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Apie lietuvių 
padėtį Gudijoje 
(Tęsinys) 

Ačiū Dievui ir rūpesčiui, kurį 
parodėdaugiausia žmonės lietu
vių tautybės, Gervėčiai sulaukė 
klebono — turi, bet... Lietuviai 
neteko visko, ką turėjo! 

Kai klebonas užėmė vietą, tuo 
pačiu laiku, ir tai iš Gerbiamo 
kun. Dekano girdėjau, buvo 
paskleista gandas: „Jei kils 
koks nesusipratimas, kunigą 
atšauks, o bažnyčią uždarys!" 
Tai ne kas kita, kaip šantažas. 
Be abejonės manau, kad 
šantažuoti pradėjo ne ateistai, o 
tie, kurie nutarė vykdyti tai, ko 
neįstengė kunigai: Romeiko, 
Mantužik ir jiems panašūs, 
kurie dėjo visas pastangas, net 
kreipėsi į administracinius 
organus pagalbos, bet jiems 
nepasisekė panaikinti lietuvių 
kalba pamaldų Gervėčių 
bažnyčioje. Dabar šantažu savo 
tikslą pasiekė. Bet metas pagal
voti ir Teikia tą didelį nusikalti
mą atitaisyti. 

Kalbant apie Gervėčių 
parapijos gyventojus, kandi
datas į klebonus žinojo, kad 
parapija mišri. Galėjo apsigal
voti ir pasiinteresuoti, bet apie 
tai nepagalvojo, o aklai skubėjo 
pasitarnauti „darbdaviams". 
Atvažiavo. Dirba ir džiaugiasi, 
kad visi patenkinti. Kaip 
Gerbiamas kun. Dekanas pasa
kė: „Klebonas patenkintas, nes 
lietuviai pareiškė, kad „mes 
lenkiškai suprantame". Taigi, 
nėra reikalo galvoti apie pamal
das lietuvių kalba... Kas kalba 
apie šį reikalą, nuspalvin
damas jį tokiomis rožinėmis 
spalvomis, labai klysta. 

Tyla ir „pasitenkinimas" 
šantažo įtakoje: „Jeigu..." 

Tyla ir „pasitenkinimas!" 
Kaip kalbėjau XL27, jei Šeme-

tavo parapiją ištiktų nelaimė ir 
ilgesnį laiką parapijiečiai palik
tų be kunigo, tikrai tylėtų, kai 
atvyktų kunigas ir prabiltų 
angliškai... 

Iš karto padaryta didelė klai
da, kai apeita reikalas, liečiąs 
pamaldas lietuvių kai ba. 

Nebūtų buvę priežasties 
pasklisti šantažui, jei būtų 
palikta pamaldų tvarka, kokia 
buvo prie kun. Chodykos. 
Pamaldų tvarka neteisėtai 
pakeista, nes Vilniaus arki
vyskupijos Sinodo nutarimu 
219 str. draudžia pakeisti 
pamaldų tvarką tuojau po 
parapijos perėmimo. Man atro
do, kad dvasiniai Tėvai privalo 
tai žinoti ir šią teisę saugoti, o 
prieš ateistus remtis bažnytine 
teise — kanonais, kurie nėra 
panaikinti ir mus įpareigoja. 

Jei pamaldos buvo laikomos 
lietuvių kalba, vadinasi, buvo 
reikalas. Nerašyta teisė sako, 
kad ne parapijiečiai turi taiky
tis prie klebono (kalbos klausi
me), bet klebonas. 

Tiesa, kad dabartiniu metu į 
pamaldas lenkų kalba visuo
met renkasi daugiau žmonių, 
nes kaimyninės parapijos 
vakuoja. Nėra kunigo Varnė
nuose, Mykoliškėse, Nestaniš-
kiuose ir Žadiškyje. Bet atvykė
liai yra ir liks atvykėliais. 

Giedojimas bus „kuklesnis", 
kaip kun. Dekanas priminė, bet 
nėra ko stebėtis, nes jau 40 metų 
lietuvių niekas nemokino gie
doti. Su liūdesiu reikia pasaky
ti, kad dvasiniai Tėvai nuo 1927 
m. su panieka žiūrėjo į lietuvius. 
Net miliciją iškviesdavo ir liep
davo areštuoti be jokios priežas
ties. Faktas. Buvo areštuotas jo 
Eksc. vyskupo Julijono tėvas. 

(Bus daugiau) 

Prezidentas apie 
ryšius su Maskva 

Bendras VI Tautinių šokių šventės vaizdas. Nuotr. Z. Degučio 

Sveikiname VII 
Tautinių šokių šventę 

JAV darbininkija ir 
rusų „profsąjungos" 

Vasario mėnesį Vilniuje Amerikiečių profsąjungos atsi-
lankėsi skambiu JAV-TSRS sako kontaktų su bet kuria 
draugystės nacionalinės šalimi, kuri „panr^la savo 
tarnybos delegacijos vardu darbininkams teisę laisvai 
pasivadinusi amerikiečių jungtis bei organizuotis, 
grupelė. Trumpai apsižvalgiu- kolektyviai derėtis su darbda-
si, ji paskelbė, jog „Tarybų viais, ir streikuoti". Amerikie-
Sąjungoje sudarytos visos čių darbininkijos vadovybės 
sąlygos vystytis nacionalinei nuomone, tokie kontaktai (1) 
kultūrai" (Gimtasis Kraštas, suteikia valstybinėms darb-
1984, nr. 5). Tokie egzotiški davių profsąjungoms neužtar-
pareiškimai neturėtų nieko nautą moralinį orumą ir pade-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

KATALIKAI PASAULYJE 

nustebinti, nes nuo pat jos 
įsteigimo 1943 m. toji 
„draugystės" organizacija 
tebuvo paprasta 
marijonetė. 

„Draugystės" delegacijos 
nariai ypač susidomėjo 
vadinamomis Lietuvos profisą-

da jas įteisinti visuomenės 
akyse, (2) klaidina laisvojo 
pasaulio darbininkus, kuriuos 

Maskvos mėginama įtikinti, kad jie 
priimtų kompartijos valdo
mas organizacijas kaip tikras 
profsąjungas, (3) palengvina 
komunistams infiltruoti lais-

Rusų teisingumas 
Šveicarijoje leidžiamas tarp

tautinis žinių biuletenis 
„Glaube in der zweiten Welt" 
(Tikėjimas antrajame pasauly
je) savo paskutiniame nume
ryje tris didelius puslapius 
skiria žiniom iš Lietuvos. 
Pirmoje vietoje biuletenis skel
bia trijų lietuvaičių — Aldo
nos Šukytės, Bronislavos 
Valaitytės ir Janinos Judike-
vičiūtės — pareiškimą TSRS ir 
LTSR generaliniam proku
roram. Pareiškimo autorės 
protestuoja prieš grubų saugu
mo darbuotojų elgesį kun. 
Sigito Tamkevičiaus teismo 
metu. Saugumo darbuotojai 
neleido jom įeiti į teismo salę 
ir vien už tai, kad norėjo daly
vauti teisme, paskyrė nuo 
penkių iki dešimties parų areš
to. Toks saugumo darbuotojų 
elgesys — rašo lietuvaitės — 
yra aiškus įrodymas, kad 
teisiamas nekaltas žmogus, 
nes teisingumas nebijo viešu
mos. 

Bažnyčia Albanijoj 
Vakarų Vokietijoje vietos 

vyskupų konferencijos inicia
tyva buvo pravesta speciali 
maldos diena už persekiojamą 
Bažnyčią. Ji įvyko gegužės 27 
d. ir šį kartą buvo skirta mal
dai už Albanijos Bažnyčią ir 
jos tikinčiuosius. Albanija yra 
vienas tų pasaulio kraštų, ku
riuose tikintieji yra labiausiai 
ir Žiauriausiai persekiojami. 
Su pagrindu Albanijos Bažny

čia dabar yra vadinama 
„kapų Bažnyčia". Krašto 
gyventojų dauguma sudaro 
musulmonai, 19 nuoš. — 
stačiatikiai, 13 nuoš. — katali
kai. Persekiojimai paliečia 
visų religinių bendruomenių 
t i k i n č i u o s i u s . Į s iga lė jus 
komunistinei santvarkai, 
katalikų Bažnyčią Albanijoje 
buvo oficialiai panaikinta. 
Vyskupai, kunigai, vienuoliai, 
seminaristai buvo suimti. 
Kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose nuo kankinimų 
mirė 7 vyskupai, 64 kunigai, 
apie 50 vienuolių — pranciš
konų ir jėzuitų, 10 seminaris
tų ir apie 10 seserų vienuolių. 

Audiencijos 
Šventasis Tėvas privačioje 

audiencijoje priėmė Lenkijos 
liaudies respublikos valstybės 
tarybos pirmininką Jablons
kį. Popiežių taip pat aplankė 
Louvain-la-Neuve katalikų 
universiteto, Belgijoje, rekto
rius, Oslo universiteto teolo-
giJ8o fakulteto dekanas Blocj-
Hoell, kuris yra norvegų 
grupės dialogui tarp katalikų 
ir liuteronų ugdyti narys ir, 
galop, Jungtinių Amerikso 
Valstybių iždo sekretorių 
Regan. 

Ukra inos Bažnyčia 
Gegužes 26 d. Aarau mieste, 

Šveicarijoje, įvyko šveicarų 
instituto „Glaube in der Zwei-
ten Welt", — Tikėjimas Antra
jame Pasaulyje, — narių meti
nis suvažiavimas. Institutas, 

jungomis. Tasai jų dėmesys vąjį pasaulį ir jame plėsti savo 
neatsitiktinis. Po lenkų „Soli- diversinę veiklą, ir (4) padeda 
darumo" sąjūdžio iškilimo, sovietinio imperializmo eks-
Sovietų Sąjungos ir Rytų Eu- pansijai. 
ropos kraštų vyriausybės Po II pasaul inio karo 
labai susirūpino savo valdiš- organizuota amerikiečių darbi-
kųjų „profsąjungų" reputacija ninkija laikė save ypatingu 
ir dar uoliau pradėjo įtikinėti uždaviniu mobilizuoti de-
užsienį, kad tos kompartijos mokratines pajėgas visame 
pagelbinės organizacijos pasaulyje prieš totalitarizmo 
tikrai rūpinasi darbininkų grėsmę. Amerikiečių darbinin-
reikalais ir nusipelno profsą- kų organizacijos padėjo 
jungų vardo. Toje dvasioje, demokratinėms profsąjun-
„Draugystės" delegacijos goms užsienyje įsitvirtinti ir 
nariai Vilniuje apgailestavo, pasipriešinti komunistų ardo-
kad abiejų šalių pasikeitimas 
profesinėmis delegacijomis 
yra nutrūkęs ir už tokią padė
tį kaltino amerikiečių profsą
jungų vadovus. 

Kokia gi i š t ikrųjų 
organizuotos amerikiečių 
darbininkijos pozicija komu
nistinių „profsąjungų" atžvil
giu? Amerikos Darbo Fede
racijos ir Pramoninių 

mai veiklai. Amerikiečių 
darbininkija taip pat stengėsi 
informuoti pasaulį apie komu
nizmo totalitarinį pobūdį ir 
paneigti komunistinėms prof
sąjungoms teisėtumo aureolę. 

Amerikiečių organizuotos 
darbininkijos vaidmuo žino
mas ir Rytų europiečiams. 
Netrukus po savo atvykimo į 
Vakarus, A. Solženycinas 

Organizacijų Kongreso - pasakė kalbą JAV profsą-
AFL-CI0 — užsienio politika jungų suvažiavime Joje rašy-
remiasi Šiuo principu: tojas pasakė: ...Amerikiečių 

darbininkijos sąjūdis niekad 
. . . . . . , • nesileido būti apakinamu ir 
kaip žinoma rūpinasi infor- atsisakė laikyti vergiją laisve, 
macijos Plat inimu apie V i s ų p a v e r g t ų j ų v a i d u ^ 
krikščionių padėti komunistų j u m g u ž ^ d ė k o j u K a i žod^Q 
valdomuose Centro ir Rytų l a i g v ė > r e į k f t m ^ V a k a . 
Europos kraštuose, taip pat liberaliniai intelektualai ir 
kitur pasaulyje, kur yra varžo- i s m i n e ia i tvirtino kad Sovie-
ma religinė laisvėj Tuo tikslu t Sąjungoje visai nėra 
institutas leidžia dvisavaitini k o n c e n t r a c i j o 8 stovyklų, 
biuleteni, mėnesini iurnalą, ^ ^ ^ D a r b o Federacija 
spausdina kitus leidinius, ^ - ^ m e t a i g ; Š 8 p a u a < i i n o 

ruošia paskaitas studijų švietimų konclaRerių žemė-
suvažiavimus. Instituto nariu i««^ \T- «. -„ ; , , v~r 

z., *H iapi. Visų tuometinių kalinių 
metinis suvažiavimas ši karta . J > . JAL-«.;„ A — 
, . . . . " vardu aš už tai dėkoju Amen-buvo skirtas persekiojamai u^_ J . • • , „;„«»„_;» T n. D *_ *T • •»"*"*" kos darbininkų s tanga i . 
Ukrainos Bažnyčiai. (Elta^ 

— Irako užpultam Persų 
įlankoj šveicarų laive žuvo aš
tuoni įgulos nariai: septyni 
ispanai vienas vokietis. Dar 
23 buvo išgelbėti iraniečių. I 
laivą trenkė prancūzų gamy
bos Exocet raketa. 

— Vakarų Vokietijos kanc
leris Kohl pranešė parla
mentui, kad Rytų Vokietija 
sutiko padalinti nuo sienos 
automatiškus sprogimo įren
gimus, kurie sproginėja, pa
lietus bėgliui paslėptą vielą. 

— Amerikoje lankosi Nika
ragvos sukilėlių grupės vadas 
Eden Pastora Gomez. Jis 
pareiškė norą kandidatuoti 
Nikaragvos seimo rin
kimuose, jei jam būtų garan
tuotas saugumas. 

— Meksikos vyriausybė pa
reiškė susirūpinimą, kad nau
jieji JAV imigracijos įstaty
mai gali suvaržyti Meksikos 
darbininkų žmogaus teises, 
gali prisidėti prie darbininkų 
išnaudojimo. 

— Argentinos karinis teis
mas įsakė paleisti iš namų 
arešto paskutinį karinį prezi
dentą generolą Reynaldo Big-
none. Šiam sprendimui pri
tarė ir A r g e n t i n o s 
prezidentas. Bylą Bignonei 
iškėlė privatūs asmenys, kal
tindami jį dėl dviejų savo gi
minaičių dingimo. Civilinių 
teisių grupės įžiūri karinio 
teismo sprendime argumentą, 
kad kariškiai nebaudžia kitų 
kariškių. 

— Abiejuose Kongreso rū
muose priimtas įstatymas, 
kuris reikalauja 21 metų am
žiaus ribos alkoholinių gė
rimų vartojimui. Dabar prezi
d e n t a s turi į s t a t y m ą 
pasirašyti. 

— Kandidatas Jesse Jack-
sonas pasmerkė juodųjų 
musulmonų vado Farrakhano 
pareiškimus apie žydų reli
giją ir Izraelio nelegalumą. 
Jacksonas neįeisiąs, kad to
kios kalbos skaldytų demok
ratų partiją. 

— Salvadoro sukilėliams 
buvo pavykę okupuoti di
džiausią Salvadoro vandens 
užtvanką Cerron Grande. Už
tvanka gamina apie trečdalį 
Salvadoro elektros srovės. Po 
septynių valandų parašiuti
ninkai sukilėlius išvijo, už
tvankos įrengimus atsiėmė. 

VVashingtonas. — Prezi
dentas Reaganas birželio 27 
d. pasakė kalbą apie Ameri
kos santykius su Sovietų Są
junga. Kalba buvo pusiau pri-
v a t i , jos k l a u s ė s i 
Amerikos-Sovietų Sąjungos 
ryšių specialistai. Prezidentas 
nurodė, kad vyriausybė veda 
tylios diplomatijos politiką. 
Vyksta pasitarimai dėl kultū
rinių programų pasikeitimo, 
dėl konsulatų New Yorke ir 
Kijeve, dėl ekonominio bend
radarbiavimo, mokslinių san
tykių, gamtosaugos klau
simų. Sovietams pasiūlyta 
bendra kelionė į erdves, kur 
abiejų šalių astronautai susi
tiktų ir praktikuotųsi gel
bėjimo erdvės orbitoje žy
giams. 

Prezidentas pabrėžė, kad so
vietų vadai turėtų tęsti dery
bas dėl ginklų kontrolės, jei 
jiems taika tiek rūpi, kaip jie 
giriasi. Jei jie nori derėtis 
kaip lygūs, jie neturėtų vengti 
atvirų debatų. 

Prezidentas Reaganas nu
rodė, kad tuo atveju, kada so
vietų veiksmai grasins taikai 
ar laužys susitarimus ar pa
mirš pagrindinius civilizuoto 
pasaulio elgesio standartus, 
mes negalėsime tylėti ir nety
lėsime. Taip elgtis būtų mūsų 
svarbių vertybių atsižadėji
mas, mūsų sąžinės išdavimas 
ir pagaliau pasaulio pastovu
mo pažeidimas ir taikos išlai
kymo pastangų pasmer
kimas. Mes turime turėti teisę 
visai aiškiai sovietams 
pasakyti, kad jų veiksmai yra 
svarbūs ir kai kurie jų palie
čia mūsų santykių kokybę. 

Mūsų reakcija veda į kon
taktų su sovietų žmonėmis su
mažinimą. Čia yra dilema. 

Sirija atgavo 
savo belaisvius 
Jeruzalė. — Izraelis ir Si

rija pasikeitė belaisviais Go-
lano aukštumose, Kuneitra 
mieste. Pasikeitimas truko 
penkias valandas. Izraelis 
perdavė 291 Sirijos kareivį ir 
20 Golano aukštumų gyven
tojų, kurie priešinosi Golano 
okupavimui. Pastarieji grįžo 
atgal į savo kaimus Golane. 
Izraelis perdavė sirams 72 žu
vusių sirų kareivių palaikus. 

Sirija, prižiūrint Raudonojo 
Kryžiaus atstovams, atidavė 
penkis karstus, tris Izraelio 
kareivius ir tris diplomatus, 
kurie Libane buvo paklydę ir 
automobiliu įvažiavę į sirų 
laikomą Libano teritoriją. 
Pasikeitimo ceremonijoms va
dovavo gynybos ministeris 
Arens. 

Baigėsi vokiečių 
unijų streikas 

Bona. — Nuo gegužės 14 
d. užsitęsęs Vakarų Vokie
tijos metalo darbininkų strei
kas šią savaitę baigiasi ir pir
madienį darbininkai grįžta į 
darbus. Unijos susitarė su 
darbdavių sąjunga sumažinti 
darbo savaitę iš 40 valandų 
iki 38 su puse valandų. Pra
džioje unijos reikalavo 35 va
landų savaitės. Dėl streiko 
buvo sustoję vokiečių automo
bilių įmonės, laikinai buvo 
atleista 400,000 darbininkų. 

Mes neturime ginčų su Ru
sijos žmonėmis ar Ukrainos 
žmonėmis ar su kitomis išdi
džiomis tautomis, kurios su
daro tą daugiatautę valstybę. 
Mes turime būti atsargūs, kad 
sovietų vyriausybės veiksmų 
sukelta reakcija nekristų ant 
tų, kurie nėra atsakingi. Dėl 
to man atrodo, mes turėtume 
ieškoti progų, kad Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos piliečiai 
geriau viens kitą pažintų. Ta
čiau mūsų pasiūlymai plėsti 
bendradarbiavimą nereiškia, 
kad mes pamiršome Afganis
taną. Mes toliau rodysime 
savo simpatijas ir savo 
paramą afganų žmonėms. 
Amerika rems jų kovą už
baigti sovietų okupaciją ir 
atgaivinti neutralų ir ne
priklausomą Afganistaną. 
Mūsų pasiūlymai nereiškia, 
kad mes ignoruosime Helsin
kio Baigiamojo Akto laužy
mus ar Andrejaus Sacharovo, 
Jelenos Bonner, Anatolijaus 
Ščaranskio, Jurio Orlovo ir 
daugelio kitų kančias. 

Prezidentas pareiškė, kad 
palaikyti reikšmingesnius 
kontaktus su uždara bendruo
mene niekad nėra lengva, 
tačiau, man rodos, mes nieko 
sovietų vadams nesiūlome, 
kas nebūtų naudinga ir jų in
teresams, kaip naudinga ir 
mums,pasakė prezidentas. 

— Kanados užsienio reika
lų ministeris MacEachen pa
skelbė, kad jis iš vyriausybės 
pasitrauks kartu su premjeru 
Trudeau ir daugiau į parla
mentą nekandidatuos. 

Jacksonas grįžo 
su Kubos kaliniais 
Washingtonas. — Pasto

rius Jacksonas grįžo iš Hava
nos su 48 Kubos kaliniais, jų 
tarpe 26 politiniais kaliniais, 
kurie komunistų kalėjimuose 
kentėjo daugiau 20 metų. Tai 
daugiausia vadinami „plan-
tados", kurie nesidavė komu
nizmo „perauklėjimo" pa
stangoms. Išeivių kubiečių 
žiniomis, Kuboje yra apie 
10,000 politinių kalinių. Vals
tybėje, kuri teturi 10 milijonų, 
kalinių skaičius proporcingai 
yra didžiausias pasaulyje. 

