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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Kun. P. Račiūnas teigia, 
kad „viską dar atliekame 
pagal katalikiškas tradici
j a s " , sakomi pamoksla i , 
t e i k i a m a s S a n t u o k o s 
sakramentas, lankomi ligo
niai. Bet juk katalikiškos 
tradicijos reikalauja kur kas 
daugiau, į jas įeina ir vaikų 
katekizacija, tikinčiųjų lanky
mas jų namuose — kalėdoji
mas. Vėlinių procesija į kapi
nes ir t t , interviu nutyli, kad 
už šių tradicijų atlikinėjimą 
kunigai kaltinami teismuose, 
baudžiami administracinėmis 
baudomis, perspėjami oficia
liais įspėjimais. Kun. P. 
Račiūnas kalba jog „yra 
bažnytinis komitetas", bet ar 
užsienio skaitytojas supras, 
kad tą komitetą siekiama 
paversti priemone, leidžian
čia bedieviams kištis į grynai 
bažnytinius reikalus. Toliau 
kun. P. Račiūnas teigia: 
„Vykdome liturgines refor
mas pagal II-ojo Vatikano 
susirinkimo nutarimus", — 
deja, ar ne per ilgai tai tęsia
si? Kitos katalikiškos tautos 
tai atliko kur kas greičiau. 
Tokia padėtis Lietuvoje susi
darė ne be bedievių pagalbos. 
Kun. P. Račiūnas priešta
rauja pats sau, teigdamas, 
kad religinė bendruomenė 
gyvena ir veikia normaliai, 
tačiau, deja, „tikinčio jauni
mo nėra daug". Ar gali būti 
kalba apie normalų religinės 
bendruomenės gyvenimą, kai 
bedieviai visokiausiais būdais 
kišasi į Bažnyčios vidaus 
gyvenimą, trukdo tikintie
siems katalikiškai auklėti 
savo vaikus, kai Aukščiausio 
Teismo p i rmin inko pava
duotojas Ignotas televizijos 
laidoje oficialiai tvirtina, kad 
Bažnyčia neturi teisės savin
tis žmonių ir jaunimo auklė
jimo funkcijos. Užsienio 
skaitytojus dezinformuoja ir 
prie interviu pridėtos nuotrau
kos, kur matyti kun. P. Račiū
nas bažnyčioje su būriu vaikų 
— patarnautojų ir adoruotojų. 
Šį kartą bedieviai žurnalistai 

„ u ž m i r š o " s k a i t y t o j a m s 
priminti, kad pagal Religinių 
s u s i v i e n i j i m ų n u o s t a t u s 
draudžiama vaikams ir jauni
mui aktyviai dalyvauti 
Bažnyčios gyvenime — patar
nauti šv. Mišiose, adoruoti ir 
kad nuotraukoje matomi 
vaikai ir jaunimas „pažei
džia" tuos įstatymus, už ką 
mokykloje, o neretai ir saugu
me juos galima terorizuoti. O 
Aly taus bažnyčios išorės 
vaizdas su būriu devocionali-
jų pardavėjų (lyg tai būtų 
oficialiai leidžiama)... Kaip tai 
veidmainiška, kai prisimeni, 
kad tą pačią 1983 m. vasarą 
RRT įgaliotinis Petras Anilio-
n i s u l t i m a t u m o forma 
pareikalavo Lietuvos vyskupų 
ir vyskupijos valdytojų tokius 
pardavinėtojus (beje, jie 
vienintelė galimybė tikinčiai 
liaudžiai apsirūpinti reli
giniais reikmenimis) išvaryti 
iš šventorių. 

Melas ne tik tada, kai tiesio
giai sakoma netiesa, melas ir 
tada, kai tiesa, skaudi, aktua
li tiesa, nutylima. 

Šatės (Skuodo raj.). 1983 m. 
lapkričio 20 d. prie Skuodo 
rajono vykdomojo komiteto 
esanti administracinė komi
sija, susidedanti iš narių, — 
Lepeckienės, Kulio, Lauciuvie
nės, Bukauskienės ir Sieč-
kaus — apkaltino Šačių 
parapi jos kleboną kun. 
Vinceną Senkų, kad jis lapkri
čio 1 d. s u o r g a n i z a v o 
tikinčiųjų eitynes iš bažny
čios į kapines, ir nubaudė 50 
rub. administracine bauda. 
Kun. V. Senkus, jausdamasis 
neteisingai nubaustas (jokių 
eitynių neorganizavo, tik 2 
kartus iš sakyklos priminė 
tikintiesiems, kad visi rinktų
si kapinėse pasimelsti už 
mirusius), administracinės 
komisijos sprendimą perdavė 
Skuodo raj. Liaudies teismui, 
kad šis neteisingą baudą 
panaikintu. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Religijų t a i k a 

400 delegatų iš 50-ties 
įvairių šalių dalyvaus ketvir
tojoje religijų taikos konferen
cijoje, kuri įvyks Kenijos 
sostinėje Nairobi rugpjūčio 
pabaigoje. Pirmoji tarptau
tinė religijų taikos konferen
cija įvyko 1969 metais Japoni
jos sostinėje Tokyo, antroji — 
1974 m. Louvene, Belgijoje, ir 
trečioji — 1979 m. Princetone, 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Nairobi religijų taikos 
konferencijoje bus studijuo
jama tema ,,Religijos žmogaus 
orumo ir pasaulinės taikos 
gynyboje". Konferencijos 
dalyviai susitelks ypač prie 
žmogaus orumo, socialinio 
teisingumo, asmenybės ugdy
mo, taikos ir nusiginklavimo 
problemų. 

P a g e r b ė k a p u c i n ą 
Izraelio vyriausybė ypatin

gu būdu pagerbė prancūzą 
kapuciną vienuolį Marie-
Benoit Beteul, pavadindama 
jį „žydų tėvu". Kapucinas 
vienuolis Beteul , kur iam 
dabar yra 90 metų amžiaus, 
Antrojo pasaulinio karo metu 
P r a n c ū z i j o j e i š g e l b ė j o 
tūkstančių žydų gyvybę, 

zuodama8 persekiojamų žydų 
slėpimo tinklą. Žydų gelbė
jimo darbe jam padėjo įvai
rūs žymūs asmenys, jų tarpe 
ir tuometinis popiežius Pijus 
XII. Prancūzijos prezidentas 
kapuciną vienuolį apdova
nojo Garbės Legiono ordinu. 

T e l e g r a m a 
N i k a r a g v a i 

Kostarikos arkivyskupas 
Villalobos, visų Centro Ameri
kos vyskupų vardu, pasiuntė 
t e l e g r a m ą N i k a r a g v o s 
valdžiai, ją ragindamas leisti 
iš Nikaragvos ištremtiem 
katalikų kunigam vėl sugrįsti 
į kraštą ir jame tęsti jiem 
pavestą kunigiškąją misiją. 
23 milijonai Centro Amerikos 
katalikų, rašo telegramoje 
arkivyskupas, smerkia dešim
ties kunigų ištrėmimą iš Nika
ragvos, reiškia ištremtiesiem 
savo solidarumą, stebisi griež
tu ištrėmimo įsaku prieš kuni
gus, kurie dirbo Nikaragvoje 
grynai religinį darbą, rūpin
damiesi Nikaragvos tautos pa
žangos kūrimu. 

Dalias mieste baigėsi 1984 m. respublikonų 
partijos konvencija. Nuotraukoje prezidentas 

Reaganas su žmona Nancy ir viceprezidentas 
Bushas su žmona Barbara. 

Graikija — keista 
sąjungininkė 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šių metų spalio mėnesį 
Fatimoje, Portugalijoje, susi
r inks Europos vyskupų 

Washingtonas. — JAV 
valstybės departamentas 
kritikavo Graikijos vyriausy
bės nutarimą nedalyvauti 
jungt iniuose manevruose, 
kurie šiaurinėje Graikijoje 
vykdavo kas antri metai jau 
20 metų. Blogiausia, kad 
graikų vyriausybė, viešai 
savo nutarimą paskelbė, 
nepainformuodama prieš tai 
JAV vyriausybės. Manevrai 
turėjo įvykti rugsėjo 1-15 d. 
Ten turėjo dalyvauti apie 200 
JAV kareivių. 

Graikija taip pat paskelbė, 
kad ji nedalyvaus NATO 
aviacijos, jūrų laivyno ir 
pėstininkų pratimuose Egėju 
jūroje rugsėjo 17 — spalio 20 
d. Manevruose turi dalyvauti: 
Italijos, Turkijos, JAV, Brita
nijos ir Portugalijos jėgos. 

Graikijos-Amerikos santy
kiai pradėjo gesti nuo socialis
to premjero Papandreou atėji
mo į valdžią. Kartu pradėjo 
gerėti Graikijos ryšiai su 
Sovietų Sąjunga. Sausio ar 
vasario mėn. Papandreau 
aplankys Maskvą, nors 
AVashingtone j i s , t a p ę s 
premjeru, dar nėra buvęs. 
Premjeras 1981 m. atsisakė 
pasmerkti sovietus po Korė
jos keleivinio lėktuvo numuši-
mo. Jis pasmerkė Vakarų 
sankcijas Lenkijai ir pasisa
kė prieš Peršingo raketų 
išdėstymą Vakarų Europoje. 
Nors jis šešis mėnesius buvo 
Europos Rinkos pirmininku, 
jis atsisakė vykti į Ameriką, 
net nedalyvavo Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblė
joje New Yorke. 

Maskva neseniai paskyrė 
Atėnuose naują ambasadorių 
Igorą Andropovą, buvusio 

konferencijų tarybos nariai 
pasirengti Europos vyskupų 
simpoziumui Romoje. Europos 
vyskupų simpoziumo Romoje 
darbai teiksis aplink temą 
„Kontinento evangelizacija". 

— Popiežius Jonas Paulius 
II paskyrė Vienos arkivysku
pą kardinolą Koenig savo 
atstovu Kroatų Tautiniame 
Eucharistiniame kongrese, 
kuris įvyks rugsėjo 8-9 
dienomis Marijos Bistrica 
šventovėje, Zagrebo arki
vyskupijoje. 

— Šventasis Tėvas paskyrė 
43 metų kunigą Srutwą Liubli
no vyskupu pagelbininku. 
Kun. Srutwa yra Liublino 
katalikų universiteto vice-
rektorius ir bažnytinės istori
jos docentas tame pačiame 
katalikų universitete. 

sovietų vyriausio vado sūnų. 
Andropovas buvo sovietų 
delegacijos Madrido Europos 
Saugumo ir Kooperavimo 
konferencijoje narys, pasku
tiniu metu buvęs panašioje 
konferencijoje Stokholme. Jo 
paskyrimas ambasadorium 
laikomas sovietų draugišku
mo gestu Graikijai. 

Graikijoje laisvai veikia 
komunistų paiiija, kuri 
pradžioje stipriai kritikuo
davo socialistų valdžią ir 
premjerą Papandreou. Dabar 
komunistai, kurie valdo 
graikų darbininkų unijas, 
retai pasisako prieš valdžios 
ėjimus. Europos viešosios 
opinijos tyrinėtojai Graikijoje 
nustatė, kad 91 nuoš. graikų 
didžiausiu Graikijos priešu 
laiko Turkiją. Po jos priešu 
laikoma Amerika (55 nuoš.), o 
po jos — Sovietų Sąjunga (22 
nuoš.). 

Amerika skundėsi, kad 
Graikija labai lengvai palei
džia tarptautinius teroristus, 
graikų valdžia atvirai rėmė-
graikų darbininkų, dirbančių 
JAV kariuomenės bazėse, 
streiką. Graikų ministeriai 
atvirai kritikuoja JAV kursą 
Centrinėje Amerikoje, tačiau 
niekad nepasisako prieš sovie
tų politiką Afganistane ar 
Lenkijoje. Kai kurie stebė
tojai sako. kad Amerikai, 
turinčiai tokių sąjungininkų, 
kaip Graikija, nereikia priešų. 

Sprogimas Teherane 
Teheranas . — Irano sosti

nėje rugpiūčio 23 d. sprogo 
galinga bomba, padariusi 
daug žalos pastatams. Žuvo 
17 žmonių, sužeista daugiau 
300. Valstybės radijas tuoj 
p a s k e l b ė , kad b o m b ą 
susprogdino „Amerikos tar-
nai . 

Panašių sprogimų Irane 
būdavo dažniau. Viename 
sprogime 1981 m. Žuvo kelios 
dešimtys svarbių islamo 
revoliucijos vadų. Dėl tų 
sprogimų buvo kaltinami 
„liaudies mujahedeenai", 
kurių vadas Massoid Raj avi 
buvo priverstas pabėgti į 
užsienį ir dabar gyvena Pary
žiuje. Jis paneigė kaltinimus, 
kad šis sprogimas irgi buvo jo 
organizacijos žygis. Sakoma, 
kad paskutiniu metu Irane 
įvyko naujų skilimų islamo 
revoliucijonierių tarpe. Nese
niai buvo pakeisti penki 
ministeriai, jų tarpe gynybos 
ministeris. Skilimų esama ir 
religinių vadų — mulų tarpe. 

Reaganas: „Šalyje 
vilties pavasaris" 

Dalias. — Prezidentas Rea- n ė s v a l d ž i o s 
ganąs ir viceprezidentas augimą, žadėjo 

n u o l a t i n į 
sumažinti 

Bushas priėmė respublikonų infliaciją, mokesčių didinimą, 
partijos konvencijos nomina- žadėjo sukurti daugiau darbų, 
vimą antrajam terminui. Tą Tas viskas buvo padaryta, 
proga abu pasakė reikšmin- Per 19 mėnesių privačiame 
gas kalbas. Abu pripažino, biznio sektoriuje atsirado šeši 
kad šių metų rinkimai duoda su puse milijono naujų darbų, 
balsuotojams aiškų pasirinki- infliacija žymiai nukrito, 
mą. Jis pagrįstas ne tik asme- mokesčiai buvo sumažinti, 
niniu kandidatų skirtumu ar P r e z i d e n t a s a p e l i a v o į 

— Rumunija minėjo šią 
savaitę komunistinės valdžios 
40 m. sukaktį. Tarp svečių tik 
Rytų Vokietija atsiuntė 
vyriausią savo vadą — 
Honeckerį- J is gavo aukščiau
sią Rumunijos ordiną. 

