą nesirūpino tęsdama flirto kelią toliau... 

apie Kunigundą, kad ji jos motina... Kartu su kitais - V a d i n a s i j i mėgo vyrus„. 
, ., • -į, A — Tuo neabejojau... Žinoma, mano jausmas 
a - V a r g š ė ^ ! Kiek ji turi dabar pergyventi! Bet pranyko ir gal tik persidavė jos dukteriai nes labai 

tu! Kaip tu galėjai tokią jauną mergaitę Australijoje pamilau mažąją butybėlę... Kunigunda pareidavo 
^ 9 vėlai naktimis, dažnai girta... kartais palydėta kurio 

vesti. 
- Matai... Kai Kunigunda pasisakė tėvams lau- nors lankytojo... 

kianti kūdikio, tai jie pareikalavo, kad ją vesčiau... - I r tu leisdavai jai :T - l o K • 
- Bet kaip tu galėjai susidėti su nepilnamete? - O, ne! Jos tėvai gyveno šalia, tai ir jie labai ja 
- Ak. Olyte... Negerai apie mirusius asmenis kai- rūpinosi. Abudu labai pergyveno dukters patvir-

bėti ir kelti jų ydas ar nusikaltimus... Bet Kunigun- kimą... Pagaliau kažkoks jos t au t i e t e toks pat 
da buvo labai išdykusi.. Tuo laiku jinai tarnavo pusiau „aboridžinas , kaip ir ji. matyti, jai labai 
padavėja restorane, pabėgusi iš tėvų namų- 2ino- simpatizavęs ir labai pavydus . kaip vėliau paaiškė-
ma aš to nežinojau J°. negalėjo pakęsti kitų vyrų šalia jos... Jis susibarė 

su Kunigunda vieną vakarą ir... įsikarščiavęs nudū
rė peiliu... 

— Ar užmušė?! 
— Visiškai kaip „Carmen" operoje!.. O dūris 

buvo mirtinas... Zmogžudvs pabėgo ir gal iki šiol liko 
nepagautas... Labai sunku tuos „aboridžinus" rasti 
net ir miestuose... Bet jį surasti prisiekė Kunigundos 
tėvas. Jis vis sakydavo, kad Kunigundos būdas 
vėliau galėjo susinormuoti ir ji vėliau pasitaisytų bei 
laimingai gyventų šeimos gyvenimą... O aš kaip tik 
Sulaukiau savo emigracinės kvotos eilės į Ameriką. 
Teko tik įrašyti našlaitę dukrelę... Tai ir visa isto
rija... 

— Žinau... Tu jau man pasakojai kaip garlai
vyje vargai su ja... Ir tave susipažinau skalbykloje, 
kai ten atėjai išsiskalbti, su ja ant rankų... O kaip jos 
tėvai? Ar tebegyvi? 

— Nieko nežinau. Man išvykstant, buvo gyvi. 
Bet nesusirašinėju ir jie nežino mano adreso. 
Manau, kad mes vieni antrų niekad nė neieško
sime... 

Olivija sunkiai atsidūsta. Jai tarsi žymiai 
lengviau dabar, išsiaiškinus, bet kažkoks nemalo
nus skonis, lyg ką neskanaus prarijus... 

— Gal ir gerai, kad ji mirusi... Ar tu ją mylėjai? 
Algimantas nuleidžia galvą ir po minutės tylos 

vėl pakelia, pažiūrėdamas į žmonos akis. Toks kaltai 
drovus jo žvilgsnis. 

— 2inai, jaunystė — kvailystė... Tada man 
atrodė, kad kažką jaučiau jai... Buvo gana graži, 
labai linksma ir nepaprastai patraukli fiziškai... O 
tuo seksu ji žaidė, lyg su ugnimi... Bet juk ir tu sakei
si, kad tekėjai už Edvardo, jį mylėdama!.. 

— Ak, vyrai, vyrai... Jums svarbu tik seksas! 
Jūs tai vadinate meile! O ir Edvardas ieškojo nuoty
kių ir sekso su kitomis moterimis... 

(Bus daugiau) 

* 
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mų. J i padainavo, smuiku W. 

Laureatė Alė Rūta - Arbienė autografuoja savo knygą, lai-
mėjusią „Draugo" premiją. N u o t r L K a n t Q 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
„DRAUGO" PREMIJOS 

ŠVENTĖ 

Pastaraisiais metais „Drau
go" romano konkursą laimė
jusiems autoriams premijų 
įteikimas daromas vis kitoje 
vietoje. Tai proga paskiroms 
lietuvių gyvenvietėms susi
pažinti su sava spauda, su jos 
pastangomis kultūrinėje ir 
literatūrinėje srityje. 

Šiemet 33-čios romano pre
mijos įteikimo iškilmės buvo 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salėje gegužės 20 d. 
Malonus sutapimas, kad ir 
premijuoto romano autorė gy
vena prie Los Angeles — San
ta Monicoje. Tai rašytoja Alė 
Rūta Arbienė, kuri pažįstama 
ne tik visam skaitančiam lie
tuviškam pasauliui, bet savo 
nuoširdumu ir lietuviška veik
la labai mylima ir gerbiama 
Los Angeles ir apylinkės lie
tuvių. Todėl pati premijos įtei
kimo ir dailiojo žodžio šventė 
buvo maloni visai kolonijai, 
gyvenančiai prie Pacifiko 
krantų. 

Išilrilmės pradėtos šv. Mi-
Šiomis, kuriose giedojo komp. 
Broniaus Budriūno vadovau
jamas choras. Giesmės buvo 
nekasdieninės, daugelis naujų 
ir savo skambėjimu patrauk
lių pilnai bažnyčiai. Po Mišių 
parapijos salėje susirinko iš
gerti kavos ir pasikalbėti, nes 
čia susirenka ir iš toliau. 

Apie 12:30 vai. parapijos vir
šutinė salė, talpinanti dau
giau kaip 400 žmonių, pri
sirinko pilnutėlė literatūros ir 
da inos mylėtojų. Pradėjo 
trumpu, bet gerai išmąstytu 
žodžiu LB apylinkės pir
mininkė Danguolė Vizgirdie
nė, pasveikindama laureatę 
Alę Rūtą, jos šeimą, svečius ir 
„Draugo" atstovus, atvyku
sius iš Chicagos, ir perskaitė 
jury komisijos aktą, skiriantį 
rašytojai už romaną „Pirmieji 
svetur" dviejų tūkstančių pre
miją, kurios mecenatė yra Jad
vyga Zdanavičiūtė-Pupelienė 
iš St. Petersburg, Fla., savo 
vyro a. a. Adolfo Pupelio atmi
nimui. Premijos čekį įteikti, 
nesant mecenatės, pakviesta 
„Draugo" renginių komisijos 
pirmininkė, atvykusi iš Chi
cagos, Marija Remienė. Ji 
trumpai pasveikino laimėju
sią premiją ir palinkėjo kūry
boje nesustoti. 

Premiją įteikus ir visai salei 
smarkiai paplojus, laureatė 
Alė Rūta kalbėjo apie savo kū
rybines pastangas ir literatū

rinės kūrybos tikslus (jos kal
ba spausdinama kultūriniame 
priede). 

Po rašyt. Alės Rūtos kalbos 
programos vadovė D. Vizgir
dienė iškvietė „Draugo" redak
torių kun. Praną Garšvą. J i s 
priminė kultūrinės kūrybos 
svarbą tautinei gyvybei išei
vijoje ir padėkojo klebonui 
prel. J. Kučingiui už šventės 
globą, gen. konsului Vyt. 
Čekanauskui su žmona, solis
tams, atvykusiems iš New 
Mexico ir Chicagos, iškilmių 
rengėjams — Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės ir apy
gardos valdyboms bei jų 
t a lk in inkams . „Draugo" 
redakcijos vardu pasveikino 
laureatę ir padėkojo mecena
tei, kad jos sujungtomis jėgo
mis atidavė lietuvių tautai kū
rybos duoklę. 

Po trumpos pertraukos bu
vo koncertinė dalis, kuriai 
vadovavo Violeta Gedgaudie
nė, supažindindama su Metro
politan operos soliste Maralin 
Niska, jos vyru smuikininku 
William Mullen, sol. Algiu Gri
gu ir akompaniatorium muz. 
Alvydu Vasaičiu. Kadangi 
programa buvo atspausdinta 
ir išdalinta visiems klausyto
jams, tai dainų smulkiai 
neaiškino. 

Pirmasis pasirodė sol. Algis 
Grigas, stiprus baritonas, su 
trimis dainomis: Visur tyla (J. 
Gruodžio), Laisvųjų daina (V. 
Jakubėno) ir Aš žinau, žodžiai 
Alės Rūtos, kompozicija Gied
rės Gudauskienės. Si daina 
susilaukė ypatingai didelio 
publikos įvertinimo, nes tiek 
žodžių autorė, tiek kompozito
rė b ivo salėje. Jos pasveikino 
solistą už gražų dainos atli
kimą. 

Antroje dalyje Maralin Nis
ka padainavo lietuviškai Ne 
margi sakalėliai (J. Tallat-
Klepšos), Saulelė raudona (J. 
Tallat-Kelpšos) ir Ežerėlis (V. 
Jakubėno). Solistė savo nuo
širdumu susilaukė ilgų ploji
mų. 

Sol. Algis Grigas antrame 
išėjime padainavo iš Fausto 
(Ch. Gounod) Dio pasente, Dio 
d'amor ir iš I. Lituani (A. 
Ponchielli) O atminimai. 

Mullen pritariant ir Alvydui 
Vasaičiui fortepionu akompa
nuojant, tris Sergei Rach-
maninoff dainas: In the 
Silence of the Night, O Cease 
Thy Singing Maiden Fair ir 
Vocalise. Solistė ir smukinin-
kas bei akompaniatorius buvo 
palydėti griausmingais ploji
mais. 

Per pertrauką autorė davė 
autografus būsimiems naujo 
premijuoto romano skaityto
jams, kurių buvo eilės prieš 
programą ir pertraukos metu, 
taip pat ir po programos. Net 
pritrūko nusiųstų knygų. 

Po pertraukos sol. Algis Gri
gas sudainavo G. Verdi Eri tu 
che macchiavi (Un Balio in 
Maschera) ir Di Provenza ii 
mar (iš La Traviata). Po jo sol. 
Maralin Niska dainavo C. 
Puccini Vissi d'arte, visi 
l'umile ancella (i Adriana Le-
couvreur (F. Cilea) ir G. Puccini 
Quando me'n vo (iš La Bohe-
me). 

Naujumas buvo ilgas Wil-
liam Mullen smuiko rečitalis, 
akompanuojant fortepionu 
muz. Alvydui Vasaičiui. Jis 
pagrojo Sonatą smuikui ir for-
tepionui (A. Major) — Cesar 
Franck — Recitativo — Fan-
tasia ir Allegretto poco mosso. 

Pabaigai davė solistai 
Maralin Niska ir Algis Grigas 
duetą iŠ operos La Traviata 
(G. Verdi) Purasiccomeunange-
lo. Akompanavo muz. Alvy
das Vasaitis. Duetą palydėjo 
triukšmingi plojimai, valiavi
mai ir biso prašymai, nes tik
rai duetas skambėjo labai dar
niai, operiškai ir iškilmingai. 

Visas koncertas buvo atlik
tas sklandžiai, puikiai, kaip 
gali jį atlikti profesionalai dai
nininkai, smuikininkas, akom
paniatorius. Scena buvo pa
puošta dail. Prano Gasparonio 
išrašais: „Draugo 75 metai, 
Alei Rūtai 33-ji premija". Po 
koncerto ir visos programos, 
programos vadovė Violeta 
Gedgaudienė pakvietė į apati
nę salę vakarienei, kurioje 
dalyvavo beveik visi koncerto 
dalyviai. Jie dar ilgai šneku
čiavosi ir dalinosi maloniais 
koncerto įspūdžiais. 

Vakare dr. Zigmo Brinkio 
rezidencijoje buvo vakarienė ir 
pabuvojimas visų svečių, lau
reatės ir jos šeimos, rengėjų ir 
solistų kartu. Pasivaišinus 
draugišką sveikinimų progra
mą pravedė Algis Raulinaitis, 
kuris pats pasveikino laureatę 
Alę Rūtą, taip pat perskaitė ki
tų sveikinimus, tarp jų kun. L. 
Andriekaus, Liet. Rašytojų 
draugijos pirm. A. Kairio ir kt. 
Danutė Mitkienė savo poetiš
ku žodžiu atskirai pasveikino. 
Laureatė trumpu žodžiu iš
reiškė ne tik savo džiaugsmą, 
bet ir dėkingumą visiems ją 
sveikinusiems ir pagerbu
siems. 