Va l s tybės sekretor ius 
Shultz Kubos nutarimą išleis
ti kalinius pavadino propa
gandos manevru. Baltieji Rū
m a i s v e i k i n o k a l i n i ų 
paleidimą ir apgailestavo, kad 
Kuba tiek mažai paleido. Fak
tai rodo. kad C astro nepakeis 
ligšiolinės Kubos politikos ir 
elgesio, pasakė spaudos sekre
torius Speakes. 

Aukščiausiasis Teismas 5-4 
balsais patvirtino vyriausy
bės paskelbtus varžymus 
amerikiečiams važiuoti į Ku
bą. Pripažįstama, kad prezi
dentas turi teisę užsienio poli-
t i k o s t i k s l a i s v a r ž y t i 
turistines ar biznio keliones į 
Kubą. 

KALENDORIUS 

Birželio 30 d.: Nekalt. Ma
rijos Širdies. Teobaldas, Emil-
jana, Skaldąs, Novilė. 

Liepos 1 d.: Petro ir Povilo. 
Aronas, Jutvara, Gendrutis, 
Liepa. 

Liepos 2 d.: Aristonas, 
Monegunda, Lengvinis, Žilvi
ne. 

Liepos 3 d.: Tomas Apašt., 
Sunifa, Tautminas, Ata. 

ORAS 

Saulė teka 5:18, leidžiasi 
8:29. 

Saulėta, temperatūra dieną 
75 1., naktį 60 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 30 d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

99 VISA" IR NIEKO 
Lengva švaistytis gražiai 

skambančiais žodžiais, šū
kiais, idealais ir nieko tuo ne
pasiekti! „Per vieną ausį įėjo, 
per kitą išėjo", o širdin nepa
teko!" Kai kur kartais gau
nasi įspūdis, jog ir ateitinin
kai lengvai „pasišvaistome" 
savo gražiu šūkiu: „Visa 
atnaujinti Kristuje". Jei tas 
šūkis pasilieka bergždžias, ne
vaisingas, tai, mano supra
timu, yra todėl, kad pats pir
masis jo žodis „VISA" yra 
kaltas. Jis yra abstraktus. Jis 
apima tiek daug ir tiek pla
čiai, kad nepasako nieko 
konkretaus, ką reiktų atnau
jinti. Pasižadėdami, „VISA 
atnaujinti Kristuje" būkim 
tikri, kad neatnaujinsime nie
ko. Gražus šūkis liks gražiu 
šūkiu be įtakos gyvenimui. 
Pavyzdžių nereikia ieškoti kur 
toli. Pakanka jų mūsų pačių 
gyvenime, šiuo račiniu ban
dau pirštu bakstelėt j konkre
čius atnaujinimo verktinai 
besišaukiančius dalykus. 

Kadangi šūkis pasako, jog 
atnaujinti reikia KRISTUJE, 
tai ir žiūrėkime, kokio atnau
jinimo jis griebėsi ir skelbė. 
Tikrai ne politinių revoliu
cijų. Tikrai neorganizavo pro
testo eisenų nei boikotų. Tik
rai neragino neklausyti žydų 
dvasinės vyresnybės (priešin
gai sakė: „Darykite ką jie sa
ko, tik nedarykite, ką jie 
daro!") Neliepė neklausyti nei 
okupanto romėnų valdžios. 
Nereikalavo anuomet labai 
paplitusios didžiausios žmo
nių vergijos įvairiausiems po
nams. Kajp ir jo pirmatakas 
Jonas Krikštytojas, vos išėjęs 
viešumon jis prabilo: AT
SIVERSKITE! Dangaus kara
lystė čia pat!" (Mt. 4, 17). 

Atsivertimas visada liečia 
paskirą konkretų asmenį. O 
jei atsiverst šauktų ir visą 
tautą, tai savaime supranta
ma, kad tai padaryt reiktų 
k iekv ienam jos n a r i u i 
asmeniškai ats iverčiant . 
Kodėl tai šitaip stipriai čia 
pabrėžiu, pasikartodamas? 
Todėl, kad bendrybėmis gal
vodami nepajuntame asme
niškos pareigos ar uždavinio 
ką nors patys daryti, ir todėl 
šūkis lieka šūkiu, be konkre
čių rezultatų. 

Ateitininkuos istorija liudi
ja, jos kūrėjai buvo gyvai per
siėmę iki širdies gelmių, kad 
mūsų tautos gerovei būtinai 
reikalingas gyvas Kristus. Ne 
kur nors toli už debesų „dan
guose" gyvenantis Kristus, o 
mūsų kasdienio gyvenimo 
vargų, darbų ir džiaugsmų ar
timas intymus draugas. Tiek 
Pr. Dovydaitis, tiek prof. St. 
Šalkauskis, tiek visa eilė kitų 
labai intymiai draugavo su 
gyvu Kristumi, ir tokį jį ki
tiems siūlė. Žodžiu — krikš
čionis katalikas turi rimtai 
imti Kristaus asmenį, jo 
pamokymus, patarimus, įsa
kymus ir pavyzdį, ir stengtis 
savo gyvenimą iki detalių 
derinti su gyvojo Kristaus pla
nais. Todėl žodis „VISA" turi 
apimti kiekvieno ateitininko 
asmenišką įsitikinimą — Kris
tus mano konkretaus gyveni
mo idealas ir pavyzdys. Aš 
turiu būt savo aplinkai ant
ras Kristus. Jis turi spindu 
liuot iš manęs visu savo geru 

miniau Kristaus pasauliui pa
skelbtą „gerąją naujieną", 
kad J i s atėjo pasaulin įjungti 
žmones į paties gyvojo Dievo-
Meilės gyvenimą. „Kaip tu, 
Tėve, manyje ir aš Tavyje, te
gul ir jie bus viena mumy
se—aš juose ir Tu manyje, 
kad jie pasiektų tobulą vieny
bę"... (Jn 17:20-23). Šita Kris
taus paskelbta, „gera naujie
na" persiėmęs ateitininkas 
jau yra „atsivertęs", t.y. savo 
veidą ir širdį nuo žemės atsu
kęs į dangų. Nuo gryno, kad 
ir kilniausio humaniškumo-
žmogiškumo į dieviškumą. Ir 
tą gerą naujieną jis stengiasi 
skleisti savo aplinkoje ir žo
džiu, ir ypač, savo gyvenimo 
visu elgesiu, kur tik jis bebū
tų, kokias pareigas turėtų. Ta 
yra KRISTUJE atnaujinimo 
reikšmė, ir prasmė, ir uždavi
nys. (Kaip turėtų būt ir kiek
vieno Kristų tikinčio mylinčio 
kataliko uždavinys). 

Grįžkime dabar prie žodžio 
— „VISA". Kristus mūsų 
pavyzdys, ką J is ėmėsi atnau
jinti? Kas jam atrodė nusi
dėvėję, apgriuvę ar supuvę? 

Jėzus atėjo į pagonišką pa
saulį. Net Dievo išrinktoji tau
ta izraelitai buvo gerokai 
supagonėję, jei ne savo tikė
jimu, tai savo gyvenimo elge
siais. Tik atidžiai pasiskaity-
kim Mato evangelijos 5,6 ir 7 
perskyrimus! Jėzus labai tak
tiškai parodo, koks turėtų būt 
jo sekėjų elgesys, ir to elgesio 
normos. Trumpais, labai rie
biais bruožais, Paulius apaš
talas nupiešia pagoniško ir 
krikščioniško gyvenimo vaiz
dą. J i s tai daro bent penkiuo
se savo laiškuose. Cituoju čia 
vieno jų ištraukas. (Rom 1:19-
32). 

„...Teisybę jie užgniaužia 
neteisingumu. Juk tai, kas 
gali būti žinoma apie Dievą, 
jiems aišku, nes Dievas jiems 
tai leido suprasti. Jo neregi
mosios ypatybės — jo amži
noji galybė ir dievystė — nuo 
pat pasaulio sukūrimo aiškiai 
suvokiamos protu iš jo kūri
nių, taigi jie nepateisinami. 
Pažinę Dievą, jie jo kaip Die
vo negarbino ir jam nedėkojo, 
bet pasiklydo mintimis ir jų 
širdis aptemo. Besigirdami 
esą išmintingi, tapo kvaili. Jie 
net išmainė nenykstančio Die
vo šlovę į nykstančius žmo
gaus, paukščių, keturkojų bei 
šliužų atvaizdus. Todėl Die
vas per jų širdžių geismus ati
davė juos neskaistumui, taip, 
kad jie patys teršė savo kū
nus. J ie gi Dievo tiesą iškeitė 
į melą ir lenkėsi bei tarnavo 
kūriniams, o ne Kūrėjui... Štai 
kodėl Dievas paliko juos 
gėdingų aistrų valiai. Jų mo
teriškosios prigimtinius san
tykius pakeitė priešingais pri
gimčiai. Panašiai ir vyriškiai, 
pametę prigimties santykius 
su moterimis, užsidegė geidu
liais vienas kitam, ištvirkavo 
vyrai su vyrais ir jiems būda
vo juose pačiuose už iškry
pimą vertai atmonijama. 
Dievas leido jiems vadovautis 
netikusiu išmanymu ir dary
ti, kas nepridera. Todėl jie pil
ni visokio neteisumo, pikty
bės, godulystės, ir piktumo; 
pilni pavydo, žudynių, nesan
taikos, klastingumo, paniekos 
apkalbų. Jie — Dievo neken-

Dariui Polikaičiui vado1 

kuopos vyresni nariai. 
/aujant ir akordeonu pritariant, savo šventėje dainuoja Dielininkaičio 

visa tai darantys verti mir
ties, jie ne tik patys taip da
ro, bet ir palaiko taip daran
čius". 

Ar modernusis nukrikščio-
nėjęs pasaulis nepanašus į čia 
Pauliaus nupieštąjį, kaip du 
vandens lašai, į vienas kitą? 
Kur čia mūsų modernumas? 
Tokį pasaulį iš gyvuliško pa
versti dievišku — štai Kris
taus užmojis. Tam tikslui pa
siekti Jis turi prieiti prie 
paskirų žmonių, paveikti jų 
protus ir širdis, kad jie imtų 
šlykštėtis ikišioliniu gyveni
mu ir imtų susidomėti ir ža
vėtis Kristaus „gerosios nau
jienos" skelbiamu pasauliu. O 
kaip tas atrodo? Vėl pažvel
kim į Pauliaus piešimą tikro 
krikščionio paveikslą: „Aš 
jums rašiau savo laiške, kad 
nebendrautumėte su ištvirkė
liais. Suprantama, ne visais 
šio pasaulio ištvirkėliais, gob
šais, plėšikais, ar stabmel
džiais, nes tada reikėtų pasi
traukti iš šio pasaulio. Bet aš 
jums rašiau, kad nebendrau
tumėte su tuo, kuris vadinasi 
brolis, o yra ištvirkėlis, gob
šas, stabmeldys, keikūnas, 
girtuoklis ar plėšikas. Su to
kiu nesėskite už vieno stalo!... 
Pašalinkite piktadarį iš savo 
tarpo!" (Rom 5,9-13). 

Arba tame pat laiške 6.12 

pamiršta kas buvo bloga, 
nesidžiaugia neteisybe, su 
džiaugsmu pritaria tiesai. J i 
visa pakelia, viskuo viliasi ir 
visa ištveria. Meilė niekad 
nesibaigia" (1 kor. 13. 4-8). 

Kai pirmieji krikščionys 
stengėsi gyventi pagal šiuos 
nurodymus, tai jie tapo visai 
skirtingi žmonės nuo savo ap
linkos, ir kitus žavėjo savo el
gesiu: „Žiūrėkit, kaip jie viens 
kitą myli!" Ar mes, ateitinin
kai, savo nors viens kito mei
le taip žavim savo kaimynus, 
darbo draugus? Tėvai savo 
vaikus? 

Manau, jog būtų labai ver
ta ir naudinga ateitininkų 
susirinkimuose skirti laiko 
Evangelijų ir apaštalų laiškų 
pasiskaitymams, ir drauge pa-
nagrinėt, kas kaip liečia šian
dien mūsų gyvenimą, veiklą? 
Ką mes kiekvienas galėtume 
ir turėtume savo pačių gy
venime ir veikloje atnaujinti, 
t.y. ATSIVERSTI, nes tik taip 
prisiartina mums Dievo kara
lystė čia žemėje. J i nenukris 
iš dangaus! Mes turim ją kur

ti kiekvienas savo širdyje iri 
kūne. „VISA atnaujinti 
KRISTUJE" tai reiškia visą 
save, savo pomėgius, pažiū
ras į gyvenimą, ir darbą, į 
kentėjimus, mirtį, pasilinks
minimus, į seksą, į teisingu
mą — ar atiduodu Dievui tai, 
kas jam priklauso ir savo ar
timui — kas jam priklauso? 
Ar dėkingai priimu iš Dievo 
ką jis man duoda, ar vai
singai pasinaudoju Jo garbei 
ir savo laimei? 

Kun. Jonas 

AUTOBUSAS Į 
J A U N Ų J Ų STOVYKLĄ 

A u t o b u s a s į J a u n ų j ų 
ateitininkų sotvyklą išvažiuo
ja nuo Jaunimo centro liepos 
15 d., 9 vai. iš ryto. Grįžta lie
pos 29 d. tarp 5 ir 6 vai. p.p. 

Kelionės kaina į abi puses 
30 dol. Čekius galima rašyti 
„Jaunųjų ateitininkų sąjun
ga" ir siųsti: (iki liepos 7 d.), 
R. Račkauskienė, 10425 S. 
Kenton, Oak Lawn, Illinois, 
60453. Tel. (312) 425-4266. 

STUDENTU PAVASARIO KURSAI, 
Nors gegužės 25-28 dienomis fco). j į s kalbėjo apie „Katali-

buvo iigas savaitgalis, atokvė- kišką veiklą", pridėdamas 
pis nuo mokslų, studentai daug įdomių statistikų. Jis 
ateitininkai pasirinko tas pasakojo apie kitas lietuvių 

20: „Viskas man valia!" Bet kelias dienas praleisti kur- katalikiškas organizacijas ir 
ne viskas naudinga! Viskas 
man valia! Bet aš nesiduosiu 
pavergiamas! Valgis yra pil-

apie įvairius leidinius, parapi
jas ir kt. Esame dėkingi adv. 
Kupriui už pateiktus faktus, 

suose, praturtėti katalikiš
kumo tema. Penktadienį 
vakare klausėmės paskaitos ir 

vui ir pilvas — valgiui, bet rečitalio apie katalikiškumą i^rie m u s stebino 
Dievas sunaikins ir vieną, ir literatūroje, ypač poezijoje. Tai Kandidatai po vakarienės, 
kitą. Kūnas skirtas ne ištvir- buvo suorganizuota Jaunimo p r i e š VJLSU8 k u r s ų dalyvius, 
kavimui, bet Viešpačiui, o centre Poezijos dienų Chi- turėjo progos žodžiu apginti 

cagoj ruošėjų. Džiaugė- 8 a v o temas. Vakaro progra-
mės, kad tas vakaras taip m ą tęsėme debatuos. Studen-
gražiai sutapo su mūsų kursų ^ Vilija Dėdinaitė buvo iš 
tema 

Šeštadienį toliau gilinomės į 

Viešpats — kūnui. Prikėlęs 
Viešpatį, Dievas ir mus pri
kels savo galybe. Argi neži
note, kad jūsų kūnai yra Kris
taus nariai? Tai nejaugi aš 

Šventosios Dvasios, kurią 
gavote iš Dievo, ir kad jūs 
nebepriklausote patys sau? Iš 
tiesų esate atpirkti didele kai
na. Tad šlovinkite Dievą sa
vo kūnu!" 

Tikint, kad Kristus yra savo 
sekėjuose, ir kad jie yra Kris
tuje, ką Jis labai stiprai pa
brėžė sakydamas: „Ką pada
rėte v i e n a m iš m a n o 
mažiausių brolių, tai jūs man 
padarėte" (Mt 25:40), ir duo
damas savo naują įsakymą 
mylėti viens kitą, kaip jis my
li mus, davė mums aiškiausią 
programą ateitininkiškam gy
venimui ir veiklai, savęs ir ki
tų atnaujinimui. Štai — „Mei-

mu. Tai bus pati pirmoji mūsų čiami šmeižikai, akiplėšos, iš- 1* kantri, meilė maloninga, ji 
atsivertimo — atsinaujinimo puikėliai, pagyrūnai, išraclin- nepavydi, meilė nesididžiuoja, 
Kristuje pastanga. gi piktadariai, neklausantys »r neišpuiksta. J i nesielgia 

P i r m e s n i a m e r a š i n y j e tėvų, neprotingi, neištikimi, netinkamai, neieško savo nau-
„Tikrovė ar tik svajonė" pri- be meilės, negailestingi. Nors dos, nepasiduoda piktumui, 

ėmęs Kristaus narius, paver- katalikiškumo k laus imus 
siu juos kekšės nariais? Nie- Ateitininkų namuose. Dak-
ku būdu! Ar nežinote, kad tas, taras Linas Sidrys labai įdo-
kuris susijungia su kekše, miai kalbėjo apie „Kaip ateiti-
tampa vienas kūnas su ja? „Ir ninkai vysto savo tikėjimo 
du taps vienas kūnas, — sako lygį". Jis pasidalino kelionės 
Raštas. Taip pat, kas susijun- įspūdžiais iš Vengrijos ir 
gia su Viešpačiu tampa viena matytos šv. Stepono operos už 
dvasia su juo. Saugokitės pa- geležinės uždangos, pabrėž-
laidumo! Bet kokia kita žmo- damas tai. kad ypač ten, kur 
gaus daroma nuodėmė nepa- yra priespauda, žmonės yra 
liečia kūno, o ištvirkėlis priversti galvoti apie tikėjimo 
nusikalsta savo kūnu. Ar svarbą. Tai iššaukia tikėjimo 
nežinote, kad jūsų kūnas yra dramą, kuri yra ryški šv. 
šventovė jumyse gyvenančios Kazimiero gyvenime. Tikėji

mo d rama p a s i ž y m i i r 
ateitininkijos pradmėj: ideolo
gija remiasi a t sakomybe 
gyventi katalikišku gyveni
mu. Mums organizacija yra 
tik priemonė padėti sekti 
Kristų ir brandinti savo tikėji
mą iš in te lektual inės ir 
jausminės krypties. Dr. Sidrys 
labai įžvalgiai išnagrinėjo 
katalikiškumą mūsų organi
zacijoj. 

Visą savaitgalį studentai 
patys šeimininkavo, tai netrū
ko progų visiems pasirodyti 
savo „virtuviniais" sugebėji
mais. Be to, Ateitininkų 
namuose tikrai netrūksta 
užsiėmimų, ypač jei yra 
gražus oras. Net rankos 
pamėlynavo bedaužant tinkli
nio kamuolį! 

Po pietų susirinkom pasi
klausyti advokato Sauliaus 
Kuprio A.L.RKF. pirminin-

anksto paruošusi įsivaizduoti-
ną s i t uac i j ą , l ieč iančią 
branduolinį apsiginklavimą. 
Diskutavome iš moralinio 
taško, bet taip pat, lyg būtu
me senatoriai, stengdamiesi 
rasti lygsvarą tarp moralės ir 
politikos. Tikrai nėra lengvo 
atsakymo. 

Sekmadienį ryte per šv. 
Mišias trys kandidatai: Dalia 
Polikaitytė, Nida Pemkutė ir 
Darius Polikaitis buvo pakelti 
į studentų eiles. SAS-CV 
pirmininkas Arūnas Pemkus 
ir Ateitininkų Federacijos 
vadas dr. Kazys Pemkus apdo
vanojo juos studentų juoste
lėmis ir ženkliukais. Sveiki
name naujus studentus! 

Po skanių pusryčių klausė
mės s i m p o z i u m o a p i e 
ateitininkų korporacijas. Fed. 

(Nukelta į 4 psl.) 

Velnias grumiasi su Dievu, 
o kovos arena — žmonių šir-

F. Dostojevskį 
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0H 73^4477 Itoz 246^0067 arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDIN'. 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagalsusitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000 , Rez. G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
• ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanmj 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. K1RSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir 0-8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

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

2 6 5 9 VV. 59 St., C h i c a g o 
Tel . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm , 
antr . treč . ketv ir seštad 

T e l . o f i so ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

išskyrus trei? Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
'3200 VV. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-ll>,«; 

Rezid. 385-«SIl 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o, impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

2454 VV. 71 St. Chicago 
Tel. 778-5099 

Vai . pagal sus i tar imą. 
24 vai. „ansvvering s " Tel. 242-3846 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. t>3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm irketv 12—4 

o—8 antr 12—o. penkt 10— L2. 1— o 

DR. VILIUS KUKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, 111. 