— Kolumbijos teroristų 
aktyviausia grupė — Liaudies 
i š l a i s v i n i m o a r m i j a — 
pasirašė su valdžia karo 
paliaubas. 

— Chicago8 arkivyskupas 
kardinolas Bernardin pasakė 
Romoje, kad Lenkijos žmonės 
prašo visų Amerikos sankcijų 
atšaukimo. Lenkijos Bažny
čia prašo nemažos Vakarų 
paramos lenkų žemės ūkio 
atgaivinimui. 

— Valstybės departamen
tas bando suorganizuoti atei
nantį mėnesį susitikimą 
Jungtinėse Tautose tarp prezi
dento Reagano ir sovietų 
užsienio reikalų ministerio 
Gromyko. 

— Garsusis pamokslinin
kas Billy Graham gavo 
pakvietimą iš Sovietų Sąjun
gos baptistų ir stačiatikių 
atvažiuoti rugsėjo mėn. ir 
pamokslauti keturiuose ar 
penkiuose sovietų miestuose: 
Maskvoj, Leningrade, Taline 
ir Novisibirske. Paskutinė 
Grahamo kelionė buvo sukėlu
si kontroversijų, kai jis ėmė 
kalbėti apie tikėjimo laisvę 
Sovietų Sąjungoje. 

— Valstybės departamento 
pareigūnas Žmogaus teisių 
reikalams Elliott Abrams 
kritikavo Amerikos spaudą, 
kuri nerašo apie žmonių teisių 
varžymus Kuboje. Castro yra 
vienas žiauriausių mūsų laikų 
tironų, pasakė Abrams. JAV 
spauda rašė apie Kubos 26 
politinių kalinių paleidimą, 
kai jie grįžo su pastorium 
Jesse Jackson, bet prieš tai 
niekad neteko skaityti apie 
kalinius Kuboje. 

— Dalias mieste policija 
ieško padegėjo, kuris sukėlė 
gaisrą sename pastate, iš 
kurio 1963 m. teroristas Os-
wald nušovė prezidentą 
Kennedį. Gaisras sunaikino 
nemažai to atentato istorinių 
eksponatų. 

2uvo Libano 
štabo viršininkas 

Beirutas. — Helikopterio 
nelaimėje žuvo Libano kariuo
menės š tabo virš ininkas 
gen.Hakim ir septyni jo 
palydovai. Libano armijoje jis 
buvo aukščiausiai iškilęs dru-
zas, jų atstovas neseniai 
įsteigtoje Karinėje taryboje. 

dviejų politinių partijų skir
tumais. Balsuotojas gali 
pasirinkti vieną iš dviejų 
žvilgsnių į ateitį. 

Prezidentas savo kalboje 
nurodė, kad ,jų vyriausybė" 
yra baimės, pesimizmo ir ribo
tų siekių vyriausybė, o 
„mūsų": vilties, pasitikėjimo 
ir augimo vyriausybė. Reaga
nas pasakė, kad respubliko
nai žadėjo sumažinti federali-

Boikoto šalių 
paguodos varžybos 

Maskva. — Nedalyvavu
sios Los Angeles Olimpinėse 
žaidynėse valstybės baigia 
savo „Draugy8tės-84" varžy
bas aštuoniose valstybėse. 
Devynios spor to š a k o s 
pravedamos Maskvoje. 

Vengrijoje vyksta buriavi
mas, šuoliai į vandenį, 
Bulgarijoje: meninė gimnas
tika, kur dalyvauja ir vilnietė 
D. Kutkaitė. Kuboje: boksas, 
vandensvydis, t inklinis, 
Čekoslovakijoje: gimnastika, 
rankinis, šaudymas iš lanko. 
Lenkija praveda: jojimo, dziu
do i m t y n i ų v a r ž y b a s . 
Mongolijoj — savigynos imty
nės. Rytų Vokietijoje vyksta 
tik dviračių sportas, o 
Rumunijai, kuri dalyvavo 
Olimpiadoje, nieko nepaskir
ta. 

Šiose socialistinių Šalių 
žaidynėse dalyvauja Lietuvos 
krepšininkai: R. Šidlauskaitė, 
A. Sabonis, S. Jovaiša, R. 
Kurtinaitis, V. Chomičius, 
dviratininkas G. Umaras, 
plaukikas R. Žulpa ir devyni 
a d a d e m i n i o i r k l a v i m o 
meistrai. 

Pasitraukė mongolų 
komunistų vadas 

M a s k v a . — Ilgametis 
Mongolijos komunistų parti
jos vadas, 67 m. amžiaus 
Yumzhagiin Tsedenbal dėl 
ligos pasitraukė iš pareigų. Jo 
vietą perėmė ligšiolinis 
Mongolijos premjeras D. Bat-
munkh. 57 m. amžiaus. Prieš 
tapdamas premjeru 1974 m. 
Batmunkh buvo Mongolijos 
universiteto rektorius. 

Komunistų partijos centro 
komiteto posėdyje naujasis 
partijos vadas skelbė amžiną 
draugystę su Sovietų Sąjun
ga, prisiekė tęsti pasitrauku
sio Tsedenbalo politinį kursą. 

Tsedenbalas buvo vedęs 
rusę žmoną ir dažnai lanky
davosi Maskvoje. Mongolija 
yra tarp Kinijos ir Sovietų 
Sąjungos. Sovietai Mongoli
joje laiko nemažą kariuo
menę. Mongolija su 1.7 mil. 
gyventojų laikoma patiki
miausiu Maskvos satelitu, nes 
ilgą laiką kentėjo kinų okupa
ciją. 

Libano vyriausybė įsakė tuoj 
ištirti helikopterio nelaimės 
priežastį. Libano Karinėje 
tarybose buvo šeši karininkai 
iš pagrindinių Libano reli
ginių grupių. Tarybai vado
vauja krikščionių atstovas 
gen. Antoine Aoun. 

a m e r i k i e č i u s l e i s t i j a m 
užbaigti pradėtą darbą. J i s 
pasakė, kad Amerika šiuo 
metu pergyvena vilties pava
sarį-

P r e z i d e n t a s R e a g a n a s 
pasipiktino, kad demokratų 
politikai palygino Amerikos 
žygį į Grenadą, kur buvo 
išgelbėti amerikiečiai studen
ta i , su sovietų invaz i j a 
Afganistane, su žmogaus 
teisių sutriuškinimu Lenki
joje, su Kambodijos žmonių 
skerdynėmis. Šitaip niekad 
nebū tų p a l y g i n ę t o k i e 
demokratai, kaip Trumanas. 
Kennedis, Humphrey ar sen. 
Jacksonas , pasakė prezi
dentas. Jis priminė, kad 1932 
m. jis pradėjo savo politinį 
gyvenimą kaip demokratas ir 
balsavo už prezidentą Roose-
veltą. Tuomet demokratai 
reikalavo sumažinti federa
linės valdžios galias, reikala
vo sumažinti 25 nuoš. val
džios programas ir išlaidas. 
Prezidentas klausė, ar jis ir 
kiti ameiikiečiai pal iko 
demokratų partiją, ar, priešin
gai, demokratų partijos vadai 
paliko nuošaly mil i jonus 
patriotiškų demokratų, keisda
mi partijos principus. 

Kalbėdamas apie Grenadą, 
prezidentas pasakė , kad 
Amerika buvo kviečiama 
šešių Karibų jūros valstybių 
įsikišti. Ar kas nors rimtai 
tiki. kad Rytų Europos 
žmonės ar A f g a n i s t a n a s 
pakvietė rusus? Šimtai tūks
tančių sovietų kareivių ir 
šiandien yra okupavę paverg
tas tautas. Mūsų kareiviai iš 
Grenados parvažiavo namo, 
mūsų studentai vėl saugūs ir 
mes Grenadoje pa l ikome 
laisvę, pasakė prezidentas. 

Viceprezidentas B u s h a s 
pasakė, kad jam garbė dirbti 
kartu su prezidentu, kuris 
siekia taikos ir kuris nelaksto 
po pasaulį atsiprašinėdamas 
dėl Amerikos veiksmų. Prezi
dentas yra tikras vadas, suge
bąs daryti nelengvus sprendi
mus. Mes daugiau neskaitome 
pasakų, kad prezidento parei
gos vienam žmogui — per 
sunki oš. Praėjo dienos, kada 
Amer ikos ž m o n ė s b u v o 
kaltinami už nepasisekimus, 
kurie nebuvo žmonių kaltė, 
bet mūsų tautos vadų kaltė. 
Pasaulyje Amerika vėl gerbia
ma, nes prezidentas kietai 
gina laisvę, sustiprino Ameri
ką. Šansai pasaulio taikai 
sustiprėjo, pasakė vicepre
zidentas Bushas. 

K A L E N D O R I U S 
Rugpiūčio 25 d.: Liudvikas, 

Patricija, Gilius, Liudytė. 
Rugpiūčio 26 d.: Zeferinas, 

Pandvina, Algiminas, Ugnė. 
Rugpiūčio 27 d.: Kezaris, 

Monika, Tolvydas, Didirė. 
Rugpiūčio 28 d.: Augus

t inas , Adel inda, L iukas , 
Tarvilė. 

ORAS 
6:08, leidžiasi Saulė teka 

7:37. 
Saulėta, temperatūra dieną 

85 1., naktį 70 1. 
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Šių metų a t e i t i n i n k ų 
sendraugių stovykla Daina
voje s k y r ė s i n u o 
Kennebunkporto stovyklų ar 
ankstyvesnių stovyklų Daina
voje tuo, kad netoli pusė 
stovyklautojų buvo mažame
čiai vaikai (apie 50 vaikų, 75 
suaugę ir 15 štabo). Dėlto 
nemaža programos dalis ir 
sukusi apie juos. Laisvalai
kiais seneliai ir tėveliai 
džiaugėsi savo prieaugliu, 
paskaitose dažniausiai buvo 
diskutuojama apie geresnį 
vaikų auklėjimą, o vakarinė
se programose vaikai buvo 
įjungiami į pasirodymus. Šito
je šeimos savaitėje vaikai 
susidraugavo su kitais lietu
viukais ir tuo tarpu tėveliai ir 
seneliai atnaujino, senas 
pažintis. 

Stovykla vyko Dainavoj 
rugpiūčio 4-12 dienomis. 
Dienos programos prasidė
davo šv. Mišiom, atnašau
jamom1 dvasios vado prel. P. 
CelieSiaus.. Po to vėliavų 
pakėlimas ir pusryčiai. O tuos 
pusryčius ir kitus valgius 
gardžiai paruošdavo šeiminin
kės Norvilienė ir Motušienė. 
Po pusryčių iš lėto visi į baltų 
namų salę. Ten tėveliam 
paskaita, o vaikam užsiėmi
mai. Po to diskusijos ar 
laisvalaikis iki pietų. Po pietų 
vėl laisvalaikis ir maudyma
sis. Po pavakarių vaikams vėl 
užsiėmimai, o suaugusiems 
tenisas arba tinklinis iki 
vėliavų nuleidimo ir vaka
rienės. Vakarinė programa 
pritaikyta vaikams. O kai po 
naktipiečių vaikai suguldavo, 
vykdavo suaugusių diskusijos 
ir pokalbiai baltųjų rūmų salė
je. 

Visą šitą stovyklos eigą 
tvarkė nepailstantis ilgame
tis stovyklos vadovas Vytau
tas Šoliūnas. Rimtąją progra
mos dalį s u o r g a n i z a v o 
suaugusiems darbštus dr. 
Algis Norvilas, o vaikams 
energingoji Rasa Šoliūnaitė. 

Pirmadienio rytą dr. Jolita 
Kavaliūnaitė skaitė paskaitą 
apie O&karą Milašių tema 
„Vienatvės, meilės ir praei
ties "flgesio poetas". Šio lietu
vių kilmes prancūzų rašytojo, 
mirusio 1939 metais, poezija 
liko tiek Lietuvoje, tiek 
Prancūzijoje nepastebėta iki 
po jo mirties. Jo poezija turbūt 
liko taip ilgai nepastebėta, 
nes to meto prancūzų kritikai 
neįtraukė jo į antologijas ar 
enciklopedijas dėl estetinių 
priežasčių. Tarp lietuvių jis 
buvo pastebėtas dr. Jono 
Griniaus, kuris rašė dizerta-
ciją apie Milašių. Milašiaus 
poezija yra labai turtinga ir 
užtat labai sunkiai verčiama į 
kitas kalbas. 

Jaunystės gyvenimo patir
tis Lietuvoje suformavo Mila-
čiaus sielą. Dažnai jo poezijo
je vyrauja ar tai praeities 
ilgesio, ar tai vaikystės dienų 
temos. Tose praeities ilgesio 
temose atsispindi vienatvės ir 
liūdesio motyvai, kaip pvz. jo 
žymiausiame eilėraštyje „Visi 
numirėliai girti". Jo poezijoje 
vyrauja ir meilės motyvas, bet 
ta meilė yra ne tik žmonėms, 
bet veržiasi j visatą, į Dievą. 

Kol vyresnieji klausėsi 
paskaitų Rasa Šoliūnaitė su 
pagelbininkais Linu Bildušiu, 
V i l i j a I d z e l y t e , R i t a 
Ostrauskaite ir Audrium Poli 

kaičių pravedė dainavimą, 
tautinius šokius, sportą ir 
m e n i n i u s da rbe l iu s su 
vaikais. Ir taip kas rytą. O 
kai tėveliai po maudymosi 
lošė tinklinį, vėl Rasa popiete 
užėmė vaikus. Pradžioje 
savaitės nevisai noriai 
vyresnieji vaikai eidavo į tuos 
užsiėmimus. Bet kai stovykla 
įsisiūbavo, tos panelytės ir 
vyrukai įkvėpimo pilni net 
laisvalaikius praleisdavo, kur 
dami vaidinimus ir žaidimus 
vakarinėm programom. 