Romano premijos įteikimo 
šventė praėjo labai gražiai ir 
sklandžiai Lietuvių Bendruo
menės dėka. Šventę globojo 
prel. J. Kučingis ir salės nuo
mą 300 dol. paaukojo „Drau
gui". Uoliai dirbo pirmininkė 
Danguolė Vizgirdienė, Violeta 
Gedgaudienė, R. Barauskaitė, 
Julius Raulinaitis, R. Dabšys, 
O. Razutienė, A. Kliorė, J. Rui-
bytė, J. Navickas, A. Baltutis, 
V. Vilkas ir kt. Visi jie sudarė 
labai gražią literatūros ir dai
nos meno atgaivą ir sustipri
no lietuvišką bendravimą. — 

P.S. 

nas kelis kartus skambėjo. Ta
čiau tada buvom Chicagoje ir 
taip susitikti tame priėmime 
su Kaune gimusiu solistu ne-
teko.„Draugo" skaitytojus no
riu supažindinti, pasinaudo
damas „Amerikos Balso" 
įrašais ir kitų pasakojimais. 

Vytautas Heraldas Serafi
nas, italo tėvo ir austrės moti
nos sūnus gimė Lietuvoje. Kai 
karo metais dar būdamas jau
nas vaikinas pasitraukė iš Lie
tuvos, Kaune, Žaliakalnyje 
vos dvejetą metų buvo lankęs 
lietuvišką mokyklą. Vokietijo
je ketverius metus studijavo 
mediciną ir kartu muziką. Ta
čiau nutarė pasilikti prie dai
nininko profesijos. Berlyne 
baigė muzikos mokyklą, o bal
są lavino pas specialistus. Po 
sėkmingų pasirodymų Vokie-

SVECIAS IS VIENOS 

Šį kartą buvau numatęs tęs
ti Chicago įspūdžius ir ap
rašyti biržiečio Viliaus Varia-
kojo muziejų Marąuette Parke, 
kuriame rr.iniatūroje atkurta 
dalis Lietuvos istorijos. Iš Chi
cagos atgabenti to muziejaus 
paskiri eksponatai kartkartė
mis būna istatomi Smithso-
no ins t i tuc i jų p a r o d o s e 
Washingtone. Bet apie tai ki
tą šeštadienį. 

Gegužės 15 d. pavakare, tik 
spėjus automobiliu grįžti iš 
Chicagos, skambtelėjo telefo
nas. Alfonsas Petrutis kviečia 
šį vakarą į Kennedy centro 
operos salę, kur Vienos 
„Volksoper' stato „Linksmą
ją našlę". Pasak A. Petručio, 
solistų tarpe dainuoja ir Lie
tuvoje gimęs baritonas Vytau
tas Heraldas Serafinas. 

Tikrai būtų įdomu tą jau 
„užsieninį" spektaklį pamaty
ti. Deja, po ilgos, beveik 750 
mylių kelionės iš Chicagos, 
esu gerokai pavargęs. Todėl A. 
Petručio kvietimo tą pavakarę 
atsisakiau. Vėliau sužinojau, 
kad Vienos „Volksoper" 
gastroliavo ir Chicagoje. Ar 
ten lietuviai jos spektaklius 
lankė, ar kuris susipažino su 
Lietuvoje gimusiu V.H. Sera
finu, tuo tarpu nežinau. Ta
čiau Wash.ngtono ir apylin
kių lietuviai su solistu 
Serafinu ne tik užmezgė ryšį, 
bet su juo ir pabendravo. 

Prieš prasidedant Vienos 
„Volksoper" spektakliams sos
tinėje, su kai kuriais svečiais 
solistais vietos televizija per
davė pasikalbėjimus. Kai 
Serafinas paminėjo, kad gi
męs Lietuvoje, su juo greitai k 
ryšį užmetė Aldona ir dr. tijoje i r k i t u r ž V i e n o 8 

Stasys Balkaičiai, Elvyra ir r e ž i 8 i e r i u s 0 t t o Schenk pašte-
Jurgis VcKbpolai ir kiti. Vodo- u . • 0 -- , . . . 
oolai savo rezidenciioie Virei- ,3° S e r a f l n o gabumus ir n pa-poiai savo reziaencrjoje v irgi s i k v i e t ė • V i e n ą T a i p j i g l g 

Sol. Heraldas Vytautas Sera
finas, iš Leharos „Linksmosios | 

Į našlės" Vienos operoje. 

„Wiener Strauss Capelle" tru
pe. Jis taip pat daug kartų 
dalyvavo Europos televizijos 
ir radijo programose. 

Susitikumų su Washing-
tono ir jo apylinkių Uetuviais 
metu į solisto lūpas vėl pradė
jo grįžti vienas kitas lietuviš
kas žodis. Jis pasisakė renkąs 
medžiagą naujai plokštelei, 
kuri bus dedikuota lietuviš
koms liaudies dainoms. Ištisą 
vakarą jis praleido pas sol. 
Neriją ir Romą Kasparus, iš 
plokštelių klausydamas lietu
vių liaudies dainų. Nerija Lin-
kevičiūtė-Kasparienė, girdė
jusi sol. Serafiną dainuojant 
Kennedžio centre Washingto-
ne, vėliau čia rašančiam pa
reiškė: „Tai fantastiškas, gra
ž a u s b a l s o o p e r e č i ų 
baritonas". 

Tikėkime, kad ateityje bari
tonui Vytautui Heraldui Sera
finui gal bus sudaryta progos 
padainuoti Chicagos ir kitų di
desnių telkinių lietuviams, gal 
ir Chicagos Lietuvių operai 
kada nors jo puikus baritonas 
bus naudingas. Tačiau tai tik 
svajonė, nes solistas bent šiuo 
metu tvirtai surištas su Vie
nos „Voklsoper" vienetu. Nors 
lietuviškų l iaudies dainų 
plokštelę, kaip atrodo, rimtai 
ruošiasi įdainuoti ir išleisti. 

GUNDOMA 
LIETUVIŲ OPERA 

Vietinė Cicero-Berwyno 
spauda entuziastingai įver
tino Morton East mokyklos 
auditorijoje vykusius Lietuvių 
operos statytus „Fausto" spek
taklius. Taip Lietuvių opera 
naujoje vietoje ne tik už salės 
nuomą sutaupė apie 6,000 dol., 

nijos valstijoje solistui suren
gė priėmimą. P r i ė m i m e 
dalyvavo apie 30 lietuvių sve
čių. Pasirodo ir mūsų telefo-

metų tenai dirba, atlikdamas 
pagrindines roles operetėse. 
Pvz. „Linksmojoje našlėje" 
Danilo vaidmenį yra daina
vęs daugiau negu 1200 kartų. 
Taip pat yra įrašęs kelias sa
vo plokšteles. 

V y t a u t a s H e r a l d a s 

bet kartu susilaukė ir netikė
tai palankaus įvertinimo tų 
Chicagos priemiesčių ameri
kiečių spaudoje. 

Tačiau dar ne viskas. Ar ne 
dešimčiai dienų praėjus po 
spektaklių, Cicero miesto val
dyba pasikvietė operos pir
mininką V. Radžiu. Miesto 
valdybos rūmuose įvyko ilges
nis pokalbis. Pasidalinus nuo
monėmis apie „Fausto" spek
taklius už juos padėkojus ir 
išklausius panegirikos žo
džių, žinoma, išplaukusių ne iš 
muzikų, bet iš politikų lūpų, 
štai, buvo ir pasiūlymas: a r 
Chicagos Lietuvių opera neno
rėtų pasivadinti Cicero-Ber-
wyn opera? Operos ir toliau 
galėtų būti statomos lietuvių 
kalba. Tačiau pakeitus vardą, 
opera susilauktų Cicero mies
to valdybos, vietos amerikie
čių biznierių ir kitų paramos. 
Žodžiu, pakeitus vardą, finan
siniai rūpesčiai tokios operos 
vieneto nebekankintų. Apie tai 
mane telefonu painformavo 
Lietuvių operos valdybos pir
mininkas Vytaus Radžius. 

Kaip matome, Lietuvių ope
ra yra gundoma. Tačiau, kiek 
supratau, ji tiems gundy
mams vargu ar pasiduos. Nors 
už praėjusius „Fausto" spek
taklius pasiliko apie 7,000 dol. 
skolos, išvada, norint Lietu
vių operą išlaikyti savosios 
bendruomenės orbitoje, reikia 
jai daugiau aukų ne tik iš pri
vačių asmenų, bet ir iš bend
rųjų fondų bei institucijų. Lie
tuvių opera pasiekė tokį lygį, 
kad ji jau gundoma pereiti į 
platesnius horizontus. Tai ra
šau pasitikėdamas, kad ope
ros pirmininko informaciją tei
singai supratau. 

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 

8:30—9:00 v. vakaro. 
Visos laidos iš WCEV stoties 

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

p.p. iš WTIS stoties 1110 banga. 
Adresas: 2646 West 71st Street — Chicago, IL 

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

PRANO DOMSAICIO 
P A R O D A 

P. Domšaičio ekspresionis
tinė kūryba nėra vien lietuvių 
dailiojo meno instituto ar 
čikagiečių nuosavybė, nežiū
rint, kad dauguma jo paveiks-

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius H 

Lietuvių Enciklopedija 36 tomai $368.00 
Encyclopedia Lituanica 6 tomai $125*00 
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai $32.60 
K mano atsiminima Petras Klimas $ 1 3 £ 5 

Laukiamo užsakymu papildomam 1,. E. tomui. 
Užsakymas siųsti: 4. Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Telef. diena (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2758. 

lų puošia lietuvių namus Il
linois valstijoje. Po pernykščių 
Lietuvių dienų Chicagoje 
Domšaitis spinduliuoja į peri- Serafinas daug kartų dainavo 
ferijas, vis daugiau žmonių do- kaip svečias solistas įvairių 
misi jo kūryba ir perka jo pa- Europos miestų operose. Prieš 
veikslus. Vis daugiau lietuvių porą metų jis gastroliavo 

(Nukelta į 6 psl.) A m e r i k o j e su m u z i k i n e 

D O V A N O S G I M I N Ė M S 
L I E T U V O J E 

Nauji pasikeitimai ir pertvarkymai siuntiniams j 
Lietuvą siųsti: Nuo rugpiūčio 1 siuntėjas jau negalės su
mokėti muitą. Sena tvarka, sumokant muitą čia, siunti
nių užsakymus priimame iki liepos 16-os 1984 m. Visi 
seniau skelbti mūsų siuntiniai galioja. 

Siuntinys Nr. 2—1984 
3 m. šilkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros vilnonės me

džiagos eilutei; 2 sv. vilnonių siūlų; 3 vilnonės gėlėtos skarelės, 1 
didelė vilnonė plona gėlėta vakarinė skara; nepermatomo nailono 
medžiaga suknelei; 1 pora „wrangler" rumbuoto aksomo jeans; 1 
pora denim jeans. 

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $450.00. 
I d) siuntini dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių. 
žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu): 

Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux. sveria 6 sv $10.00 
Jeans, rumbuoto aksomo, „Wrangler" arba „Levi" $42.00 
Vyriškas arba moteriškas megztinis $50.00 
Vilnonė arba iilkinė skarelė $12.00 
Teleskopic lietsargis $12.00 
Vyriški arba moteriški pusbačiai $48.00 
Puiki medžiaga suknelei $40.00 
Silkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m $60.00 
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m $76.00 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m $70.00 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m $80.00 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m $100.00 

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos — $8.00, 1 sv. rrescafes — $12.00, 2 sv. pupelių kavos — 
$14.00, 1 sv. Šokolado — $7.00, 40 cigarečių — $5.00. 

Sudarant siuntini savo nuožiūra reikia pridėti $60.00 persiun
timui. 

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles. 

BALTIC STORES, LTD. 
( Z . J U R A S ) 

11 London Lane, Bromley, Kent 
BRI 4HB, ENGLAND 

Tel. 10 460 2592 

VACATION GUIDE 
FOR THE BEST VACATION VALUES 

SEE YOUR TRAVEL AGENT 
ONE VISIT AQU AINTS YOU WITH ALL THE T R A V E L 

INFORMATION OF WHERE TO GO, WHEN & HOW 
Trask Travel and Tours 

7600 W. 63rd, Summit, 111. 
458-4585 or 585-0321 

Cruises-Air-Hotel-
Car Rentals 

Travel Insurance 
"Your Airline Ticket Agency" 

Seghett i Travel 
2451 S. Oakley 

Chicago, 111. 
927-3278 

Cruise Specialistą 

Pol Travel Bureau 
naujoj vietoj 

4341 Archer Ave. 254-2536 
Pilnai kompiuterizuota kelionių agen 
tūra. Specialistai kelionių Europoje 
Malonus ir nuoširdus patarnavimas 
per 16 metų. 

Wide World Travel 
9723 S. Western, Chicago, 111. 

233-1103 
Complete Travel Service 

Air Tickets Written Immediately 
Our Job is to get you the 

Lovvest Fare Possible 

'Ynur Travel is Our Business' 
Travel Unlimited 
5411 W. 95th St. 

Oak Lawn, 111. 
636-1400, 423-4300 

Est. 1960 
Bud Cole 

Zaleski'a Central Service Bureau 
6614 S. Pulaski, Chicago, 111. 

582-4745. 
Kelionės. Autom, išnuom., 
Viešbučiai, Plaukiojimai. 