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

Vai pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie. Chicago, 111. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
1MNTŲ CYDVTOIA 
8104 S. Roberts Road 

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

Valjndos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba l ie tuviškai ' 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą L/darvta trei 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st Street 
(7l-mos ir Campbell Ave. kampas) 

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

Vai : pirm , antr, ketv ir penkt 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p ir ketv. 2 
Sešt pagal fusitarimą 

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

PP 

Ofiso tsl 434-2123. namų 4 6 0 - r ~ t 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 Wsst 71« Strsst 
Pirm . antr.. ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

i 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6743 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-6; šeštadieniais, pagal susitarimą 



Net ir vasarą 
k 
* DARBAI NESIBAIGIA 

Tautinių šokių šventės išva-
karė nepabaigia rūpesčių. Ši 
savaitė rūpi visiems, ne tik 
rengėjams, kad šokių šventė 
pasisektų, kad būtų patenkin
ti šokėjai ir žiūrovai. Laukia 
pasisekimo Clevelando lietu
viai, kurie nešė didžiąją naš
tą, ir svečiai, kurie ryžosi nu
galėti kelionės sunkumus. Tai 
paskutiniai rūpesčiai tautinių 
šokių švente. Bet rūpesčiai 
prasidės su naujais užmojais 
po šventės, nes reikės dar 
užimti svečius, atvykusius iš 
toliau, svečius iš kitų kraštų. 
Šokių šventė nėra tik dėl pa
čių šokių, bet ji turi būti nau
dinga bendravimui visame 
pasaulyje išsisklaidžiusiems 
lietuviams. Po šokių šven
tės prasidės stovyklos, kurios 
turės užimti jaunuosius ideo
logiškai ir tautiškai, kad jie 
išnaudotų vasaros metą savo 
stipresniam pasiruošimui atei
čiai. O kaip su svečiais, atvy
kusiais iš tolimesnių kraštų? 
Reikės ir juos, bent jų dalį, 
priimti j stovyklas, kad ir jie 
pasimokytų lietuvių kalbos, 
kad ir jie pabendrautų lietu
viška dvasia ir atsigautų tau
tiniu bendravimu. 

Reikia žinoti, kad kiekvie
nas kraštas jauniesiems yra 
jau įspaudęs tokį antspaudą, 
kurio ištrinti negalima. Net ir 
nereikia trinti. Reikia tik prie 
jo pridėti lietuviškos spalvos 
žymes, kad j šokius atvažia
vęs jaunuolis grįžtų namo su 
didesniu lietuvišku įsitiki
nimu, su sąmoningesnių tau
tiniu atsakingumu už savo 
tautą ir tautiečius, tos laimės 
neturėjusius ir negalėjusius iš
važiuoti pasidairyti plates
niame pasaulyje. 

Po tautinių šokių šventės di
dysis rūpestis organizacijų ir 
jaunimo vadovų, kaip geriau 
svečius supažindinti su lietu
višku gyvenimu ir kaip iš jų 
padaryti lietyvybės atstovus 
savam kraštui, oaviems bro
liams ir seserims, likusiems 
tuose kraštuose, kuriuose nė
ra tokių plačių galimumų tau
tiškumui pasireikšti. Tų kraš
tų atstovai turi parvežti ne tik 
tautinių šokių džiaugsmą, 
bet ir lietuviškumo atsar
gų, iš kurių galėtų duoti pa
kankamai ir savo draugams. 

Užsiminėm apie vasaros 
stovyklas, į kurias pirmiausia 
suvažiuos ideologiškai nusi
teikęs jaunimas — ateitinin
kai, skautai. Bet taip pat bus 
ir šiemet, kaip buvo praeityje, 
stovyklų, kurios niekam ne
priklausys, kurios neturės or
ganizacinio ideologiško at
spalvio. Jaunimo sąjungos 
stovykla gali sutalpinti visus 
jaunuolius, kurie tik norėtų su 
lietuvišku jaunimu pabend
rauti. Stovyklos ir studijų die
nos, kaip mokytojų ir jauni
mo, turėtų sutalpinti visus, 
kurie nori pasirengti moky
tojo profesijai ar geriau pra
mokti tėvų kalbos. Nekalba
me apie lietuvių kalbos 
kursus, kuriuos rengia jauni
mo sąjungos ryšių centras ar 
skautai tiems, kurie nori jau 
mokamą kalbą patobulinti. 

Stovyklų pasirinkimas yra 
didelis. Jomis pasinaudoti 
jaunimas turėtų rasti galimu
mų. Bet reikia visuomet žino
ti, kad jaunimas dar priklauso 
nuo tėvų ir nuo jų norų, ar jų 
jaunimas stovyklomis pasi
naudos tautiniam pasitobu
linimui, geresniam lietuvių 
kalbos pramokimui, su savai
siais pabendravimui. Paga
liau stovyklų tikslas ne tik 
duoti poilsio savaičių, bet taip 

KANADOS LIBERALAI 
J . VAICELICNAS 

Rimties valandėlei 

pat paruošti išeivijos visuo-! 
menei vadovus, nes iš jaunų : 

bus suaugę žmonės, iš mažų 
vienetų vadovų išaugs visuo
menės vadai. O tai mūsų visų 
tikslas, juo labiau organizaci
jų, stovyklų ir pačių tėvų rū
pestis. 

Stovyklomis jau dabar lai
kas rūpintis. Jos turi ilgų me
tų patyrimą, nors ir ne tie pa
tys žmonės vadovauja. Nuo! 
vadovų priklauso stovyklų 
pasisekimas, nuo iš anksto 
paruoštų programų priklauso 
stovyklų rezultatai. Vėl reikia 
priminti, kaip šokiai nėra dėl 
pačių šokių, taip ir stovyklos 
nėra tik dėl pačių stovyklų. 
Jos turi atitikti savo tikslus, 
savo pašaukimą. Jų pašauki
mas auklėti jaunąją lietuvių 
kartą užimti tiek organizaci
jų, tiek auklėtojų, tiek stovyk
lų ir visuomenės vadovų vie
tas. Į vasaros stovyklas 
negalima žiūrėti tik pro pirš
tus. Reikia jau dabar, ypač po 
šokių šventės, jomis susirū
pinti, nes j au pats laikas — 
vasara pačiame įsibėgėjime. 

Šie metai yra ir šv. Kazi
miero minėjimo metai. Juos 
pradėjome jau anksčiau, pasi-
ruošdami, pasiskatindami ir 
paskirais minėjimais prisi
mindami jo mirties 500 metų 
datą. Žymiausias minėjimas 
buvo Romoje, kai pats popie
žius J o n a s Paulius II atidavė 
pagarbą ne tik šv. Kazimie
rui, bet ir jo globojamai lietu
vių tautai . Buvo žymūs minė
jimai paskirose vietose, kaip 
Hartforde, Philadelphijoje, 
Chicagoje ir kitur, iškeliant 
ne tik lietuvių, bet ir kitatau
čių akyse šv. Kazimiero kaip 
šventojo ir kaip Lietuvos glo
bėjo dorybes. Bet darbas dar 
nebaigtas. Rengiamės didžiu
liam katalikų kongresui ir 
kartu šv. Kazimiero paminė
jimui Toronte rugsėjo 1-2 
dienomis. 

Šv. Kazimieras nėra tik 
šventasis, kaip daugelis šven
tųjų, bet mūsų šventasis, Lie
tuvos globėjas, vienintelis sa
vo kilme ar t imas lietuviams. 
Jis Toronte, Kanadoje, bus 
paminėtas visu iškilmingu
mu. Bus atit inkamos paskai
tos — tai akademinė dalis. 
Bus opera — misterija — tai 
kūrybinė dalis. Bus bendras 
banketas — tai pasilinks
minimas ir pabendravimas 
savo artimųjų tarpe. Nereikia 
manyti, kad šventasis gali bū
ti garbinamas tik bažnyčioje 
ir altoriuje. J o gyvenimas tu
ri būti taikomas šių dienų sa
viems žmonėms. J i s turi būti 
taikomas, lyg gyventų šian
dien ir būtų mūsų vadų sūnus, 
kuris neštų ir jaustų nešąs 
atsakomybę už savo tautą 
išeivijoje ir vergijoje. 

Minėjimas Toronte iškil
mingu suvažiavimu — kong
resu su paskaitomis, menine 
dalimi ir pabendravimu turi 
būti naujas paskatas įgyven
dinti savo tarpe ne tik pagar
bą šv. Kazimierui, bet ir patį 
šventąjį atkelti į savo tarpą,. 
jo gyvenimą prikelti ir iš nau-, 
jo parodyti gyvą mūsų saly- \ 
gose. Tai būsimo kongreso 
tikslas. Ir j a m turime jau da
bar ruoštis, nes teliko tik du 
mėnesiai. 

Tai darbai, kurie nepasibai
gė su tautinių šokių švente. 
Kol turime jėgų, juos turime j 
tęsti iki pabaigos — iki kiek- i 
vieno užmojo pabaigos, iki J 
savo pabaigos, kad atliktume 
savo laike viską, ką tik dabar 
galime. 

Pr. Gr. 

Kanados liberalų partijos 
vadas P. Trudeau, kaip to 
krašto ministeris pirminin
kas, Kanadą valdė 16 metų. 
Bet paskutiniu metu tos par
tijos prestižas gerokai krito. 
Vienu metu ji stovėjo perpus 
žemiau negu konservatoriai. 
Greičiausia, kad dėl to P. Tru
deau nusprendė pasitraukti iš 
liberalų partijos vado ir minis-
terio pirmininko pareigų. 

Buvo sušauktas liberalų par
tijos kongresas, kuriame buvo 
išrinktas naujas partijos va
das. Iš 7 kandidatų j tos par
tijos vadus nauju vadu buvo 
išrinktas John Turner, prieš 
kelerius metus buvęs Trudeau 
kabineto finansų ministeris. 
J is yra teisininkas ir biznie
rius. Jo metinės pajamos bu
vo daug didesnės, negu minis-
terio ar ministerio pirmininko. 
Šiuo atveju svarbu ne kiek kas 
uždirba, bet svarbu, kas ge
riau sugeba vadovauti kraš
tui. P. Trudeau per mažai krei
pė dėmesį į krašto reikalus. Jei 
krašte pasireikšdavo kokie 
sunkumai, jis tuo metu pasis
tengdavo išvykti į užsienį 
atostogų. Jis net tokią svar
bią krašto instituciją — paštą 
perleido į pusiau privačios 
bendrovės rankas. Dabar 
Kanados pašto patarnavimai 
yra brangiausi pasaulyje. 

Dar iš vakaro, birželio 15 d., 
liberalų konvencijos prog
rama buvo perduodama per 
TV. Joje savo programines 
kalbas pasakė visi 7 kandida
tai. Jų kalbos buvo panašios. 
Visi žadėjo Kanadą iškelti į 
pirmą vietą pasaulyje. Libera
lai kraštą valdė 16 metų, o to 
krašto neišvedė į pirmą vietą 
pasaulyje. Priešingai, krašto 
gerovė krito, Kanados doleris 
nukrito 30%, krašte bedarbių 
— 1,5 mil. Infliacija per tuos 
16 metų pašoko gal ir 200%. 
Juodos duonos kilogramas 
1968 m. kainavo 50 centų, o 
dabar apie 2 dol. Kanada yra 

agrikultūros kraštas su der
lingais prerijų laukais. 

J Turner savo kalboje pami
nėjo, kad Kanada vengs bran
duolinio karo. Pasakymas gra
žus, bet kaip tą pasakymą 
įgyvendinti? Maskvos val
dovai branduolinių ginklų tu
ri prisigaminę labai daug. Ar 
vengimas turėti apsaugai 
branduolinių ginklų sulaikys 
Maskvos branduolines rake
tas, lekiančias į Kanadą? Tie
sa, Kanada gali pasitraukti iš 
NATO ir tuo nors ir laikinai 
pasi traukti nuo Maskvos 
branduolinių raketų grėsmės. 
Bet tuo Kanada tik susilpnintų 
Vakarus ir sustiprintų Mask
vos bloką. Kai 1941-45 m. Va
karai stovėjo Maskvos pusėje, 
Kanada iš Vakarų fronto 
nepasitraukė. Būtų blogai, jei 
Kanada pasitrauktų iš NATO 
tada, kai Kanadai ir visam pa
sauliui gresia komunistų pa
vojus. Juk ir šiaip Mask
va v e d a i š t i s ą k a r ą . 
Nepripažinimas žmonėms 
žmogaus teisių yra karas prieš 
žmones. Tą karą veda KGB. 

Jau ir šiaip buvęs Kanados 
liberalų vadas ir krašto minis
teris pirmininkas P. Trudeau 
labai pataikavo Maskvai. 
Paskutiniu metu dėl to Londo
ne net turėjo aštresnį susikir
timą su JAV prezidentu R. 
Reaganu. Gal ir dėl to jam 
pasidarė nemalonu likti libe
ralų partijos vadu ir Kanados 
premjeru. P. Trudeau vis kovo
ja už tą taiką, kuri patinka 
Maskvai. J i s nesustabdė 
Maskvos puolamojo karo 
Afganistane, nesustabdė Viet
namo puolamojo karo Toli
muose Rytuose. Apie kokią tai
ką jis kalba? Kalba jis ir apie 
detentę. O kas yra detente? 
Tai palankios sąlygos Mask
vai ginkluoti ir vykdyti puola
muosius karus. Trudeau dėl to 
taip pat tylėjo. 

Dabar, kai Vakarai kiek 

Ona Paukštienė su savo vaikais. Iš kairės: sūnus Fred, ses. 
Jane, Ona Paukštienė ir sūnus Ray. 

Nuotr. P. Malėtos 

atsibudo ir panoro sustiprinti 
savo pozicijas, Trudeau pra
dėjo kalbėti apie taiką, apie 
detentę. Jis sovietams apie tai
ką nekalba ir nereikalauja, 
kad sovietai nekariautų ir 
pasitrauktų iš Afganistano ir 
kitų okupuotų kraštų. Kokia 
nauda iš tokios taikos, jei ji 
yra vienpusiška. Išeitų, kad, 
kai kariauja Maskva, yra tai
ka, o kai Vakarai gerina savo 
pozicijas — karas. Prie kokių 
nesąmonių prieinama! Vaka
rai 1940-45 m. neturėjo gerų 
galvų. Jie galėjo sunaikinti vi
sus „izmus". Sunaikino ma
žesnį, o dar labiau išaugino 
žiaurųjį komunizmą su jo sos
tine Maskvoje. 

Vėl prie liberalų konven
cijos. Jean Chretien savo prog
raminėje kalboje taip pat 
pasisakė už taiką, bet visai 
nepaminėjo, kad Maskva ka
riauja, kad ji užpuolė Afganis
taną. Jis toliau savo kalboje 
pradėjo kurti kanadiečių tau
tą. Jis pasakė, kad į liberalų 
partijos vadus reikia rinkti ne 
prancūzą, anglą ar kokios ki
tos tautos narį, bet kanadietį. 
Tas pasakymas patiko ir kai 
kuriems jauniems lietuviams, 
kurie dažnai pasisako, kad jie 
yra kanadiečiai. Kai jiems pa
sakai, kad tikri kanadiečiai 
yra indėnai, jie tuo pasakymu 
nepatenkinti. J. Chretien savo 
kalbą užbaigė, ragindamas 
konvencijos atstovus išrinkti 
gerą liberalų partijos vadą ir 
prašė jam padėti tuose rinki
muose. Betgi jis tos partijos 
vadu nebuvo išrinktas. 

Beveik visi į tos partijos va
dus savo kalbose apeliavo į 
moteris, žadėdami joms viso
kių gėrybių. Pažadėti yra leng
va, bet sunku pažadą ištesėti. 
Cia tenka priminti lietuvišką 
pasakymą: pažadėjo — patie-
šijo, nedavė — negriešijo. Jei 
liberalai per 16 savo valdymo 
metų sugebėjo kraštą labai nu
gyventi, tai iš kur tie patys 
liberalai susilauks stebuklo ir 
išves Kanadą į pirmą vietą pa
saulyje. Dėl tų išvedimų Kana
dos į pirmą vietą pasaulyje ir 
Trudeau šypsojosi, sėdė
damas konvencijos atstovų 
priekyje. Gal ir jis galvojo: ko 
jūs, jaunikliai, šūkaujat, jei aš 
senis nesugebėjau Kanados 
pastatyti į pirmą vietą pasau
lyje. 

Jei liberalai nukrito žemiau 
konservatorių, tai rodo, kad 
krašto gyventojai jau pamatė, 
kad liberalai per daug drau
gauja su Maskva, o susikerta 
su Vakarais, net su savo arti
miausiu kaimynu JAV. Kana
dos liberalai, išsirinkę naują 
partijos vadą, tikisi laimėti ir 
būsimus Kanados rinkimus į 

AR GYVYBĖ IŠ ŽVAIGŽDŽIŲ 
Biologijos mokslas, kurio 

objektas yra gyvasis pasaulis, 
šiandien yra padaręs didelę 
pažangą. Pagal šį mokslą su
kuriama taip pat pasaulėžval
ga į gyvybės atsiradimą bei 
jos išsivystymą. Tokią pasau
lėžvalgą tikintieji turi paly
ginti ir suderinti su krikščio
nių mokslo tiesomis. Tuojau 
reikia pastebėti, kad organi
nės gyvybės atsiradimas arba 
pradžia biologijos mokslui dar 
yra paslaptis, dar neišspręs
tas klausimas. Jau yra susek
ti pagrindiniai paveldėjimo 
dėsniai, o evoliucijos teorija, 
prileidžiant ir žmogaus kilmę 
iš žemesniųjų gyvių, taip pat 
nėra atmestina. Tuo tarpu pa
gal Šv. Raštą Dievas yra gy
vybės davėjas ir palaikytojas 
ir pirmieji žmonės buvo Dievo 
sukurti. 

Reikia tad būtinai palyginti 
Šv. Rašto teigimus apie gyvy
bės atsiradimą su gamtos 
mokslais. Čia apsiribosime tik 
biologinių duomenų sintetiniu 
aprašymu, nes šis klausimas 
dėl savo problemų gausumo 
neįmanomas plačiai išdėsty
ti. Tos problemos ir šių dienų 
gamtos moksle dar nėra galu
tinai išspręstos. Mūsų uždavi
nys yra religinis: parodyti, 
kad dar daug problemų lieka 
neišspręstų, kad dar daug yra 
tik prielaidų (taigi ne vien tik 
religijos mokslas turi paslap
čių) ir kad tai, ką mokslas 
šiandien jau yra išsprendęs, 
\isai nesipriešina krikščionių 
mokslui. 

Pradėsime nuo gyvybės pra
džios ir kilmės. Tuojau turime 
pastebėti, kad pirmosios gy
vybės ant žemės problema 
moksliškai dar yra neiš
spręsta. Dėlto yra daug spėlio
jimų ir teorijų. Kai kurias čia 
suminėsime. 

Gyvybė atkeliavo ant žemės 
iš kitų žvaigždžių. Tai vadi
nama pansperminė teorija, pa
gal kurią gyvybės pradmenys 
yra atkeliavę ant žemės iš ki
tų dangaus kūnų. Bet tokia teo
rija visiškai neišaiškina gyvy
bės atsiradimo, tegul ir 
žvaigždėse, priežasties. Tokia 
teorija vien tik gyvybės prob
lema nukelia į kitą žvaigždę, 
kitą dangaus kūną, bet nieko 
nepasako, kaip yra atsiradusi 
gyvybė kad ir kitoje žvaigždė
je. 

Paskutiniais dešimtmečiais 
daug buvo kalbama ir rašoma 
apie Marso gyventojus. Kar
tais laikraščiuose pasirodyda
vo sensacingos žinios apie 
marsiečių pasirodymą ant že
mės, panaudojant jų išrastus 

matęs ar sutikęs šen bei ten 
marsiečius. aprašinėdami jų 
vartojamus aparatus ir pan. 
Kažkaip buvo tikima, kad 
Marse yra gyvos būtybės. 

Bet pastaruoju metu, ameri
kiečiams nuleidus porą erdvė
laivių ant Marso paviršiaus ir 
gerai ištyrus tiek Marso žemė-
vaizdį, tiek jį supančią atmos
ferą, išnagrinėjus jo pavir
šiaus sudėtį, rasta tik tiek, kad 
ant Marso yra vandens, daž
nai ledo pavidale, tačiau ten 
nerasta jokios, kad ir bakte
rinės, gyvybės apraiškų. 

Yra tikinčių ir tvirtinančių, 
kad ant žemės gyvybės ele
mentų galėjo atnešti nukrin-
tantieji meteorai ir kad tyrinė
jant meteorų sudėtį ten 
pastebėta vadinamų mikro-
fosilų (vienos ląstelės kūne
lių), tačiau tokių duomenų rim
ti mokslininkai nepripažįsta ir 
visą planetinės gyvybės 
teoriją laiko nerimta. 

Lygiai ir teorija, kad kitose 
Paukščių Kelio sistemos 
žvaigždėse ar net kitose galak-
tijose gali būti išsivysčiusių 
gyvių, turinčių net ir protą (tai 
vadinami planetidai) , yra 
vien spėliojimai ir gyvybės kil
mės klausimo visiškai neiš
sprendžia. 

Teoretiškai mokslininkai 
mano, kad tokia organinė 
gyvybė, kokia yra mūsų žemė
je, būtų galima ir kitose pla
netose, jei ten būtų pastebėtos 
tokios sąlygos: planetos pavir
šiuje neturi būti per aukšta 
temperatūra, kad planeta bū
tų nei per arti. nei per toli nuo 
saulės. Be to. tokioje planetoje 
saulės teikiama šiluma būtų 
pastovi per milijardus metų. 
turėtų atitinkamą atmosferą ir 
tekantį vandenį. 

T o k i ų a s t r o n o m i n i ų 
svarstymų išvada yra tokia — 
arčiau saulės ir arčiau žemės 
esančiose planetose ar žvaigž
dėse nėra pastebėta sąlygų, 
kuriose galėtų atsirasti gyvy
bė. Bet gal ji yra tolimose pla
netose ar žvaigždėse? Spelioja-
jama, kad žvaigždės su gyvybe 
yra 820 šviesmečių nuotolyje 
nuo žemės. Bet jos dar nėra 
nei pasiektos, nei ištirtos, tad 
daryti bet kokias išvadas yra 
vien hipotezė. Šių dienų 
mokslininkai nelinkę pri
pažinti, kad visatoje kur nors 
yra gyvų būtybių, turinčių 
žmogišką prigimtį. Lygiai ir 
Šv. Raštas nieko nepasako 
apie kitų planetų gvventojus. 