Pirmadienio vakare buvo 
s u s i p a ž i n i m o l a u ž a s . 
Suvaidinta keletas juokingų 
montažėlių, į kuriuos ir publi
ka buvo įjungta. Taip pat 
buvo sudainuotos vaikų 
dainelės ir pravesti keli 
šūkiai. Po laužo ne visi vaikai 
ėjo gulti. Kai kurie, pasigrie
bę meškeres, ejo tęsti žuvavi-
mą, kurį ryte, salilei brėkš
tant, buvo pradėję. Virtuvės 
šeimininkė tik juokėsi, kad 
vaikai taip anksti ateidavo 
prašyti dešros — paaiškėjo, 
kad tas dešras labai mėgo 
Spyglio ežero žuvys ir vėžliai 

Tie tėveliai, kurių vaikai 
buvo jau sumigę, rinkosi salė
je d i s k u t u o t i m o t i n o s 
pasirinkimą tęsti karjerą ar 
likti namie auginti šeimą. 
Išvados nebuvo prieita, nes 
nuomonių skirtumas buvo per 
didelis. 

Antradienį Laima Un-
der ienė s k a i t ė Gabijos 
Petrauskienės paskaitą apie 
veiklą m jaunom šeimom 
Toronto parapijoje. Gabija j 
stovyklą negalėjo atvykti, bet 
žiūrint, kad Laima artimai st 
Gabija parapijoje veikia, pajė 
gi buvo pravesti diskusijas 
Toronto parapijos šeimų 
veiklą reikėjo pritaikyti įvai
raus lietuvybės ir ideologinio 
išauklėjimo asmenims. Prele 
gentė siūlė, kad reikia vaikus 
dar labai jaunus net r> mene 
sių amžiaus, kaip nors 
pritraukti prie lietuviškos 
veiklos. Taip pat reikia veiklą 
pristatyti kuo gražiau, ypač 
kitataučiams, pvz stovyklą 
apibūdinti ne kaip „camp". 
bet kaip „holiday resort". Ir 
gal svarbiausia, reikia nauje
nybių veiklos rsėkmingumui. 

Antradienio vakare vyko 
karnavalas. Jį suruošė vyres
nieji vaikai. Buvo ir šaudy 
mas strėlėm į balionus, taiky
mas sviedinių į skardines, 
mėtymas centų į lėkštę, taiky
mas šautuvu į tankus ir lėktu
vus, mėtymas kempinių į 
gyvulių burnas, ieškojimas 
akmenukų šiene Nežinia, kas 
daugiau džiaugėsi, ar karna-

S t u d e n t ų a t e i t i n i n k ų s ų j u n g o s s t o v y k l a u t o j a i šią v a s a r ą T i p p e c a n o e s t o v y k l o j e . 

N u o t r . k u n . V . C u k u r o v 
• • • 

valo ruošėjai, ar pypliukai tema, bet- turbūt ant greitųjų pagrindinis vakaro punktas 
lankytojai. suorganizuota, nes vėl koks buvo vaikų operetė apie To

Po tokio įtempto karnavalo, n o r s prelegentas negalėjo mą ir jo stebuklingą pupą. 
s u g u l d ž i u s i š v a r g u s i u s 
vaikus, tėveliams dar teko 
padiskutuoti su dr. Romualdu 
Kriaučiūnu apie įtę^mptas 

atvykti. . Ypač dainos buvo Rasos pro-
* fesionališkai surežisuotos. Vi-

Vakare vaikų mokytojai ir są SdVadtę v a i k ų b u v o r u o š t a . 
viena mamyte vaikams pra- s i š i a m vaidinimui. Pabaigoje 

veiklą - - tapdamas Dainavos 
administratorium. 

greit tą spragą užkišo su 
viena s tovyklautoja . Dr. 
Austė Vygant ienė su t iko 
pakartoti .paskaitą, skaitytą 
mokytojų savaitėje apie 
lituanistine auklėjimą. J i 
pasakojo, kaip šiaurines 

yž -ke lė s ^ d e . P a s a k 4 vakarą. Buvo su- vyresnieji vaikai suvaidino 
psichologines problemai, (mid- v a i d i n t a juokinga pasaka savo pačių sukurtą komediją 
life cnsis). Dr. Kriaučiūnas apie Raudonžandytę ir pėda- a p i e cigarečių rūkymą, 
tokią savo kriz* išsprendė ^ g ^ k a i ' P«statyta pasaka J a u d e š i m t ą v a l a n d ą rin. 
į j ungdamas į lietuvišką a p i e K a t l ? d * l r Gaidelį. komės į salę tęsti kun. dr. An-

Po vaidinimų ir pasakų tano Paškaus paskaitos min-
salėje vyko pokalbis apie čių diskusijas, 

^rečiadi p a s k a i t o s f f n d r a u ^ stovyklos ir Šeštadienis - paskutinė ofi-
prelegentui neatvvkus, Algis 1 ) a i n a v o s stovyklavietes page- eiklioji stovyklos diena. Tai ir 

nnimus. Vieni jau kitai die- užbaigem paskaitų ciklą su 
nai į darbą atremontuoti Dai- federacijos vado dr. K. Peni-
navą siūlėsi, o kiti piniginę kaus pašnekesiu apie iedera-
paramą žadėjo. Visus pagei- cijos reikalus. Jau ruošiamasi 
davimus užrašė ir užprotoko- ateitininkų kongresui Chi-
lavo. Ir Dainavos administra- cagoje. Taip pat buvo disku-
cija gaus tą raštą, bet ar kas tuojama sendraugių centro 

Chieago* T r i e m l e ^ c i u o s e t u ^ s P a t a r i r n " s ^ ^ a r • * valdybos problema. Nutarta, 
veikia kelios lietuvių šeimos, n e ž l m a ' n e s t r u k s t a d a r b o kad reikia daugiau skelbti ir 
kurios organizuoja ypatingas r d n K ų - r a š v t l * laikraščius apie atei-
vasaros stovyklėles ir įdomias Jau kitą rytą prie lieptelio tininkų veiklą. 
Kalėdų eglutes. Šitie parengi- burzgė piūklai , maš inos . Popiet, sporto laiku, vyko 
mai būna pilni naujenybių, Manėm, kad jau mūsų raštas vaikų-tėvų olimpiniai žai-
kad s u d o m i n t ų v a i k u s , pasiekė administraciją ir kad dimai. Čia visokių juokingų 
Paskutiniais metais ši grupė lieptelį griauna, dėl kurio turnyrų įvyko, kaip pvz. van : 

ruošia specialias pamokas skundėmės pereitą naktį, nes dens baliono gaudymas, trijų 
šeštadieninėje du kartus per esąs pavojingas meškeriojan- kojų lenktynės, lenktynės už-
rnėnesį. Po šitos paskaitos tiems vaikams. Bet ne. Tik rištom akim, lenktynės vai-
Kilo gana ilgos ir įdomios nuskendusį plaustą Dainavos kus nešant ir t.t. Visi vaikai 
iiskusijos Buvo iškelta viena darbininkai iš ežero traukė buvo premijuoti lipinukais. 
mintis, kad gali vaikams Bet neatsiliko vienas pasi- Vakare jau užbaigimo prog-
paprastos pamokos nebeįdo- šventęs stovyklautojas, kuris rama ir įprastos užbaigimo 
;nios pasidaryti ir jie tik norės nusimanė apie elektrą — vaišės. Vaikų mokytojai ir vir-
as >pe<_ialias pamokas lanky sutaisė šaldytuvą ir vėduoklę tuvės darbininkai padainavo 

Baltuosiuose rūmuose. dainų pynę pritariant Rasos 
O kai darbininkai plušėjo, gitarai. Atsisveikinimo prog-

prakaitavo karštoje rytmečio r a m a n e vienam vaikučiui iš-
saulėje, apie 35 stovyklauto- spaudė ašarą. Po trumpos 
jau klausėsi penktadienio pa- programos vyko vaišės prie 
skaitos apie Bažnyčią kryž- Elvyros Idzelienės ir kitų 
kelė je . T a i a p i e pusė savanorių mamyčių paruoštų 

voje religinę pr iespaudą s u a u g u s i ų stovyklautojų, 
kenčiančius. Kiekvieną rytą apie tiek kiau

le • _, ,. „ ,- • sytojų susirinkdavo. Nesvar-
T .m P , ,U" lcxi s a \ m e ° > bu, ar būdavo akademinio Iv- kio dainų laužo negalėjome 

gio, ar lituanistinio lygio, ar *** Į « » « * « * Gal trūko 
l a 

kėjo Gabijo 
vaikiftk, temi £ ^ f e Tm* m o s v e i k l o s analizės, kaip pa- p r i e pusryčių stalo, skubiai 
pat buvo paminėta Mirgos f daugiau klausytojų Į traukėme namo, nes kai ku 
Girniuvienes naujai išleista p a s k a i t a s - nų laukė ilgos kelionės atgal j 
knyga vaikams „Dingusio K u n - ^ A n t a n o Paškaus Torontą, Bostoną, Roches 

paskaita taipogi buvo ir pir terį, Chicagą, Clevelandą ir 
mas pristatymas naujai išleis- net taip tolimą Detroitą. Ti 
tos knygos „Asmuo ir lais kiuosi, kad ateinančiais me 
vė ." Apibūdino dabar t in į tais vėl susitiksime. 

Milda Landienė 

u. 
Po nuomonių sk i r tumų 

reikėjo ir susitaikyti. Vakare 
vyko susikaupimo vakaras su 
šv. Mišiomis. Meldėsi visa 
-tovykla ir vaikučiai, ir 
tėveliai, ir seneliai už Lietu-

naują vaikiškų damų juostelę, \*„A*, ~ v J - 7 n dantų mokslo lygio. Cia leidžiamą Kanadoje. Rasa , u-* i -• /- CLr T u i •. •_ , . turbūt reikėjo Gabijos ir Lai Soliūnaitė taip pat ruošianti 

karališkų užkandžių. O kai 
vaikai nuėjo gulti, tėveliai ėjo 
į dainų laužą. Gaila, kad to 

dainininkų. 
Jau sekmadienį^ pasisotinę 

Gintaro Paslaptis". 
K e t v i r t a d i e n i o 

simpoziumą apie vaikų dantų 
priežiūrą pravedė dr. Irena * , a i k } k a i m _ 

psichologinę kultūrą ir aiš l u r j 
nai te Tharf ir dr: Rimas kino. kaip tokia kultūra vei-
Karka Irena kalbėjo apie k i a k a t a l i k 4 Bažnvčia. Tokia 
dantų ligas, l.ma apie dantų m e k u l t ū r o g c e n t r e s t o v i 
a p t r a u k i m e a p s a u g o m a ž n j o g u s . 0 r e l i g i j a n a u d o j a m a 
medžiaga, o Rimas apie dantų 
sukandimą. Gal ir svarbi 

ATEITININKŲ 
NAML GEGUŽINĖ 

Metinė ateitininkų namų ge-

. l aunim, !* . į?<•• * ' 

kaip priemonė, kad žmogus 
jaustųsi gerai. Jeigu jautiesi gužinė bus rugpjūčio 26 die-
gerai, aiškini, kad Dievas kar ną, (sekmadienį), Ateitininkų 
tu. O jeigu kokia tragedija namuose. Gegužinė prasidės 
įvyksta, žmogus aiškina, kad 11 vai. ryto šv Mišiomis, ku 
Dievo nėra. Kun. dr. Paškus rias atnašaus ir pamokslą 
aiškino, kad tragedijos atveju pasakys kun. dr. Viktoras 
Dievas gali arčiausiai prie Rimšelis,MIC. Giesmėms 
mūsų būti, nes tada pyks- vadovaus Juozas Polikaitis 
tame ir neįprastu būdu kalba- akordeonu pritariant Dariui 
mės su Dievu. Religija yra tai, Polikaičiui. 12 vai. šilti pie 
kai žmogus asmuo santykiau- tūs. Po pietų pabendravimas 
ja su Dievu-asmeniu. Ši tėra- įr pasisvečiavimas ateitinm 
pinė-psichoi>ginė kultūra tei- kų namų aplinkoje. Visi kvie-
giamai išvadavo iš kai kurių čiami ir laukiami. Prašome 
Bažnyčios varžtų, bet neigia- atsivežti sulankstomas kėdes, 
mai padaro mus mdeferentiš-
kus Dievo tikėjimui. 

Penktadienio vakare įvyko 
vaikų talentų vakaras. Dek
lamavo, pianinu skambino, 
smuku grojo, tautinius šokius 
šoko. gimnastikai šokinėjo. O 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
D ANT U GYDYTOJAS 

2555 W l iiKoln H*vy (Hwy 30) 
O l v m p u ficlds. III 

Te). 748-0033 
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Medica l Bui lding) . Te l . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr . A n t . R u d o k o kabinetą perėmė 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURCĖ 
SPECIALYBĖ - NERVV IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandus pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

Tel. — 2 3 3 - 8 5 5 3 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3 9 2 1 W. 103rd S t r e e t 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso t e l . - 582^0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
) O K 5 A 

VAIKU LIGOS 
t>441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

O t s . PO 7-t>000. Re/. C.A $-7278 

DR. A. JENKINS 
C N I » I 0 1 \ s IRC H R U R C A S 

3M4 West t«3rd Street 
\ . į l . indi'^ p.i>;dl Mi^it . ir :r..i 

c l . ' i S Ked/ie Ave C h u JRO 
WA 5-2e70 arba 48»-44-ll 

OR. K. A. JUČAS 
i. ĄJOH i ii .*. >̂  

KOSMI ! l \ i OIIKLR( i \ 
\ il.inJi"- p.f^jl -u-itar. >.i 

Iri Rf lianir S -11* 11 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
t i«-tUV is £ v d v t t > M -

3909 VVest -Jth Street 
\ .ii pirm . antr . ketv ir peniu 

:'..;>> 12-4 ..ii pi'pirl ir fr-8 vdl v.ik 
Trei' ir šešt u/darvta 

OR. IRENA KYRAS 
P A N T U ( Y D V T O I A 

2659 VV. 5 9 St., ChicaRO 
Tel. 4 7 6 - 2 1 1 2 

\ alandos pagal susitarimą 

Tel. of iso ir buto : O L y m p i c 2-415*? 