Pasų ir vizų patarnavimas. 
įsteigta 1906 m. 

'Anjber H©Hdays" 
1984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORK0 
liepos 9 
uepos 18 
Rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 13 

$1618.00 
$1361.00 
$1361.00 
$1528.00 

Rugsėjo 5 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 
Spalio 3 

— $1361.00 
— $1127.00 
— $1142.00 
— $1268.00 

Gruodžio 26 -$1247.00 

IIIlMHilIlIllUUHUINIUNIIIimtMilK 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dmrų - jvairūs maršrutai — Vilnius Ryga. Tali
nas. Maskva. Leningradas. 

Pria iiu grupių galima jungtis ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, tu 
papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai. 

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 

1 800-722 1300 (Toli FREE) ASTA 

c— . - - . . j 

Ii Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764 ^BSSSS 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Broadway. P. 0. Box 116. 

South Boston. Mass 02127 
(•taigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUOŽlONAS. 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms 
— sutvarkome dokumentus. 

Pnces are based on double oceupancy and are subtect to changes 

. ( 



LAIMĖJO PREMIJĄ 
TARPTAUTINĖJ PARODOJ 

D. KAVALIŪNAITĖ 

New Haveno mieste vyksta vadovaujamas pirmininkės 
kasmet balandžio mėn. (7-8 Vaivos Vėbraitės—Gustienės 
dienomis) Tarptautinis festi- su daug pagalbos iš pašalinių 
valis, ruošiamas draugijos, re- asmenų. Šiais metais lietuviai 
miančios užsienio studentus, laimėjo pirmą vietą už lietu-
Kaip ir anksčiau, lietuviams viškos kultūros pristatymą ir 
f e s t i v a l y j e reprezentavo pirmą vietą už aplamai įdo-
LMKF New Haveno klubas, miausią parodą. Premijos bu-

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 9 d. 

IBDAOUOJA ST. SEMĖNIENE, 6301 TBGY ST-, CHICAGO, ILL. 60629. TELEF. (312; 925-5988 

VYTĖS NEMUNĖLIO 
„MAŽŲJŲ DIENOS" 

Bernardas Brazdžionis 

Ateitininkų sendraugių są
jungos Los Angeles skyriaus 
susirinkime (1982 m. lapkričio 
28 d.), kuris buvo skirtas poe
to Bernardo Brazdžionio kū
rybai jo 75 m. sukakties pro
ga, spon tan i ška i nu ta r t a 
išleisdinti Vytės Nemunėlio 
poezijos rinktinę. Susirinkimo 
dalyvių tarpe buvo tokių, ku
rie savo vaikystėje deklamavo 
Vytės Nemunėlio eiles, mokė
si ir mėgo tas lengvas, dai
lias, žaismingas strofas, ko
kių t i e k d a u g s u k ū r ė 
mažiesiems skaitytojams 
poetas Bernardas Brazdžionis 
skambiu ir švelniu Vytės 
Nemunėlio vardu. 

Nuo 1931 m., iki šiol Vytė 
Nemunėlis džiugina mažąjį 
skaitytoją visa savo eilių rink
tinių rikiuote. Poetas sukūrė 
apie dvidešimtį knygų vai
kams. Kur dabar tos knygos? 
Kai kurių tiražai laisvoje Lie
tuvoje ir, vėliau, išeivijoje sie
kė 10,000 egz. Tos knygos iš
pirktos. Jos nukeliavo į 
mažųjų skaitytojų knygynė
lius. Eilės buvo deklamuoja
mos šeimų šventėse ir viešuo
se renginiuose. Tas fenomenas 
apgobė beveik tris genera
cijas. Vytės Nemunėlio eilės 
buvo ir tebėra vaikų žodžio 
estetikos mokykla, kalbos įsa
vinimo pratybos ir, kas ar
čiausia tiesos, mažųjų skaity
tojų vademecum i platųjį 

JURGIS GLIAUDĄ d., šeštadienį, parapijos salėje 
įvyko jaunučių skaitytojų susi
tikimas su knyga. Mokiniai 
deklamavo eiles, kalbėjo auto
rius. Tai buvo Vytės Nemunė
lio išaugintų generacijų suei
ga. Juk mokinių tėvai patys 
kadaise deklamavo tuos švel
nius, jautrius posmus, kurie 
dabar jau pereina į tautosa
kos žanrą, žmonių nusavinti 
folklorui, pvz. „O atsimenu na
melį aš gimtinį savo..." Retai 
tokį triumfą laike ir erdvėje 
nuolankus likimas padovano
ja kūrėjui... 

„Mažųjų dienos" solidus ei
lių tomas. Apie 140 eilėraščių 
ir dar daugiau piešinių. Tai te
mų ir siužetų įvairovė. Ei
lėraščiuose slypi lakios nove
lės elementai: dramatiškas 
vyksmas, finalo staigmena. 
Ryškiausia visų kūrinėlių sa
vybė: humoras, šypsnys, pokš
to spindesys, psichologo įžval
ga į skaitytojo įmlumą. 
Geravališkas ir nuotaikingas 
priėjimas prie dėstymo, leng
vai patraukia kiekvieną kele
rių metų „skeptiką". O „skep
tikų" tarp didmiesčio vaikų 
netrūksta. Vis dėlto didmies
čio l ietuviukai la imingai 
nenustojo kontakto su gamta, 
su žaliuoju užmiesčiu, su gy
vūnija ir augalija. Kai laikro
dėlis kalba, jo kalbos dė
mesingai klausėsi lietuviško 
kaimo vaikutis ir tebeklauso 
išeiviškojo didmiesčio auginti
nis... 

Skaidriai nusiteikęs poe
tas, šiltai sutinka „Mažųjų die
nų" rinktinę. Palaiminga lan
kyt is mažųjų pasaulyje. 

^__ Apžvalgininkas tai mato iš 
Kas lietuviška sodyba tai poeto eilėraščio, kurio faksi-

darželis, kur puikuojasi 

New Havene vykusiame tarptautiniame festivalyje prie lietu 
vių tautodailės parodėlės budinčios LMKF narės Danguok 
Špakevičiūtė ir Vaiva Vėbraitė Gustienė premijų skirstyme 
komisijos nariui aiškina lietuvių tradicijas ir apibūdina paro 
dėlės eksponatus. 

vo nustatytos ir įteiktos JAV 
Kongreso atstovo Bruce Mor-
rison ir Connecticut Atstovų 
rūmų primininko Irvvin Stol-
berg. Parodos metu buvo išsta
tyti lietuviški rankdarbiai: 
audiniai, medžio drožiniai, 
margučiai, gintarai, verbos, 
šiaudinukai ir kanklės. Taip 
pat buvo išstatyta daugelis lie
tuviškų knygų, periodikos ir 
plokštelių. Dalyvių dėvimi tau
tiniai drabužiai labai traukė 
praeivių dėmesį — net nuo
trauka buvo išspausdinta New 
Haveno laikraščio sekmadie
nio laidoje. Praeiviams buvo 
dalinama informacinė me
džiaga apie Lietuvą ir vieti
nes lietuvių organizacijas. Iš" 
viso išdalinta apie 1,500 lanks
tinukų. 

Paroda tęsėsi dvi dienas. Vy
ko įvairių tautinių sambūrių 
pasirodymai, įskaitant ir tau
tinių šokių šokėjų vienetą 
„Vėtrą", vadovaujamu Rū
tos Jurkevičiūtės-Mickėnie-
nės, LMKF klubo narės. Festi
valyje vyko ir madų paroda, 
kurios metu lietuviai pasiro
dė su keturiais tautinių drabu 
žių komplektais iŠ įvairių Lie
tuvos rajonų. Pirmą sykį šiais 
metais klubui taikine Anne ir 
Pat Kelly, motina ir duktė iš 
ankstyvesnių ateivių tarpo. 
Jos groja kanklėmis ir dai
nuoja liaudies dainas, labai 
efektingai jas pristatydamos 
amerikiečių publikai. Jos ne 
tik demonstravo kanklių mu
ziką prie parodos stalo, bet ir 
dalyvavo viešėj programoje. 
Savo nuoširdumu ir meile lie
tuviškai muzikai stebino ir ža
vėjo ne tik amerikiečius, bet ir 
susirinkusius lietuvius. Lietu
vių parodos stalo išdėstymą 
koordinavo dail. Zina Lantu-
chienė, ne per seniausiai atvv-

kusi iš Lietuvos. Lietuvių sta
lą buvo apsitę daug žiūrovų, 
nes nuolat vyko liaudies me
no demonstracijos. Margučius 
dažė ir aiškino Milda Liaukie-
nė. Jos nepaprasto meistriš
kumo margučiai, vos užbaigti, 
buvo tuoj išpirkti. Šiaudinukų 
vėrimą demonstravo Aldona 
Saimininkienė, kurios šiaudi
nių kolažų paveikslai puošė 
parodos sienas. Be šių meni
ninkių būtume pritraukusios 
daug mažiau žiūrovų. 

Kadangi buvo daug žiūro
vų, sparčiai reikėjo dalinti in
formaciją. Klubo narėms tal
kino šie asmenys: Linas 
Babys, Kotryna Lantuchaitė, 
Lina Puslytė, Vaiva Vaišnytė 
ir Marytė Venclovaitė. 

Pavyko sukurti ir tam 
tikrą demonstraciją prieš So-. 
vietus. Dar parodai neprasidė
jus, parodos ruošėjai iškabino 
aplink salę įvairių valstybių 
vėliavas. Jų tarpe virš scenos 
buvo iškelta Sovietų Sąjungos 
vėliava. Mes paaiškinom ren
gėjams, kad ši vėliava neats
tovauja jokiai tautybei, tiktai 
giliai įžeidžia visus kenčian
čius nuo Sovietų nežmonišku
mų. Kai buvo pastebėta kitų 
tautų, jų tarpe vietnamiečių 
kiniečių, korėjiečių ir lenkų, 
kad jau Sovietų vėliava yra 
nuleidžiama ir išnešama, 2sa-
lėje pakilo džiaugsmo pritari
mo šūkiai ir plojimai. 

SIUVINĖJIMAS -
SENESNIS U2 AUDIMĄ 

Siuvinėjimas yra daug 
senesnis už audimą: ornamen-
taiinis siuvinėjimas jau mini
mas Vedoje, Indijos šventoje 
knygoje ir Exode, šventajame 
Rašte. 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

mame darželyje. 

mile čia pat pridėta. Taip, do
vanodamas korinį, autorius iš
gyvena džiaugsmą ir laimę. 
Tai raktas į knygos pasaulį. 

Los Angeles Ateitininkams 
sendraugiams, kuriems vado
vauja Jonas Motiejūnas, gal 
jau laikas susirūpinti antros 
laidos parengimu. Toks ma
žųjų skaitytojų susidomėji
mas! 

Vytė Nemunėlis „Mažųjų 
dienos" 

Vaikų poezijos rinktinė -
Pauliaus Jurkaus meniškas 

apipavidalinimas. 
LuA. Ateitininkų sendrau

gių leidinys 
Spaudė Pranciškonų spaus

tuvė Brooklyn, N.Y. 
208 pusi. 

vis 
Vytės Nemunėlio sukurti ir 
nuspalvinti žiedai. 

Mažos rankutės Laisvoje 
Lietuvoje dar sklaidė „Kiškio 
kopūstų" puslapius, domėjosi 
„Vyrų ir pipirų" išdaigomis, 
bendravo su lietuviškos sody
bos šarkomis, ožkytėmis ir 
šuniukais. Jie matė pelėdžiu
kų mokyklą ir aritmetikai ne
gabias vištytes. Tai įnamiai 
kadaise klestėjusios lietuviš
kos sodybos. Vytės Nemunė
lio strofomis vaikai sveikino 
Mamytes švenčių dienomis... 

Kartu su išeiviškąja odisėja 
Vytės Nemunėlio kultas atki
lo į platųjį pasaulį. Net sun
kiausiomis stovyklinio gyve
nimo sąlygomis vis nauji 
rinkiniai stambiomis laido
mis džiugino mažuosius. Ir be-
sirodąs Vytės Nemunėlio lei
dinys — skambus savo 
meistriška eilėdara, patrauk
lus eilių siužetais, spalvingas 
taiklių dailininkų piešiniais — 
bematant nuskęsdavo mažųjų 
skaitytojų miniose. Skaitinių 
rinkoje visad trūko Vytės 
Nemunėlio knygų. 