J. V. 

parlamentą. Tai parodys atei- tobulus susisiekimo aparatus, 
tis. Kai kas net prisiekinėdavo 

Kai kurie žmonės studijuoja 
visą savo gyvenimą ir prieš 
mirtį jie būna visko išmokę, 
išskyrus mąstyti. 

F. U. Domergue 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 

Mes manome, kad sau esa
me valdovai, kada mums į 
rankas patenka mūsų troš
kimų objektas — tačiau mes 
tik tada tampam valdovais 
pačių savęs, kada įstengiame 
atsisakyti nuo visų savo troš
kimų. 

R. Tagore 

Žmogaus vertė pareina ne 
nuo proto pajėgumo, bet nuo 
valios. Ir kam jos trūksta, tą 
didelės dvasios dovanos tik 
silpnina, ir, turbūt, nėra nie-
kingesnio žemėje sutvėrimo, 
kaip geniali dvasia, bet be 
charakterio. 

Eoetvoes 
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Perspektyva nemaloni, net baisi, todėl it vėl 
Algimanto sieloje neramu, tačiau valdosi ir energin
gai neigia žmonos nuomonę. 

— Bet aš vistiek bandysiu! Noriu ir turiu iškelti 
viešumon šį bjaurų visuomenės šašą! Kiekvienas 
doras pilietis turi kovoti prieš blogybę ir pasilei
dimą! 

Tėvų pokalbį nutraukia iš basketbolo aikštes 
augrįžęs Arūnas. Suprakaitavęs ir nešvarus. Motina 
jį tuoj nusiunčia praustis ir persirengti švariais 
drabužiais. Po pietų Arūnas vėl išeina. Šį kartą jo 
laukia kaimynų berniukas. Algimantas gi lūkuriuo
ja Tommy Gomezo su tėvu ir jam būtų nemalonu, jei 
Arūnas pamatytų juos, todėl sūnaus išėjimas pas 
kaimynus palošti „Monopolio" žaidimo jį patenkina. 

— Tik ilgai ten neužsibūk! 
Likęs vienas savo kambaryje, Algimantas giliai 

susimąsto. Jo drąsus žygis išguiti iškrypėli moky
toją iš mokyklos jį patį kiek ir gąsdina, nes žino, jog 
gyvena krašte, kur kerštas, nusikaltimai ir žudynės 
menkų įstatymų priedangoje klesti. Tarsi modami 
labai įsigalėjusių nedorybių varžyti, įstatymų leidė
jai įvairiose valstybėse jau įpilietina homoseksualiz
mą, marijuanos rūkymą ir prie* vedybinius santy
kius. 

„Ak, Amerika rieda į nedorybių liūną. V įešpa-
tie, padėk man! Apsaugok mano Arūną". 

Cia pat ir neramios mintys apie dukrelę Irmą. 
Kur ji? Kodėl išbėgo iš namų? Taip, jis žino kodėl, 
bet vis dėlto nesitikėjo tokio dramatiško dukters 
sprendimo. 

Kaip visada desperacijos atvejais visi žmonės 
daro, ir Algimantas ima galvoti apie Visagalio Dievo 
pagalbą. Atsiklaupia prieš smūtkelio drožinį sienoje 
ir karštai meldžia Dievą pagalbos jo keblioje padė
tyje dėl abiejų vaikų. Kaip visada jausmingais atve
jais, taip ir dabar jo žodžiai išsiveržia eilėmis. 

— Viešpatie, sergėk mano dukrelę! 
Apšvieski jos protą, jausmus. 
Kad rastų teisingąjį kelią 
Ir grįžtų namo vėl pas mus. 
Suteiki jai tikrą sprendimą — 
Suprasti, kad man ji duktė, 
Jos motina žuvo... ji kito likimo — 
Jos žmonės nežino kas jie... 
Apšvieski, o Dieve, ir mus, 
Kad rastume būdą ieškoti 
Kaip ją sugrąžint į namus. 
Už tai mes džiugiai Tau dėkosim. 

Tarytum lengviau pasidaro sieloje ir ateitis 
dabar atrodė daug aiškesnė. Ima svarstyti kaip ir 
pačios Irmos protu. 

— Juk apsiramins, ims svarstyti sveiku protu. 

karštai kalba, piktindamasis mokytojo darbu, bet 
greit aprimsta ir atidžiai klausosi sūnaus įkalbėjimo 
juoston. 

Tommy labai trumpai konstatuoja vizitus pat 
VVilliams kaip šantažą. Mokytojas naudojęs spaudi
mą silpnai matematikos besimokančiam berniukui, 
kad galėtų su juo atlikti neleistinus seksualinius 
veiksmus. Tačiau Tommy nevartoja tiesioginių 
terminų, kaip Džimi. Iš jo liudymo labai aišku, kad 
mokytojas jį išnaudojo saviems tikslams. Baigų* 
juostelę įrašinėti, Algimantas duoda berniukui 
pasiklausyti jo paties kalbėjimo. Pirmą kartą girdin
čiam savo paties balsą Tommiui keista ir įdomu. 

— Ar gali dar ką nors pridėti ir papildyti? 
— Atrodo, kad daugiau nieko... 
Algimantas sutvarko aparatą ir juostelę, kalbė

damasis toliau. 
— O kaip atrodo mokytojo butas? Ar ten kas 

nors ypatingo? 
— O. taip! J i s turi du kambarius, virtuvę 

Miegamajame ant sienų iškabinta visokių totograh-
jų. 

— O kas juose vaizduojama? 
— Viename visiškai nuogas vyras, kibai 

raumeningas... Yra ir daugiau, mažesnių, bet paia-
šių nuotraukų... 

— Ar tik vyrų? Ar nėra moterų? 
— Nepastebėjau moterų. Ties rašomuoju stalu 

šaltai... Tada ji pati supras mane. Aš jai gero nore- kabo portretas. Aš... dar paklausiau, ar tai jo tėvo 
damas nesakiau, iš kur ji kilusi. Norėjau, kad būtų fotografija... cha, cha... Tai jis atsakė, kad ne 
tikra lietuvaitė... — O kieno tai nuotrauka? 

Aprimęs išeina virtuvėn pas Oliviją, nes laukia — Kari Markso... Aš žinau, kas jis buvo Apie 
Gomezų sutartą valandą. Olivija tebetriūsia prie Kari Marksą mokytojas VVilliams pasakė man, kad 
valgio gaminimo, nes netrukus pietūs. t a ' mūsų visų tėvas... 

Algimantas pats pasitinka Gomezą ir Tommy, — A r mokykloje buvo dėstomas komunizmas? 
prieš tai paprašęs Oliviją visai nesirodyti. Gomez (Bus daugiau) 
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KUNIGAS, 
BUVĘS PRAGARE 

P r a ė j u s į s e k m a d i e n į , 
birželio 24 d., Brighton Parko 
lietuvių parapijos Chicagoje : 

parapiečiai , vadovaujant 
kelbonui prel. D. Mozeriui, 
iškilmingai paminėjo tos 
parapijos vikaro kun. Fabijo
no Kireilio kunigystės 45 metų 
sukaktį. Prieš tai sukaktu
vininko biografijos aprašas 
buvo paskelbtas „Drauge". 
Tačiau aš, būdamas vienas iš 
kun. Fabijono primicijų daly
vių mūsų gimtojoj Vabalnin
ko parapijos bažnyčioje, po to 
vaišėse Kuprių kaime, kuria
me gyveno jo tėvai, broliai ir 
giminės, negaliu ištverti dar 
šio to apie sukaktuvininką 
neparašęs. 

Mudviejų su kunigu Fabijo
nu gimtoji parapija garsi buvo 
minister iais , rašyto ja is ir 
k u n i g a i s . J i m i n i s t e r i ų 
nepriklausomai Lietuvai išau
gino keturis: E. Galvanauską, 
K. Šakenį, Petrulį ir Karoblį, o 
kunigų — keliasdešimt. 
Bėgantis laikas jų skaičių 
smarkiai išretino. Žinom, kad 
Lietuvoje tebesidarbuoja kuni
gai Povilas Ciuckis, Gedimi
n a s Šukys , K a z i m i e r a s 
Vasiliauskas ir gal dar kai 
kurie jaunesni, įšventinti jau 
po karo. Tuo tarpu išeivijoje 
teturim tik vieną savo parapi
jos atstovą kunigą — sukak
tuvininką Fabijoną Kireilį, 
kurį aš vadinu kunigu, buvu
siu pragare. 

Kažin ar kun. Fabijonas 
1944 m. vasarą būtų traukęsis 
į Vakarus, jei tuometinis 
P a n e v ė ž i o v y s k u p a s K. 
Paltarokas nebūtų paraginęs 
jaunesnius savo vyskupijos 
kunigus pasitraukti iš Lietu
vos ir tuo būdu išvengti gali
mo sunaikinimo. Tačiau tik 
pasiekęs Rytprūsius, kun. 
Fabi jonas buvo vokiečių 
pagautas ir su kitais lietu
viais įjungtas į darbo kuopą 
eiliniu darbininku. Kelis 
mėnesius iki karo pabaigos 
k u o p a p a f r o n t ė s e ir 
apsupimuose kasė apkasus, 
lygino sudaužytus aerodro
mus ir atlikinėjo kitus juodus 
darbus. Kunigas Fabijonas 
buvo eilinis tarp eilinių. Po 
sunkios darbo dienos jis dar 
atlaikydavo Mišias, vyrams 
teikė sakramentus, juos guodė 
tomis valandomis, kai išliki
mas atrodydavo beviltiškas. O 
kai sugulus kur ant šiaudų 
nakčiai vyrai pradėdavo keik
tis, kun. Fabijonas gražiai 
p a p r a š y d a v o : „ V y r a i , 
nusiraminkit, leiskit man 
melstis". To ir užtekdavo, 
vyrai paklusdavo. 

Iš kitų pasakojimų žinau, 
jog vokiečiai sužinoję, kad tų 
pusiau belaisvių lietuvių tarpe 
yra ir kunigas, norėjo jam 
suteikti šiokių tokių privile
gijų. Tačiau kun. Fabijonas jų 
atsisakė: jis liko eiliniu tarp 
eilinių. Nors privilegijų dėka 
gal būtų buvęs iš apsupimų ir 

prietilčių išgabentas lėktuvų į 
saugią vietą, tačiau jis ir to 
atsisakė. Stebuklingu keliu jį 
su kitais vyrais karo pabaigo
je iš pragaro išvedė Dievo 
Apvaizdos ranka. Todėl jis 
pragarą perėjusių lietuvių liko 
didžiai mylimas, gerbiamas. 
Jo šventas pavyzdys paskati
no ne vieną buvusį indeferen-
tą tapti tikru, praktikuojančiu 
kataliku. 

Vėliau, kurioje parapijoje 
kun. Fabijonas dirbo, o dirbo 
ir dirba labai sąžiningai, ten 
jis visur parapiečių yra gerbia
mas bei mylimas. Šiandien 
pavyzdžiu jam ne tik dvasinės, 
bet ir fizinės jo jaunystės, nes 
jis atrodo nedaug pasikeitęs 
nuo tos dienos, kai 1939 m. 
vasarą mačiau jį primicijų 
šventėje tėviškėje. 

Neturėjau progos atvykti į 
savo buvusio parapiečio kun. 
Fabijono Kireilio sukak
tuvių šventę, nors prieš kelias 
savaites Chicagoje telefonu 
valandą nuoširdžiai ir atvirai 
pasikalbėjom ypač apie jo 
trumpą apsilankymą gimta
jam krašte prieš kelerius 
metus. Šalia džiaugsmo, tas 
apsilankymas sukėlė ir nema
žai skaudulių. Mudu su 
vabalninkėnų patr iarchu 
Juozu Laučka Washingtone 
neužmiršom mūsų gerbiamo 
sukaktuvininko kunigo Fabi
jono, abu už jo sveikatą pakel
dami po simbolinę taurę. 

Kunige Fabijonai, būk ir 
toliau toks pat jaunas ir labai 
uolus Kristaus mokslo skelbė
jas. 

PAS GEORGETOWNO 
UNIVERSITETO 

ATLETIKOS 
DIREKTORĘ 

Kai yra laiko, mėgstu 
peržvelgti „Drauge" au
kotojų sąrašus. Tai sąrašai 
tų žmonių, kurie padeda lietu
vių spaudai išsilaikyti. Tuose 
sąrašuose ne kartą esu 
pastebėjęs ir vašingtonietės 
Natalijos Paramskienės pavar
dę. Ponios Natalijos namai 
tame pačiame Georgetowne ne 
v ienam W a s h i n g t o n o ir 
apylinkių lietuviui gerai 
pažįstami. Pas ją kasmet 
gegužės mėnesį įvyksta tradi
cinis jos draugų ir pažįstamų 
susibūrimas. Šiemet, tik spėję 
sugrįžti po trumpų atostogų 
C h i c a g o j e , vė l b u v o m 
pakviesti į tradicinį pobūvį 
pas Nataliją Paramskienę. Vėl 
gražioje gegužės mėnesio 
pavakarėje sodelyje kvepėjo 
gėlės ir žalumynai ir įdomūs, 
kartais gal ir audringesnį, 
pokalbiai su Vliko pirmininku 
dr. K. Bobeliu, inž. L. Grinium, 
taip pat bičiuliški pokalbiai su 
rašytoju A. Vaičiulaičiu, rež. 
J. Blekaičiu, Vyt. Puzinausku 
ir kitais nusitęsė iki vėlumos. 

Šia proga įdomu priminti, 
kad Natalija Paramskienė yra 
g a r s a u s G e o r g e t o w n o 
universiteto mergaičių atle
tikos direktorė. Pareigos tikrai 
aukštos ir jos prilygsta Edvar-

Daina Ona Petronytė, veik
lių ir populiarių losangeliečių 
visuomenininkų Jono ir Ju
lijos Petronių dukr.-;, baigusi 
privačią Mayfield rimnaz.ją 
bei Šv. Kazimiero .''oianistinę 
mokyklą, 1980 metais stojo j 
USC — Pietinės Californijo 
universitetą, kurį šių met j 
gegužės mėnesį baigė bak-i-
laurės (BA) laipsniu. 

Daina yra viena iš veik
liausių Los Angeles lietuvių 
kolonijos mergaičių, kuria ver
ta ir dera didžiuotis. Jau iš 
pat mažens įsijungusi į skau
čių eiles, dabartinė Akademi-
kių skaučių draugovės pir
m i n i n k ė , d a l y v a v o 
jubiliejinėje skautų stovykloje 
Kanadoje, o su šokių grupe 
„Spindulys" ir savo laiku gar
sėjusiu „Viva Europa" spek
takliu apvažinėjo Amerikos 
kontinentą, Europą ir Austra
liją. Šiuo metu yra ir Alto Los 
Angeles skyriaus valdyboje, 
eidama vicepirmininkės pa
reigas. 

Universitete Daina Petro
nytė, be tiesioginių studijų, 
buvo labai gabiai įsijungusi į 
studentų veiklą, kur ji pri-

do Krause-Kriaučiūno, buvu
sio Notre Dame universiteto 
atletikos direktoriaus, turė
toms pareigoms. Georgetowno 
universitetas šiemet ypač 
pagarsėjo, kai jo krepšinio 
komanda visos Amerikos 
universitetų pirmenybėse 
laimėjo pirmąją vietą. Finali
nės rungtynės vyko Seattle 
mieste ir jas televizijoje stebė
jo milijonai amerikiečių. Tuo 
tarpu N. Paramskienė su 
kitais aukštais pareigūnais 
buvo nuskraidinta į Seattle 
miestą ir savo universiteto 
pergalę stebėjo gyvomis 
akimis labai iš arti. 0 kas 
darėsi Georgetowne čempiona
tą laimėjus, plačiai aprašė 
amerikiečių spauda ir rodė 
televizija.Mūsų tautietės N. 
Pramaskienės pareigos tikrai 
įdomios, su ja turėtų padaryti 
p la tesn į pas ika lbė j imą 
„Draugo" sporto skyriaus 
redaktoriai. Jos studentų tarpe 
savo metu buvo ir buvusio 
JAV prezidento L. Johnsono 
dukra Lucy. 

Tai, va, kaip įdomu kartais 
pasisvečiuoti žaliajam George-
towne, į kurį vakarais suplau
kia šimtai jaunimo. 

klausė įvairioms draugijoms, 
kaip: USC Marketing Assc., 
Public Relations Student 
Society of America; buvo vie
na iš oficialiųjų universiteto 
priėmimų atstovių (Helenes), 
universiteto dainų Švenčių 
renginių koordinatorė ir net 
trejus metus universiteto 
reprezentacinio orkestro (Tro-
jan Marching Band) vėliav-
nešė, turėjusi progą su orkest
ru keliauti j Chicagą, San 
Francisco, Oklahomą ir Arizo
ną. Sią vasarą Los Angeles 
vyksiančioje pasaul inėje 
Olimpiadoje atidarymo ir už
darymo ceremonijose daly
vaus visų JAV universitetų 
rinktinis orkestras, kuriame, 
vėliavneše paskirta ir mūsų 
Da.ia Petronytė. 

Jaunoji bakalaure planuoja 
^urį laiką dirbti „Public rela-

ons", o vėliau vėl grįžti į 
: SC studijų gilinimui ir ruo-
miuisi magistrės laipsniui. 

Sveikiname Dainą Petronytę 
ir linkime jai sėkmės veiklia
jame ir produktyviame jos gv 
venime. 

Rūta Sf *..J 

ATEITININKAI 
(Atkelta iš 2 psl.) 

vadas dr. Kazys Pem 
padarė įvadą, o tada įsijur ė 
korporacijų atstovai: poet is 
Kazys Bradūnas — „Šatrijc 3" 
draugija, Chicagos Sendi iu-
gių valdybos pirminiu Kas 
Kazys Pabedinskas — „Kęstu
čio" korporacija, Da iva 
Barškėtyte — „Giedros" 
korporacija, dr. Adolfas 
Darnusis — „Grandies" korpo
racija, dr. Petras Kisielius — 
„Gajos" korporacija, Juozas 

( ^ midland Tedarai 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

ESEE 
fOUMHOJSMC 
LENDER 

Laučka — „Justicijos" korpo
racija. Buvo įdomu išgrįsti 
gyvą mūsų organizacijos šakų 
istoriją. 

Po trumpos pertraukos vėl 
susirinkom pasiklausyti kun. 
Juozo Vaišnio paskaitos „Šv. 
Kazimieras — pavyzdys ir 
įkvėpimas". Paskaitininkas 
labai įdomiai kalbėjo ir sudo
mino mus visus. Po paskaitos 
buvo klausimai, į kuriuos atsa
kė ir papildė pats prelegentas. 

Korporacijos atstovai po 
pašnekesio išvyko, o studen
tai toliau tęsė savo planus. 
Valgėme lauke ant anglių 
keptus valgius. Vos spėjus 
pava lgy t , s t a i ga užklupo 
audra. Vakarą baigėme ben
drais pokalbiais bei įvairiais 
žaidimais ir rungtynėmis. 
Išvargę sugulėme. Netrukus 
vėl kėlėmės apsitvarkyti, 
susipakuoti, nutarti ką pusry
čiams valgysim ir atsiskirti su 
draugais, pažįstamais. 

Šie kursai buvo ruošiami dėl 
įvairių priežasčių: 

1. Studentai norėjo vėl susi-
kti ir išjudinti Chicagos apy-
nkės studentus. 2. Geriau 
us ipaž in t i su įvair iomis 

korporacijomis, nes tas buvo 
diskutuojama pavasariniuose 
kursuose Dainavoj. Ateitinin
kų namai šiam tikslui buvo 
labai patogūs. 3. Paskutinė 
priežastis buvo, kad apylinkių 
jaunimas susiburtų, susidrau
gautų ir pagyvintų savo 
veiklą. 

Per visą savaitgalį priskai
čiuojama arti dvidešimt daly
vių. 

Ačiū kursų rengėjai Ramin
t a i Pemkute i už progą 
naudingai praleisti savaitgalį. 

SAS-CV 

Best Wiehes to A!l For a Safe 
And Joyoufl Fourth of July 

From the 
SLUDGE REMOVAL 

AND SEWER SERVICE 
Phone: 889-5175 

2315 W. Moffat, chicago, 111. 

ART & ARDELL REIS 
OF REIS FLORIST 

6238 Cermak Rd., Berwyn, 111. 
484-6368 

Flowers of Distinction 
FTD, Teleflora & AFS 

Ali Major Credit Cards Accepted 

Best Wishes to Ali for Peace and 
Happiness on this Fourth of July 

From the 
RIDGELAND NURSING HOME 

Phone: 697-9300 
12550 Ridgeland Ave. 

Palos Heighta, IU. 

COLOUR SHOP INC. 
306 W. Burlington 

LaGrange, IU. 60525 
352-4000 

Wallcovering8-Floorcovering8 
Window Treatments 
Custom Color Paints 

PUTRIM'S MEAT MARKET 
1446 S. 49th Ct. 

Cicero, IU. 60650 
652-7529 

Home Made Skilandis 
Fresh Lithuanians Sausage 

Independence Day 
Greetings 

JOHN'S DELICATESSEN & 
HOME MADE SAUSAGE 

2611 W. 55th 
Chicago, IU. 

776-5200 

Best wishes to all for a safe 
and joyous Fourth of July 

From the 
JA MAR JEWELERS 

Phone: 679-0010 
4915 Oakton St. 

Skokie, IU. 

Veda KAZE BRAZD2IONYTĖ 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,. 