DR P. KISIELIUS 
d l D ^ TO\*S IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave . Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir o-fl vai vak 

išskvrus tre^ 5ešt 12 Iii 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 W. aist . Street 
Ofiso tel. RE 7-llt>8; 

Rezid. 385-4811 

Ofs tel L-U ?-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
'• G i D i T O I A S l . \CHIRLkc. - \^ 

4255 VV e3rd St: 
i-afpaga! »usitapr»j pirm ir ketv 12 

9 9 "vr 12- -»1 ,t':ikt 10 - 12.1 

Narnu 584-5527 

OR ALGIS PAULIUS 
. OKTjOfTOMtt? HCOS -

CHIRLRGII.A 
6132 S Kedzie. Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185Dundee A v e , Elgin, III. eOI20 

Tel. 742-0255 
' \ - i i r * 

\ .i.anoos pagal >usitanma 
Tel. 2*2-4422 . 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS -CHIRURGIJA 

C hivagu Lve liistituti 
4200 \ . Central Ave. 

Valandos pa>;a' susitarimą 

DR. L. 0 PF.T8EIKIS 
DAN'fV^'^fVTOlA 
8104 S Roberts Rojd 

mvh.i i v.ik.iruN i.v:.i>" Mariem Ave 
I ei. 5f.V070O 

. . . 
\ . i ! , i n J v ^ yA^.\l MJMtir i tT i j 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai' 

o r n > \ i i ; K I Š T A S 
I ikrinj akis Prilaiko akinius ir 

( onta^ t lenses" 
2»M W. - | s t St. Tel. 737-5149 
.•I :\>K.il -u-:t.irimj L'/darvta trei? 

Dr. |uo/.o Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS JR'ČHIRURCAS 

2454 VVest 7 M Slreet 
(71-mos ir Campįjpll. Av*". kampas) 

Tel. 434-1818,ią 476-3344 
Res. 852-.0889 

\- i .\U5K*J 
\M pirm. antr, ketv ir penkt 

3 iki T v p p Tik susitarus 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid o, impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

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

Vai. pairai susitarimą. 
24 vai .ansvvering s ' Tel. 242-3846 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSIL- PLSLĖS IR 

PROSTATO ( HIRURCIJA 
2656 VV. 63rd Street 

V ai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p.p 
Sešt pagal - .- "arimą 

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

Ofiso te) 434-2123 namų 460-7288 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I - . »GAS 

2454 Wttt 7 L t StrMt 
Pirm . antr . ketv ir Denkt. 
valandos oaga: susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybe V ;0aus ligų gydytojas 

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

Valandos pagai susitarimą 
Tel 585-7755 

Ots tel 586-3166; namų 381-3772 

OR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

e745 VVest 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

2-6, šeštadieniais pagal susitarimą 



• • M • M 
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SV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 
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Šią savaitę baigiasi iškil
mingas Lietuvos Vyčių meti
nis suvažiavimas — seimas. 
Jau minėta, kad jis nebuvo ei
linis, nors yra kasmetinis. 
Laikai yra painūs, o reikia 
spręsti ne tik pagal laiko sąly
gas ir aplinkybes savo veiklą, 
bet ir nugalėti pasitaikiusias 
kliūtis. Tautinių organizacijų 
toks jau likimas, kad jos turi 
kovoti ne tik už savo idealus, 
siekiamus tikslus, bet taip pat 
ir už savo egzistenciją. Gali
ma tikėti, nors seimas dar nė
ra pasibaigęs, kad jo sprendi
mai, jo rezoliucijos ir planai 
bus naudingi ateinančių me
tų vyčių kuopų ir pavienių na
rių veiklai, kad Lietuvos Vy
čių sąjunga dar ilgai siektų 
savo užsibrėžtų tikslų ir tar
nautų krikščionybei ir lietu
vybei. 

Seime iškilo ir šv. Kazimie
ro asmeninis šventumas, pri
simenant jo 500 m. mirties su
kaktį, jo žmogišką likimą 
prieš daugelį metų, jo pavyz
dį pasaulietiškam gyvenimui 
katalikišku pagrindu siekiant 
savo žmogiškų tikslų šioje že
mėje. Vyčiai šv. Kazimierą 
yra pasiėmę savo globėju. I jo 
gyvenimą ir dorybes žiūri, 
kaip į pavyzdį savo gyveni
mui ir krikščioniškoms verty
bėms įgyvendinti savo aplin
koje. 

Bet tai tik vienas iš minė
jimų, kurių jau daug buvo. 
Reikia manyti, kad dar ir atei
tyje minėjimų bus, nes šv. 
Kazimieras lietuvių tautai ir 
žmonijai yra šventasis, pavyz
dingas savo pasaulietišku gy
venimu. Jis nėra sugadintas 
nei karališko dvaro, nei siūlo
mų patogumų ir karališko sos
to. 

Šv. Kazimiero minėjimų vir
šūnė ir apvainikavimas turi 
būti rengiamame katalikų 
kongrese Toronte rugsėjo 1 ir 
2 dienomis su iškilmingomis 
pamaldomis katedroje, su 
brandžiomis paskaitomis, su 
jaunimo — švento Kazimiero 
amžiaus — svarstybomis ir su 
kazimierine opera „Dux Mag
nus". Tai manifestacija prieš 
pasaulį ir prieš save. Tai 
parodymas pasauliui, kad lie
tuvių tauta dar tebėra gyva ir 
pilnai atstovaujama išeivi
joje. 

ClKAGIEČIAI SOLISTAI APIE 
SAVO PARTIJAS IR 

Rimties valandėlei 

LABORATORINĖ TOBULYBĖ 

Iškilmės Toronte pradeda
mos Kunigų Vienybės suva
žiavimu ir 75-rių metų gyva
vimo sukakties minėjimu. 
Nors Kunigų Vienybės sukak
tis tiksliai supuolė pavasarį 
(gegužės mėn.), bet paminėti 
šv. Kazimierą ir kartu iškil
mingai atšvęsti šios Ameri
kos sielovadai nusipelniusios 
organizacijos sukaktį yra 
prasminga. Šv. Kazimiero 
minėjimas, sujungtas su 
Kunigų Vienybės sukaktimi, 
vienas kitą papildo išeivijos 
sąlygose. 

Kunigų Vienybė turi išimti
nai ir savų reikalų, kuriuos 
reikia svarstyti ir kurių siekti 
reikia numatyti planus, kad 
juos būtų galima įvykdyti. Šv. 
Kazimiero šventė ir minė
jimas sukilnins deimantinės 
sukakties minėjimą, kuris 
šiuo laiku yra tiek pat svar
bus, kaip ir kiti minėjimai. J is 
svarbus dar ir dėl to, kad tai 
liečia lietuvių sielovadą ir jos 
vaisingumą išeivijoje lietuviš
kumo ir tikro katalikiškumo 
žvilgsniu. 

Nora Kunigų Vienybės sei
mas yra daromas daugeliui 
nepatogiai, kai tarp seimo ir 
kazimierinio kongreso lieka 
viena tuščia diena — penkta
dienis, — bet tai nė kiek 
nemažina svarbos šios dei
mantinės sukakties minė

jimo, ypač, kad tie, kurie 
parapijose negaii gauti pava 
duotojo, galės dar sugrįžti į 
savo pareigas parapijoje. Bet 
būtina Kunigų Vienybei, kaip 
organizacijai, prisidėti prie 
iškilmingesnio, geresnio ir 
naudingesnio šv. Kazimiero 
sukakties minėjimo ir kata
likų kongreso, kad ta ma
nifestacija būtų visiems pa
s k a t a s su d a r d i d e s n i u 
ryžtu darbuotis krikščionybei 
ir lietuviškam reikalui. Tai 
yra išeivijos — kunigų ir 
pasauliečių — misija. 

Ši Kunigų Vienybės sukak
tis taip pat įgauna didesnę 
prasmę ir svarbą, kai ji jun
giama su Lietuvos globėjo ir 
vienintelio iki šiol Bažnyčios 
pripažinto šventojo sukaktimi 
ir švente. Ne tik akademiniai, 
ne tik religiniai, bet ir meni
niai pasirodymai yra svarbūs 
šiuo metu, kada mūsų kūryba 
yra tautinės gyvybės žymė, 
kada mūsų menas yra tautos 
dvasios gelmių išraiška. O tai 
parodys opera „Dux Mag
nus", operiniu būdu prikel
dama praeitį ir ją sujungda
ma su dabartimi. 

Kalbėjome apie šv. Kazi
miero minėjimo reikšmę mū
sų dvasios pakilimui ir pasiti
kėjimui savimi. Kalbame apie 
tautinę ir religinę pareigą šv. 
Kazimiero minėjimą padaryti 
iškilmingą, kad rengiama tau
tinė manifestacija būtų įspū
dinga, rodytų mums patiems 
ir svetimiesiems mūsų tautinį 
gyvastingumą išeivijoje. Tai 
nėra tik Kanados lietuvių rei
kalas, nėra ir tik vienų kata
likų reikalas. Tai reikalas, ku
ris liečia visus — katalikus ir 
nekatalikus, Kanados ir JAV-
bių lietuvius, jaunus ir vyres
nius. Kazimieriniu kongresu 
ir šv. Kazimiero akademiniu 
ir meniniu minėjimu mes ne 
tik parodome savo religinį 
nusiteikimą, bet taip pat ir 
tautinės pareigos pajautimą. 
Mes juk turime parodyti ir ki
tiems, kad esame verti lais
vės, žmoniško traktavimo ir 
skaitymosi su mūsų troški
mais laisvės, kuri yra išplės
ta iš lietuvių tautos. 

Raginimai organizacijų, ku
rios turi pareigą dalyvauti, 
nėra tik tušti žodžiai. Tai 
atsakomybes pajautimas už 
savo tautą, už savo skelbia
mus idealus ir tautinius sie
kimus. Ideologinės organiza
cijos ir sambūriai, kurie dar 
nėra tapę tik profesiniais klu
bais, turi pareigą ir atsako
mybę prašyti savo narius, 
kiek tik jie gali, dalyvauti šio
se iškilmėse, kurios yra vie
nintelės mūsų amžiuje Praeis 
gal dar 50 metų, bus sukak
tis, bet ją minės jau ne taip iš
kilmingai, nes skaičiumi ne
bus tokia įspūdinga ir žymi. 
Kaip žmogaus, kaip organiza
cijų sukaktys tedaro įspūdį, 
kai jos arčiau šimtinės, taip 
valstybės, žymiųjų istorinių 
žmonių sukaktys tedaro įspū
dį, kada jos galimos skaičiuo
ti šimtais a r tūkstančiais me
tų. 

Ir ši šventė, kurią mes iškil
mingai minėsime Toronte 
ateinantį savaitgalį, yra vie
nintelė mūsų amžiuje. Ją ir 
reikia vertinti, reikia savo au
komis, dalyvavimu, organi
zuotai remti, kad ji būtų visos 
Lietuvos, o ne tik išeivijos 
reprezentacinė šven tė — 
sukaktis, kuri liktų istorijos 
lapuose. Juo daugiau atei
nantį savaitgalį išjudėsime 
Toronto linkui į kazimierinį 
minėjimą, juo daugiau pasi
tarnausime krikščionybei ir 
lietuvybei. 

Pr. Gr. 

OPERĄ„DUX MAGNUS" 
(Pabaiga) — Operos „Dux Magnus" 

muzika skiriasi nuo to, ką aš 
buvau papratusi ligi šiol 
dainuoti. Jaučiu, kad, daly
vaudama šios operos pastaty
me, aš pati muzikoj ūgtelėju. 
Mano partija parašyta kaip 
tik mano balsui. Darius 
Lapinskas labai supranta 
dainininkus ir bando, kur tik 
gali, jų gabumus iškelti, 
parodyti. 

Roger Scanlan — ameri
kietis tenoras, čikagietis, 
R o o s e v e l t o u n i v e r s i t e t o 
konservatorijos profesorius. 
Operoje jis bus Vdniaus 
vaivada — impulsyvi figūra 
scenoje prie Vilniaus kated
ros, medžioklės, Kazimiero 
mirties ir mūšio momentuos. 
T a i v a i d m u o , k u r i a m e 
atsispindi ano meto įtampa 
tarp lietuvių ir lenkų, o taipgi 
tarp žemiškų ir dangiškų 
plotmių. Papras ta i viso 
pasaulio solistai turi mokėt 
dainuoti itališkai. O kodėl 
kartais jie negalėtų ir lietu
viškai? Šį kartą taip ir bus: 
Roger Scanlan dainuos lietu
viškai. Apie savo rolę ir apie 
visą operą prasitaria jis taip: 

— Man yra jaudinanti proga 
sukurti Vilniaus vaivados 
personažą Dariaus Lapinsko 
operoje „Dux Magnus". Esu 
labai susikoncentravęs į savo 
nuosavą partiją, todėl keblu 
būtų kalbėti apie operos visu
mą ar specialiai apie libretą. 
Vis dėlto, ką aš pats čia turiu 
daryti, tai yra puikus ir 
reikšmingas tikrojo teatro 
gabalas. Dariaus Lapinsko 
muzika ritmiškai akcentuoja 
tekstą blizgančiu ir virtuo
zišku būdu. Visa tai daro 
užmojį lengvai suprantamą. 
Žodžiu, ši opera vieną dieną 
galėtų būti įrikiuota į taip 
nedidelį skaičių ryškiųjų 
dvidešimto amžiaus operų. 

G r a ž i n a S tauska i tė (mez-
zosopranas) girdėta įvairiuos 
operiniuos ir šiaip muzi-
kiniuos pasta tymuos bei 
renginiuos. „Dux Magnus" 
operoje ji dainuos kunigaikš
tienės Agros partiją karališ
kų iškilmių scenoje, Vavelio 
pily. Paklausta apie jos parti
ją ir operą, atsako taip: 

J o n a s Vaznelis — išei
vijoje nepamainomas bosas, 
v is iems ž inomas ir be 
smulkesn io p r i s t a t y m o . 
Nepamirštamas Mefistas šųi 
metų „Fauste". „Dux Mag
nus" operoje jį matysime ir 
girdėsime labai svarbiame 
Vilniaus vyskupo vaidmeny
je. Kiek teko susipažinti su 
libretu, tai keblios situacijos 
rolė, kai vyskupui tenka susi
kirsti su dar neišnykusios 
pagonybės atstovais ir stovė
ti krikščionybės Lietuvoje 
lopšy — Vilniuje tarp šventu
mo ir politinių vingių. O į 
pateiktąjį klausimą Jonas 
Vaznelis atsako šitaip: 

— Manau, kad šia proga 
sujungimas mūsų dviejų 
didžiųjų talentų „Dux Mag
nus" operos sukūrimui yra 
tikrai neeilinis ir nepamaino
mas. 