Palaimingas Los Angeles 
ateitininkų sumanymas nebu
vo skirtas pakartoti kurią nors 
senesnę rinktinę, bet išleisdin
ti Vytės Nemunėlio kūrybos 
pilnumą, visą Pilnatį, kaip sa-

pasaulį, kur pasakos elemen- vo laiku buvo išleista Bernar-
tai visad gyvi: daiktai, (kaip do Brazdžionio poezijos „Pil-
Ch. Anderseno pasakose), gal- natis". 
voja, gyvūnėliai mąsto ir kai- Knyga jau išleista. Tai vai-
ba, dinamiškos emocijos žydi kų poezijos rinktinė „Mažųjų 
lyg žiedai rūpestingai prižiūri- dienos"'. Ir saulėtą gegužės 12 

„Vėtros veteranai šokėjai New Haveno tarptautiniame festivalyje. 
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VEDYBINIAI GINČAI 

Daugiausia vedybinių gin
čų, kurie atrodo esą dialogai, 

MOTERIS — 
ŠEIMOS GALVA 

MOTERYS IR 
OPERACIJOS 

Moterys gali būti stipresnės 
už vyrus. Šiame krašte jos gy
vena ilgiau už vyrus — vidų JAV spaudoje skelbiama, 

tikrumoje yra dvejetas mono- k a d j e i neturtingų šeimų, (ku- tini§kaC 7 m. ilgiau. Tačiau iš 
logų, riedančių lygiagrečiais r į a s išlaiko moteris\ skaičius dešimties, ligoninėse operuo-

didės, kaip tai įvyko perj a m i^ pa c įentų, mažiausiai 6. 
paskutinį dešimtmetį, tai ne- yra m o terys . Taipgi iš 10-ties 
turtingų gyventojų skaičius dažniausiai daromų operacijų 
2000 metais JAV-ėse bus su- J A V . ė S e ( penktas yra vien 
darytas iš moterų ir vaikų. m o t e r i m s . 

bėgiais niekad nesusitikdami. 

Č I U O Ž Ė J O S 
R E K O R D A S 

Sonjos Henie čiuožimo 
rekordas niekados nebuvo su
muštas, nei jai prilygo. Būda
ma vos 10 m. amžiaus, ji lai
mėjo pustuzinį norvegų 
čiuožimo pirmųjų vietų; ji iš
laikė pasau l in io figūrinio 
čiuožimo čempijonatą per 10 
m. iš eilės. Europos titulą — 8 
kartus iš eilės ir olimpinio fi
gūrinio čiuožimo čempijonatą 
— 3 kartus. 

• S t a sė Koronkevič ienė , 
iš Santa Monica Californijos, 
atstove dalyvavo Chicagoje 
vykusiame Lietuvių Fondo 
narių suvažiavime. J i yra 
veikli visuomenininke ir gegu
žės 20 d. I.os Angeles mieste 
įvykusio „Draugo" romano 
premijos įteikimo šventės 
ruošimo komiteto narė. Chi-
cagos lietuvėms moterims St. 
Koronkevičienė pažįstama, 
kaip gabi madų kūrėja. Su 
savo elegantiškais ekspona
tais ji yra daug kartų daly
vavusi Pu tnamo seselių 
rėmėjų Chicagoje ruoštose 
madų parodose. 

Marija Remienė ir Stasė Koronkevičienė vaisinam Jaunimo 
centro kavinėje. 

Nuotr. J. Tamulaičid ' 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 

LIETUVIAI (KALIFORNIJOJE 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

šalia daiktinio realistinio me
no puoselėja labai sofis-
tikuotas dailės formas. Tai žy
mu ne tik iš paskutiniu laiku 
gausių parodų, bet ir iš mūsų 
tautiečių didesnių reikalavi
mų menininkui ir rafinuotes
nio skonio, lyginant 1953 me
tų parodas su dabartinėmis. 

Šį mėnesį 28 P. Domšaičio 
aliejai jau bus pasiekę Los 
Angeles, kur žinomas visuo
menės veikėjas Algis Rau-
linaitis, susitaręs su Lietuvių 
dailiojo meno institutu Chica-
goje, yra pagrindinis šios dai
lės parodos organizatorius. 
Paroda vyks Sv. Kazimiero 
parapijos mokykloje birželio 
15,16 ir 17 dienomis. Reikia 
tikėtis, kad Domšaitis patiks 
Los Angeles lietuviams. 

Yra galimybių Domšaičio 
parodai pasirodyti ir Southern 
California universitete. 

m. 

PRASMINGAI 
PAMINĖTAS BALFO 

J U B I L I E J U S 

„Los Angeles Balfas — 40" 
— užrašas puošė Balfo jubilie
jinės šventės programos virše
lį. Skoningai papuošti stalai 
laukė svečių gegužės 6 dieną 
Šv. Kazimiero parapijos di
džiojoj salėj, kurion gausiai 
prisirinko Balfo aukotojų, dar
buotojų ir prijaučiančiųjų. 

Minėjimą — akademiją svei
kinimo žodžiu pradėjo ilgame
tis skyriaus pirmininkas Vla
das Pažiūra. Maldą sukalbėjo 
parapijos klebonas prelatas J. 
Kučingis. Tolimesnei minėji
mo eigai vadovavo valdybos 
pirmininko pav. M. Naujokai
tis. 

Asmeniškai Balfą sveikino 
konsulas V. Čekanauskas, 
ALTos sk. pirm. inž. Antanas 
Mažeika, Liet. Bendruomenės 

4 — i — — — — 

apyl. pirm. R. Dabšys ir buvu
sių Balfo pirmininkų vardu — 
A. Dabšys. 

Pluoštą raštiškų sveikini
mų suglaustai suminėjo A. 
Nelsienė ir M. Butkienė. Nepa
gailėta gražaus pagyrimo, 
nuoširdžių linkėjimų ir pinigi
nių aukų. Tačiau jautriausiai 
publiką nuteikė ir giliai sujau
dino pirmininką, kai į sceną 
įkopė jo buvęs Lituanistinės 
mokyklos mokinys, dabarti
nis Lietuvių Studentų Sąjun
gos pirm. Gintaras Grušas; pa
sveikinęs Balfą jaunimo 
vardu, pasisakė, jog išmokęs 
Balfo darbus vertinti ir arti
mo meilę puoselėti dar mo
kyklėlės suole ir tai dėka mok. 
Pažiūros. Pasirodė ir pačios 
jauniausios generacijos atsto
vas, trylikametis Arius Jara-

9 d. pradėtos organizuoti siuntos, dino M. Naujokaitis. Progra-
• '• Tautos padėčiai krypstant 

beviltiškon pusėn, imtasi ju
dinti JAV vadovybę, prašant 
priimti tremtinius. Anot prele
gentės: „kiek Čia buvo važinė
ta, prašinėta, dirbta, rinkta". 
Pati prelegentė buvo siunčia- energijos visi >ms kartoms ir to-

mos pranešėja buvo A. Nel-
saitė. 

L.A. Balfo -~k. jubiliejinis mi
nėjimas jau praeityje, tačiau 
prisiminimas šios prasmingos 
šventės turėtų suteikti naujos 

C L A S S I F I E D G U I D E 

ma į Lietuvių apgyventas 
kolonijas, kur susirinkimuose 
aiškindavo esamą padėtį ir ne
retai susilaukdavo skaudžios 
kritikos iš padėties nesupran
tančių tautiečių. Ir, vis dėlto, 
Balfo pastangomis ir jo da r 
buotojų nepalaužiamu užsis 
pyrimu pagaliau atsivėrė bro
liškos široVs, o vėliau ir JAV 
durys platesnei emigracijai. 

Malonu buvo išgirsti prog
ramos vadovo prnešimus, ku
riuose skelbė aukotojų pavar
des ir pinigines sumas. 
Džiugu, kad neliekame abejin
gi ir čia įsikūrę nepamirštame 
savo garbės skolos Balfui, bet 
svarbiausia, nepamirštame ir 
padedame tiems, kurie dar vis 
kenčia skaudžius priespaudos 

liau kartu darbuotis artimo 
meilės gretose. 

M. B. 

r A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
Li«tuvių prekyba 

3304 W. 63 St. — TeL 778-9064 

R E A L E S T A T E 
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INDĖNU MISIJA 
RŪPINASI VAIKAIS IR SENELIAIS 
Beveik visai neturi pinigų. Reikalinga 
maldų ir aukų. Siųsti adr. 

FATHER McNEILL 
St. Bonaventūre Indian Mission 

Thoreau NM 87323 
KHXHXHK«HXrt> : H K K H M H K H « H X H K K 
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ADVOKATAS ALGIS GLAMBA 

4600 Sou< F ulaski Road 
TELEF. — 787-0603 

CMcago, Illinois 60629 
Valandos psgal susitarimą 
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E L E K T R O S 

IV KD1MAI — PATAISYMAI 
Turiu Chic&ros miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu sreitai, r&-
ra-ntuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Taiman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUiirUTIS 
>oooooooooooooooooooooooo<x 

Savininkas parduoda 51 j kamb. mūr. 
namą. 3 miegami, 2 vonios. Oro vė
sinimas. Mūr. garažas, šoninis įva
žiavimas. Apyl. 71-os ir Hamlin. 
Skambint po 6 vai. vakaro (angliškai) 
teL 767-0121. 

Marąuette Parke parduodamas 4-rių 
miegamų bungalo. 2 vonios. Centr 
oro vėsinimas. Agentai prašomi nesi
kreipti. 

Skambint teL 434-6422 

R E A L E S T A T E 

PROGOS — OPTOBTUNITIES 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D2IOVTNTMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis | Hermuą Dečk} 

TeL 585-6624 po S T*L vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

PARDUODAMA DOVANU 
KRAUTUVft—GIFT SHOP 

Marąuette Parko apylinkėje. Inven
torius ir įrengimai. Geros pajamos, 
galimybė dar pagerinti. $15,500. 
Skambint teL 476-6644 arba po 6:30 

vai vakaro teL 737-1363 

šunas. nešinas maža dėžute, nepriteklius. Tuo metu suau 
kurioje buvo 56.83 dol., su- kotą pinigų suma siekė mKsąaessassa&sssssssiBsšs&ąsssa 
rinkti mokinių. Salėje galima 3766.85 dol. Atskirai paminė- S I U N T I N I / 1 J L I E T U V Ą 

ir kitu? kraštus 
NEDAS, *059 Archer Avenue 

Chicago, IL 60632. TeL 927-5960 

buvo jausti, kaip apsalo publi
kos širdys; pasipylė katutės ir 
kažkas šūktelėjo: „Valio, mo
kyklos vadovė Polikaitienė!" 
Neabejotinai, šį jautrų mo
mentą galima priskirti pačiai 
tvirčiausiai senosios kartos 
darbų tęstinumo apraiškai. 

Akademijos užsklandoje žo
dį tarė A. Devenienė-Grigaitie-
nė. Tai buvo prisiminimų gi
jos, prie kurių reikėtų kiek 
sustoti. Visiems gerai žinoma 
pirmųjų ateivių atstovė, atsi
davusi Balfo kūrimo laikų dar
buotoja A. Devenienė-Grigai-
tienė pasakė tai, ko daugelis 
mūsų net nežinojome. Anais, 
stovykliniais laikais, kai susi
grūdę mažuose kambarėliuo
se bodėjomės savo likimu, 
(anot prelegentės), nebuvome 
pamiršti. Nors Balfas buvo 

tini Sinkiai iš Santa Monikos, 
kurie aukojo 1000 dol. irtai ne
be pirmą kartą; beveik kiek-
vieneriais metais šie dosnūs 
tautiečiai, stambiomis sumo
mis remia Balfą. 

Koncertą atliko solistės J. 
Čekanauskienė, V. Polikaity-
tė-Vilkienė ir pianistė R. Apei-
kytė. Įkandin sekė L.A. vyrų 
kvartetas, susidedąs iš R. Dab-
šio, E. Jarašūno, A. Polikai-
čio, akompanuojant Rimui Po-
likaičiui. 

Po programos buvo patiekti 
gardūs pietūs su Californijos 
vynu. Patarnavimas buvo 
greitas ir mandagus, todėl tie. 
kurie prakaitavo už tų sunkių -
virtuvės durų, nusipelnė pade Į' 
kos: šeimininkės A. Bužėnai-
tė, B. Dženkaitienė, A. Mitke-
vičienė, B. Venckienė ir O. 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžina 62 iki 80 metų 

P U S M E Č I U I 
$12SJOO Cbicagoje 

$ 9 7 . 0 0 
O i e e r o j e 
(15/30 10/UM) 

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

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dalo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(Tom of L*ke) 

Skambint 927-9107 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuom. 2 butai (2-jų ir 3-jų miega
mų) naujesniame name. Pečiai, šal
dytuvai. 67-tos ir Francisco apylin
kėje. Nuoma 275 dol. ir 350 dol. 
Skambint po 5 v. v. teL 585-3296 

WISC. DELLS ALL YEAR RETREAT 
l + aere secluded oak woods. yr. 
round neghbors, 5 yr. old home — 
cherry paneled great room w/field-
stone fire place, kitehen-dimng, 3 
bdrms., bath, uulity with pantry, 
wood/oil fumace, 24x24 garage. 
wood shed, lower Delis public ramp 
1 mile. $72,000. TeL 608-^356-6897 

St. John Fisher parapijoje, Evergreen 
Parke, parduodamas 3-jų miegamų 
namas. li£ vonios. įrengtas rūsys. 
Centr. oro vėsinimas. Arti mokyklų 
ir susisiekimo. Daug priedų. Susita
rimui apžiūrėt skambinkite 423-7483. 
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l t — 20 — 30% pigiau mokėsiu tu 
apdrauda nuo ugnies ir automobilio 

Marąuette Parke prie susisiekimo ir 
parko išnuom. nuo 15 d. birželio 5 
kamb. butas su šiluma, karštu van
deniu, pečiu ir šaldytuvu. Galimybe 
skalbti. Be vaikų ir gyvuliukų. Kai
na 380 dol. TeL 460-1545. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

S208L$ W. 95th Street 
x>oooooooooooooooooooooooo< 

IŠNUOM. naujai dekoruotas 5 kamb. 
(2 miegamų) butas 1-me aukšte, 71-os 
ir Mozart apyl. Tik suaugusiems. 
Skambint po 4 vai. popiet (angliškai) 
tel. 585-6481. 