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

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

p.p. iš WTIS stoties 1110 banga. 
Adresas: 2646 West 7 l s t Street — Chicago, IL 

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

KVIEČIAME KLEVELANDE APLANKYTI, 

Oa 
AU9E= STu^CS mC 

GINTARO GALERIJA 
505 EAST 185 STREET 
CLEVELAND, OHIO 44119 
TEL. 216/531-3500 

• PER ŠOKIŲ ŠVENTES. GALERIJA BUS ATIDARYTA KIEKVIENĄ DIENĄ. 

%n)bar HoHdays" 
1984 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO 

liepos 18 
Rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 13 

$1618.00 
$136100 
$1361.00 
$1528.00 

Rugsėjo 5 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 
SpaHo 3 

- $1361.00 
- $1127.00 
- $1142 00 
- $1268.00 

Gruodžio 26 -$1247.00 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 etanu — įvairūs maršrutai — Vilnių*. Ryga. Tali
nas. Maskva. Leningradas. 

M a i.u grupių «* l l m a J " " * * »* VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 
papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai. 

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1-8O0 722 1300 (Toli FREE) 
A M I J V portery 

i i Massachusetto ir Kanados 1617 268 8764 4*-"*™ 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W««t Broadway. P. 0. Box 116. 

South Boston. Mass. 02127 
I IUMU vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUD2lONAS. 

Horkitiems atsikviesti giminet atostogoms 
— sutvarkome dokumentus. 

Prices are t>ased on double oceupancy and are subiect to changes 

Best Wishes to our many Friends 
For a safe and joyous Fourth of July 

From the 
Archer - C aiifornia Rentals 
Trucks - Vans - Trailers, etc. 

Phone: 847-0630 
4051 So. California, Chicago, IU. 

AIRPORT HONDA 
KAWASAKI 

4520 W. 63rd St., Chicago, 111. 
767-2070 

Pardavimas - Aptarnavimas - Dalys 
Pilnas Pasirinkimas 

Honda reikmenų 

OLYMPIC INN 
Smorgasbord & Family Restaurant 

5111 S. Kedzie. 776-0795 
10% Senior Citizen Discount. 
6th Anniversary Special — 

lstdrinkonly6*. 
Open Tues. thru Sun. 7. A.M. to 8 P.M. 

July 4th Greetings 
To all our 

friends & customers 
IDEAL AUTO PARTS 

4639 S. California Ave. 
Chicago, IU. 

523-5277 

Independence Day Greetings 
VACHA FLORIST 
4710 S. Western 

Chicago, IU. 
523-6248 

Flower8 for Weddings 
and all Occasions 

SLIZ DELICATESSENS 
6743 W. Archer 

229-1138 
3116 W. 43rd 

523-9533 
Ouality Polish Sausage 
Choice Luncheon Meat 

Food Specialtie8 
RICHARD'S BANQUET 

BALLROOM 
3253 S. Harlem. Berwyn, IU. 

788-5524 
Banquet8 for Weddings 

& All Occasions 
125 to 500 People 

Best Wishes to our Many Friends 
For a safe and Joyous Fourth of July 

From the 
KIDDIE KOVE 

NURSERY SCHOOLS 
Phone: 434-2120 

3121 W. 71st St., Chicago, IU. 

GRAND MANOR BANQUET 
HALL & LOUNGE 

5436 S. Archer Ave. 
Reasonable Wedding & Banquet 
Packages. Large Bar & Dance Areas. 

"Parties Up To 600 Guests." 
767-2300 

Best Wishes for a safe 
and Joyous Fourth of July 

SOUTH WEST 
FEDERAL SAVINGS 

Phone: 436-4600 
3525 W. 63rd St., Chicago, IU. 

4062 Southwest Hwy. 
Hometown, IU. Phone: 422-4500 
MANOR FEDERAL DIVISION 

5830 W. 35th St., Cicero, IU. 
Liquid Lawn 

Fertilizing & Landscaping 
Co. Inc. 

For the Best Home 
Lawn Care 

Call Us 
485-2958 

B & B UPHOLSTRY 
Free Esttimates 

22 Y Kars of E xper ience 
Free pickup & delivery 

Large Selection of Fabrics 
Residential • Commercial 

385-4669 
13046 S. Western. Blue Island 

Independence Day Greetings 
VINCE'S FLOWER SHOP 

2612 W. 71st 
778-7400 

Dideslis pasirinkimas 
žydinčių gėlių 

ir skintų gėlių buketai. 

HAIR PERFORMERS 
3428 W. 63rd St. 476-1200. 50% Off 
All Services — lst Time Customers. 
Men's Hair euts Reg. $13.50 only 
$6.75. Women's Hair Cuts Reg. $18.50 
only $9.25. Jrs. & Teens 1/2 off. Perme 
& Coloring 1/2 Off. 

Best Wishes to our Friends and 
Patroną fo a safe and Joyous 

Fourth of July. From the 

MIDWAY PHARMACY, INC. 
Phone: 767-9155 

Dollar off with Vitamine 
4324 W. 63rd St., Chicago, IU. 

Best Wishes to All for 
Peace and Happiness on this 

Fourth of July 
From 

ST. JOHN OF GOD CHURCH 
Phone: 285-6008 

1234 W. 52nd St.. Chicago, IU. 
Best Wishes to All for 

Peace and Happiness on this 
Fourth of July 

From the 
EGAN FUNERAL HOME 

Phone: 582-2000 
3700 W. 63rd St., Chicago, IU. 

Best Wishe8 for a safe and Joyous 
Fourth of July 

From 
BARTECKTS PHARMACY 
Accurate Prescription Service 

Phone: 735-5868 
4259 W. 63rd St., Chicago, IU. 

Best Wishes to All for 
Peace and Happiness 

On This 
Fourth of July 

Courtesy of 

A FRIEND 

MOLLIE ELIZABETH 
HOUSE OF BEAUTY 

4257 S. Rockwell, Chicago, UI. 
523-5321 

Shaping & Blow Dry $8.00 
lst Time Customers Only 

Perms $20.00 to $35.00 

Independence Day Greetings 
IAMA STATIONERS 

6305 S. Kedzie 
776-9102 

Turime visus reikmenis — 
Raštinei, braižybai ir mokyklai 

įvairiom kalbom sveikinimo korteles 

Best Wi8hes for a Safe and Joyous 
Fourth of July 

From the 
BERWYN PET SHOP 

Full line of Pet needs 
Phone: 749-0660 

2829 So. Harlem Ave., 
Berwyn, IU. 

Old Fashioned Candies 
6210 Cermak 

Berwyn, IU. 60402 
788-6669 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

All Types of Boxed Candies 

Independence Day 
Greetings 

PARK FOOD & 
LIQUOR MART 

2810 W. 71at 
Chicago, IU. 

776-1821 
S A H FOOD MART 

5733 Cermak, Cicero, 111. 60650 
Imported Olive Oil. Fresh Bread 
Every Day. Roast Lamb & Pork Every 
Sunday. Complete Line of Imported 
Food & Liquor. 656-9757. 

Best Wishes to All for Peace and 
Happiness on this Fourth of July 

From 
LEITZA 

DIE AND TOOL CO. 
Phone: 271-1408 

5462 N. Damen Ave.. Chicago, 111. 

Stanley Yurkus 
2448 W. 71at 

Chicago, IU. 60629 
737-5529 

„AUDYKLA JUOSTA* 
Lithuanian Costumes 

& Gifts 

AIRPORT GLASS & 
MIRROR CO. INC. 

6115 S. Cicero 
Chicago, III. 

585-1000 
All Types of Glass 



VARANOSI - INDUSŲ 
ŠVENTOVĖJE 

Atsikėlę dar tamsoje 
skubame prie sutartos vietos 
susitikti su jaunu indu, vardu 
Mahometas. 

Jau kelias dienas jis mus 
vežioja su savo motorizuota 
riksa siauromis senojo Va-
ranosi gatvelėmis. Net kartu 
aplankėme gretimai esantį 
budistų centrą Sarmath. Šį ry
tą važiuosime prie Gango pa
matyti vieną iš pačių seniau
sių ritualų pasaulyje. 

Beskubėdami tamsiomis 
gatvelėmis, matome kur ne 
kur žybčiojant mažas šviese
les. Tai gatvių gyventojai, be
namiai, šildosi prie mažų 
ugnelių. 

Netoli sutarto kampo pa-

Kelionė po Indiją 

Toje vietoje jau kraunamos 
malkos naujam laužui. 

Nejauku prisiminus vaka
rykščius vaizdus. Dar ir šį 
rytą atrodo gerklėje jaučiu 
vakar dienos aitrų dūmų KOLONIJOS ĮVAIRUMAI 
kvapą... 

Plaukiame atgal prie pa- Šių dviejų našlių — Jono 
grindinių terasų. Ir ko čia ne- Zubavičiaus ir Valės Rumšie-

patekančlos m a t v t i a n t tu. laiptų ir terasų! nės sužiedotuvės įvyko Vely-
Apv lūs braminai sėdi po koše. Jei man suteikta infor-
saulės skėčiais už mažą auką macija yra teisinga, tai spalio 
palaiminimą suteikdami, pradžioje turėsime vestuves ir 
Randamas čia „mikroskos-
mas" viso pasaulio nelai
mingųjų. Raiši, akli, raupsuo
tieji visokiose stadijose 

P lauk io ja degančios sergantieji su atviromis žaiz-
žvakelės ant didelių gėlių lapų domis, musių apsėstomis. Be- Golfo klubo susirinkimas, 
ir begalybė gvazdikų žiedų, galybė elgetų ir išmaldos pra- Susirinkime dalyvavo visi 
Tai maldininkų aukos dievui sančių vaikelių traukia už klubo nariai su antromis 
Šivai. skvernų. pusėmis, žinoma, kas jas turi, 

Gerokai toliau yra dar kitas * r minios maldininkų — o taip pat ir čia besilankan-
piligrimų iš visos Indijos. Mo- tys detroitiškiai Mitkai, kana-
terys akį veriančios įvairia- diškiai Seibučiai su Supronu 
spalviais sarees apsivynio- ir iš New Yorko Labutis. Pasi-

LIETUVIAI FLORIDOJE DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 30 d. 

Sunny Hills, Fla. 

Didelio išgyvenimo pa
gauti, švytinčiais veidais, 
maldai rankas sudėję, piligri
mai laukia 
saulės. 

Pasineria jie tada j Gangą, 
plauna veidus gerokai užterš
tu vandeniu ir eina toliau prie 
rytinio apsiprausimo, labai 
svarbios jų renginio ritualo 
dalies. 

vaišingą Zubavičių porą. 
* * * 

Gegužės 14 d. Community 
Center patalpose įvyko Liet. 

„ghat", pavadintas Manikar-
nika. Tai sena ir labai žinoma 
kremacijos vieta Varanosi. 

matome rikšą. Priėję įkišame Priplaukę matome aukštai ky- Ju si° s — gražus kontrastas su vaišinta, aptarta ir apdainuo-
galvą ir tyliai pašaukiam lančius dūmus ir keletą laužų 
„Mahometai". 

Iššoka išbudintas vyras (ne 
mūsiškis!), po to kitas, 
pagaliau moteris su dviem 
vaikeliais. Vyras ragina mus 

Dar vis akyse stovi niekad 
neužmirštami ir giliai išgy
venti vakarykščios dienos 
vaizdai... 

Ilga laiptų virtine, vis su 
sėstis, pasiruošęs vežti kur tik besivalkiojančiomis karvėmis l a n k o m e Gangą 
norime. Purtome galvą ir atsi 
prašydami skubame toliau. 
Atsisukame — vienas po kito 
smunka atgal į rikšą gauti 
dar valandėlę poilsio. 

Neužilgo atsiranda ir Maho
metas ir ankstyvo ryto vė
sumoje 
vėlėmis 
link. 

Gandhi stiliaus balta vyrų ta klubo veikla, susikaupimu 
apranga. Žinoma, tarp tos prisimintas buvęs klubo prie-
įvairiausios žmonijos ne- vaizdas a.a. Antanas Balčiū-
trūksta ir šventųjų karvių. nas. Pagal eilę, susirinkimo 

Prieš apleidžiant Varanosi šeimininkas buvo kun. P. 
dar kartą pavakarėje ap- Jaraška, nors visa rengimo 

našta krito ant klubo prie-
susidurdami, pagaliau pasie
kiame Manikarniko ghat. 

Kraunamos malkos naujam 
laužui. Keli kūnai, baltu šilku 
apvynioti, padėti šone laiptų. 
Prieina prie mūsų vienas iš 
šudrų — neliečiamųjų ir per-

vingiuotomis jjat- šasi paaiškinti kas vyksta, 
dundame C 2.igo Šudros pagal senąją kastinę 

schemą yra žemiausioji iš 
Nuveža mus toli į miestelio keturių kastų. Nors ši sis-

pakraštį, kur jau laukia tema legaliai panaikinta, 

Prie vienos šventyklos vyks- vaizdos V. Adomavičiaus pe-
tas kažkoks festivalis. Lipame čių. Visi jautėm jiems abiem 
į valtį ir plaukiame pakrante, padėką. Garbė Vladui, pri-
tai į vieną, tai į kitą pusę. sidėjusioms moterims ir kun. 
Atsiduriame pagaliau prie Pranui, išlaikiusiam savo eilę 
Manikarnikos ghat. Šį kartą ir pareigą klubui, 
valtininkas priplaukia gero
kai arti laiptų. 

Viduryje laiptų geltonu 
šilku apvyniotas kūnas, aukš
tomis vėliavėlėmis apkaišy
tas, gvazdikų vainikais gau-

* * # 

Gegužės 21 d. Felikso var
dinės. Ta proga sveikinom 
mielą Feliksą Bočiūną ir jo 
žmoną Bronę jų rezidencijoje. 

valtis. Plaukiame Gango žmonių yra dar plačiai prak- sia* apdėtas. Matyt, buvęs Buvo jaukiai pabendrauta, 
pakrante centrinių terasų tikuojama. Šudros tarp savęs aukštos kastos asmuo! Nepi- linkint Feliksui ir Bronei 

turi begalybę subkastų. link. 
Varanosi (mogulų ir anglų Prieš dedant kūną ant lau-

Benares) tai indusų švenčiau- žo įmerkia jį į Gangą, ir tą
sias miestas. Ką Jeruzalė reiš- da šilkas pavirsta į žėrinčią 
kia krikščionims, Meka — oranžinę spalvą. Atveda 
mahometonams, Armitsaras vaikelį (gal 14 m.), ilgu baltu 
— sikham8, tą Varanasi reiš- rūbu apvilktą, nuskusta 
kia indusams. galva, tik ilgu kuokštu pa-

Kiekvieno giliai tikinčio kaušyje paliktu. Paduoda 
indo didžiausias gyvenimo berniukui puokštę šakų ir 
troškimas yra atlikti kelionę į įvairių smilkalų. Eina jis ratu 
Varanosi, dar labiau ten tai į vieną, tai į kitą pusę, 
numirti ir būti sudegintam deda smilkalus ant kūno ir il-
ant Gango kranto. Tiki jie, kad gcmis šakomis uždega laužą, 
tokiu būdu bus atpalaiduoti nuo Bematant laužas įsiliepsnoja, 
to užburto rato — nuo reinkar- Girdi, tai vyriausias sūnus, 
nacijos. kuris atlieka apeigas. Mo-

Manoma, kad tai yra se- terys nedalyvauja, jos per 
niausiąs nuolatos apgyven- jautrios — aiškina mūsų 
dintas miestas. Septintame gidas prastoka anglų kalba, 
amžiuje prieš Kristų jis buvo Berniukas stovi nuošaliai ir 
vadinamas Kasi — „apšvies- didelės ašaros rieda jo veidu, 
tas dieviškąja šviesa". Kada Pučia labai stiprus vėjas 
Gantoma Buda čia atkeliavo n u o antros pusės upės. Pro-
maždaug 500 metų prieš Kris- tarpiais per dūmus nieko 
tų, Varanosi jau tada buvo lai- nematyti. Akys peršti, gerklė-
komas senu miestu. j e aitru. 

Gango pakrantė prie Žinome, kad fotografuoti 
Varanosi yra apstatyta maž- negalima. Mūsų „palydovas", 
daug keturių mylių ilgumo matydamas aparatus, mus 
aukštais laiptais, vedančiais ragina: Duokite man 50 rupijų 
giliai į upę. Tarp laiptų ir virš ir traukite kiek norite, 
jų yra begalybė terasų, va- Negaila tų penkių dolerių, 
dinamų „ghat", viena už kitą bet nesusigundome. 
įdomesnių ir populiaresnių. Jau baigia užgesti pasku-

Didžiausia veikla čia vyks- tinė liepsnelė. Juodi, sukaitę, 
ta anksti ryte, kada pilig- basi šudros krauna pelenus į 
rimai kaip Šmėklos siauromis tam tikrą rėtį ir, nulipę keletą 
gatvelėmis slenka Gango link laiptų, viską iškrato į Gangą, 
ten sutikti patekančią saulę. 

Plaukiame Gango pakrante, 
apstatyta aukštais pastatais. 
Kai kur matyti šešėliai, 
rankas kilojantys. Tai mo
terys jau darbuojasi prie 
amžinai nesibaigiančio rūbų 
plovimo. 

Mūsų šnekusis Mahometas 
vis aiškina, kokiam mahara
džai kokie rūmai priklauso, 
kokiam dievui kokios šven
tyklos. Čia Varanosi didelė 
dauguma šventyklų pasta
tyta indų dievui Šivai, kurio 
kultas yra vienas iš seniausių 
ir kurio simboliais visa 
pakrantė nusagstyta. 

— Štai ten gyvena japonų 
porelė, įsteigus jogos ir medi
tacijos centrą, o aname 
apšepusiame laive — dvi 
amerikiečių porelės, nau
dojančios narkotikus. 

Bešvintant artėjame prie 
pagrindinių terasų. Minios 
maldininkų skuba laiptais 
žemyn, ir brenda iki juos
mens į vandenį. Moterų 
„sarees" dar labiau apgaubia 
jų kūnus ir jos panašios į 
senovės graikiškų vazų 
dievaites. 

a n t gu, būti sudegintam 
Gango kranto. 

Atlipa laiptais žemyn kar
vė ir eina tiesiai prie gvaz
dikų. Traukdama vainikus 
kiloja ir purto visą kūną. Visų 
dėmesys nukreiptas į vyks-
tančiąją dramą. Bet niekas 
nieko nedaro! Karvė, jau kelis 
vainikus sudorojus, eina prie 
likusiųjų. Vėliavėlės išmėtytos 
guli ant laiptų. Kokia dilema! 
Kūnas šventas, bet ir karvė 
šventa! 

Nesusilaikiusi pakeliu apa
ratą tik iki juosmens ir iš 
valtelės nutraukiu porą greitų 
nuotraukų. (Deja, neišėjo, 
vaizdas buvo vertas Pulit-
zerio premijos.) 

Visiškai suirutei atsiradus, 
įsiterpia keli šudros ir, su-
davę karvei per uodegą, ją 
smarkokai pastumia į šoną. 
Ši, jau gerokai pasisotinus, 
pasimuisto ir vis besidairy
dama nukeliauja laiptais 
aukštyn. 

Visi atsikvepiam. Malkos 
jau seniai sukrautos. Įmerkia 
kūną į Gangą. Sūnus šį kartą 

daug sveikų ir laimingų me
tų. 

Sunny Hills, Fla., lietuvių golfo klubo dalyviai n o s i r svečiai iš Kanados, Detroito. Nev Yorko. 
savo susirinkime gegužės 14 d. Golfininkų žmo- Nuotr. A. Suprono 

* * * 

Motinos, Tėvo ir baisiojo 
Birželio dienos šio lietuvių tel
kinio paminėtos pamaldomis 
su progom pritaikytais kun. 
P. Jaraškos pamokslais minė
jimo vykstančiuose sekmadie
niuose. 

* * * 

Čia beleidžiantis pensinin
ko dienas kun, Antanas Kar
das buvo truputį sunegalavęs 
ir buvo paguldytas ligoninėn. 
Grįžo į mūsų tarpą sustiprė
jęs ir toks pat, kokį mes jį 
pažinom. Rodos, dieną ar dvi 
prieš Antanines jam sukako 
45 metai kunigystės. Džiaug
damies jo sugrįžimu, būrelis 
kaimynų birželio 13 d. rinko
mės ir sveikinom jį, linkė
dami sveikatos ir laimės An
taninių ir jo 45 metų 
kunigystės proga. 

* * * 

Senas Beverly Shores, Ind., 
gerokai vyresnis, ilgu baltu prietelis Jonas Mildažis, vyk-
rūbu ir nuskusta galva, pra- damas iš Daytona Beach į 
deda tūkstančių metų senumo Beverly Shores, trumpam 
ritualą. Laužas greitai įsi- buvo sustojęs mus aplankyti. 
liepsnoja. Ačiū Jonui, kad jis suranda 

Ir vėl... dulkė į dulkę... laiko aplankyti Sunny Hills. 
Lionė Mickevičiūtė- Tuo tarpu daugelis to nepada-

Ramonienė ro, išskyrus J. ir L. Juzėnus, 

kurie kartu užsivežė ir jų prie-
telius A. ir R. Balčiūnus. 

Birželio 14 d. Liet. Golfo 
klubas prisijungė prie S. H. 
Civic Assc. organizuojamos 
ekskursijos, kuri keliavo Capt. 
Anderson laivu pasivažinėti. 
Mūsų su kitomis pusėmis ir 
pavieniais susidarė 12 žmo
nių stalas. Laivas didžiulis, 
modernus, trijų aukštų, muzi
ka, valgiai, baras keletai 
valandų mus linksmai nutei
kė, atitraukdami nuo kasdie
ninių vargų ir rūpesčių. 