Toks įa.nžinimas savos 
istorijos ir jos religinių aspek
tų muzikiniame pasaulyje 
šiais laikais mums turi ir 
ateityje dar labiau turės 
nepaprastos reikšmės. 

Manoji Vilniaus vyskupo 
partija ne tik įdomi, bet ir 
labai svarbi išryškinimui 
religinio aspekto tuome
tiniam lietuviškam gyvenime, 
kada tauta dar buvo vos tik 
pakrikštyta. 

Po šio pokalbio su čikagie-
čiais solistais ne vienam gali 
kilti klausimas: na, o kaip su 
chorais? Kiek esame infor
muoti, galime atsakyti trum
pai: bus ir chorai. Tačiau gal 
reikėtų čia ir tam tikros pasta
bos. Mat mūsuose yra 
įsišaknijus pažiūra, kad ope
rose visur ir visada būtinas 
choras. Tačiau muzikinėje 
literatūroje tokios taisyklės 
nėra. Pavyzdžiui — viena 
garsiausių ir amžiniausių 
pasaulyje operų yra Mozarto 
„Figaro vestuvės". Vestu
vės! O apsieinama, galima 
sakyti, beveik be chorų, dau
giausia vien tik arijos, duetai, 
trio, kvintetai ir t.t. „Dux 
Magnus" operoje, nors ir be 
tradiciniai didelio choro, 
chorinio dainavimo ir giedo
jimo netrūksta. Specialiai 
sudarytas ba ls ingų vyrų 
choras Toronte, kurį operai 
paruošia muzikas Jonas 
Govėdas. Ir šiaip operoje 
apstu visų solistų ansamb-
linio dainavimo. Klausantis 
vien tik repeticijų įrašų, visa 
tai skamba kaip galingas cho
ras. 

Susipažinę su libretu ir 
perklausę repeticijų įrašus, 
galėtume sakyti, kad opera 
„Dux Magnus" yra klasiki
nės struktūros. Suprantama, 
ji nėra kokio 19 šimtmečio 
muzikinio braižo. Tai būtų tik 
bereikšmis, epigoninis atsi
likimas. Tačiau nėra ir tokia, 
kur būtų ekstravagancija vien 
tik dėl ekstravagancijos. Tai 
muzika ir vokalas, priderinti 
prie laiko ir temos taip, kad 
kiekvienam visa tai sekti turė
tų būti lengva ir malonu. Tad 
visi būkime dalyviai šio 
išskirtinio įvykio — religinės 
ir tautinės operos „Dux Mag
nus" premjeros rugsėjo 1 ir 2 
d. Toronte. 

Krp. 

MENAS IR 
MALONĖ 

Rašytojo P. Claudelio viena
me veikale yra nuostabus 
posakis: „Tik apvalyta siela 
pajus rožės kvapą". Kitaip 
sakant, tik dorybės ir šventu
mo subtilizuotai sielai muzi
kos kūrimo grožis pilnai 
atsiveria. Štai kodėl Dievo 
malone ir šventumo ilgesiu 
gyvenančiai sielai ir muzikos 
grožio paslaptis bus artimes
nė. 

Alfonsas Grauslys 

Genetikos mokslo objektu 
yra daugiausia vadinami ge
nai. O kas jie yra? Žodį „ge
nas" (iš graikų kalbos — 
genos) pirmą kartą 1909 m. 
pavartojo W. Johannsen 
paveldėjimo vienetui pažymė
ti. Šių dienų paveldėjimo lite
ratūroje žodis „genas" yra 
vartojamas pažymėti elemen
tariniam paveldėjimo viene
tui, randamam chromozo
muose. Geno idėja kilo iš 
Mendelio bandymų. Mendelio 
vartoti kryžiavimo rezultatai 
parodė, kad dvi priešybinės 
savybės yra suvestos į hibri
dą. Tos savybės tam tikra 
proporcija pasirodo vėl atski
rai kitoje generacijoje. Pagal 
Mendelį, ši proporcija gali bū
ti suprasta tik praleidžiant, 
kad kryžiavimui panaudotų 
tėvų gemalinės ląstelės hibri
dui perdavė tik po vieną iš tu
rimų dviejų elementų, atsto
vaujančių tiriamajai savybei. 
Mendelis taip pat nurodė, kad 
tie elementai hibrido gema
linėse celėse atsiskiria vienas 
nuo kito, nepakeitę savo pir
miau turėtų savybių ir kad 
gemalinė ląstelė turi tik vie
ną arba antrą iš tų elementų. 
Tie elementai arba genai turi 
vieną labai svarbią savybę — 
sugebėjimą duplikuotis, tiks
liau sakant, save kopijuoti ir 
hibride išlaikyti savo specifi
nes savybes nepakeistas. 

Modernieji tyrimai davė 
pakankamai rimtų įrodymų, 
kurių dėka genus galima loka
lizuoti chromozomuose. Yra 
įrodyta, kad genai paveldimi 
susijusiomis grupėmis. Tokių 
grupių paprastai yra tiek, kiek 
tiriamas organizmas turi 
chromozomų porų. Kartais 
tarp vienos grupių poros 
įvyksta apsimainymas, betgi 
kuris normaliai neįvyksta 
tarp skirtingų grupių. Apsi-
mainymų dėka galima nusta
tyti genų eilę vienoje grupėje 
bei jų reliatyvius vieno nuo ki
to atstumas. 

Geną, kaip fizinį vienetą, 
galima apibūdinti dalelyte 
medžiagos, kuri sugeba pati 
save kopijuoti neribotą gene
racijų skaičių, neatsižvel
giant į pasitaikančius pasi
k e i t i m u s . G e b ė j i m a s 
duplikuotis save kopijuojant 
yra tik paveldėjimo medžia
gai būdingas ir jokia kita me
džiaga tos savybės neturi. Ši 
savybė yra ne tik pagrindinė, 
bet taip pat augimo, vysty
mosi ir dauginimosi pagrin
das. Cheminiai tyrinėjimai 
parodė, kad genas yra balty
mų ir branduolinių rūgščių 
kombinacija. Tačiau tyrinė
jimai dar nedavė patenkina

mo atsakymo, kuris išaiškin
tų genų pagrindinę savybę — 
savęs kopijavimo gebėjimą. 

Chemiškai geną galima įsi
vaizduoti, kaip didelę moleku
lę arba artimai susijusių mole
kulių grupę. Mikroskopu tokia 
molekulė dėl savo mažumo nė
ra pastebima. Geno mutacija 
yra tik jo cheminis pasikei
timas. Tos mutacijos darosi 
atsitiktinai, neorientuotai. J a s 
galima sukelti stipriais spin
duliavimais, kai kuriais che
mikalais. Aplinka ir organiz
mo fiziologinis stovis neturi 
įtakos mutacijų orientavimui. 
Pagal visuotinai priimtą ge
nų teoriją, organizmo įgyto
sios savybės nėra pavel
dimos. 

Kadangi genas yra balty
mų ir branduolinių rūgščių 
kombinacija, o Stanfordo uni
versiteto (Amerikoje) profeso
rius Arthur Kornberg 1967 m. 
paskelbė savo ilgų bandymų 
rezultatus — galima dirbtiniu 
būdu pagaminti branduolinę 
rūgštį (trumpai vadinamą 
DNA), tai tuoj imta galvoti, 
kad, veikiant iš išorės į DNA, 
bus g a l i m a v a d i n a m a 
„planuotoji genetika" — arba 
paveldimų savybių kontrolia
vimas. Manoma, kad, žinant 
genų sudėtį, jų funkcijas, tu
rint po ranka branduolinę 
laboratorijoje pagamin tą 
rūgštį, bus galima pasiekti to, 
kad teigiamas savybes bus 
galima sustiprinti, o neigia
mas sunaikinti arba susilp
ninti. Tuo būdu naujos gene
racijos bus tobulesnės, nes, 
sumažins menkavertes as
menybes, padarius atranką 
gerųjų savybių, bus galima 
išauginti tobulesnius žmones 
— antžmogius. Tačiau tai yra 
tik svajonė, nes gamta nepa
kenčia įsikišimo iš šalies, o 
kur tas įsikišimas įvyksta, ji 
vėl stengiasi atsistatyti, grįž
ti į jos natūralią būklę. 

Taigi ir tas vadinamasis 
„genetikos planavimas", ban
dymas sukurti gyvybę, nėra 
jau toks paprastas dalykas. 
Dėl to rimti tyrinėtojai ir 
mokslininkai, ypač biologai, 
daro tokią išvadą: joks šių 
komplikuotų dar nepakan
kamai ištirtų sudėtingų pro
cesų ekspertas, jeigus jis lais
vas nuo iš anksto turimo 
nusistatymo, negali viską su
vesti į gryną atsitiktinumą 
tvarkingumo, sistemingumo ir 
tikslingumo, kurie diena i i 
dienos pasireiškia vis ryškiau 
biologiniuose procesuose. 
Negalima sutikti, kad gamta 
pati susikūrė įvairius dėsnius 
ir normas". 

J. V. 

Darbas yra poilsis nuo mus 
sutinkančių skausmų. 

F. S. Osgood 

Koks gali būti i1kWwnis 
nusikaltimas, kaip laiko gai 
Ainimas ' T Tiisser 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

Prabėgusių dienų akimirkos 
VLADAS RAMOJUS 
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Kai po Stalino mirties 1953 metais kiek ryškiau 

buvo sužinota apie Lietuvos bažnyčių tikrovišką 
nedalią devyneriems tironijos metams praslinkus, 
apie jų vargus ateistų valdžios priespaudoje, kun. 
Feliksas Gureckas buvo vienas pirmųjų neoficialiai 
suorganizavęs pagalbą Lietuvos bažnyčioms siunti
nių pavidalu. Ijėšoms telkti iš savo artimųjų draugų 
net buvo sudaręs vadinamą „socialinę parapiją", 
kurios centras buvo Bičiūnų valgykloje Bridgeporte. 
Toji „socialinė parapija" nebuvo vien katalikų ar 
krikdemų junginys, bet joje šalpos darbus vykdant 
aktyviai dalyvavo ir daugiau kairesnių pažiūrų 
žmonės, kaip „Terros" savininkas žurnalistas Vla
das Civinskas ir kiti. 

Vėliau iš tos „socialinės parapijos" iškilo Lietu
vos Dukterų draugija, vietine lietuvių šalpa 
besirūpinanti, ilgainiui išaugusi į tūkstantinį 
sambūrį- Jos pirmojo dešimtmečio veikla įamžinta 
draugijos steigėjo kun. dr. F. Gurecko pomirtiniam 
rastų leidinyje „Esame nemarūs", kurį man, velio
nio sesers dantų gydytojos Onos Bakaitienės 
paprašytam, teko suredaguoti. 

Bndgeport? susipažintus ir ve-'.i artima.* 
draugais likusius kunigus .J'ina lVtr< i r Ft-liks-a 

Gurecką jungė bendri plačių polėkių bruožai. Pirma
sis ugningas ir originalus spaudos darbininkas, 
jaunimo auklėtojas ir jo globėjas, tvirtu, plačiu 
žingsniu greit skubėjęs per verdantį lietuvių gyveni
mą. Antrasis, nors irgi spaudos žmogus bei jaunimo 
auklėtojas, tačiau vis dairęsis, kur vargas lapoja, 
kam reikia skubios pagalbos. Abu tie kunigai kartu 
buvo dideli tolerantai kitaip galvojančių atžvilgiu. 
Kunigas Feliksas net buvo laikomas liberalų 
kapelionu. Tačiau kartą kelių žmonių ratelyje jis 
taip išsireiškė: „Iki antrojo Vatikano suvažiavimo 
gal ir buvau liberalas, tačiau dabar jau likau 
konservatyviu kunigu, nes antrasis Vatikano 
suvažiavimas priėmė beveik visą tai, kas, mano 
nuomone, Bažnyčios gyvenime turėjo būti keičia
ma". 

Šalia šių dviejų kunigų iš Bridgeporto laikų 
prisimena ir tretysis — kunigas Jonas Plankis. Su 
juo teko mažiau bendrauti bei susitikinėti. Tačiau, 
kai pasitaikydavo proga susitikti, jo asmenyje 
matydavau didelį lietuvių poezijos mylėtoją. Kuni
gas Plankis mintinai deklamuodavo Joną Aistį, 
Bernardą Brazdžionį, Vytautą Mačernį ir kitus. 
Stebėdavomės jo atmintimi ir sielos jautrumu. Pats 
rašė ir galbūt teberašo kartais gan kandžias saty
ras, kurias paskaitydavo artimųjų būreliuose. Iš 
kitų girdėjau, kad kartą ir mane savo satyroje 
pavanojo, nors niekad nebuvom kiečiau susikibę. 

Nors ir būdamas poetiškos sielos žmogus, kun. 
Jonas Plankis. kaip ir keli kiti naujai į Ameriką 
atvykę lietuviai kunigai, lietuviškų parapijų kle
bonijose negavę etato, kūrėsi gana realiai: nuėjo 
dirbti į fabrikus. Prisimenu, kaip kun. Jonas 
Plankis ne kartą sakė: „Kai susitaupysiu desėtką 
tūkstančių, tai būsiu žmojrus ir kunigas". 

Tai jis tęsėjo. Praėjus keleriems metams, iš 

fabriko sugrįžo į parapijas, daugiausia amerikiečių, 
kur savo pareigas atliko šventai ir sąžiningai, 
nenutraukęs ryšių su savąja Lietuvių Bendruo
mene. Jo pavardė neretai matoma ir aukotojų 
sąrašuose 

Ir šiandien, daugeliui metų praėjus, dr. K. 
Štuopienės namai Bridgeporte prisimena kaip švie
sus langas į ateitį, į daugelį naujų pažinčių ir 
platesnius horizontus, lietuvių išeivijos veikloje 
kurią jau šimtais straipsnių teko įamžinti lietuvių 
spaudoje ir, rašyt. V. Alanto žodžiais tariant, likti, 
vienu iš to laikotarpio metraštininkų. 