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

įkurtas pokario Lietuvai rem- Žukienė bei jauni,-os padavė-
ti, greitai paaiškėjo, jog Vo- jai,-os ir visur „budrioji akis'' 
kietijos karo pabėgėlių sto
vyklose tūkstančiai tautiečių 
reikalingi greitos ir efektyvios 
pagalbos, todėl netrukus buvo 

— A. Pažiūrienė, kurios meniš
kos rankos apipavidalino 
programas bei puošė salę. 
Programas redagavo ir spaus-

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hot Springsf Ark. 

AUKSINIS 
J U B I L I E J U S 

Gegužės 25 d., šeštadienį, mū
sų kolonijos dvasios vadas kun. 
Petras Patlaba iškilmingai mi
nėjo savo kunigystės 50 metų ir 
savo 75 metų sukakčių jubilie
jų. Minėjimą pradėjo iškilmin
gomis pamaldomis dominin-
konių seselių koplyčioje. 
Iškilmingas Mišias laikė pats 
jubiliatas kun. P. Patlaba kar
tu su Arkansas diecezijos vys
kupu Andrew J. McDonald. 
Prie altoriaus pats vyskupas 
giedojo iškilmingą giesmę. 
Pamokslą sakė vysk. A.J. 
McDonald. Jis aukštai iškėlė ir 
didžiai vertino kun. P. Patla-
bos kunigystės nueitą kelią. Jį 
nušvietė savo pamoksle kaip 
didžiai pasiaukojusį savo pa
reigoms ir rpestingai atsida
vusį savo pašaukimui. 

Po pamaldų akademija ir 
vaišės buvo suruoštos salėje. 
Akademiją pravedė V*. Kibu-
rienė. Sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnai. Giedant Lietuvos 
himną, vyskupas A.J. Mc
Donald atsistojo prie mikro
fono ir kartu su visais giedojo. 
Keikia pastabeti, kad vysk. 
A.J. McDonald yra artimas ir 
didelis lietuvių draugas. Jis vi
sada dalyvauja Vasario 16, šv. 
Kazimiero ir kituose lietuvių jj=. 
tautiniuose minėjimuose. Jis su 
visais pažįstamais ar nepažįs
tamais sutiktais sveikinasi pa
spausdamas ranką ir ką nors 
reikšmingesnio pasakydamas. 
Tai labai vertingas lietuvių 
draugas. 

Solenizantas kun. P. Patla
ba susilaukė gausių sveikini
mų žodžiu ir raštu ir linkėjimų 
iš savo artimųjų, giminių ir pa
žįstamų. Pats reikšmingiau
sias sveikinimas buvo vysk. 
Andrevv J. McDonald. Pagrin

dinę ir reikšmingiausią sveiki
nimo kalbą pasakė kun. J. Bo-
revičius iš Chicagos, 111. Jis 
pažymėjo, kad kun. P. Patlaba 
daug širdies ir meilės įdėjo į 
jaunimo auklėjimą, nes jis ge
rai suprato, kad jaunimas yra 
tautos ateitis. O tam kun. Pet
ras skyrė visas savo jėgas ir vi
są savo laiką, pasiekė puikiau
sių savo darbo vaisių. 

Trumpa kun. Petro Patlabos 
biografija yra tokia. Gimė 1909 
m. gegužės 1 d. Varsėdžiuose, 
Kaltinėnų valsč., Tauragės ap
skrityje. Pradžios mokslus išė
jo namuose, toliau mokėsi gim
nazijoje — Telšių ir kitose. 
Kunigų seminariją baigė Tel
šiuose ir vysk. J . Staugaičio 
1934 m. gegužės 26 d. buvo 
įšventintas kunigu. Vikaravo 
Kuršėnuose, vėliau mokytoja
vo Skuodo ir Telšių gimnazijo
se kapelionu. Be tiesioginių 
kapeliono pareigų dėstė lotynų 
kalbą. Klebonavo Pikely ir 
Rietavos parapijose. 

Sovietams okupavus Lietu
vą, pasitraukė į Vokietiją. 
Tuebingeno universitete stu
dijavo pastoralinę teologiją. 
Daug dirbo su jaunimu įvairio
se lietuvių stovyklose. Jauni
mas ir kun. Patlabos gyveni
mas yra vienas ir tas pat. 
kuriam jis atidavė savo jauną
sias jėgas. O rezultatas puikus 

ir pasigėrėtinas, nes jo auklėti
niai dabar užima visuomenėje 
vadovaujančias pareigas. 

.,Kas tave patraukė į kuni
gystę". Buvo mano klausimas. 
Į tai jis atsakė: „Tą nulėmė ma
no senelio linkėjimas, kad vie
nas iš mūsų šeimos būtų kuni
gas". Taip ir įvyko. Atseit, yra 
pagrindo tikėti, kad žmonių no
rai išsipildo. 

— Kunige Petrai, kaip pašte 
bėjau, tamsta daug dirbai su 
jaunimu, sakyk kas tave pa 
traukė prie jaunimo, — buvo 
mano antras klausimas? 

— Jaunimas yra mūsų atei 
tis, kokį mes turėsime jauni s 
mą, tokia bus ir mūsų tautos S 

KELIONES I LIETUVA 1984 m. 
1 SAVAITLS KELIONES 

(Maskva, Vilnius, Maskva) 
Birželio 10; Birželio 17; Chicaga 
Liepos 22 ir Rugpjūčio 19 . . . $1530.00 
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 . . . . $1310.00 
2 SAVAIČIŲ KELIONES 

(Maskva, Vilnius, Ryga, Maskva) 
Gegužės 13 — Gegužės 27 . . $1485.00 
Liepos 09 — Liepos 23 . . . . $1800.00 
Rugsėjo 17 — Rugsėjo 30 . . . $1527.00 
Rugpjūčio 05 (su Roma) . . . $2050.00 

Registracija, informaciją ir V">šiūro8: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BURE AL 

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

TeL (812) 288-9787 

New York 
$1360.00 
$1140.00 

$1315.00 
$1600.00 
$1315.00 
$1880.00 
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V A L O M E 
KĖLIMUS D5 BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

2EM£ WISCONSINE. 110 mylių nuo 
Chicagos ir 30 mylių nuo Madisono, 
gerai įsikūrusioj vietovėje, ant kalno 
apaugusio ąžuolais, 2.5 akro žemės, 
kuri gali būti padalinta j 4 didelius 
sklypus. Vieta tinkama nuolatiniam 
apsigyvenimui, statymui poilsio vie
tos arba investavimui. Kaina priei
nama. Skambinti (305) 747-2875 po 
5-os valandos. 

Beverry Shores, Indianoje, parduoda
mas mūr. 2-jų šeimų namas (naujas). 
Pusė akro sklypas. 2 garažai. Netoli 
ežero. Kaina 88,500 d»l. Skambint— 
21»—879-0151. 

LEMONT, ILL. Savininkas parduoda 
vieno ir 2-jų akrų sklypus. 

Skambint (312>—257-5967 

iiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave.—778-2233 
• inii iuninuiti iiiiiiimiiimiiniiiuM 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood — TeL 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
0<>CKXX>00<>00<K><XX><>00<>0<>0<>CK> 
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L E M O N T 

Gražus "raised ranch" namas. 4 mie
gami, 1 % vonios. Uždaras porčius. 
$94,500. 

3-jų metų 
gami. 1 % 
židiniu. 2 
$96,500. 

senumo "bi-level" 3 mie-
vonios. Šeimos kamb. su 
maš. prijungtas garažas. 

» • • • • • • • • • * • « • • « • • • • • • • • « • 
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ateitis. Tad skirti tautai jauną S 
šias jėgas ir dirbti Dievui ir te- s 
vynei yra aukščiausias mūsų £ 
visų tikslas. Tas darbas manę? s 
neapvylė . Aš džiaugiuosi g 
pasiektais darbo vaisiais. § 

Kun. Patlaba yra švelnaus 5 
būdo, visų mylimas ir laukia- \ 
mas. Jo sodyboje Šiluvoje mie
lai visi lankosi, kurie šiaip yra 
nustumti nuo lietuviškos bend 
ruomenės. Čia visiems ir visų 
pažiūrų žmonėms yra užtekti
nai vietos laisvai bendrauti su 
visais. Be to. kun. Patlaba yra 
diplomatinė asmenybė, kuri vi 
sada ir kiekviename reikale su 
randa salamonišką sprendi 
mą. 

Šį taip puikų minėjimą ir vai 
šes suruošė vietos organizaci
jos ir pavieniai asmenys. 

- sčgs 
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JAY DRUGS VAISTINĖ I 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 f 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 | 
ŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI S FANNTE MAY § 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS Ę 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas = 

Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. = 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vakarą E 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
3501 W. 69 St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI l LIETUVA 
TeL 925-2787 

Vytautas Valantinas 

R E A L • S T A T E 

UMIUIIIUlIlIlIlIlr 
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MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tes. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636 2960 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

Lemonto miestely 4 miegamų namas. 
2 maš. garažas. 1 y2 vonios. Aptver
tas kiemas. $68,000. 

LOCKPORT — SMITH ROAD 
10 akrų ūkis — 4 miegamų aluminum 
apkaltas namas (reikalingas remonto 
viduje). 2 ganyklos. Kaina $130,000. 

PECK REAL ESTATE 
Tel. 257-5883 

miimiiiiiiiiimmmmiimmiiiiiiiiiiiMi 
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Nemarumo problemą įtikinimai sprendžia ir Europos 
likimo pranašystę atidengia rašytojo NOVALIO iškilus 

kūrinys 

H I M N A I N A K Č I A I 
LR KITI RINKTINIAI RASTAI 

Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio priedu. 

Vertė A. Tyruolia, iliustravo dail. A Korsakaitė-Sutkuvienė, 
išleido M. Morkūnas. Kietais drobės viršeliais, kaina $6.00 

M O V I N G 
iERĖNAS perklausto baldus ir Mtus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

Gaunama DRAUGE ir pas knygą platintojus. 
J 

DAfTONA BEACB, FLORIDA 
baigiami statyti „Atimtie Viltas44 Oi«<Umiinium Townhoaae 
batai,-. 3784 S. Atlantic Ave, Daytona Beach, Florida. 
Erdvūs kambariai; visi butai su keturiais balkonais ir dvi
gubu garažu — skersai gatvę nuo pajūrio. Per priekinius 
langus netrukdomas vaizdas j jūrą; per užpakalinius — į 
žaliuojantį Hslifaxo slėnį 

Kainos prieinamos. Skambinti vakarais ir savaitgaliais — 
1—S1&-42.V7160 
JONAS STANKUS: P.O. Box 728, Daytona Be&ch FL. 32029 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairiu atstumų 

TeL 376-1882 a r t a 376-5996 

X X K X X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St.. tel. 776-1486 

X X X X X ) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C 

Atdari apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

5187 S. ARCHER AVENUE 
Archer Pasididžiavimas 

12% už nustatytą paskolą Naujas 3 
butų mūr. namas. Po 3 miegamus ir 
VĄ vonios 1-me «r 2-me aukšte, ir dai
lus 2-jų miegamų kamb. "garden" ba
tas apačioje. 3 sazo boileriai Aukštos 
nuomos. Tik keletą žingsnių iki au
tobuso. Arti Jewel ir Dominick krau
tuvių ir banko. Priedai. Skubėkite. 

3818 W. 63rd Place — 3-jų miega
mų mūrinis. Modern virtuvė ir vo
nia. Jrengtas rūsys, su baru 50 p. 
sklypas. Reikmenys Labai švarus. 2 
maš. garažas. Pasiskubinkite, nepra
leiskite progos už šią kainą — tik 
455,900. 

No. 884. 53-CIA IR NEWLAND 
2-jų butų, 2 ir 3 miegami. "Custom" 
spintelės. 2 židiniai. 2 maš. garažas. 
60 p. sklypas. 1 blokas iki Archer 
Ave. autobuso. Skubėkite. 

No. 900. 57-TA IR KENNETH. 
5 miegamų mūrinis. 29 m senumo. 
Įrengtas rūsys. Naujesnis 2 maS. ga
ražas. Centrinis oro vėsinimas. Pa
skubėkite. Skambinkite. 