* * * 

D. ir L. Stukai iš Chicagos 
• su sūneliu Andrium lankė sa
vo senus pažįstamus M. ir E. 
Lukus. Pasisvečiavę čia porą 
dienų, išvyko toliau į Floridą 
apsižvalgyti. 

A. ir D. Arlauskai iš Detroi
to, jau seniau čia įsigiję gra
žų sklypą, atsikėlė nuola

tiniam apsigyvenimui ir 
ruošiasi čia įsikurti, pasista
tydami gražią rezidenciją. 

Šv. Teresės bažnyčia, bu
vusi visą laiką misija, nuo 
birželio 6 d. pakelta į para
piją. Pirmuoju šios parapijos 
klebonu paskirtas lietuvis 
kun. P. Jaraška. Sveikinam 
kleboną kun. Jaraška, įei
nantį į šios parapijos istoriją 
kaip pirmą kleboną. 

* * * 

Joninės čia praėjo pagal vi
sas senoviškas tradicijas. 
Joninių išvakarėse paparčio 
žiedo ieškojimas vyko Jono 
Zubavičiaus sodyboje. Sody
boje, kur daug vietos viduj ir 
lauke. Vieno iš pirmųjų čia 
apsigyvenusių Jono ir jo būsi
mosios žmonos Valės buvome 
karališkai priimti. Kitą dieną 
po pamaldų būrelis kaimynų 
rinkomės sveikinti Joną 
Strazdą ir jo žmoną Konstan
ciją jų rezidencijoje. Tebūnie 

leista palinkėti daug laimės ir 
sveikatos Jonams, jų esa
moms ir būsimoms kitoms 
pusėms. 

K. 2. 

Miami, Fla. 
MIRUSIEJI 

Ona Dovydaitytė-Malko, 
Sibiro kankinio a.a. prof. Pr. 
Dovydaičio duktė, palaidota 
gegužės 23 d. po pamaldų 
katalikų bažnyčioje, dalyvau
jant dideliam jų šeimos 
draugų ir pažįstamų skaičiui, 
Pampano Beach, Fla, kapinė
se. 

Jieva Noreikienė, 82 m., 
palaidota birželio 8 d. po 
pamaldų Holy Family katali
kų bažnyčioj Southern Memo-
nal Park kapinėse, N. Miami 
Beach, Fla. Ji priklausė katali
kių moterų Miami skyriui; 
laidotuvėmis rūpinosi jos 
vyras Adomas ir anūkė su 4 
proan ūkais. 

Koresp. 
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„AUŠROS" LĖŠŲ 
TELKIMĄ PRADEDANT 

Šv. Kazimiero fiOO metų mirties sukaktuvės pa
minėto? Vroclavo katedroje, Lenkijoje. Bendra 

nuotrauka susirinkusių pamaldoms pri* didžiojo 
altoriaus. 

Gyvenant išsisklaidžius 
Chicagos priemiesčiuose 
matome, kad, neturint savų 
patalpų lietuviškai veiklai, vis 
labiau ir labiau sunkėja lietu
vybės išlaikymas ir jos perda
vimas mūsų jaunajai kartai. 
Neturint savų patalpų Mairo
nio lituanistinei mokyklai 
Lemonte, kur galėtų vykti to
limesnė lietuviška veikla po 
šeštadienio keturių valandų 
pamokų jaunimas lieka be to
limesnio lietuviško bendra
vimo, be tolimesnio organi
zuoto lietuvybės išgyvenimo, 
ir tik ateitininkų padėtis šiuo 
atžvilgiu yra skirtinga, jiems 
turint savus namus. Neturint 
patalpų tolimesniam lietuvy
bės puoselėjimui organizaci
nėje veikloje, sporte, mūsų 
kultūriniame gyvenime, so
cialiniame bendravime ir pra
mogose, šeštadieninės litu
anistinės, mokyklos įžiebta 
ugnelė greit užgęsta, jei ne
vyksta jos tolimesnis kursty
mas. Tada ir mokyklos dar
bas lieka bevertis. 

Mūsų tautinė kultūra yra 
lietuvybės išlaikymo pagrin
das išeivijoje. Jos pažinimui 
yra reikalingas lituanistinis 
švietimas. Tačiau ir švie
timas gali būti sėkmingas tik 
tada, kai vyksta mūsų kultū
rinė veikla, kai mūsų jauni
mas gali išmoktą lietuvišką 
žodį panaudoti mūsų kultūri
nio gyvenimo akiračio išplėti
mui, tautinių jausmų išgy
venimui. Todėl Chicagos 
priemiesčiuose gyvenantiems 
lietuviams iškyla svarbus rei
kalas kaip galint greičiau įsi
gyti lietuvių kultūros centrą, 
kuriame visi galėtume susi
tikti, bendrauti ir veikti. 

Lietuvių kultūros centrui 
įkurti ir išlaikyti Chicagos va
karų priemiesčiuose prieš dve
jus metus buvo įkurta Ijetu-

BR. JUODELIS 

vių kultūros draugija 
„Aušra". Per tą laikotarpį bu
vo atlikti visi formalumai tu
rėti ne pelno siekiančią — tax 

exempt organizaciją ir greta 
antrą komercinę korporaciją, 
kurios nariai būtų, Lietuvių 
kultūros centro dalininkai, 
investuotų pinigus į šėrus ir 
vėliau gautų dividendus. 

Lietuvių kultūros centro įsi
gijimas yra įmanomas tik tu
rint reikalingas lėšas. Tik 
sutelkus minimalų lėšų kie
kį galima dalyvauti tinkamų 
pastatų pardavimo varžybose 
arba nupirkus tinkamoje vie
toje žemę pradėti statybą. Tą 
gerai suprasdama „Aušros" 
draugijos vadovybė ir prade
da nuo š.m. liepos mėn. pra
džios lėšų telkimo vajų Lietu
vių kultūros centrui įsigyti. 

Lėšų telkimo vajaus paren
giamasis seminaras įvyko 
Kronų vasarnamyje birželio 
19 d. Seminare dalyvavo apie 
20 lėšų rinkėjų. Lėšų telkimo 
komiteto pirmininkai dr. B. 
Grigaliūnas, dr. T. Daugirdas 
ir kiti „Aušros" dr-jos direkto
rių tarybos ir valdybos na
riai. Tai buvo pirmosios rin
kėjų grupės supažindinimas 
su lėšų telkimo procedūra, in
formacija ir jos psichologi
niais aspektais. Artimoje atei
tyje dar dviem kitoms 
grupėms numatomi panašūs 
seminarai. Seminaro progra
mą pravedė dr. T. Daugirdas, 
dr. B. Grigaliūnas, M. Jakai
tis ir Vyt. Januškis su ilius
tracijomis ekrane, su naujai 
išleista „Aušros" brošiūra ir 
pasižadėjimų formomis. Dis
kusijose buvo aptarti techniš
ki lėšų telkimo klausimai, su
teikta rinkėjams reikalinga 
informacija. 

c-

Lietuvių kultūros centrui 
Chicagos priemiesčiuose bus 
telkiamos lėšos dviem būdais: 
aukomis ir šėrų pardavimu. 
Kadangi aukos yra nurašo
mos nuo pajamų, mokesčių, — 
ta privilegija pasinaudos visi 
aukotojai. Aukos bus renka
mos vienkartinės, ilgalaikio 
mokėjimo aukas pagal paža
dų lapus bei testamentinio 
palikimo aukos. 

Šerai bus parduodami vi
siems, kurie pasirinks šį 
investavimo būdą dėl lietuvy
bės išlaikymo ir norės būti 
Lietuvių kultūros centro dali
ninkais. Nors šėro kaina yra 
tik 25 dol.. investuotojai bus 
prašomi pirkti bent 40 šėrų 
sutelkti didesnj kapitalą. 

Lietuvių kultūros centro iš
laikymui lėšos numatomos iš 
patalpų nuomų, kavinės bei 
restorano pajamų ir įvairių 
renginių įplaukų. Sąlygoms 
esant, numatomas ir Medical 
Center priestatas su atitin
kamomis pajamomis. Pagal 
komercinius apskaičiavimus 
centras bus pajėgus save iš
laikyti ir nešti gerus dividen
dus dalininkams. 

Kai į jūsų duris pasibels 
,Aušros" draugijos lėšų rin
kėjai, malonėkite tuoj pat iš
tiesti dosnią ranką aukos ar 
investavimo forma, pagal jū
sų pasirinkimą, nes tos lėšos 
padės mums patiems išlikti 
tokiais lietuviais, kokių lau
kia kenčianti Lietuva. 
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O. Marija, mano meile! Kai 
tik prisimenu tave savo šir
dyje, tuoj palieka mane vi
soks sunkumas ir prislė-
gimas. Tu. kaip ryto aušra, 
prasiverži pro žemišką skaus
mą, nušviesdama man visą 
gyvenimą. 

Eichendorff 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 30 d. 

NEW YORKO CHORO 
„PERKŪNO"20 METŲ 

SUKAKTIS 
New Yorko lietuvių vyrų „Perkūno" vyrų chorą pasvei-

„Perkūno" choras birželio 2 d. . kino krikšto tėvas gen. kon. A. 
Kultūros Židinyje paminėjo 20 Simutis ir raštu krikšto 
metų veiklos sukaktį. Mi- motina Jadvyga Matulaitienė 
nėjime dalyvavo daugiau ir buvę choristai gyveną Flori-

. kaip 300 žmonių. Programa doje ar kitose vietose, 
buvo sudaryta įvairi. Ją atli- Per koncertą buvo prisimin-
ko „Perkūno" choras, solistas ti mirę choro nariai ir jo įstei-

| Stasys Cit varas ir The Bay- gėjas muzikas Vladas Baltru-
>ide Glee Club choras. Abu šaitis, miręs 1975 m. liepos 27 
chorai dainavo atskirai ir d. Chicagoje. 
bendrai, įnešdami daug įvai- „Perkūno" vyrų choras yra 
rūmo. The Bayside Glee Club vienintelis, kuris dar tebevei-
choras padainavo tris anglis- kia New Yorke. Kiti chorai, 
kas dainas ir su „Perkūno" cho- kaip „Operetės" choras, jau 
ru kartu komp VI. Jakubėno nuo 1970. m., atšventęs 51-mus 
„Nurimk, sesut". The Bayside veikimo metus, likvidavosi. 
Glee Club chorui dirigavo „Perkūno" vyrų choras mini 
Italph Wilkinson. palydint savo 20-ties metų veiklos 
pianinu Thomui McNally. sukaktį, tai tenka padėkoti bu-

„Perkūno" choras pirmoje vusiems ir dabartiniam diri-
pr-gramos dalyje padainavo gantui Viktorui Raliui, kuris 
ieletą lietuvių kompozitorių su didele meile ir atsidavimu 
dainų ir C. M. Weberio — dirbo, dirba ir, reikia tikėtis, 

31edžiotojų dainą iš operos dirbs ir ateityje, neleisdamas 
.'„Laisvasis šaulys", Offenba- "*gesti , ;ot"viškai dainai. 
£ho — Barcalla ir Sviesi nak- „Perkūno" vyrų chorą suor-
.tis (kompozitoriaus vardas ganizavo 1963 m. gegužės 12 
programoje nepažymėtas), d. Apreiškimo parapijos var-
\ -oms dainoms dirigavo Vik- gonininkas, buvęs Kauno 
toras Ralys, akompanavo valstybinės operos solistas 
pianistė Dalia Sakaitė. Vladas Baltrušaitis, padedant 

Antroje programos dalyje K. Skabeikiui, M. Ilgūnui ir J . 
„Perkūno" choras atliko devy- Remezai. Iš pradžių jis buvo 
nias dainas, įskaitant ir pavadintas „New Yorko Lie-
ištraukas iš operų R. Wagne- tuvių vyrų choras". „Perkūno" 
rio — Vyrų chorą iš operos vardu jis buvo pakrikštytas 
Tanhoizerio ir W. A. Mozarto 1971 m. lapkričio 6 d. Great 

.— Kunigų choras iš operos Neck Šv. Aloyzo salėje per su-
4,Užburtoji Fleita", kurią su rengta koncertą. Jo krikšto tė-
choru atliko solistas Stasys vais buvo Lietuvos gen. kon. 
Citvaras Be šios ištraukos, St. A. Simutis ir tautinių šokių 

.('itvaras dar padainavo solo, mokytoja Jadvyga Matulai-
jĮ -iikai keliant ovacijas, iš- tienė. 
trauką iš „Linksmosios Wind- „Perkūno" vyrų choras buvo 
soro kūmutės". Iš šių 5 dainas yra vienas iš stipriausių, ge-
dirigavo Viktoras Ralys, o Ii- rai susidainavęs ir drausmin-
kusias buvę „Perkūno" choro gas choras. Jo dirigentais yra 
dirigentai v yt. Strolia ir Vy- buvę Vladas Baltrušaitis (cho-
t " ' tas Daugirdas, kiekvienas ro įsteigėjas), Vytautas Stro
po dvi dainas. lia, kuris, išvykus VI. Baltru-

Scena, ku; :oi° buvo atlieka- šaičiui į Chicagą, perėmė 
ma programa, buvo gražiai 
išdekoru »ta dail. Antano 
Stelingio. Joje buvo sienos gi
lumoje atvaizduota klėties sie-

Laiškas „Draugui" 
NETIKSLUMAS IR 

NEAIŠKUMAS 

„Draugo" birželio 16 d. lai
doje apie a.a. Vincą Ambra
ziejų rašoma, kad jis buvo iš-
k v i e s t a s į I n g o l s t a t ą 
suorganizuoti lietuvių gimna
zijos. Gimnazija buvo suor
ganizuota jau anksčiau sto
vyklos komiteto. Pradžioje 
buvo 4 klasės ir direktoriaus 

pareigas ėjo St. Grigaravi
čius. Gimnazijai išugdyti iki 8 
klasių, kad būtų autoritetin
gas direktorius ir gautų moks
lo lygio pripažinimą, buvo iš
k v i e s t a s a . a . V i n c a s 
Ambraziejus. Antra, pažymė
ta, kad mirė 1984 m. balan
džio 10 d., o gimė 1984 m. bir
želio 15 d. Reikia manyti, kad 
rinkėjai padare klaidą, sukeis
dami 8 su 9. Turėjo būti 1894 

Ingolstatietis 
m. 

50 dainų ir ištraukų iš operų. 
Yra išleidęs net dvi ilgo gro
jimo plokšteles: pirma plokš
telė pavadinta „New Yorko 
Lietuvių Vyrų Choras", o ant
roji — „Labą Rytą". Dažnai 
rengia koncertus. Pirmą kon
certą yra surengęs 1964 m. 
gegužės 24 d. Franklin K. 
Lane aukšt. mokykloje. Diri
gavo VI. Baltrušaitis ir solo 
atliko J. Vaznelis, atvykęs iŠ 
Chicagos, o pianinu palydėjo 
pianistė Aldona Kepalaitė. Iš 
viso yra surengęs daugiau 
kaip 100 koncertų. Su koncer
tais yra aplankęs Baltimorę, 
Bostoną, Hartfordą, Britan, 
Hamiltoną ir kitas vietas, 
susilaukdamas didelės sėk
mės. 
„Perkūno" vyrų chorui, kuris 

Paieškojimas 
Ieškomas VILIUS GVALDĄ, gyv. Ka
nadoje. Prašo atsiliepti: Juozas Berno
tas, 60 Elmvvood Ave., Union, New 
Jersey 07083. TeL 201—687-0822. 

savo dainomis atgaivina lie
tuvių sieloje tėvynės meilę ir 
ilgesį, linkėtina geros sėkmės 
ir toliau, kaip ligi šių, dienų, 
dirbti ir puoselėti mūsų lietu
višką dainą. To visi lietuviai 
trokšta. 

Petras Matekūnas 

Paieškoma 
Vitkauskaitė, Franc.ška, gim. 1912 m. 
Schenectady (New Yorke) iš tėvo Ado
mo ir motinos Jozefos Noreikaitės-
Vitkauskienės. Jos eško sesuo Stefa
nija Jankauskienė, gim. 1914 m. Kreip
eis šiuo adresu: 7206 S Rockwell St., 
Chicago, EL 60629. 

imniniiiiiiniuiiiuuiiiiinuiiuiiiunii 
ADVOKATU DRAUGIJA 

V. B Y L A I T I S i r 
V . B R I Z G Y S 
6606 So. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 v. vyto iki 5 v. vakaro. 
šeštadieniais pagal susitarimą. 

IIIIIMUIIIIIIIIIIIIIUIIIIUHIlIlIlIUIIIIIIIimi 

choro vadovavimą, o jam pasi
traukus — Vytautas Daugir
das. 

Dabar „Perkūno" vyrų chorui 
na su praviromis durimis. Vir- vadovauja Viktoras Ralys, 
šuje buvo įrašyta „New Yorko Apreiškimo parapijos vargo-
Lietuvių Vyrų Choras Perku- nininkas. Chore dalyvauja 
nas". o žemiau — skaičius apie 30 vyrų, įvairaus am-
.,20". žiaus. Repertuarą sudaro apie 

PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS 
šiuo tikslu: sujungti galimai 
didesnį skaičių lietuvių kil
mės jaunimo ir įtraukti visus į 
bendrą veiklą; motyvuoti daly
vius tam, kad organizuotų ir 
dalyvautų lietuviškoje veiklo
je; suteikti informacijų temo

mis, kurios liečia Lietuvą 
(dabartinė padėtis, kalba, 
geografija, istorija, literatūra 
ir t.t); suartinti dalyvius, 
užmegsti pažintis. 

Šeštadienį ir sekmadienį, 
liepos 28-29 dienomis, bus 
ruošiama ekskursija norin
tiems. 

Studijų dienose gali daly
vauti jaunimas nuo 18 iki 35 
metų, lietuvių kilmės ir Pietų 
Amerikos kraštų įgaliotas 
atstovas. įgaliojimą turi 
pasirašyti kiekvieno krašto 
Lietuvių Jaunimo sąjunga. 

Stovykloje gali dalyvauti 
jaunimas nuo 16 iki 35 metų, 
lietuvių kilmės iš Pietų Ameri
kos ar kitų kraštų. 

Studijų dienų kaina 2 dienos 
— 250 bilivarai arba 25 dol.; 
stovyklos 3 dienos — 400 
bilivarai arba 40 dol. I tą 
kainą yra įskaičiuota 5 kartus 
į dieną maistas (pusryčiai, 
priešpiečiai, pietūs, pavaka
riai ir vakarienė), nakvynė 
kiekvienas miegamasis skir
tas 6 asmenims) ir išvalymas. 
Kiekvienas namukas turi 2 
miegamuosius. 1 bendrą darbo 
kambarį ir 2 vonios kamba
rius. 

įraukiame visų! 
Venecuelos Lietuvių 

Jaunimo sąjungos valdyba 
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| Brighton Parko Lietuvių Namų | 
I Savininkų Draugijos vardu | 
I Viktoras Utara, pirm. | 
I Alderman Aloysius Majerczyk, | 
1 garbės pirm. 1 
| Kviečia visus dalyvauti | 
1 BRIGHTON PARKO S 
Į LIETUVIU FESTIVALYJE Į 
| Šeštadienį* liepos 7-tą dieną f 
= 11 vai . ry to iki 11 vai. vakaro | 
= s 

W E S T E R N A V E N U E I 
Tarp 43-čios ir 47-tos g-vės § 

I 
1982 m. sausio mėn. įvyko 

Sao Paulo mieste, Brazilijoje, I 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Jaunimo suvažiavimas. Tiks
las buvo specialų dėmesį 
paskirti Pietų Amerikos jauni
mui ir veiklai Šiais metais yra 
ruošiamas II-sis suvažia
vimas liepos 20-28 dienomis 
Venecuel^je. 

II suvažiavimas vyksta tuo 
pačiu metu kaip VIII Pietų 
Amerikos Lietuvių kongresas. 
Jį ruošia Venecuelos Lietuvių 
Jaunimo sąjungos valdyba su 
kooptuotais komisijų nariais. 

Suvažiavimo programa 
prasideda bendra su kongreso 
programa. Reiškia, jaunimas 
dalyvauja penktadienio, šešta-
d i en io ir sekmadien io 
kongresinė) programoj. Pirma
dienį, liepos 23 d. jaunimas 
praves savo atskirus darbus. 
Pozo de Rosae vietovėje arti 
Caracas miesto prasidės studi
jų dienos. Pozo de Rosas yra 
vieta specialiai paruošta 
stovykloms ar studijoms. 
Studijų dienų programoje 
numatoma nagrinėti specifi
niai klausimai, liečiantieji Pie
tų Amerikos lietuvių jaunimo 
veiklą. 

Toms diskusijoms yra 
paskirtos 2 dienos. Paskutinę 
dieną jaunimas prisideda prie 
kongreso uždarymo sekcijos, 
pristatydamas asvo rezoliu
cijas ir pageidavimus. Liepos 
26 d prasideda toje pačioje 
vietovėje jaunimo stovykla. 
S t o v y k l a tesis iki penk ta 
dienio, liepos 27 d. vakaro. 
Stovyklos ruošimas remiasi 

DALYVAUS: 
Res to rana i : Daina, Paradise, Talman Deli, A-Jays 
Ar t i s ta i : Meniški dirbiniai 
Medicinos pr iemonės : 

Univers i ty of Chicago Medical Center 
Holy C r o s s Hospital 
Chicago Depar tmen t of Health 

Chicagos Polici ja: Raitoji Policija, Policijos Sūnys 
Chicagos Gais r in inka i : Paramedikai " 
5-kios Muzikos grupės 
Vaikams: Chicago Public Library — Žaidimai — 

I 
S 

C L A S S I F I E D G U I D E 
H E L P W A N T E D 

LTVE-IN AIDS — COMPANIONS 
For elderly peraons. Duties include 
— batMngr, personai care, cooklng. 
cleaning and laundry for one ->er-
son. Short and long a8signm.eJ.tB. 
Mušt speak English. 