Bridgeporto laikotarpiu artimai susidraugavau 
ir su dviem neeiliniais lietuviškos dainos entuzias
tais — Albinu Dzirvonu ir Vytautu Radžium. Pirma
sis tuo metu buvo „Dainavos" ansamblio valdybos 
pirmininkas, o antrasis dainavo Lietuvių vyrų 
chore, iš kurio vėliau išaugo Chicagos Lietuvių ope
ra. Vėliau Vytautui Radžiui daugeliui metų atiteko 
Operos valdybos pirmininko pareigų našta. Pats 
dainininku savo gyvenime niekad nebuvau, bet 
bėgančio laiko, jau iš Lietuvos pasitraukus, kažkaip 
visai nelauktai mano pavardė liko įrašyta j beveik 
visų pagrindinių chorų ir ansamblių koncertų, o 
ypač į Chicagos Lietuvių operos programinius 
leidinius. 

Kai žvelgiu į praeitį, prisimenu, kad pirmasis 
mano sąlytis su dainininkais įvyko dar nacių 
okupaciJ80 metais — 1943 — Lietuvoje. Tada 
uždaryto Vilniaus universiteto studentu ansamblio 
dalis narių atvyko į mano tėviškės apylinkes atlikti 
vieną kitą koncertą, o vėliau pas palyginus turtin
gus to meto apylinkės ūkininkus pasirinkti lašinių. 
kumpio ar kitų kaimiškų gėrybių, kad grįžus j 
Vilnių nereikėtų badauti. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. rugpiūčio mėn, 25 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
AUKOTOJAI IR 
TALKININKAI 

„Drauge" dažnai paseku 
skelbiamas aukotojų bei talki
ninkų pavardes, nes tai yra 
žmonės, kurie padeda lietu
viškai spaudai išsilaikyti. Juk 
nė vienas lietuvių išeivijos 
laikraštis be aukotojų ir tal
kininkų pagalbos neišsilaiko. 
Kartais aukotojų sąrašuose 
pastebiu ir tikrai įdomių as
menų. 

Prieš kurį laiką „Drauge" 
buvo paskelbta tokia žinutė: 
„Emilija Railienė, Baltimore, 
Md., pratęsė ,Draugo' pre
numeratą, pridėjo auką už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių, o savo laiškelyje pasis
kundė, kad su sveikata turi 
daug vargo... Baigdama laiš
ką palinkėjo visiems geriau
sios sėkmės". 

Kažin, ar iš skaitytojų, 
išskyrus baltimoriškius, daug 
kas žino, kas yra toji Emilija 
Railienė? Tai žinomo dabar
tinių Lietuvos valdovų labai 
keliamo ir šlovinamo revoliu
cinio poeto Juliaus Janonio 
sesuo, į šią šalį atvykusi bene 
1921 m. iš Biržų progimnazi
jos, kurią ji pradėjo lankyti 
Lietuvai nepriklausomybę at
gavus. Tai baltimoriškių nau
jųjų ateivių sponsorė ir globė
ja, dešimtims jų parūpinusi 
vadinamus afidevitus ir, atvy
kus į Baltimore, juos globo
jusi. Emilija Railienė yra kar
tu g i l i a i t i k i n t i 
protestantė-reformatė, jų Baž
nyčios kuratorė, tačiau kartu 
ir didelės tolerancijos mote
ris. Jos šviesiuose prisimini
muose brolis, revoliucinis poe
tas Julius Janonis, dar prieš 
išvykdamas į Leningradą, 
iškyla kaip buvęs labai jaut
rus, artimą mylintis žmogus 
ir kartu tikįs į Dievą. Tuo tar
pu sunku įrodyti, ar jis smar
kiai pasikeitė išvykęs į Ru
s i ją , kokį jį d a b a r 
enciklopedijose, literatūros 
istorijoje ir vadovėliuose pie
šia tie, kurie Lietuvą ir Sovie
tų Sąjungą valdo. įdomūs 
Emilijos Railienės atsimini
mai apie jos brolį poetą Julių 
Janonį. įrašyti į magnetofono 
juostą, y r a s augo jami 
VVashingtone ir galbūt Bos
tone pas spaudos darbuotoją, 
taip pat biržietį Jurgį 
Jašinską. Tad „Draugo" 
rėmėjų tarpe smagu matyti ir 
.miliją Railienę, tą mielą, ar

imą mylinčią išeivijos lie-
;uvę veteranę, kurią čia 
•ašantis asmeniškai pažįsta ir 
•eiškia jai pagarbą. 

„BROLIUKAI" IR 
TOLIAU JUDA 

Kai tik būnam Chicagoje, 
;aip tradicija, visada apsi-
ankom ir esam vaišinami bu-
usių Brighton Parko „broliu-
:ų" — Algio Čepėno, 
Cazimiero Brenciaus, kuris 
labar jau ligonis, ir Antano 
»ei Viktorijos Valavičių. Jie 
įuo 1978 m. kovo 6 d. bene 27 
netus turėjo parduotuvę 
irighton Parke ir dėl savo 
Iraugiškumo. gerumo bei pa-

• 

slaugumo buvo vadinami tie
siog „broliukais", nors toli 
gražu jie net ne giminės. Kiek 
jie aukodavo lietuviškiems rei
kalams, gal tik patys težino, 
nes jų pavardes aukotojų są
rašuose ne vienu atveju buvo 
draudžiama skelbti. O kiek jie 
lietuviškos spaudos išplatino 
per tuos 27 metus! 

Tačiau greičiausia Kazimie
ro Brenciaus sunegalavimas 
paskatino juos populiarią par
duotuvę parduoti, ir „broliu
kai", pasitraukę ankstyvon 
pensijon, apsigyveno Marąue-
tte Parke: Valavičiai vienur, 
Čepėnas kitur. Valavičiai 
pasiėmė globoti ir Kazimierą. 
Daugiausia pensininkai netu
ri ką veikti, kiti išsikelia Flo-
ridon, kur saulė, vanduo ir ki
tos pensininkų pramogos. 
Tačiau Brighton Parko „bro
liukai" pasirinko kitokį kelią. 
Būtent, talką lietuviškoms 
institucijoms, lietuvių rengi
niams. Algis Čepėnas ir Anta
nas Valavičius tapo nuolati
niais „Draugo" renginių 
talkininkais. Šalia to, Anta
nas Valavičius buvo praėju
sio teatro festivalio iždinin
k a s , A l g i s Č e p ė n a s 
talkininkauja Amerikos lietu
vių bibliotekos leidyklai, tal
kininkavo dr. J. Puzino raštų 
leidime, dabar talkininkauja 
savo dėdės prof. Pr. Čepėno 
po mirties patiktų raštų išlei
dime, atlikdamas techninius 
darbus. Kai paskutiniais mė
nesiais Pr. Nedo siuntinių 
agentūrą užgulė masė siunti
nių, kuriuos gimines siuntė į 
Lietuvą, Algis Čepėnas ir 
Antanas Valavičius ir čia tal
kininkavo. O kiek dar tokių 
atvejų, kurių nežinau. Tai 
pavyzdys, kaip galima nau
dingai praleisti pensininko 
dienas, padedant kitiems. 

Man tokiu pat pavyzdžiu 
šviečia bičiulis rašytojas 
Česlovas Grincevičius, kuris 
tiek laiko skiria Pasaulio Lie
tuvių archyvo tvarkymui ir 
įvairių autorių raštų redaga
vimui. Taip pat puikus archi-
varas Leonas Kerulis, nepa
laužiamas lietuviškos knygos 
platintojas Kazys Rožanskas, 
vaikų poetas ir „broliukų" 
artimas draugas Jonas Minel-
ga. Bičiulis rašytojas Adolfas 
Markelis, dar tik neseniai 
pasitraukęs į ankstyvą pen
siją, „Draugo" redakcijai pri
reikus talkos, porai savaičių 
atėjo dirbti mažiau jam pažįs
tamą žurnalistinį darbą. Jur
gis Janušaitis ir kai kurie kiti 
pensininkai nesiilsi vien sau
lėje ar golfo lauke, bet akty
viai savo raštais dalyvauja 
lietuvių spaudoje. Tai tik vie
nas kitas pavyzdys. 

Kai šį pavasarį gegužės 10 
d. Algio Čepėno bute susė
dom priešpiečių su žmona, 
Antanu Valavičių, Algiu 
Čepėnu ir jaunimo poetu Jo
nu Minelga, žvalgiausi po bi
čiulio Algio, kurį pažįstu nuo 
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1945 m., kambarius. Čia 
kuone visa lietuvių spauda, 
daugybė išeivijoje ir Lietuvo
je išleistų knygų, o kiek įvai
rių suvenyrų, giminių atsiųs
tų iš Lietuvos, atsidėkojant už 
gausybę siuntinių. Ten besi-
vaišinant galvojau: kad bent 
pusė išeivijos lietuvių taip my
lėtų lietuvių spaudą ir knygą, 
kaip tvirtai šiandien stovėtų 
mūsų laikraščių, žurnalų ir 
knygų leidyklos. Tiesa, dabar
ties laikais galima naudingų 
leidinių užsiprenumeruoti ir iš 
okup. Lietuvos. Tačiau pirma
sis kiekvieno šviesesnio lietu
vio dėmesys turi būti skiria
mas išeivijos lietuvių spaudai 
ir knygai. 

Tokiomis mintimis dar kar
tą grįžtu į Chicagą pas mie
lus bičiulius, kuriuos tikrai 
gerbiu už jų atliekamus tauti
nius bei krikščioniškus dar
bus. 

Kitos savaitės skiltyje rašy
siu apie vieną pensininką 
Chicagoje, kuris savo didžiai 
vertingų serijinių tomų para
šymui per metus iš savo kiše
nės išleidžia apie pusantro 
tūkstančio dolerių, nors tie 
tomai turi ir turės neįkainuo
jamos reikšmės Lietuvai ir ap
lamai istorijai. 

Floridos Lietuviai 

Daytona Beach, Fla. 

MINĖSIME 
TAUTOS ŠVENTĘ 

Rugsėjo 15 d. 12 vai. dienos 
metu Duffs (buvusiame Sve-
den Hause) restorane Ameri
kos Lietuvių Tautinės sąjun
gos Daytona Beach apylinkių 
skyriaus valdyba ruošia tau
tos šventės minėjimą. (Adre
sas: Duffs, 600 So. Atlantic 
Ave., Ormond Beach). Minė
jime trumpą, šventės reikšmę 
ryškinantį žodį tars skyriaus 
valdybos pirmininkas Vytau
tas Abrait is . Kultūrinėje 
valandėlėje programą atliks 
aktorė Ona ir rašytojas And
rius Mironai, neseniai šioje 
kolonijoje įsikūrę. Bus visų 
dalyvių bendri pietūs ir gra
žus šios kolonijos lietuvių 
pabendravimas. Už pietus 
kiekvienas dalyvis moka po 
4.50 dol. ir galės valgyti, kiek 
tik norės, pasirinkdamas val
gius iš gausaus valgių bufeto. 

Tikimasi, kad šios koloni
jos lietuviai tautos šventės 
minėjime gausiai dalyvaus. 

Jurgis Rimtautas 

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

Trisdešimt pirmojo 
Santaros-Šviesos 

Federacijos suvažiavimo 
1984 m. rugsėjo 6—9 d.d. 

Tabor Farmoje, Sodus, Mich. 
P R O G R A M A 

Ketvir tadienis , rugsėjo 6 d. 2 vai. Vytautas Ka
volis, „Nepriklausomo žmogaus problematika naujojoje 
lietuvių istorijoje". 

Algis Mickūnas. „Kritiškas dabartinės Lietuvos filo
sofijos įvertinimas". 

Penk tad ien i s , rugsėjo 7 d. 9:30 vai. „Metmenų dvi
dešimt penki metai: literatūrinis ir visuomeninis veidas": 
Kęstutis Keblys, Romas Sakadolskis. 

Metmenų redakcijos bendradarbių posėdis. 
2 vai. „Kritiniai žvilgsniai į sovietinės Lietuvos litera

tūrini avangardą I": Violeta Kelertienė (Proza). 
Bronius Vaškelis, „Šiuolaikinis romanas: diskusija 

Lietuvoje". 
8 vai. Muzikos vakaras. 

Šeš tadienis , rugsėjo 8 d. 9:30 vai. Viktorija Kašu-
baite-Matranga, „Freiburgo dailės mokyklos įnašas lietu
vių dailės istorijon". 

Algis Mickūnas, „Alfonso Lingio perviršio filosofija" 
(jo knygos Ezcesses: Eros ant Culture pasirodymo 
proga). 

2 vai. Antanas Pranckevičius, „Oficialioji ir neoficialio
ji kultūra". 

„Kritiniai žvilgsniai į sovietinės Lietuvos literatūrinį 
avangardą II": Rimvydas Šilbajoris (Poezija). 

Algimanto Mackaus Knygų Fondo, A. & M. Funda
cijos ir Multidisciplinarinių Studijų Instituto posėdis. 

8 vai. Aldonos Stempužienės-Švedienės dainų rečitalis. 
Akompanuoja Barbara Klonowski. 

Sekmadienis , rugsėjo 9 d. 10 vai. Petras Jonikas, 
„Kalbos ir tautos sąsaja Europos istorijoje". 

Prano Lapės ir Romo Viesulo knygų iliustracijų 
paroda. Naujų knygų pristatymas. 

Norintieji dalyvauti prašomi iki rugsėjo 1 d. pranešti: 
Marijai Paškevičienei, 3308 W. 62nd Place, Chicago IL 
60629. 
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6006 So. Kedzie A venų* 
Sueago, DL. 00629 TeL 778-0000 

£ŠJ midlcind Padarai 
Savings and Loan Assoc:ation 

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 

Nuo 9 •. ryto iki 5 v. vakaro 
tottadirai&ii pagal susitarimą 

MimiMuniiauaiiiiiiMiiuiiHiiiMitMiMi 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

renc 
fJUUCUSMC 
LEN0ER 

P A R D A V I M U I 

DĖMESIO MEŠKERIOTOJAI 
Parduodame naujausias meS.aren. 

Kabliukus, tinklus. spules-"reels". 
"live bat f . Leidimus. Taip pat tai
some. Atdara 7 dienas 

Savininkai broliai Matulevičiai 

Windy City Flshing Tackle 
7106 Archer Avenue 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNUOM 5 kamb. (2 mieg.) butas 
apyl. 71-os ir Mozart. 1-me aukšte. 
Naujai dekoruotas Labai Svarus. Tik 
suaugusiems. Skambint po 4 vai. vak. 
(angliškai) tei 585-6481 

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

GRIGALIŪNAS CONSTR. 