AR NORITE PARDUOTI ? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefomi. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus Me* 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

CVBRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

• • • • • • t i i K i i i i f i i M a t i . , , , , , , , , , , , , , , , 



Memphi8. Ten., lietuviai, susirinkę savo tarpe. Iš 
kairės: Don Sturmer, Eric Sturmer, Birutė 
Sturmer, dr. Jonas Kašubą, Rūta Kafiubaitė, 

Lilian Kašubienė, Tomas Kasuba, Aldona Klei-
naitienė ir Juozas Kleinaitis. 

MOŠŲ KOLONIJOS! 
Memphis, Tenn. 

sielą 8v. Mišias aukojo ir 
pamokslą pasakė kleb. kun. A. 
V o l u n g i s . Giedojo Šv . 

Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vargonais palydėjo 
vargonininkė O. Keršytė. Po 
Mišių sugiedotas Lietuvos 
himnas. Nulydėtas j Notre 
D ame kapines amžinam poil
siui. Cia paskutinį religinį 
patarnavimą atliko kleb. kun. 
A. Volungis. Šauliai ir saulės 
gausiai dalyvavo pamaldose, 
laidotuvėse ir palydėjo į kapi
nes kartu su atstovais Lietuvių 
Labd. draugijos, kuriai a.a. K. 
Prapuolenis priklausė. 

Prapuolenių šeima visus 
laidotuvių dalyvius pakvietė 
gedulo pietums į Šv. Kazimie
ro parapijos salę . 

Nuliūdime pasiliko: žmona 
Marcelė Prapuolenienė, kuri 
būdama ligonė negalėjo daly
vauti savo mylimo vyro laido
tuvėse. Du sūnūs — Stasys ir 
Vytautas su šeimomis; keturi 
vaikaičiai, vienas provaikai
tis ir kiti giminės. 

Viešpaties ramybėje ilsėkis, 
mielas broli Kazimierai, o mes 

Tavo idėjos broliai ir sesės DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 9 d. 
šauliai -ės liūdime, kad pasui- — — • — — — ^ — — ^ ^ — — — — — — — — — ^ — 
ko tuščia vieta, o dar per 
Vasario 16-tosios minėjimą 
Tavo rankos tvirtai suspaudu-
šios nešė Lietuvos vėliavą. H B r a n g i a m d r a u g u i 

j M • A . f A. PETRUI BRUČUI 
mirus, nuoširdžiausia užuojauta jo sū
nums Algiui ir Romui su šeima. 

SOFIJA ŽIURAITIENĖ 

tutuiiiuiniiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
KURIAM GALUI MOKĖT 

D A U G I A U ? 
PDUCDAMI NAUJUS AK VARTOTUS 

AUTOMOBIIJUS SUTAUPYSITE 
Mt IKI 11,000 

i Cf i ryslel LeBaron Medallionr 
~ — - ^ - d r ' C o u p e . \ J 

1AI2EUS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

-U WILL LKE US" 
4030 ARCHER — 847-1515 

iiiiiiimiiiiiiiiiimiiimmiiiiiimiiiiiiiiui 

L I E T U V I Ų 
S U S I B Ū R I M A S 

Kudirkos šaulių kuopą, įstojo į 
jos eiles. 10 metų buvo 
vicepirmininku. 1975 m. 
Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinės pirm. inž. J. Stašai-

_ tis už atliktus darbus Lietu-
Cia yra maža lietuvių ko- vai, Lietuvos Šaulių Sąjungai 

lonija, — tik trys šeimos. Jie Lietuvoje ir tremtyje, K. 
kai kada susirenka su savo Prapuolenį apdovanojo PLK 
vaikais. Vaikams papasakoja Mindaugo sidabriniu medaliu. 
apie tolimą kraštą — Lietuvą. 1982 m. dr. Vinco Kudirkos 

Tokia proga buvo vasario 16 šaul ių kuopa ileamečiui 
d. Gal yra plačioj apylinkėj ir v i c e p i r m i n i n k u i , g a r b ė s 
daugiau lietuvių. Jie norėtų su šauliui už nenuilstamą šauliš-
didesniu skaičiumi bendrauti ką darbą surengė pagerbimą. 
ir susižinoti. Jų tėvai protar
piais juos aplanko ir džiaugia
si šiltesniu klimatu negu Chi-
c a * ° i - J. Jk. 

Worce8ter, Mass. 
I Š L Y D Ė J O M E A.A. 

KAZĮ P R A P U O L E N Į 

Gegužės 23 d. Worcesterio 
miesto ligoninėje mirė sava
noris kūrėjas, Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos Gar
bės narys a.a. Kazys Prapuole
nis, 85 metų amžiaus. 

Velionis gimė Suvalkijoje, 
netoli Kudirkos Naumiesčio. 
1914 m., prasidėjus Pirmajam 
p a s a u l i n i a m karu i , K. 
Prapuolenis su tėvo arkliais ir 
vežimu buvo paimtas į gurguo
lę, o vėliau į rusų kariuomenę. 
Buvo sužeistas. Nuvežtas 
ligoninėn į Petrapilį. Rusijoje 
pergyveno revoliucijos laiko
tarpį. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 
Nors buvo paskelbta Lietuvos 
nepr ik lausomybė , Lietuva 
buvo priešų teriojama ir reikė
jo nuo jų gintis. Pradėjus 
organizuoti Lietuvos kariuo
menę, Vilkaviškyje įstojo 
s a v a n o r i u besikuriančion 
L i e t u v o s k a r i u o m e n ė n . 
Išvarius visus priešus pradė
tas Lietuvos atstatymo dar
b a s . Prie š io darbo K. 
Prapuolenis daug prisidėjo, 
ypač geležinkelių atstatymo 
srityje. 1931 m. Susisiekimo 
ministerijos buvo paskirtas 
visų Lietuvos geležinkelių 
plačiųjų ir siaurųjų, krovinių 
i škrov imo, pakrovimo ir 
perkrovimo inspektorium. 
1935 m. Geležinkelių valdybos 
apdovanotas Lietuvos atgimi 

Kuopos pirm. A. Zenkus 
kuopos vardu įteikė iš Lietu
vos parvežtą dovaną ir kuopos 
scarbės šaulio ženklą. A.a. K. 

Prapuolenis šaulių idea
lams pakinko ištikimas iki 
mirties. Ligos patale būda
mas rūpinosi ir sielojosi 
kuopos reikalais ir darbais. 

V e l i o n i o k ū n a s buvo 
pašarvotas laidotuvių direk. 
Kazlausko šermeninėje. Prie jo 
karsto stovėjo Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos garbės 
sargyba. Gegužės 25 d. įvyko 
ats i sve ik in imas . Pravedė 
kuopos vicepirm. K. Cėsna, 
kurį šauliški idealai su a.a. K. 
Prapuoleniu jungė dar laisvo

je Lietuvoje. Jiedu stengėsi 
tuos idealus įgyvendinti, dirb
dami Kybartų šaulių kuopoje. 
Vėliau, Lietuvą užgriuvus 
skaudžioms nelaimėms, K. 
Čėsna ir K. Prapuolenis 
šauliškus idealus pernešė per 
A t l a n t ą . Kuopos vardu 
atsisveikinimo žodyje primi
nė, kad a.a. K. Prapuolenis 
daug padėjo besikeliančiai 
Lietuvai. Savo duoklę tėvynei 
Lietuvai ir Lietuvos Šaulių 
Sąjungai pilnai atidavė. Mes 
pasigęsime tavęs, Kazy, bet 
Aukščiausio valia visiems 
keliauti į amžinybę. Tebūna 
Tau lengva laisvos Amerikos 
žemelė, nes nebuvo lemta Tau 
sugrįžti į tėvynę Lietuvą. 
Worcesterio LB apylinkės var
du atsisveikinęs pirm. St. 
Rudys apgailestavo, kad 
netekome tauraus lietuvio, 
savanorio-kūrėjo, kuris atli
kęs savo gyvenimo paskirtį, 
baigė žemiškojo gyvenimo 
kelią. Trakų šaulių rinktinės 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
\ų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tu* reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvktad. vakarais iki 9 vai. 

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

STASYS R A Š T I K I 8 

LIETUVOS LIKIMO KELIAIS 
I Š M A N O U 2 R A S Ų 

IV tomas 
Šis leidinys jau seniai daugelio skaitytojų buvo laukiamas 
pasirodant. Knygoje sutelkti jo užrašai Štai kaip autorius 
skelbia Įvado vietoje: "Šioje knygoje, kaip ir kitose, ne
noriu nieko peikti, nei girti. Rašau "sine irea et studio" — 
be šališkumo, nes tik tuo keliu galima pasiekti istorinę tie
są, ar bent priartėti prie jos". . . 

Išleido Akademinės Skautijos leidykla, Chicago 1982 
m. Kaina su persiuntimu $20.00. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, Ą5+5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar pridada $1.26 valstijos mokeaCio. 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomon, Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
MM S. PulasJd RcL, Chicago 

PHONE — 581-4111 

isMiiitiHiiinniiiiiiimiimiiiiimiimiimi 

: 233-2257 561-4343 1 
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SOPHIE BARČUS 
RAMO H M M VALANDOS 

Listurfai kalba Mtadieaiais ir sek 
•adsntals aut 8:30 iki 9:30 vai ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
TraaaUojam ii auosavoc studijos Mas 
tjMtfta Pk., radėja Aldona Daukus. 

CMeaca, IL fl0«t 

TaL 77SV1MI 

**Ą m &* 

Simon Travel 
nauju pavadinimu 

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Liepos 24 Rugsėjo 4 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!! 
Liepos 4 

Rugpjūčio 9 

Spalio 2 
Gruodžio 19 

VIENOS SAVAITĖS r\ L iepos 10 

L 

Rugsėjo 10 
Spalio 2 

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų. 

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
m sutvarkant dokumentus iškvietimams 
m nuperkar.t automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje 
m tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejai garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas 

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu: 
1576 Bloor St.VV., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus) 
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR 
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon 

mo Laisvės medaliu ir auksiniu vardu kalbėjo vice-pirm. E. 
laikrodžiu. 

1921 m., Kybartuose įkūrus 
šaulių kuopą, K. Prapuolenis 
ne tik įstojo į jos eiles, bet 
rinko aukas iš geležinkelio 
tarnautojų, už kurias pirko 
kariuomenei šautuvus. i940 
m. komuni s t inės Rusijos 

Meilus, Sr. apie savanorį-kūrė-
ją a.a. K. Prapuolenį, kurį 
negailestinga mirtis išplėšė iš 
mūsų šauliškų gretų ir jo 
troškimas parnešti šaulių 
vė l iavą į Lietuvą, deja, 
neišsipildė. 

Gegužės 26 d. a.a. K. 
raudonos armijos tankams Prapuolenio kūnas buvo nuly-
8 u t r i u š k i n u s L i e t u v o s dėtas į Aušros Vartų parapi-
Nepriklausomybę buvo iš 
tarnybos atleistas. Už nuopel
nus Lietuvai ir Lietuvos 
Šaulių Sąjungai prezidento 
A n t a n o S m e t o n o s aktu 
apdovanotas Šaulių 2vaigžde. 
Yra gavęs ir daugiau apdova
nojimų laisvoje Lietuvoje ir 
tremtyje atkūrus Lietuvos 
šaulių Sąjungą. Šauliu išbuvo 
63 metus. 

1944 m. su šeima pasitraukė 
į Vokietiją. 1951 m. atvyko j 
A m e r i k ą ir a p s i g y v e n o 
Worcestery. 

1971 m., įkūrus Dr. Vinco 

jos bažnyčią, kurioje už jo — 

Kelias į altoriaus garbe 
j . VAIŠNORA. mc 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinė* Poatuliacijoa leidiny* 
lMDm. 

Kaina su persiuntimu $100 

Gaunama DRAUGE-

ftŽl micllcincl Fcdcral 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9-00 

HUM HŪU9* 
IfNDER 

A f A. ALBINAI LUKAŠEVIcIENEI 
mirus, vyrui KAZIMIERUI, dukteriai BIRUTEI su vy
ru DAVTD EARLE reiškiame gilią užuojautą ir drau
ge liūdime. 