SHAY NURSING SERVICE, INC. 
Calt 430-1902 

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

f A S U O N C A B P I I S 
K I L I M A I 

LMtavtų prekyba 
3304 W. «3 St. — TeL 778-90G4 

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

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

M A . Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY KJBLIC 
S. • • * • — i — T«L 2*4-74 

S33MBBMB 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštu* 

NEDAS. 4050 Archsr Arenus 
H. 00432. T«L 037-3080 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybe* prašy
mai ir kitokie blankai. 

oooooooooooooooooooooooooo 

) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » u ^ 
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

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

S208V2 W. 95th Street 
>000000000000<KKK>00<>0<>000<>( 

GRIGALIŪNAS CONSTR. 
Nauja statyba — Medžio darbai 

Namų pataisymai 
TeL — 925-1518 

Apdraustas — Sąžiningas 

•mimiHiniiiimimiiiiimiiiiimiiiiiiiiii 
KURIAM GALUI MOKĖT 

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

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 m f 1,000 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X X H 

TELEVIZIJOS 
Spalrotos 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. 776-148« 

xxx>ooooo<x>oooooooooooowxx 

i 
g Dainos — Pasakos — „Jumping Jack", Chicago miestas g 

I LAIMĖJIMAI I i i 
= JUOZAS KULYS g 
5 Festivalio P i rmin inkas E 
~.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiv. 

LKB Kronikos knygos 
anglų, ispanų ir prancūzų 
kalbomis siunčiamos į 138 
kraštus — valstybes. 

Šiemet le idžiamos LKB Kronikos lietuvių kal 
ba VII t o m a s i r anglų, ispanų bei prancūzų ka lbo
mis šeštieji tomai skir iami Šv. Kazimiero 500 me
tų mir t ies sukakč ia i paminėti. 

Visame laisvajame pasaulyje skleidžiamos LKB Kro
nikos knygos, sudaro, apie kenčiančią ir kovojančią ko- . 
munizmo pavergtą Lietuvą, gražiausią pasaulio opiniją, 
kaip heroiškos tautos. 

Leidėjams t r ūks t a didelių sumų lėšų LKB Kro
nikos knygoms leisti . 

Maloniai p r a šome visų lietuvių, kaip gal ima, 
d idesnėmis aukomis paremti tą milžinišką darbą 
lietuvių t au tos garbe i i r gerovei. 

Aukos atleidžiamos nuo valdžios mokesčių. Už auko
tojus kasdien laikomos šv. Mišios. 

Aukas siųsti a r testamentuose įrašyti šiuo 
vardu ir adresu : The Society of the Chronicle of 
Li thuania , Inc. 6825 So. Talman Ave., Chicago, 111. 
60629, USA. 

Lietuvos Kronikos Sąjungos valdyba 

_ . ^r-**s^sy 
Chrysler LeBarpn _MedaHionT 

—.j?-dr. Coupe ~\*^ -

IA12EKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
FLYMOUTH • K CARS 

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

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHUUIll 

V A L O M E 
KILIMUS IR BAIJ)US 

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

TeL — RE 7-5188 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNUOM. apšild. 5 kamb. butas 2-me 
aukite. 7120 South Rockwell Street. 

TeL 476-4259 

R E A L E S T A T E 

MICHIANA MICHIGAN 
FOR SALE BY OWNER 

3 bedroom ranch home — full base-
ment, 3 baths, Central Air, fireplace. 
double lot, one block from Lake Mi-
chigan. Appliances stay. $69,500. 

Phone 616—469-5908 evenings 

Open house Sunday 2 to 5 p jn. 

HICKORY HILLS 
8805 S. 82nd Avenue 

Custcm built overized brick & ced-
ax 2-story on \/A aere vvooded lot. 4 
bedrms. Larg-e elosets. Oak country 
kitehen and trim throughout. 2 % 
baths. 2 fireplaces. Full basement. 2 
car garag-e with 8 ft. cioor. Inmied, 
oceupancy. 

Call after 7 p.m. 523-4967 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
M01 W. 69 SU Chicago, EL 60639 

SIUNTINIAI l LIETUVA 
TeL 925-2717 

Vytautą* Valantlnas 

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus ii lanko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(Totrn of Lake) 

Skambint 927-9107 

M O V I N G 
tERCNAS perkrausto baldas ir Mtus 
daiktas. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pūna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-806S 
• * » » > ! » ) < 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 90 metų 

P U S M E Č I U I 
$12600 Chicagoje 

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

(15/30 /10/UM) 
6529 So. Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

> 0 ooooooooooooo<xxxxxxx>o<xx 
E L E K T R O S 

IVEDMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagros miesto leidimą. 

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
X > 0 0 0 0 0 0 < > < > < > < > < > < > < > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis | Hermaną Dečkj 

T A M5-SS34 po » T«L vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

MARpUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni, 
liepos 1 d., nuo 1 iki 5 vaL 

Savininkas parduoda 4 miegamų rr.ūr. 
namą. 2 maš. garažas. Prieinama kai
na. 

4141 W. Marąuette Road 

BRIGHTON PARKE 
Mūrinis 3-jų miegamų "ranch" namas. 
Labai švarus. Pilnas rūsys. 28 metų 
senumo. Garažas. 65,000 dol. 

Skambint savininkui tel. 523-4474 

MICHIGAN — Parduodama 120 akrų 
žemės, didžioji dalis su medžiais. 5Y2 
mylios į šiaurę nuo Scottville, Vi 
mylios į rytus nuo plento US 31. 
500 dol. už akrą. Rašykite adr.: Mrs. 
Helen Read, 4585 No. U.S. 31, Scott
ville, Mich. 49454, arba skambinkite 
Chicagos tel. — 312—453-8921. Klaus
kite Barbara. 

TK $39,500 — CONDOMINIUM 
7100 f vakarus, 2300 į šiaurę 

4 kamb. (1 miegamas). Nauji kilimai. 
Balkonas. Elevatorius, TV apsauga. 
Pastogė automobiliui. Arti susisiekimo. 
Kreiptis j Festik Kuc (argliškai) tel. 
774-4400. 

immimuiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiH 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Narna pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notarlatas — Vertima* 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave.—778-2233 
aiiiiiitiiiiiiuiuui 

WAGNER and SONS 
• TYPEWRTrERS AND l 
l ADDEVG MACHINES 

i : 
; Nuomjii, Parduoda. Taiso j 
• Viri 50 metų patikimas jums 
• Į 
; patarnavimas. • 
į M10 S. Pulaski RdL, Chicago 
5 PHONE — 581-4111 

J O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ' 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Booded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir ronios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karlto vandens tankai. Flood 
controi. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai 
SERAPINAS — TeL 6S6-2960 

• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < x 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie-
tUTh) dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL S76-1S82 arba S76-5M6 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

Atdari apžiūrėjimui sekmadien} 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

5057 S. Knox — Archer ir Knox 
Naujas 3-jų butų, po 3 miegamus ir 
iy2 vonios, ir 2-jų miegamų butas 
rūsy — "garden apt." Atskiri šildy
mai. Specialiai žemos palūkanos 
Skambinkite dabar. 

5310 S. Kflbourn — 1 '/2 aukšto — 6 
kamb. ir 3 vonios pirmame aukšte; 
2į4 kamb. butas viršuj; 3-jų kamb. 
butas rūsy pajamoms, modem. virtu
vė ir vonia. 2 maš. garažas. Tik 1 
blokas iki Archer Avenue autobuso 
Skubėkite skambint 

o 
No. 8*4. 53-ČIA 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 DR KENNETH. 
5 miegamų mūrinis 29 m. senumo. 
Jrengtas rūsys. Naujesnis 2 maš. ga
ražas. Centrinis oro vėsinimas. Pa
skubėkite. Skambinkite. 

AR NORITE PARDUOTI • 
Savo namą galite parduoti, tik pa 

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

(yBRIEN FAMILy REALTY 
TeL — 434-7100 

Remkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

http://a8signm.eJ.tB


Inž. Jonas Boruta su šeima prie mirusios žmonos 
ir motinos karsto Pa. *sy prie Kauno. Viduryje 

sūnus kun. Jonas, duktė Vilmantė, kiti sūnūs — 
Vaidotas ir Šarūnas. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Newark , N . J . 

LIETUVOS. 
ATSIMINIMAMS 

43 METAI 

Regis, taip neseniai su gra
žiom iškilmėm buvo paminė
tas garbingas 40-ties metų 
Lietuvos Atsiminimų radijo 
jubiliejus. Argi dabar, sekma
dienį, gegužės 6 d., jaukioje 
Švč. Trejybės Nevvarko lietu
vių parapijos salėje jau atžy-
mėjom 43-čiuo8ius gyvavimo 
metus. 

Ištesėti 43 metus lietuviš
kos radijo valandos tarnyboje 
yra didžiai svarbus darbas, 
juo labiau, kad iš kultūros 
darbuotojų pinigų lobio dar 
niekas nesusikrovė. Vienam 
žmogui paruošti įdomesnę 
valandos laiko radijo laidos 
programą reikia padirbėti iš 
širdies, tiesiog su misijonie-
rišku atkaklumu. Taigi laiko 
ir darbo duoklės yra gana 
stambios. 

Prof. Jokūbas Stukas yra 
vienas iš tokių pasišventėlių, 
kuris nepertraukiamai uoliai 
tebedirba šį lietuviams svar
bų darbą. Tenka įdėti nema
žai pastangų, kad mūsų kal
ba ir daina galėtų radijo 
bangomis ateiti į lietuvių na
mus. 

Dr. Stuko ilgų metų darbas 
buvo gražiai įvertintas, kai 
pereitais metais tarp kitų kul
tūrininkų ir jam buvo suteik
ta LB. Kultūros tarybos pre
mija. Kaip sakyta, gegužės 6 
d. atsidėkodami ir įvertin
dami Jokūbo Stuko 43 metų' 
darbą, jautrieji lietuviai gau
siai užpildė Švč. Trejybės lie
tuvių salę. Tai buvo daugiau
sia jo nuolatiniai rėmėjai, be 
kurių programą išlaikyti būtų 
neįmanoma. 

Programai vadovavo Lore
ta Stukienė, nuolatinis jo dar
bų ramstis. Pradžioje ji lietu
vių ir anglų kalbom padarė 
įvadus apie savo vyro pa
stangas, išlaikyti ir tęsti lie
tuviškų programų laidas, ku
rios siekia ne tik New Yorko 
ir New Jersey, bet taipgi ir 
dalį Connecticuto bei Pennsil-
vanijos lietuvių. Anksčiau 
programos būdavo transliuo
jamos šeštadieniais vakarie
nės metu, o dabar, deja, jos 
yra gana nepatogiu ^iku, 
penktadienio vakarais 10-tą 
vai. Tikimasi ateityje gauti 
patogesnį laiką. 

Visiems dalyviams pasis
tiprinus lietuviško skonio pie
tumis ir atgaiva iš baro, Lo
re ta p r i s t a t ė p r o g r a m o s 
atlikėjus iš New Yorko „Jinai 
ir Trys Gintarai". Tai judrus 
ir gyvas lengvo žanro viene
tas, kuriam vadovauja Vy
tautas Daugirdas. Jį sudarė 
Danutė Striugaitė, Zenonas 
Jurys ir Juozas Nakas — dai
nininkai, o gitarom pritarė du 
jaunuoliai Janusas ir Kezys. 
Didžiausią krūvį tempė pats 
vadovas Daugirdas, nes jam 
teko ir dainuoti ir akordeonu 
palydėti visą kolektyvą. Savo 

pačių aranžuotam, daugiau
siai humoristinėm lietuvių dai
nom jie sugebėjo pagauti 
klausytojų dėmesį ir išlaikyti 
linksmą nuotaiką. 

Programai pasibaigus, pa
dėkos žodį tarė pats Lietuvos 
Atsiminimų direktorius Jokū
bas Stukas. Jis taipgi pasi
džiaugė savo klausytojų iš
tverme bei dosnumu ir 
pristatė kuone kiekvieną gar
bės rėmėją atskirai, dėkoda
mas ir visiems kitiems ra
dijo bičiuliams. Po to dar 
vyko šokiai, grojant ir dai
nuojant tam pačiam vienetui 
— „Jinai ir Trys Gintarai". 
Linkėtina, kad Lietuvos Atsi
minimų garsai dar ilgai nenu
tiltų, o jie tikrai nenutils, kol 
dar bus nuoširdžių ir nuolati
nių rėmėjų būrys. 

Ilgiausių metų, Jokūbai! 
^' Julius Veblaitis 

Laiškas 

S E K S „ D R A U G O " 
SIUNTINĖJIMO IR 

PRISTATYMO EIGĄ 

Vis dažniau girdima nusis
kundimų dėl pašto apsilei
dimo „Draugo" pristatyme. 

Jis sulaukiamas nereguliariai 
ir pavėluotai, kartais 2-3 egz. 
iš karto. Šeštadienio laida 
pralenkia ketv. ir penktadie
nio laidas. Aišku, kad to
limesnės vietovės nuo Chica-
gos nesitiki gauti dienraščio 
tą pačią dieną, tačiau kas ant
rą ar trečią dieną jis turėtų 
būti gaunamas. 

Worcesterio ir jo apylinkių 
„Draugo" skaitytojų prašo
mas LB v-bos pirm. Stasys 
Rudys parašė paštui raštą, 
prašydamas paaiškinimų, ko
dėl dienraštis nepristatomas 
laiku, kaip anksčiau. Tuo rei
kalu tolimesniam su paštu ry
šių palaikymui pavedė v-bos 
narei Aldonai Shumway. Ji 
šiomis dienomis gavo iš paš
to (Edward R. Opacki, Area 
Manager, Collection & Delive-
ry) laišką, kuriame pripažįs
tama, kad dienraštis yra svar
bus žinių ir visuomenės 
veiklos šaltinis, ir kad jo pre
numeratoriai turi jį gauti lai
ku. To įvykdymui paštas nusis
tatė išsamiai šį reikalą ištirti. 
Worcesterio pašto vadovybė 
kartu su Chicagos paštu per 
du mėnesius, seks „Draugo" 
siuntinėjimo ir jo skaityto
jams pristatymo eigą. Per tą 
laiką norima rasti priežastis 
dienraščio laiku n e p r i s t a 
tymo. Po tokio tyrimo pašto 

Kristupas Kolumbas 1492 
m. išplaukė į nežinomą kelio
nę ieškoti nujaučiamo, bet 
nežinomo krašto. Tačiau, kad 
jo paties su jo užsimojimais 
nepalaidotų vandenyno ban
gos, jis į savo laivą pasiėmė 
kartu ir Marijos paveikslą. 

P. Jakas 

vadovybė turės galimybės 
duoti reikiamų parėdymų ati
tinkamiems pašto tarnauto
jams, dirbantiems prie dien
rašč io išs iunt inėj imo bei 
pristatymo. 

Gautus tyrinėjimo duomenis 
pašto vadovybė pažadėjo tuoj 
pranešti. Laukiame. 

Reikia tikėtis, k a d ' pašto 
vadovybė padarys atitin
kamų žygių ir „Draugo" gavi
mas pagerės ne tik Worceste-
rio kolonijoje, bet ir kitose 
vietovėse bei Kanadoje (ir ten 
yra tuo reikalu nusiskundi
mų). 

J.B. 

Pavojinga yra žmogui gal
voti apie savo menkystę, pa
mirštant savo didybę. Pa
vojingiau yra žmogui galvoti 
apie savo didybę, pamirštant 
savo menkystę. Pavojingiau
sia yra nieko apie tuos du 
kontrastus nežinoti. 

Bl. Pascal 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 30 d, 

A.fA. JURGIUI DILIOJI 
Lietuvoje mirus, 

Lietuvos Dukterų Centro Valdybos pirmininkei EMILI
JAI KIELJENEI ir visai ŠEIMAI reiškiame seseriškai 
gilią užuojautą. 

JUNO BE ACH SKYR. FLORIDOJE 
VALDYBA IR NARĖS 

J 10 DIENŲ LIETUVOJE 
Liepos 24 

*«S* P 
AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

Rugpjūčio 9 

VIENOS SAVAITĖS ft 
Vilniuje 

Rugsėjo 4 
Spalio 2 

Gruodžio 19 

Rugsėjo 10 
Spalio 2 

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų Ir suomių oro linijomis. 
Keliones lydimos patyrusių palydovų. 

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
• sutvarkant dokumentus iškvietimams 
' nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 
• dovanas giminėms Lietuvoje 

» tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę 
paramą, greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje 
palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu: 

1576 Bloor St. W., 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 

SOPHIE BARČUS 
BAMO MDKM VALANDOS 

Uctuvtą kalba jcltadimiais ir sek-
—iUsaisti nuo 8:30 iki 9:30 rtl. ryto. 

Stotie WOPA 1490 AM 
TraMliojam ii nuosavos studijos Mar-

Ffc, vedėja Aldona Daukus. 
CIIIIKO, n. aoett 

IfeL 771~1MS 

KELIONĖS I LIETUVA 1984 m. 
1 SAVAJTKS KELIOMIS 

(Maskva, Vilnių*, Maskva) 
Birželio 10; Birželio 17; 
Liepoe 22 ir Rugpjūčio 19 . . 
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 . . . 
2 SAVAIČIŲ KELIONĖS 

(Maskva, Vilnius, Ryga, Maskva; 
Gegužes 13 — Gegužės 27 
Liepos 09 — Liepos 23 . . . 
Rugsėjo 17 — Rugsėjo 30 . . 
Rugpjūčio 05 (su Roma) . . 

! 

$1530.00 
$1310.00 

$1485.00 
$1800.00 
$1527.00 
$2050.00 

Nsw York 
$1360.00 
$1140.00 

$1315.00 
$1600.00 
$1315.00 
$1880.00 

i 

rllllllllllimilIUHIlIlIlIlIlIlIlIflIlHIIIIK. 
x "Mt. Greezmood Chapel" | 

GKEENWOOD FUNEBAL S 
HOME I 

i 

Registracija, informacija ir brošiūros: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BURE A L 

9727 South Western Avenne 
Chicago, Illinois 60643 

TeL (312) 238-9787 

= 3032 Weat l l l t h Street = 
I 233-2257 561-4348 i 
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VIENUOLIKA METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 

STASYS CINIKAS 
Jau suėjo vienuolika metų, kai aš netekau savo bran

gaus vyro. Mirė 1973 m. liepos 1 <L Nors laikas tęsiasi, 
bet aš jo niekados negalėsiu užmiršti. T^i gailestingas 
Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje liepos 4 d., trečiadienį, 8 valandą ryto. 

Maloniai prašau gimines ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Stasį savo maldose. 

Pasilieku skausmo prislėgta, 
žmona SOFIJA 

Mielam mūšy draugijos sekretoriui 
PROF. DR. JONUI GENIUI, 

jo brangiam Tėvui amžinybėn išėjus, 
gili§ užuojautą reiškia 

LIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAUGIJA 

PA DĖKA 
MŪSŲ MYLIMAS VYRAS, TĖVAS IR SENELIS 

A.f A. 
JUOZAS BAGDANSKIS 

mirt 1984 m. gegužes 29 d., s-^iaukes 74 metų amžiaus ir buvo pa
laidotas 1984 m. birž. 2 d. Sv. Kazimiero liet. kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje, 
bažnyčioje ir kapinėse. Taip pat dėkojame Lietuvos Dukterų drau
gijos pirmininkei Emilijai Kielienei ir kun. Povilui Jakulevičiui už 
rožinio maldas koplyčoje. 

Nuoširdi padėka už tartus atsisveikinimo žodžius organizacijų 
atstovams: A. Juodvalkiui, Z. Moliejui, K. Juškaičiui, E. Diminskienei, 
K. Pociui ir J. Pečiuliui. 

Dėkojame ULVS. RAMOVES Chicagos skyriaus valdybai už 
pagerbimą velienies kapitono Juozo, pastatant prie karsto vėliavą 
ir garbės sargybą. 

Širdingai dėkojame giminėms, draugams bei pažįstamiems, da
lyvavusiems laidotuvėse ir aukojusiems Sv. Mišioms ir labdarai, at
siuntusiems gtižs, pareiškusiems užuojautą gyvu žodžiu, laiškais 
ir spaudoje. 

Gili padėka solistui Vaclovui Momkui už giesmes bažnyčioje ir 
Antanui Kalvaičui už palydą vargonais. 

Nuoširdi padėka karsto nešėjams ir visiems palydėjusiems į 
amžino poilsio vietą. 

Išskirtinai dėkojame prieteiiui Antanui Juodvalkiui už pagel
bėjimą tvarkyt; laidotuves ir tuo išpildymą velionies Juozo pagei
davimą. 

Dėkojame aidotuvhj direktoriui D.A. Petkui už malonų ir nuo
širdų patarnavimą. 

Visiems ir '-įsoms mūsų širdingiausia padėka. 