ESUSS 
Nauja statyba — Medžio darbai 

Namų pataisymai 
TeL — 925-1518 

Apdraustas — Sąžiningas 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis l Hermaną Dečkj 
Tai 585-6624- po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

HELP WANTED — VYRAI 

MOLD MAKER AND EDM OPER. 

Mušt be self directed with leadership 
ability. Air cor.d. shop Good working 
cotiditions. Exper. only need apply. 
English speaking. 

JIM — Tel. 359-7223 

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

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

K I L I M A I 
LIETUVIŲ PREKYBA 

3304 W. 83 S t — TeL 778-9004 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba Šeštadieniais ir sek 
madieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Transliuojame iŠ nuosavos studijos 
Marąuette Pk.. vedėja Aldona Daukus. 

7191 S. Mapiewood Arenus 

Chicago. IL 6062* 

TeL — 778-1543 

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus is lauko 
ir iž vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(Totvn of Lake) 

Skambint 927-9107 

iiiinmiliiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

KURIAM GALUI MOKĖ! 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000 

^0<>-QO<>0<>0<>0<>OOOCK>0<>000-0<>00-

MASTER PLUMBING 
Lkensed, Bondsd, Insurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
v vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karsto vandens tankai. Flood 
centro!. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde ir tele
foną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 030-2900 
« o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 

)»0OOO0O0OOOO000OO000OO00<K 

TELEVIZIJOS 
Spalvotor ir paprastos. Radijai, 

Sterso ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2340 W. 08 St, tel. 770-1480 
>OOOOOCOOOv'>0000<K>000000000< 

iiiimiiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 
!•<* — JO". — 30% pifira mokesM 
ui apdraudė nuo ucna— tr anta—o-
MUo pas mos. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8054 

3208ya W. 95th Street 
tiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiiuiiiiiiitiiiMi! 

VA L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plaunama ir sakuojame 
risų nttagriaffis 

B U B N Y S 
TeL — BE 7-5108 

Chrysler LeBaron Medallionl 
' — — 2-di Coupe " ; 

BAL2EKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • I^eBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

*U V7ILL LIKĘ US" 

4030 ARCHER — 847-1515 
4lllllirmilllllillllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžins 62 iki 90 metų 

P U S M E č I UI 
$126.00 Chicagoje 

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

0529 So. Kedzie Avenue 
I. BACEVIČIUS — 778-2233 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 370-1882 srbe, 370-5990 

R £ A L I S T A T I 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 5 valandos 

7647 So. Laramie 
•'BUILT-IN" BASEINAS 

3-jų miegamų "ranch" namas. 2idinys. 
2 maš. garažas. Turi būt parduotas 
$59,900. 

TEL. — 636-4665 

Mūr. 3-jų butų apyl. 79-os ir Pulaski. 
2 po 3 miegamus, vienas 2-jų mieg. 
3 maš garažas. 

Perimkite morgicių. Mūr. 4-rių butų 
po 2 miegamus ir valgomuoju. 2 
maš. garažas. 

Mūr. 4-rių butų po 1 ar 2 miegamus. 
Pilnas rūsys. 3 maš. garažas. 

Mūr. 2-jų butu. Plius galimybe jreng 
butą rūsy. 2 mieg. 2 maš. garažas. 

CENTURY 21 ACCENT — 636 9400 

Kam mokiti ankstas nuomas mieste, 
kai galima pigiai gyventi kaime? 

Parduodamas 20 akrų ūkis su 13 metų 
senumo namu—6 kamb. (3 miegami). 
Tik 500 dol. mokesčių metams. Virš 
200 mylių j pietus nuo Chicagos. Tei
rautis (angliškai) tel. «I8—548-5123 

Parduodu gera namą geroj vietoj ant 
Vina del Mar Blvd., St Petersburg 
Beach, Floridoje. Nebrangiai. 

Skambint 813—360-4008 

HlimmililIMIIIIIIIIIIITlIlIlIlIlIlHIHIIIIia 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Dmudin— — Valdyme* 
Nenej pirkime* — PerdeTimes 

INCOME TAX 
NotarmtM — Vertinėse 

BELL REALTY 
i . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie — 778-2233 
iiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiitmiiitiii 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 

daiktus Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tel. — WA 5-8003 

>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi 
E L E K T R O S 

(VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicacos miesto leidimą 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitAi. ga
rantuotai ir saiirvirjrai 
4614 S. TaJmaa Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS riiMruns 
X X X > 0 < X X ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < K > 0 0 0 < 

į WAGNER and SONS 
TYPEVVRrrERS AND 
ADDING MACHINES 

N u o r a n Parduoda. Taiso 
Virt 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 

•4310 S. Pulaski Rd.. Chicago 
PHONE — 581 4111 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West 63rd Street 
TeL — PRospect 6-8998 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vaL popiet 

3638 W. 64 Place — « kamb. mftr. 3 
dideli miegami. 1 y2 vonios. 2 maš. ga
ražas. Pilnas rūsys. Tik $55,900. 

5057 S. KnoK — Archer ir Knoz 
Naujas 3-jų butų, po 3 miegamus ir 
V/t vonios, ir 2-jų miegamų butas 
rūsy — "garden apt.". Atskiri šildy
mai. Specialiai žemos palūkanos. 

Skambinkite dabar. 

Na 900. 57-ta ir KENNETH 
5 miegamų mūrinis. 29 m. senumo 
Įrengtas rūsys. Naujesnis 2 maš. ga
ražas. Centrinis oro vėsinimas. Pa
skubėkite. Skambinkite. 

Na 981. 68-ta ir PULASKI 
Liuksusinis 3-jų miegamų mūr. namas. 
29 metų senumo. Didelė virtuve su 
medinėm spintelėm. įrengtas rūsys. 
Centr. oro vėsinimas. 2 maš. garažas. 
Labai švarus. Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

Na t i e 59-ta ir Kolin. t m. senumo. 
Na 876 61-ma ir Kolin. 6 m. senumo. 
No. 814 Archer ir Kenneth. Naujas. 
Na 972 60-ta fa- Kedzie. Tik $64.900 
Na 970. 57-ta ir Ltnvtadale. 3 butai 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BREEN FAMILY REALTY 
TeL — 484.7100 

«•• . • • • •»••••»•••»»••••••••••••••••••• 

Perskaitė "Draugą", duokit* 
| kJ tiaras paesat aJ t y t 

D I N E S I O 

oooooooooooooooooooooooooo 

M. A. Š I M K U S 
D4COME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4U» S. Msplevrood — TaL 294-74S* 
Taip pat daromi Vertimai. Gimimų 
iikvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooc 

iiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMimiitiiiiimii 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE 

nes jis plačiausiai skaitomas ha 

tuvių dienraštis, gi skelbimu kai 

aoa yra visiems prleinamoa. 
iniiMiiiHiiiiiiiiiiimiiimiitmiiiiiimim 
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Seselė Bernadeta (kair.), švenčianti 25 m. vie
nuolės jubiliejų, ir seselė Micbaelė (deS.), šven
čianti 50 m. vienuolės jubiliejų, prie pietų stalo 

MOSU KOLONIJOSE 
Putnam, Conn 

trjz 

čių bendrabučio mokytoja ir 
auklėtoja, o pastačius Matu
laičio namus, paskirta jų vir
šininke, kuria yra ir dabar. 
Neužmetė ji ir muzikos, nes 
yra sukūrusi dalykėlių, ypač 
kompanavusi daug giesmių, 
kurios populiarios ir gie
damos bažnyčioje. 

Jubiliejaus šventėje daly
vavo apie 100 žmonių, įskai
tant seseles, vienos jubiliatės 
brolį vyskupą, kitos — tėvą, 
seserį, brolį ir tetą. 

Gyvuokite seselės, Michaele 
ir Bernadeta, tegul Aukščiau
sias laimina jūsų darbus ir 
pastangas, lietuvių ir visų 
žmonių vargo lengvinimui ir 
paruošimui amžinybėn. 

D V I E J Ų SESELIŲ 
J U B I L I E J U S 

Marijos Nekalto Prasidė
jimo Vienuolyno dvi seselės 
atSventė vienuolinio gyveni
mo jubiliejus: seselė Michaele 
atSventė 50, o seselė Bernade
ta — 25 metų rugpjūčio 15 d., 
Marijos Dangun ėmimo šven
tės dieną. Tą proga jubiliatės 
buvo ir pagerbtos tiek vienuo
lyno seselių, tiek jų šeimos na
rių, tiek ir būrelio lietuvių. 

„ Šventė pradėta šv. Mišio-
mi8 vienuolyno koplyčioje 11 
vai. ryto. Mišioms vadovavo 
vyskupas V. Brizgys, konce-
lebruojant dar 6 kunigams: 

** prel. V. Balčiūnui, kun. V. 
Cukurui, kun. R. Krasauskui, 
kun. J. Kidykui (kuris prave
dė seselių rekolekcijas), kun. 
J . Ruokiui ir kun. K. Bona-
dies. Vysk. V. Brizgys pašventinta šv. Marijos šven-
pamoksle iškėlė vienuolių tovė: Marijos statula an t paki-
veiklą, jų reikalingumą gy- lįmo. Šventinimą atliko vys-
venime. Šio vienuolyno sese-

.lės juk stengiasi, kad- lietu
viai liktų katal ikais ir 
lietuviais. Abi jubiliatės pa
naujino ir savo vienuolinius 
įžadus. 

Po pamaldų dalyviai susi
rinko pabendravimui su jubi
liatėmis ir bendriems pie
tums. Jubiliates visi sveikino, 
o viešai trumpas kalbas pasa
kė vysk. Brizgys, seselių vy-

..-.. resniosios ir dr. vet. A. Stan
kaitis visuomenės vardu. O 
yra ko pasidžiaugti jubiliačių 
pasiekimais ir darbais tiek 
vienuolynui, tiek visiems lie
tuviams. 

Ses. Michaele, dabar gy
venanti Montrealyje, gimė 
ūkininkų šeimoj, netoli Mari
jampolės. Augo 3 mergaitės ir 
6 vyrai, kurių vienas dabar 
yra vyskupas ir kitas — vie
nuolis. J i mokėsi vietos Dauk
šių mokykloje ir Šiaulių gim
nazijoje. 1932 m. ji įstojo į 
vienuolyną Marijampolėje. 
Vienuolynas leido jai baigti 
gailestingųjų seserų mokyklą 
Kaune. Po to ji buvo priimta 
dirbti į Kauno klinikas, kur 
dirbo ligi pasitraukimo į Vo
kietiją, 1944 m. Vokietijoje 
dirbo gailestingąja sesele Ber
lyne, Regensburge ir Schein- f^OSt Ch.ira.0n Tl\f 
felde. I Kanadą atvyko 1948 j C ' a * C ^niCūgO, 1I\ 
m. Chicagoje įsigijo registruo
tos gailestingosios sesers di
plomą ir nuo to laiko dirba 
ligoninėse Kanadoje, Toronte, 
Montrealyje. Profesines parei
gas atlikdama ji pajėgia pade 

Laiškas 

Kieno akimis? 

Liepos 4-5 d. numeriuose 
„Draugas" atspausdino nese
niai iš Sovietų Sąjungos pasi
traukusio dr. A. Pranskevi-
čiaus straipsnį, ginantį vienos 
baltiečių grupuotės akciją 
prieš Sovietų Sąjungos spor
tininkų dalyvavimą 1984 m. 
vasaros olimpiadoje Los 
Angelėse. Tame straipsnyje 
jis tarp kita ko rašo: „Ryšium 
su šiuo norėtųsi paminėti, kad 
žiūrint mūsų, tarybinių pilie
čių, akimis (m. p.), padėti 
norintiems pabėgti iš socialis
tinio lagerio persekiojamiems 
asmenims yra garbinga kiek
vieno doro žmogaus pareiga", 

čių parapiečių. Cia pat prie ki- Gerai, kad Pranskevičius 
to stalo vietinės sodalietės prisipažįsta, kad jis kalba ne 
pardavinėjo įvairius skanius Lietuvos, bet tarybinių pilie-
kepsnius iš bulkučių ir tortų, &ų vardu. Galbūt tarp tarybi-
bet ir tų skanėstų greit pristi- nių piliečių ir yra tokių, kurie 
go. Tuoj vyko dovanų paskirs- norėtų apsivalyti nuo visokio 
tymas, kuris davė gero pelno, nepageidaujamo elemento, 

Veda KAZĖ BRAZD2IONYTĖ 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 

8:30—9:00 v. vakaro. 
Visos laidos is WC£V stoties 

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

p.p. iš WTIS stoties 1110 banga. 
Adresas: 2646 West 71st Street — Chicago, 1L 

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

rugpjūčio 15 d. Tarp jų dr. A. Matukas ir vysku
pas V. Brizgys. 

Nuotr. J . Kriaučiūno 

ŠV. MARIJOS Š V E N T O V Ė 
PRIE 

MATULAIČIO NAMU 

Aikštelėje už Matulaičio na
mų įruošta ir rugpjūčio 15 d. 

k u p a s V. B r i z g y s (j is 
dalyvavo ir sesers jubiliejuje), 
asistuojamas kun. R. Kra
sausko. Šventinimo proga su
ruošta eisena-procesija iš 
Matulaičio namų ligi statu
los. Procesijos dalyviai ei
dami giedojo giesmes Marijos 
garbei. 

Iškili Marijos statula, balto 
stiklo pluoštų (fiberglass), 
pagaminta Italijoje, pastaty
ta ant pakopomis kylančio pa-

Oras pasitaikė gana gražus, 
ne per šiltas, apie 75 F. 

Renginyje dalyvavo ir iš 
Gary, Ind., Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos svečių, tuo bū
du parodydami lietuvių para
pijų b e n d r a d a r b i a v i m o 
reikšmę, kuri būtina jų atei
ties likimui. Gary svečiai ne 
kartą nuoširdžiai yra mus 
parėmę. Juk Šv. Kazimieras ir 
šv. Pranciškus visiems lietu
viams yra prie širdies. Būtų 
gera, kad tokie renginiai vyk
tų ne atsitiktinai, bet virstų 
metine tradicija. 