EUGENIJA PAKAUSKIENĖ 
MILDA ir WALTER STECHYSHYN 
SU DUKRELĖMIS 
STASYS ir ESTHER PAKAUSKAI 

A. f A. 
ONAI DOVYDAITYTEI-MALKO 
mirus, širdingą ir gilię užuojautę jos 
vyrui Andriui reiškia 

IRENA IR JURGIS OKUNIAI 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 9 d. 

x P re l . Ledas Tulaba, Sv. 
Kazimiero kolegijos rektorius 
Romoje, buvo atvykęs į Chica-
gą ir visą savaitę įvairiais rei
kalais lankė savo pažįstamus 
ir įvairius pareigūnus. Pas 
vysk. V. Brizgį ir Šv. Kry
žiaus seseles birželio 7 d. prel. 
L. Tulabai buvo priėmimas jo 
kunigystės 50-ties metų su
kakties proga, šeštadienį, bir
želio 9 d., svečias išvyksta į 
Detroitą. Paskiau dar lankys 

Philadel-

x J a u n i m o s t o v y k l o s re
gistracija vyks šį sekmadienį, 
birželio 10 d., tarp 10 vai. ryto 
iki 1 vai. popiet, Ryšių centro 
kambaryje, Jaunimo centre. 

x L i e t u v i ų I s to r i jos drau
gijos nar ių ir jų bičiulių susi
rinkimas bus birželio 14 d., 
ketvirtadienį, A. Rūgytės bu
te. Bus paminėti trėmimai, 
apie kuriuos pranešimą pada
rys Alicija Rūgytė. Visus kvie
čiame dalyvauti. 

x K u n . d r . J o n a s Velut is , 
šiuo metu gyvenąs West Pul-
mane, 111., parašė laišką „The 
Chicago Catholic" savaitraš
čiui apie išpažinties patogu
mus ir nepatogumus atlikti 
šeštadieniais. Laiškas buvo iš-

Torontą, Bostoną, Philadei- g p a u 8 d i n t a s birželio 8 laidoj 
phiją, Washingtoną ir kitas 
su jo reikalais susijusias vie
toves 

x K r i s t i n a G r a ž i e n ė , R. 
Ph., mūsų garbės prenumera-

x Jėzuitų koplyčioje jubi- tore ir rėmėja, grąžino lėšų tel-
liejines šv. Mišias atnašaus šį kimo vajaus laimėjimų šaKne-
sekmadienį, birželio 10 d., 12 les su 25 dol. auka. Labai ačiū. 
vai. kun. Petras Patlaba, at 

vardu su abiturientais atsis
veikino A. Rūbas, 7 kl. moki

nys. 
Auklėtojui ir direktoriui abi

turientai įteikė po dovanėlę — 
šv. Kazimiero medalį. O visi 
abiturientai gavo po albumą, 
papuoštą vyčiu, lietuviška 
juostele, o viduje — direkto
riaus kalba, vieta atestatui ir 
dvi nuotraukos — mokytojų ir 
klasės. Toliau galės patys al
bumą užpildyti lietuviškos 
veiklos nuotraukomis. 

Kitų klasių auklėtojai išda
lino savo mokiniams pažymė-

das Kulys džiaugėsi, kad jie 
buvo drabštūs, geri mokiniai 
ir linkėjo tokiais būti ateityje. 

Mokyklos sena tradicija — 
išeinantys aštunto skyriaus 
mokiniai perduoda raktą, ant 
kurio pritvirtintos metalinės 
plokštelės, žyminčios kiek vie
nerių metų baigusiųjų skai
čių. Nuo 1965 metų pavasario 
iki šių metų baigė 572 moki
niai. Raktą perdavė aštunto 
sk. mok. Robertas Kulys ir 
Laura Stakėnaitė, priėmė 7 
sk. mok. Rimas Gaižutis ir 
Rasa Dudėnaitė, linkėdami 

l l l lu s a v u j_uvn»ii»».»~— z ^ . i • • 1,1 
iimus į sceną iššaukdami pir- baigusiems visokiausios klo-m u o s i u s m o k i n i u s i r 
apdovanodami juos A. ir J. 
Vasiukevičių nupirktomis 
knygomis (M. Griniuvienės 
„Dingusio gintaro paslap

ties ir žadėjo būti gerais mo
kiniais 

Mokyklos vedėja Bronė Pra-
puolenienė, sveikindama aš
tuntokus, dėkojo Tėvų kotni-

tis"). Pirmaisiais baigė 5 kl. R. tetui už rūpinimąsi mokyklos 

Marąuette Prko Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos lituanistinę mokyklą baigę mokiniai. Iš kai
rės: Laura Stakėnaitė, Judita Urbaitė, Robertas 

Kulys, mokyt. Rūta Jautokienė, Bronius Fabijo
nas Jūratė Jankauskaitė ir Vaiva Vėžytė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Naudžiūtė ir V. Paulius, 6 kl. 
Vida Damijonaitytė, 7 kl. E. 
Glavinskas ir 8 kl. V. Liulevi-
Č1U8. 

Po trumpos pertraukos toje 
pačioje salėje įvyko vaišės, pa
ruoštos abiturientų motinų ir 
tėvų komiteto, kuriam gražiai 
ir sumaniai vadovavo J . Viz-

egzistencija, Lakštai Vėžienei 
už „Vyturėlio" redagavimą, 
Danutei Bindokienei už per
rašymą. 

Aštunt kų vardu atsisveiki
no Vaiv. Vėžytė. J i džiaugė
si, kad mokytojos mokė, o tė
vai juos skatino, nežiūrėdami 
jų kaprizų. Ypatinga padėka 

vykęs iš Hot Springs Ark.Su 
juo kartu laikys šv. Mišias ir 
jo kurso draugas kun. Anta
nas Račkauskas, atvykęs iš 
Brooklyno, N. Y. Jie yra įšven
tinti prieš 50 metų — 1934 m. 
gegužės 26 d. Telšiuose. Jų ar
timieji, buvę mokiniai ir para-
piečiai juos pagerbs Jaunimo 
centro salėje tuoj po pamaldų. 
Tai rengiama ypač. kun. Pet
rui Patlabai, nes jis anksčiau 
ilgai yra dirbęs Cicero Šv. An
tano parapijoje ir su lietuviš
komis organizacijomis. Chica-
goje gyvena jo sesuo ir brolis 
su šeima. 

x Vincas Stanislovait is 
jau kuris laikas serga ir guli 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Šei
mos ir dr. A. Prunskienės prie-

x I n ž . J a u n u t i s L i n a r t a s , 
arch. Vytautas Rėklaitis,Povi-
las Sodeika ir Jonas Pileckis 
birželio pradžioje išvyko porai 
savaičių į Kanadą. 

x L o r e t t t o l i gon inė prisi
jungė prie bendrų Amerikos li
goninių pastangų sumažinti 
gydymo išlaidas ligoniams. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
girda Besivaišinant dar dau- šių metų mok. Rūtai Jauto-
jriau kaip valandą pabendrau- Menei, kuri mokėjo juos pn-
ta, pasikalbėta. 

P . R. 

AUKŠT. LIT. MOKYKLA 
IŠLEIDO TRISDEŠIMT 

TREČIĄ LAIDĄ 
Chicago8 Aukštesnioji Ii 

Dariaus Girėno mokyklos ved. perskaitė mokytojų tarvbos 
J. Plačas ir Ped. iit. instituto posėdžio protokolo ištrauką, 
atstovas Br. Juodelis. Abit. iškviesdama abiturientus at-
Tomui Stroliai priiariant akor- siimti atestatus. Juos gavo: 
deonu, iškilmės pradėtos Ame- Silvija Bichnevičiūtė, Lina 

įydymo išlaidas ligoniams. Chicagos AuKSiesnioji u- aeonu »"™° v""~V"TJ Grigaityte Paulius Juozaitis, 
S e mėgins įvesti .pro- tuanistiko*.mokykU. b £ e h o 2 ^ 1 ^ ™ * ™ \ S S f f S U - Boydstun, Ve-
gramą, kurią praktikuos kitos d., šeštadieni, turėjo iškilmin- vokacųą suka l i ; 
ligoninės 

x V y t a u t a s P l u k a s iš San
ta Monicos, Californija, yra 
priimtas oficialiu Los Angeles 

Kidykas. 
Iš dir. J. Mae.iionio apys-

kaitinio praneširr o paaiškėjo, 
kad mokykloje dirbo 10 moky-

gas trisdešmt trečiosios abi
turientų laidos išleistuves ir 
visos mokyklos mokslo metų 

priimtas oficialiu Los Angeles užbaigimą 11 vai. Jėzuitų _ _ j 
mieste vyksiančių Pasaulinės k°Ply*">je b u v o Sv- M lJ l 0 8< k u " tojų: dir. J. Masilionis dėstė 
Olimpiados tarnautoju. Dar- n a s ateiaSavo ir abiturien- iįetuvių k., G. Antanaitytė -
bas savanoriškas, neapmoka- t a m s b e i m o k s l ° m e t H P a b a*-
mas, tęsis nuo liepos 14 iki į P a t a i k y t ą pamokslą 
rugpiūčio 17 dienos 

x J u o z a s Pul t inavič ius , 
žiūroje ligonis pamažu sveiks- Omaha, Nebr., mūsų nuolati 
ta ir tikisi greitai išeiti iš 
ligoninės. 

x E. J a s i ū n o paruošta 
k n y g a apie žymiuosius lietu
vius Atlanto nugalėtojus — la
kūnus S. Darių ir S. Girėną 
„Darius ir Girėnas 1933-1983". 
Su ja supažindinimas buvo pe
reitą sekmadienį Liet. Tauti
niuose namuose. Knyga gau
s ia i i l iustruota, parašyta 
angliškai ir lietuviškai, dide
lio formato ir gražiai išleista. 
Ji jau pradedama platinti. 

x Z i n a Mackev ič ius , 
Chicago, 111., žinodama ne
lengvą lietuviškos spaudos pa
dėtį, pratęsė "Draugo" prenu
meratą su 20 dol. auka Z. 
Mackevičių skelbiame garbės 
prenumeratore, o už palaiky
mą lietuviško žodžio nuošir
dus ačiū. 

Danu tė Mitkienė, Los 

nis ir nuoširdus rėmėjas, grą
žino laimėjimų šakneles, pri
dėjo 20 dol. auką su laikraščiu, 
kuriame siūlo visoms lietuviš-

pasakė kun. J . Kidykas, buv. 
mokyklos kapelionas. Koply
čia buvo pilna mokinių, jų tė
vų bei svečių. 

Pamaldoms pasibaigus, abi
turientai, nešdami gyvų gėlių 
puokštę, vadovaujami dir. J . 
Masilionio ir auklėtojo Dovo 

koms kolonijoms „Draugo" 75 Šaulio, ir kitos klasės su savo 
m. jubiliejaus proga pravesti mokytojais gražioje eisenoje 
lėšų rinkimo vajų. Tiki, kad 
tai pavyktų, o Marijonams ne
reikėtų pridėti savų pinigų. 
Labai ačiū už auką ir geras 
idėjas, kurias būtų galima įgy
vendinti. Žinoma, tik reikia 
gerų norų 

Lietuvos istoriją :r visuomeni
ni ugdymą, E. Bielskienė — 
Lietuvos geografiją, R. Čer
nius — lietuvių lit., V. Dundzi-
la — tikybą, D. Eidukienė — 
lietuvių k. ir iit. bei grožinį 
skaitymą, R. Jautokienė — lie 
tuvių k. ir gr. skaitymą, N. Pu-
pienė — taut. šokius, F. Stro-
lia — dainavimą ir Dovas 
Šaulys — Lietuvos istoriją. 

Mokykloje nuo jos įsikūri
mo 1950. III. 11 ligi dabar dir 

Marius Katilius Boydstun, Vė
jas Liulevičius, Natalija Mac 
kevičiūtė, Ingrida Naudžiūtė, 
Darius Rūbas, Tomas Strolia, 
Tadas Stropus, Rūta Tamo
šiūnaitė, Aras Tijūnėlis ir Dai
va Vizgirdaitė. Jaudinantis 
momentas buvo, kai Tadas 
Stropus, tik gavęs atestatą, čia 
pat paprašė leisti viešai pade- . 
koti D. Eidukienei ir D. Šau- puolenienė pasveikino visus, 
liui, kurie jam labai daug pa- Mokiniai įžygiuoja į salę, neš-

MARQUETTE P A R K O 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA 
Gegužės 24 dieną aštunto 

skyriaus mokiniai, mokyto
jos, tėveliai ir jų svečiai rin
kosi į Švč M. Marijos Gimi
mo p a r a p i j o s b a ž n y č i ą 
gegužinių pamaldų. Pagarbi
nę Mariją, padėkoję už globą 
per visus mokslo metus, sku
bėjo į mokyklos salę, į išleis
tuvių iškilmes. 