Didžiausiame liūdesyje lieka' 
ŽMONA, ŠONUS, DUKTĖ Ir VAIKAIČIAI 

įiiiiiiiiiiiiiiiuuiiii!!!!miniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiii^ 

JAY DRUGS VAISTINĖ i 
2759 W. 71st St, Chicago, m 60629 f 

Td. — 4 7 6 - 2 2 0 6 į 
KOHBS'lINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY = 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS | 

OL KUHLMAN 

A.+ A. 
Anele Šlyteryte-E>ženkaitiene 

Gyveno St. Catharine's Ontario, Canada. 
Mirė 1984 m. birželio 14 d., sulaukus senatvės. 
Velionės palaikai buvo atvesti j U.S.A., Waukegan, 

Illinois. Po gedulingų pamaldų šv. Baltramiejaus bažny
čioje, buvo palaidota birželio 18 d. Ascension kapinėse, 
Libertyville, Illinois. 

Nuliūdęs brolis Pranas Šliteris su šeima. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir CERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 So. California Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9652 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Tele fonas - - Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

n i i i f i < riMdî umu nuo 9 **L ryto ifa 10 »ml vakaro E 
S#fcra» »niiii nuo 9 ral ryto iki &90 vai vakarą = 

s 
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 30 d. 

x Dr. P e t r a s Vytenis Ki
siel ius, dirbąs dvejus metus 
Wa8hingtono, D.C. ligoninė, 
je tolimesnę specializavimosi 
praktiką atlieka Northwes-
tern ligoninių tinkle. Jis jau 
grįžo į Chicagą ir nuo šio šeš
tadienio pradeda dirbti Child-
ren's Memorial ligoninėje, 
paskui dirbs kitose ligoninė
se, įsigydamas chirurugo spe
cialybę. Chicagos jaunimas 
džiaugiasi, kad jų tarpan vėl 
grįžo veiklus ir energijos pil
nas dr. Petras V. Kisielius, 
kuris randa progų dalyvauti 
ir visuomeniniam gyvenime. 

x „ D r a u g o " gegužinė 
bus liepos 29 d. soduose prie 
Marijonų vienuolyno ir 
„Draugo". Renginių komite
tas, vadovaujamas Marijos 
Remienės, jau dabar rūpinasi 
gegužinės pasisekimu, laimė
jimais, žaidimais vaikams ir 
kitomis įvairenybėmis. 

x Ses . M a r g a r i t a Berei-
ka i t ė , Nekalto Prasidėjimo 
seserų Toronto vienuolyno vy
resnioji, atvyko į Chicagą ap
lankyti savo motinos ir se
sers Marijos Remienės. Žada 
čia pabūti apie pusantros sa
vaitės ir pasirūpinti sergan
čia motina bei vienuolijos rei
kalais. 
! x Ina Navaze l sk i s , Brook 
lyn, N. Y., K. Kazlauskas, 
Waukej?an, 111., buvo atvykę į 
Chicap^, ta proga apsilankė 
„Drauge" ir įsigijo naujausių 
leidinių. 

x Gegužinė Chicagoje lie
pos 4 d., kurią ruošia Vyčiai 
savo sodyboje, 2455 W. 47 
Street, prasidės 12 vai. dienos 
metu. Bus lietuviško maisto, 
skanių gėrimų, dovanų laimė
jimų ir Ąžuolo Stelmoko or
kestras gros šokiams. Vyčių 
pirmininkas Algirdas Bra
zis kviečia visus dalyvauti. 

(pr.). 
x F . K. Li tuanica organi

zuoja kelionę autobusu į To
ronto, Kanada, liepos 4 — 8 
dienomis. Dar yra laisvų vie
tų. Norintieji kartu keliauti 
(kaina 50 dol. asmeniui) kuo 
greičiausiai kreipkitės į Li
tuanicos p a t a l p a s — 2614 
W. 69 St. , a r b a skambin
ki te tel . 476-9100. 

(sk.). 

x Keis tu t i s i r Kunigun
d a Kodačiai įnešė į Lietuvių 
Fondą 1,900 dol. Turėtą 100 
dol. savo įnašą papildė 900 
dol. ir tapo tūkstantininkais, 
o taip pat 1,000 dol. įamžino 
savo mirusius tėvus: prof. dr. 
Bernardą ir Viktori ją Ko-
dačius bei Liudviką ir Mag
daleną Bar tn ika ič ius . 

Kunigunda Kodatienė yra 
veikli visuomenininke ir Lie
tuvių Fondo įgaliotinė Miami 
ir apylinkių lietuviams. Lietu
vių Fondo vadovybė dėkoja už 
tokią didelę auką ir prasmin
gą savo tėvų atminimą. 

(sk.). 

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

(sk.). 

x Ven ta Deli — Grybų iš
p a r d a v i m a s . Tik 6 dol. stik
las, laibai geri, nesūrūs. 
2-119 W. Li thuania Plaza 
Court . Te l . 476-4622. 

(sk.). 

A K A S 
I* niciaiiM- ir taigom*- vi*f rūšių 

V | ( K . I > . 
111U -• u |>;it \ rimu psam« 

lĮilr.iM-" i l'.t' - prižiūriu darbą 
ARVVOAN KlfcLA 

737-1717 

x Domai P e t r u t y t e i Illi
nois Montessori draugija įtei
kė specialų žymenį kaip nusi
pelniusią Montessori metodo 
auklėtojai. Žymuo buvo įteik
tas Amerikos Montessori 
draugijos visuotinio susirin
kimo bankete, vykusiame bir
želio 23 d. Northvvestem uni
versiteto patalpose. 

x Adv. P . Žumbakio laiš
ką išspausdino „Chicago Tri
būne" birželio 29 d. laidoje. 
Laiške rašo apie Nicaraguos 
atletus, kurie yra geri bėgi
kai, nešdami ginklus Salva
doro teroristams". Laiške pri
menami ir Nicaraguos ryšiai 
su rusais. 

x J o n a s S a k a s po antros 
operacijom iš ligoninės sugrį
žo namo, bet turės dar kurį 
laiką gydytis. Jis nuoširdžiai 
dėkoja visiems jį ligoninėje ir 
namuose aplankiusiems, už 
maldas bei linkėjimus pa
sveikti, už dovanas bei viso
keriopą paslaugą. 

Povilas Krutulis 
x Lietuvių a rch i tek tų 

g r e t o s padidėjo dar vienu 
architektu — gegužės 13 d. 
Illinois Technologijos in
stituto architektūros skyrių 
baigė Povilas Krutulis, 
Marąuette Parke gyvenančių 
Joanos ir Jono Krutulių 
sūnus. Vaikystėje Povilas 
lankė Švč. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklą. Vėliau 
baigė Šv. Lauryno vidurinę 
mokyklą ir Kr. Donelaičio 
lituanistinę mokyklą. Pri
klausė Lituanicos skautų tun
tui ir tautinių šokių grupei 

„Vytis". Po studijų jaunasis 
architektas pradėjo dirbti 
savo srityje — John Frega 
and Associates, Ltd., firmoje, 
savo dėstytojų palydėtas su 
teigiamais atsiliepimais. Lie
tuvių profesionalų ratelin įsi
jungia susipratęs, gerai lietu
viškai ka lban t i s , jaunas 
lietuvis architektas. 

Vienas svečių stalas kun. P. Patlabos ir kun. A. 
Račkausko auksinio kunigystės jubiliejaus mi
nėjime. Iš kairės: D. Stankaitytė, K. Dočkus, J. 

Dočkienė, V. Naudžius, S. Džiugienė, S. Džiugas, 
I >. Baužienė ir J. Baužys. 

Nuotr. V. A. Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Reika l inga l ie tuvė mo
t e r i s prižiūrėti mažą mergai
tę dvi ar tris dienas savaitėje. 
Skambi t 233-9578. 

(sk.). 

x Didelis pas i r ink imas 
kristalo, porcelano, gintaro, 
aukso, deimantų — daug įvai
rių dovanų jūsų mylimiems vi
sokioms progoms. Mes taip 
pat graviruojame ir taisome 
laikrodėlius, grandinėles, žie
dus ir kt. Dalė i r Romas 
Daukša i jums mielai patar
naus — Avalon Galler ies , 
4 2 4 3 Archer Ave. (tarp 
Whipple ir Sacramento Ave.) 
Chicagoje . Tel. 247-6969. 

(sk.). 
x PARDUODAMI CON-

DOMINIUM BUTAI prie 
Harlem Ave. ant 64 Place. Mo
kėjimai $320.59 į mėnesį. Ne
reikia jokio pradinio įmokėji-
mo. Pilna kaina: 1 mieg. — 
$33,900; 2 mieg. — $37,900. 
Marius Kiela — 737-1717. 

(sk.). 
x KASA, Lietuvių Federa

l inė Kredi to Uni ja parduoda 
kelioninius čekius (CITICORP 
Travelers Checks) tik 50 c. už 
$100.00. Piniginės perlaidos 
(Money Orders) tik 25c. KASOS 
adresas: 2615 West 71st Street, 
tel. 737-2110. Valandos: kas
dien 10-6, ketvirtadieniais iki 7. 
Šeštadieniais 10-1. Cicero įstai
ga: 1445 So. 50th Ave. tel. 656-
220l.Atdaraantradieniais9-12, 
ketvirtadieniais 3-6, šeštadie
niais 9-12. 

(sk.). 

CICERO LB PAMINĖJO 
BAISŲJĮ BIRŽELĮ 

Nors birželio mėnuo yra gra
žiausias metuose, bet mums 
lietuviams jis primena skau
džius įvykius. 40 metų su vir
šum praėjo nuo Lietuvos oku
pacijos ir masinių trėmimų į 
Sibiro vergų stovyklas, tačiau 
tuos skaudžius įvykius, oku
panto padarytus mūsų tautai, 
mes prisimename kasmet. Ar 
viešai demonstruodami, ar už
darai suėjimuose, ar prisimin
dami savo šeimos narius bei 
artimuosius arba draugus, — 
visi kartu išgyvename tas bai
sias birželio dienas. Juk trė
mimai vyksta ir toliau, nenu
trūkstamai, tik jie ne tokie 
masiniai, bet okupantas alina 
mūsų tautą ir toliau. 

Mažėjanti Cicero miestelio 
Lietuvių Bendruomenė baisųjį 
Birželį paminėjo sekmadienį, 
birželio 17 d. 10:30 vai. ryte šv. 
Mišios už nukankintus, iš
tremtus bei žuvusius kovose už 
Lietuvos laisvę buvo aukoja
mos Sv. Antano parapijos baž
nyčioje. Šv. Mišias atnašavo 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
kuris jau įsipilietino toje para
pijoje laikydamas šv. Mišias 
kiekvieną sekmadienį. Jo ge
rai paruošti pamokslai su
traukia daugiau parapiečių į 
maldos namus. Šį kartą jau 
pat šv. Mišių pradžioj jis kvie
tė visus dalyvauti kartu su 
tais, kurie, ištremti į tolimą Si
birą, trokšta, bet negali šv. Mi
šių aukoje dalyvauti. Šv. Mi
šių metu giedojo nauja i 
suorganizuotas parapijos cho
ras, vadovaujamas solisto Ber
nardo Prapuolenio. Visos gies
mės p a r i n k t o s n a u j o s , 
neįpras t inės , pakeliančios 
maldininkų širdis prie Dievo. 

Po šv. Mišių aukos Lietuvių 
Bendruomenės nariai skubėjo 
į parapijos salę. Čia laukė ko
miteto paruošti pusryčiai, čia 
buvo platinami laimėjimo bi
lietai tautinių šokių šventei 
paremti, čia galėjom nusipirk
ti bilietų ir į šventę ar susimo
kėti nario mokesčius. Tačiau 
Bendruomenės pirmininkas 
Raimundas Rimkus neleido 
gaišti daug laiko, visus kvietė 

užimti vietas. Šiitu žodžiu pa
sveikinęs susinnkusius, pa
kvietė studentę Vidą Kuprytę 
vadovauti tos dienos progra
mai. Pakviestas kun. Bene
diktas Rutkauskas sukalbėjo 
invokaciją. Po invokacijos iš
samią paskaitą skaitė ilgame
tis Cicero gyventojas, buvęs 
šios apylinkės LB pirminin
kas, rašytojas inžinierius 
Adolfas Markelis. Paskaiti
ninkas konkrečiais pavyz
džiais ir skaičiais nušvietė 
mūsų t a u t o s genocidą, 
pabrėždamas, kad komunistų 
deportacijos ir žudymai palie
tė 350.400 visai nekaltų žmo
nių. Toliau jis priminė, kad 
mes patys galėjome būti to te
roro aukomis, bet mes išven
gėme. Su mūsų pasitraukimu 
iš tėvynės nepasibaigė parei
gos tautai. Mus riša su ištrem
tais vienas tiksiąs — išsilai
kyti pačiuose sunkiausiuose 
istorijos bandymuose, gyventi 
kūrybingai dabartimi ir vilti
mi išsikovoti nepriklausomy
bę ateityje. Nežiūrint, kaip tau
ta būtų išstatyta įvairiems 
pavojams, ji yra mūsų pačių 
dalis. Mes reikalingi tautos, 
kaip tauta reikalinga mūsų. O 
žemė, kuri krauju aplaistyta, 
nėra paprasta žemė, bet šven
ta, kaip ir Lietuva. 

Po paskaitos judrusis stu
dentas — doktorantas Arvy
das 2ygas deklamavo iš nau
josios Kazio Bradūno poezijos 
knygos „Prierašai" apie Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kro
niką, pailiustruotą skaidrėmis 
— nuotraukomis, vaizduojan
čiomis Lietuvos disidentus, 
bažnyčias, maldininkus, vi
sus mūsų buvusius preziden
tus su pritaikyta muzika, kas 
stipriai veikė dalyvius emociš
kai. Tai buvo rimta ir aktuali 
programa. Džiugu, kad to
kiais atvejais mūsų jaunimas 
įsijungia į mūsų vyresniųjų or
ganizuojamus renginius. 

Minėjimas buvo baigtas 
Tautos himnu Gale LB pirmi

ninkas Raimundas Rimkus 
padėkojo visiems programos 
dalyviams ir visiems atsilan
kiusiems į šį minėjimą, pa
kviesdamas dar pabendrauti 
ir pasivaišinti. 

Šis birželio trėmimų minėji
mas buvo gerai suorganizuo
tas ir pravestas, o dalyvavu
sieji turėjo progos tautiškai 
atsinaujinti, prisiminti tautos 
kančias. Sveikintina LB, kad 
surengia tokius prasmingus 
minėjimus, kurių suorganiza
vimas jau nėra toks papras
tas uždavinys. Linkėtina, kad 
tautinio atsparumo dvasia ne
pranyktų gėrybių gausume, 
bet ir toliau būtų gyva Cicero 
Lietuvių Bendruomenė. 

Marija Rėmienė 

DU BROLIAI -
AKADEMIKAI 

Vytenis Lietuvninkas šį 
pavasarį baigė teisės moks
lus, De Paul universitete, gau
damas teisės daktaro (Doctor 

nus, advokatūra j is žada vers
tis savo mylimam Marąuette 
Parke lietuvių tarpe. 

Vytenis Lietuvninkas prieš 
tai studijavo politinius moks
lus Illinois universitete ir ten 
gavo bakalauro laipsnį. O tei
sės mokslus šiemet sėkmin
gai baigė. 

V. Lietuvninkas baigė Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
pradžios mokyklą ir Quigley 
South aukštesniąją mokyklą. 
Priklausė skautų draugovei, 
šoko "Grandies" tautinių šo
kių ansamblyje, dabar pri
klauso tautinių šokių grupei 
„Gijai". Lietuviškų organi
zacijų ir lietuviško darbo ne
žada mesti ir įsigijęs advoka
to profesiją. 

G i n t a r a s L i e t u v n i n k a s , 
jaunesnis Vytenio brolis, šiais 
metais baigė architektūrą Illi
nois universitete. Kiekviene-
riais metais Amerikos archi
t ek tų i n s t i t u t a s d u o d a 
geriausiam Illinois universi
teto studentai, baigiančiam 
architektūrą, Henry Adams 
medalį ir žymenį. Šiais me
tais jis teko Gintarui Lietuv
ninkui. Taip pat paskutinius 
du trimestrus jis buvo dekano 

Vitenis Lietuvninkas 

Juris) laipsnį. Tuo jis pasi
ruošė advokato profesijai. Dar 
studijuodamas dirbo Illinois 
Guardianship and Advocacy 
komisijoje. Išlaikęs valstybi
nius advokato (Bar) egzami-

Gintaras Lietuvninkas 

garbės sąraše ir architektūrą' 
baigė pirmuoju mokirfiu. Ar
chitektūra Illinois universite
te studijavo ketverius metus, 
vienerius metus studijas gili
no Versailles, Prancūzijoje. 
Domėdamasis Europos archi
tektūra, jis aplankė žymią-
šias vietas Prancūzijoje, Vo
kietijoje, Austrijoje, Italijoje, 
Graikijoje, Švedijoje, Norvegi
joje ir Suomijoje. Keliauda
mas pastebėjo, kad niekur ki
tur tokių gražių beržų nebuvo 
matęs, kaip Skandinavijos 
kraštuose. 

Gintaras Lietuvninkas yra 
baigęs Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos pradžios mo
kyklą Marąuette Parke ir 
Quigley South aukštesniąją 
mokyklą. Priklausė skau
tams, šoko „Grandies", o da
bar šoka „Gijos" tautinių šo
kių grupėje. 

Dar studijuojant vieno pro
fesoriaus jau buvo rekomen
duotas darbui žymiam archi
tektui Floridoje. Baigęs, ten 
išvyko dirbti. Žada ten padir
bėti porą metų, o grįžęs siekti 
magistro laipsnio architektū
roje. 

x l vaka rus nuo Califor-
n i a Ave. savininkas parduo
da namą su nauju priestatu. 
Pusantros vonios, nauja vir
tuvė su moderniais priedais. 
Šeimos kamb. su židiniu, iš jo 
stiklinės durys į didelį medinį 
patio. Skambin t 471-6413 
a r b a nuo 6 v. v. 463-0864. 

(sk.). 
x Akinia i siuntimui į Lie

tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766 . , , 

(sk.). 
x Balt ic Monuments, Inc . , 

2621 W. 71 Street, Chicago, I1L 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk.). 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Vyskupo P a u l i a u s Bal
takio šventinimas vyskupu 
bus Portlando, Ma., vyskupi
jos katedroje rugsėjo 14 d., o 
ne rugsėjo 17 d., kaip anks
čiau buvo skelbta. Konsekra
cija bus penktadienį, 2 vai. p. 
p. Naujojo vyskupo šūkis loty
niškai „In caritete serviamus 
Deo" — meilėje tarnaujame 
Dievui. 

— P e t r u i J u r g ė l a i , lietu
viškos skautijos kūrėjui, popie
žius Jonas Paulius II suteikė 
šv. Silvestro rr! »xio titulą. Dėl 
jo ligos vasario mėnesį nebu
vo galima įteikti jam rašto ir 
ordeno, todėl jis bus pakeltas 
riteriu ir įteiktas jam raštas 
liepos 1 d. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje per 11 vai. pa
maldas. 

— Kun . Korne l i jus Buč
inys, „L rbininko" ir „Gar
so" vyriausias redaktorius, bu
vo išvykęs White Haven, Pa., 
dalyvauti Lietuvių Katalikų 
susivienijimo seime, kuris vy
ko birželio 24-27 dienomis. 

— Aleksand ru i Žemai
čiui Engehvood New Jersey li
goninėje buvo padaryta ope
racija. Po operacijos ligonis 
jau sveiksta grįžęs namo ir 
prižiūrimas žmonos dr. Mari
jos Žemaitienės. 

— P r e l . P e t r a s Celiešius 
iš Los Angeles išvyko visai va
sarai į Dainavos stovyklą, 
Manchester, Mich., ir ten ka-
pelionaus įvairioms stovyk
loms. J Los Angeles grįš tik 
rugsėjo 10 d. 

VOKIETIJOJE 
— P a n e u r o p o s k o n g r e 

sas vyko ryšium su artėjan
čiais Europos parlamento rin
kimais Miunchene gegužės 4 
— 6 dienomis. Dalyvavo įvai
rių tautų atstovai, jų tarpe ir 
lietuvių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Živilės Grod-
bergienės. Lietuviai pašoko 
penkis tautinius šokius, pasi
rodė apsirengę tautiniais dra
bužiais. Svarbiausias kalbėto
jas buvo Bavarijos ministeris 
pirmininkas dr. Franz Josef 
Strauss, su kuriuo turėjo pro
gos pakalbėti ir lietuvaitės ir 
pasveikinti lietuvių vardu. Ge
gužės 6 d. šv. Mišias laikė ir 
pamokslą pasakė vysk. Anta
nas Deksnys, pakviestas Pan
europos Unijos organizacinio 
komiteto. 

Vytenio ir Gintaro Lietuv
ninkų laimėjimais džiaugiasi 
tėveliai Adelė ir Kazys Lie
tuvninkai ir sesutė Živilė, ku
ri dar tik antr i metai studi
juoja. Džiaugiasi ir visi 
Marąuette Parko lietuviai, nes 
kiekvienas laimėjimas moks
lo srityje atneša didesnį pasi
tikėjimą visai kolonijai. 

K . 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 VV. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-5162 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

Advokatas 
JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

Tautinių «okivj šventė* suvažiavimo vakaro ren
gimo komisija, kuri kviečia dalyvius linksmai 
praleisti laiką. 18 kairės: Jūratė Salemo, dr. Vik

toras Stankus, pirmininkė Nijolė Balčiūnienė, 
Paulius Žiedonis, Jon Salerno, Ramūnas Balčiu 
nas. Daina Balaiftytė. (Bilietai visiems 4 dol.) 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorie Blvd., Saite 364 
O&k Brook, IL 60521 
Tel. Ofs. 825-3157 
TeL K M . 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 