Mokyklos vedėja Bronė Pra

dėjo. 
Abiturientus, gavusius ates

tatus, pirmiausia sveikino di
rektorius, linkėdamas būti są-
m o n i n g a i s l i e t u v i a i s 
Amerikoje, kalbėti už Lietuvą, 
dirbti Lietuvos naudai, nesi
gėdyti su lietuviais kalbėti lie-

bo 74 mokytojai, iš jų 13 jau tuviškai. Klasės auklėtojas D. 
mirę. Mokyklą baigė, įskai- Šaulys savo kalboje prisiminė 

x E . V a s y l i ū n i e n ė , Somer- mas pagarbą žuvusiems dėl 
ville, Mass., mūsų bedndradar- Lietuvos laisvės ir iškeldamas 

nuėjo prie žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės paminklo Jauni
mo centro sodelyje. Abit. Ma- ,„„_ , 

* * I l l i l C . * » i v j n ; i \ j u Kss^.m.-^^y e _ _ _ _ ^ _ 
rius Katilius Boydstun pasakė tant ir dabar baigiančius, 922. iš viso darbo lituanistinėje mo-
gražią ir išmąstytą kalbą pri- T§ j ų 15 yra m i rę. 1934 m . sau- kykloje sunkumus ir prasmę, 
mindamas sunkią dabartinę sį0 ^ <j. mirė dr. Kazys Mar- pažymėdamas, kad čia moko-

tinkus, XVII U968 m.) laidos * * 
Lietuvos padėtį, pareikšda-

bė, rėmėja, Albert J . Naudžiū
nas, Boston, Mass., įvairiomis 
progomis atsiuntė po 25 dol. 
dienraščio paramai. Abiem rė
mėjams tariame nuoširdų 
ačiū. 

x I r e n o s Ve lecky tės Ba
l e to ir P i a n o Studi jos meti
n i s k o n c e r t a s įvyks š. m. bir
želio mėn. 16 d., šeštadienį, 7:00 

Angeles, Cal., artima „Drau- vai. vak. Jaunimo Centre. Pia 
go" bendradarbė, grąžino lėšų n į n o m o k i n i a i užims trumpą 

abiturientų pasiryžimą ir to
liau eiti lietuviškuoju keliu. 
Giedant „Marija, Marija", 
Paulius Juozaitis, asistuoja
mas L. Grigaitytės ir R. Ta
mošiūnaitės, padėjo gėles prie 
paminklo. Svečiams ir kitų 
klasių mokiniams einant į vi
dų, abiturientai nusifotogra
favo su mokytojais, Tėvų ko
miteto nariais, vicekonsule ir 

abiturientas. Mirusieji moky
tojai ir absolventai buvo pa
gerbti susikaupimo minute. 

Per mokslo metus mokykla 
viešai pasirodė keturis kartus: 
per tradicinį vakarą, kuris bu 

masi tokių dalykų, už kuriuos 
okup. Lietuvoje baudžiama 
daugeliu metų kalėjimo ar 
tremties: mokomasi Lietuvos 
istorijos, mokomasi apie par
tizanus. Linkėjo, kad kiekvie
nas pasirinktų sau vieną lie

p e i M a u i U l l { ra iUAiH, *»*" "' * . . . . . . . 
vo 1983 m. lapkričio 12 d. ir į tuvį sąžinės kalini ir sekta jo 
kurį atsilankė kaip niekuomet gyvenimą bei kančias. Visa 
daug žmonių, minėdama Lie- tai labai padės išlikti sąmo-

Labai dėkojame. 

mokyklos rėmėjais. 
jįyj w"«i»u»'—, o'-t -. imiu muiuii™ -~ , r-t Trečioji iškilmių dalis vyko 
vajaus laimėjimų šakneles ir koncerto dalį. Po to seks du ba- apatinėje salėje. įeinančius 
kartu atsiuntė ir 25 dol. auką. i e t a i , "Idealas" ir „Raudonieji. abiturientus tėvai ir lietuviš-

Batukai". Pamatysite klasiki- koji visuomenė sutiko gau-
nio, charakterio, modernaus šiais plojimais. Į prezidiumą 
džiazo (jazz) šokio meną kurį iš- buvo pakviesta vicekonsule M 
pildys studijos mokiniai. Visus 
kviečiame atsilankyti ir palai
kyti jaunimo pastangas. 

(pr.). 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
p r ie inamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747. 

(sk.). 

Krauchunienė, visi mokyklos 
mokytojai, Tėvų komiteto 
pirm. J. Končius, mecenatai J. 
ir A. Vasiukevičiai, Švietimo 
tarybos pirm. J. Kavaliūnas, 

x Beverly Shores , Ind. iš 
nomuojamas 4 kamb. butas. 
Blokas nuo ežero ir arti Broad-
way. Metams sutartis. Tel. 
471-2975. 

(sk.). 
x Gražioje Marąuette P a r 

k o apylinkėje į Vakarus nuo 
Californijo8 gatvės, parduoda
mas namas su moderniu prie
statu, su centriniu vėsinimu ir 
židiniu. Skambinti savininkui 
lietuviškai ar angliškai po 5 
vai. vakaro. 436-0864. 

(sk). 

A R A S 
l»< iiniiun* ir l:.is.mi»- \ISŲ rūsiu 

x Gero jo Ganyto jo namų 
g e g u ž i n ė — birželio 17 d. 12 
vai. • Cedar Lake, Indianoje. " 
Kviečiame pasidžiaugti žavia x £>r. j u s t i n a s Dėdinas , 
aplinka. Einant prie įruošimo Elmhurst, 111., mūsų garbės 
darbų pabaigos, raginame vi- prenumeratorius, rėmėjas, grą-
suomenę susipažinti su daro- ž m o laimėjimų Šakneles su 20 
m a pažanga ir įsikūrimo saly- dol. auka. Labai ačiū. 
gomis. G. G. namai randasi 

tuvos nepriklausomybės šven
tę (11.11), išleisdama metraštį 
(šiais metais „Dvidešimt penk
tąjį pavasarį") ir ketvirtas pa
sirodymas — abiturientų iš
leistuvės, ši diena. Šiais 
mokslo metais mokyklai teko 
pasirodyti ir penktąjį kartą, 
vienintelei iš visų lit. mokyki, 
dalyvaujant 11.25 šv. Kazi
miero minėjime Šv. Vardo ka
tedroje. 

Baigdamas pranešimą, pa
dėkojo mokyklos rėmėjams,tė-
vų komitetui, ypač pirm. J. 
Končiui ir mokytojams už dar
bą mokyklos labui. 

Baigus pranešimą, prasidė
jo svarbiausioji iškilmių dalis 
— atestatų įteikimas. Mokyto
jų tarybos sekr. D. Eidukienė 

ningais lietuviais. Tėvų komi 
teto pirm. J. Končius pasvei
kino abiturientus tėvų vardu. 
Lietuvos vicekonsule M. Krau
chunienė linkėjo abiturien
tams įsijungti į lietuvišką gy
venimą. Švietimo tarybos 
pirm. J. Kavaliūnas priminė 
abiturientams, kad Chicagoje 
nuo šių metų rudens pradės 
veikti Lituanistinė katedra, 
ten pat veikia ir kiti lit. kur
sai, į kuriuos kvietė įsijungti. 
Ped. lit. instituto atstovas Br. 
Juodelis kvietė abiturientus 
tęsti lietuviškąjį mokslą šiuo
se pačiuose namuose, antra
me aukšte, Pedagoginiame lit. 
institute. Abiturientų vardu 

darni Lietuvos ir Amerikos vė
liavas. Sugiedojus himnus, ve
dėja pakviečia į garbės 
prezidiumą parapijos kleboną 
kun. Antaną Zakarauską. Lie
tuvos gen. konsule Juzę Dauž-
vardienę, parapijos mok. ve
dėją seselę Margaritą Mariją, 
Marąuette Parko Liet. Bend
ruomenės atstovę Salomėją 
Endrijonienę, mokyklos Tėvų 
komiteto pirm. Alfredą Kulį, 
tautinių šokių ir dainų an
samblio vedėją Darių Polikai-
tį ir aštunto sk. mok. Rūtą 
Jautokienę. Mokiniams įtei
kiami baigimo pažymėjimai ir 
dovano tos k n y g o s . Šie 
mokiniai baigė 8 skyrius: Bro
nius Fabijonas, Tauras Gai
žutis, Jūratė Jankauskaitė, 
Robertas Kulys, Laura Stakė
naitė, Judita Urbaitė ir Vai
va Vėžytė. Juos visus LB a-
p y l i n k ė s a t s t o v ė S. 
Endrijonienė apdovanoja 
„Kronikos" tomu, kad paskai
tytų ir pajustų mokinių ir ti
kinčiųjų drąsą ir ryžtą išpa
ž in t i t ikė j imą, s k e l b t i 
pasauliui lietuvių persekioji
mą. 

Geriesiems mokiniams — 
Broniui Fabijonui, Juditai Ur
baitei ir Vaivai Vėžytei Tėvų 
k. pirm. A. Kulys dovanoja V. 
Kavaliūno „Dalią". Jie per vi
sus mokslo metus mokėsi la
bai gerai ir egzaminus išlaikė 
penketukais. Aštunto sky
riaus baigimo pažymėjimą 
įteikė mok. Rūta Jautokienė. 

Absolventus sveikino Lietu-

versti ir iš jų daugiausia iš
reikalauti. 

Paskutiniuosius žodžius ta
rė šių metų mokyt. Rūta Jau
tokienė. J i sakėsi, kad buvę 
džiugu ir visada geriausia 
nuotaika keliaudavusi į kla
sę, nes žinojusi, kad ją sutiks 
darbui nusiteikę mokiniai. 
Skatino nesibijoti, nesigėdyti, 
prisipažinti lietuviu, nors ir 
pamirš suraitvti reikiamas no
sines, nes ne jos lietuvybės 
prasmė. 

Mokinių programa buvo 
nuoširdi, išsisakanti. Jie ža
dėjo nešti „puokštę saulės 
spindulių" pavergtai Tėvynei 
Lietuvai. Gailėjosi, kad nesi
matys kasdien su draugais, su 
kuriais aštuonerius metus kar
tu džiaugėsi ir bijojo rašto 
darbų. Žadėjo susitikti skautų 
ir ateitininkų susirinkimuose, 
tautinių šokių grupėse, vasa
rą stovykloje. Ne vien tik nos
talgija atsisveikinant juos ly
dėjo. Jie visi turi gražaus 
humoro, moka iš savęs pasi
juokti ir draugą papešioti. 
Svečiai ir tėveliai jų skaiti
nius jautriai priėmė ir smar
kiai paplojo. 

Tėvų komiteto ir aštunto sk. 
mokinių motinų rūpesčiu sve
čiai ir mokiniai buvo skaniai 
pavaišinti. Vaišėmis daugiau
sia rūpinosi LakštąVėžienė ir 
Marytė Gaižutienė. Besivai-
šindami svečiai aštuntokams 
sugiedojo „Ilgiausių metų!". 

Ir taip nutilo lietuviukų 
balsai, visi skirstėsi linkėda
mi džiugių vasaros atostogų ir 
rūpestingai pasiruošti į VII 
šokių šventę. 

Rudenį Marąuette Parko li
tuanistinė mokykla laukia 
gausesnio mokinių skaičiaus į 
darželį ir į pirmą skyrių! 

O. J . 

i' Ir ei • 1 l ' . i ' ' f>r i / i ūnu <iarl>a 

737 1717 

prie Cline gatvės apie pusę my
lios į šiaurę nuo Cedar Lake eže
ro. Clinegatvėyradviirpusęmy-
lios į rytus nuo -41-mo kelio. 

(pr.). 

x Bal t ic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, III 
Tel. 4762882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk.). 

x A k i n i a i s iunt imui į Lie
tuvą . Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
7lStreet, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766 , 

(sk.). 

x J o n a s Mil išauskas, Ke-
nosha, Wisc., mūsų garbės pre
numerator ius , V. Dzigas, 
Omaha, Nebr., grąžino lėšų 
vajaus laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 20 dol. 
auką. Labai ačiū abiem lietu
viškos spaudos rėmėjams. 

x J u o z a s Zvynys, St. Pe-
tersburg, Fla., mūsų garbės 
prenumeratorius, lietuviškų 
organizacijų darbuotojas, grą
žino lėšų vajaus telkimo šak
neles su 15 dol. ir prierašu: 
„Lai Šie mano grašiai priside
da prie paramoe „Draugui" 
pas išventus ia i g inančiam 
lietuvių interesus". Labai ačiū 
už viską. 

nuoširdų atsisveikinimo žodj , , . ^ 
* A T XT » ^,^u;«i„ v ° s gen. konsule Juzė Dauž-
tarė I. Naudžiūtė, o mokinių Jr . . . . . . . , . , , . 

vardienė, džiaugėsi ir didžia-
vosi jais, kad baigė sėkmingai 
pirmą mokslo žingsnį, tikėda
ma visus išliksiant nuošir
džiais lietuviais. Parapijos 
klebonas kun. Antanas Zaka
rauskas priminė, kad praside
da rimtesnis gyvenimas, dau
giau atsakomybės ir pareigos, 
realiai suprasti tėvelių ir mo
kytojų pasiaukojimą ir dirbti 
bei melsti Dievą Lietuvai lais
vės. 

Parapinės mokyklos vedėja 
seselė Margarita Marija svei
kino visų seselių ir savo var
du, linkėdama, kad Aukščiau
sias laimintų jų kelius: „jei 
būsite arti Dievo, J is jus lai
kys arti savęs", nuoširdžiai 
kalbėjo seselė. 

l>vų komitH<- pirm. Alfre-

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, IL 60629 

TeL — 776-5162 
Kasdien 9—6 vai vak. 

fieitadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
62-7 S. Kedzie Aveoos 

CMeago, IL 60629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 v. r. iki l vaL d. 

Dariaus Girėno lituanistinės mokyklos vaikų darželio moki
niai su mokytoja dail. Jone Karužaite. 

Nu 'r Knminto** i.upĄi^nė* 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauską*) 

1000 Joris Blvd., Saite 864 
Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofa. 325-3157 
TeL Rez 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 