Galop, kiek teko nugirsti, 
renginio komitetas sako labai 
ačiū visiems, kurie taip dos
niai jam atėjo į talką. Sv. 
Pranciškaus lietuvių para
pijos lėšos padidėjo 1,782 dol. 

Šia proga norėtume pami
nėti, jog po antrojo pasau
linio karo į East Chicagą su
važiavo daug jaunų lietuviškų 
šeimų. Prie parapinės pra
džios mokyklos tuometinio 
klebono prel. K. Bičkausko rū 

ypač sąjunginėse respubliko
se. 2inia, ir Castro, ir Viet-
kongas naudojasi tokiomis 
priemonėmis. Cinikų šiais lai
kais niekur netrūksta. 

Suprantama todėl, kad kal
bėdamas tų pačių tarybinių 
piliečių vardu, dr. Pranskevi
čius lygiai ciniškai atsako ir į 
likiminį klausimą, ar skati
nimas bėgti nepastatytų lie-

-

lietuvišką ir kultūrinę veiklą. 
Pagalbos prašančių laiškų 
gauname dažnai ir kiek išga
lėdami stengiamės juos paten
kinti. Šauliai nuoširdžiai ver
t i n a šau l io rėmėjo A. 
Bušmano pącamą ir jam dėko
ja. 

E lena Gorodeckienė, Dr. 
Vinco Kudirkos garbės šaulė, 
nuo rugpjūčio 15 d. pasitrau
kia iš Maironio parko vyriau
sios šeimininkės pareigų. 
Nuolatiniam apsigyvenimui 

±-*'>t 
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tuvių tautinės gyvybės pra- DRAUGAS, fcat&diema, 1984 m, rugpjūčio men. 25 d. 
tęsimo interesų į antrą vietą. " • " " • m m m " — ^ ™ ™ " " " ™ ^ " 
Jis rašo: „Į tai aš norėčiau 
atsakyti su šypsena: krauki-
tės lagaminus ir tučtuojau 
važiuokite į Lietuvą". Be rei
kalo dr. Pranskevičius tyčio
jasi iš to skaudaus reikalo. 
Dėkui Dievui, tokių, kurie grį
žo (ypač iš P. Amerikos), buvo 
daugiau negu pabėgėlių. Žino
ma, vėl tarybinių piliečių aki
mis žiūrint, kaip dr. Prans
kevičius, gal ir galima 
galvoti, kad palikti savo kraš
tą tai maždaug tas pat, kaip 
pavėjui nusispjauti. Kai vie
no žydo vertėjo ir poeto, at
bėgusio į Ameriką, paklausė, 
ar jis nejaučia nostalgijos sa
vo kraštui ir ar tas neatsi
lieps į jo kūrybą, jis visiškai 
paprastai pasakė: „Kur ge
riau gyventi, ten geriau ir 
rašyti". Nežinia net, ar jį gali
ma pavadinti ciniku. Šian
dien jau jis garsėja kaip 
Amerikos rašytojas. 

Gerai, kad ir Lietuvoje, ir 
kitose „8ovietinėse respubliko
se" daugumoje dar nežiūrima 
„tarybinių piliečių akimis". 

Dr. Pranskevičius tik mig
las pučia į akis, rašydamas, 
kad „istorija parodė, kad tie, 

. kurie prieš keletą dešimtme
čių, padėjo pabėgti iš nacis-

. tinės Vokietijos persekioja
miems asmenims, šiandieną 
susilaukė pagarbos ir ver
tinami kaip didvyriai". Ir čia, 
atrodo, dr. Pranskevičius žiū
ri tarybinių piliečių akimis. 
Buvo Sovietų Sąjungoje 
susidariusi iš vokiečių karo 
belaisvių grupė, kuri agitavo 
vokiečius dezertiruoti. Bet nie
kas Vokietijoje (net ir Rytų) 
nedrįsta jų laikyti didvyriais. 
Kitur tokių vokiečių organi
zacijų nebuvo ir negalėjo bū-

S 

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

10 DIENŲ LIETUVOJE 
Liepos 24 

Rugpjūčio 9 

VIENOS SAVAITĖS £> 
Vilniuje 

Rugsėjo 4 
Spalio 2 

Gruodžio 19 

Rugsėjo 10 
i Spalio 2 

ti. 
Aplamai kalbant, iš pabė

gusių iš Lietuvos norėtųsi 
gauti kiek galima tikslesnės 
informacijos apie krašto padė
tį, jo kultūrines ir ekono
mines problemas, nenusle-

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 B loor St. W., T o r o n t o , Ont. , Canada , MSP 1A4 
(Priešais Lietuviu namus) 

Tel. (416) 532-8772 arba ('416) 537-3060 
Teiex 06-986766 TOR 

Keiionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 
Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon 

jus, Lietuvoje buvusieji moky
tojai. Baigusieji pradžios 
mokyklą būdavo vežiojami į 
aukštesniąją l i tuanis t inę 
mokyklą Chicagoje. Ši para
pija yra davusi daug profesio
nalų, pasiekusių aukštų, net 

aukštinimo, kurio pakopos u n > ^ p r ofe8ūros kėdės 
sutvirtintos lauko akmenų . . . „ \_ * ' _ , . . _ . , pozicijų. Kas svarbiausia, kad 

su tuo lietuviškai išauklėtu 
, . - ., prieaugliu susitikęs gan lietu-

sauskas, Matulaičio namų ka- ^ š k a i * S U 8 i k a l b e t i i r j a u t i ? j o g 

mūrų. Kaskadas ir mūryjimo 
darbus atliko kun. R. Kra-

išvyksta į Chicagą. 
Šv. Kazimiero parapijos piant ir jo kultūrinių ir 

pėsčiu sudaryta li tuanistinė gegužinė - piknikas bus ekonominių pasiekimų. Žino-
klasė kur iš pradžios uoliai rugsėjo 9 d., sekmadienį, toje ma, toks dr. Pranskevičius 
darbavosi seselės kazimierie- pačioje vietoje, kurioje vyksta šiuo atžvilgiu ne daug ką gali 
tės, o paskui, joms sumažė- kiekvienais metais. Pradžia pasakyti, nes jis jau nuo se-

12 vai. no, atrodo, į viską žiūri „tary-
ALRK Moterų sąjungos binių piliečių akimis". Ką 

5-ta kuopą rugsėjo 23 d., kraštas privalo ir turi daryti, 
sekm., 1 vai. p.p. Maironio palikime spręsti pačiam kraš-
parko žemutinėje salėje ren- tui. Žmonės paprastai neklys-
gia Sąjungos įsteigimo 70 m. ta, tik kai kurie klaidingi pra-
sukakties minėjimą su banke- našai klysta, 
tu ir programa. J 3 / ^ TrumPa 

pelionas. Statulos įsigijimą ir 
šventovės paruošimą finan
savo Ella Partons (Petraus
kaitė), buvusi ilgametė Ameri
k o s k a r i n i ų p a j ė g ų 
gailestingoji seselė, dabar 
pensininkė, gyvenanti New 
Britain. Ji žinoma vienuoly
no, savo parapijos, Alkos ar
chyvo ir kitų lietuviškų ins
titucijų ir darbų rėmėja. 

Dabar ir Matulaičio namų 

jie dar nėra mirę komunis
tinėje rusų vergovėje alpstan
čiai Lietuvai. 

BUS SMAGI LB 
A P Y L I N K Ė S GEGUŽINĖ 

Metai iš metų East Chica-
gos LB apylinkė surengia 
gegužinę — pikniką. Kaip per
nai, taip ir Šiemet bus Vilučių 

'Anjber Hol'day5 
- • > 
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ti lietuviams ir kitataučiams pijos piniginiams ištekliams 
tiek gyvenimo reikaluose, tiek papildyti buvo sudarytas U 
jų dvasią keliant prie Aukš- vietinių organizacijų atstovų 
čiausiojo. 

Seselė Bernadeta yra gimu
si Kaune, kur ir mokėsi, lan
kydama ir konservatoriją. 
Gimnaziją teko jai baigti 
Kemptene, Vokietijoje. Šei
mai pasiekus Kanadą 1948 
m., jai teko pakelti naujų atei
vių vargus, bet jau 1950 m. 
baigė Londone, Kanados, mu
zikos konservatoriją. Nuo 

4. A ~„I; .~„KAO vaišingoje sodyboje š. m. rug-gyventojai turės galimybės 6 J _J J . * 
e,J ., "V. . • * , • sėjo 2 d., 114D Southview Dr. 
susikaupti po atviru dangumi ' .J? _. • _ 
. , « . ms Shereville, Ind. Tą dieną ten 
Marijos šventovėje. , . . . « 

j Kr v v * t s t a n t i e J 1 prašomi namie 
nieko nevalgyti, nes gegu
žinėje bus vaišinami labai 
skaniu lietuvišku maistu, o 
trokštantieji — pagirdyti. 
Ta ip pat veiks dovanų 
paskirstymas, kur ne vienas 
galės išbandyti savo laimę. 
Ilgametė LB apylinkės pir
mininkė, uolioji B. Vilutienė.ir 
kiti valdybos nariai tikisi 
susilaukti svečių ir iš toliau. 
Bendruomenininkai prašomi 
prisidėti prie gegužinės ren
gimo. Valdybos šūkis: „Be jū
sų, nebūtų mūsų". Tad iki 
pasimatymo Vilučių sody
boje. 

J. P. 

PASISEKĘS P A R A P I J O S 
RENGINYS 

Kaip jau anksčiau rašyta, 
Šv. Pranciškaus lietuvių para-

Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 
Spalio 3 

- $1127.00 
- $1142.00 
- $1268.00 

parapiečių komitetas, kuris 
surengė parapijos sodyboje 
rugpjūčio 19 d. tuoj po lietu
viškų pamaldų gegužinę — 
pikniką. Tą sekmadienį komi
tetas savo darbą atliko kaip 
reikiant, nes renginys susilau
kė gražaus pasisekimo. 

Tuoj po pamaldų apie pusę 
dvyliktos kieman ėmė rinktis 

Gruodžio 26 -$1247.00 

Kelionių Hg» nuo 10 iki 16 dienu - jvairus maršrutai - VUnius. Ryga 
Maskva. Leningradas. 

Pna siu grupių galima jungtis i i VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 
papildomu mokesčiu. Grupes lydąs vadovai. 

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1-800 722-1300 (Toli FREE) 

I i Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE. INC. 
393 Wwt Bro»dway. P. 0. Box 116, 

South Boston. Mass. 02127 
(įtaigai vadovauja Aldona ADOMONIS ir Albina RUD2l0NAS 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms 
— sutvarkome dokumentus. 

Pnces are based on doubie oceupancy and are subiect to changes 

Worce8ter, Mass. 

TRUMPOS ŽINIOS 

-

praalkę svečiai — parapiečiai 
• : ligi 1957 m. studijavo bei jų kaimynai prie skanu- A. Bušmanas , Dr. Vinco 

muzikos pedagogiką Paryžių- mynais apkrautų stalų, kur Kudirkos šaulių kuopos šau-
je. Baigusi grįžo Kanadon ir vikriai a p t a r n a v o kelios lys, suprasdamas šaulių or-
Toronte atidarė muzikos stu- apsukrios moteys. Viskas ėjo ganizacijos tikslą, aktyviai 
diją. 1958 m. ji įstojo Marijos taip sklandžiai, jog netrukus finansinai remia kuopos veik-
Nekalto Prasidėjimo vienuo- pristigo lietuviško namuose 1$, kuri įgalina kuopą remti I 
lynan. Putname buvo mergai- gaminto maisto, suaukoto pa- Lietuvos laisvinimo darbus, 5 

mmimiitiiitimimiiiiiimuimiuiiiL 

JAY DRUGS VAISTINĖ I 
2759 W. 71it St., Chicago, 111 60629 

Td. - 4 7 6 - 2 2 0 6 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
•V KUHLMAM S-S, • i g l U l - l M irtiII I I 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. rugpiūčio mėn. 25 d. 

x Į Marųuette Pa rko li
tuanist inės mokyklos vaikų 
darželi, specialią klasę įsilp-
nai mokantiems lietuviškai) ir 
ansamblį registracija bus rug
piūčio 29 d., ketvirtadienį, 
tarp 12 ir 2 vai. 106 kambary
je Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos mokykloje. Į ansamblį 
gali registruotis ir tie vaikai, 
kurie Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos nelanko. 

x Seselė Michaelė Briz-
gytė, rugpiūčio 15 d. atšven
tusi Putname savo vienuoliš
ko gyvenimo 50 metų sukaktį, 
atvyko į Chicagą aplankyti 
savo brolių ir kitų giminių. 
Yra apsistojusi jauniausio 
brolio inž. Petro ir dr. Emili
jos Brizgių šeimoje Hickory 
Hills. 

x Lietuvos moterims re
kolekcijos bus lapkričio 9 — 
11 dienomis Cenacle vienuo
lyne, 11600 Longwood Dr. Re
kolekcijoms vadovaus kun. dr. 
Kęstutis Trimakas. Informa
cijų teirautis pas Aldoną Pra-
puolenytę. 

x Atsi lankę į Kr. Done
laičio lituanistinių mokyk
lų ruošiamą madų parodą rug
sėjo 30 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje, matysite ma
dingiausius šio sezono rūbus. 
Modeliuotojoms rūbus pritai
ko I>ee's parduotuvės savinin
ką! Robertas ir Vida Kosmo-
nai. 

x Kun. An tanas Žvink-
lys, Hillsboro, Wisc, mūsų 
garbės prenumeratorius, kar
tu su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė visą šimtinę „Drau
gui" švenčiant 75-jį gimtadie
nį. Savo trumpame laiškely 
rašo: „Draugui" septyniasde
šimt penktose metinėse svei
kinu jo redaktorius, leidėjus ir 
bendradarbius. Sėkmės ir 
Dangaus palaimos jums kely
je į „Draugo" šimtąjį gimta
dienį". Kun. Antanui, mūsų 
garbės prenumeratoriui, už 
sveikinimus, linkėjimus ir 
nuoširdžią paramą tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Sigutė Mikrut, Lake 
Bluff, 111., pratęsė prenumera
tą ir pridėjo 25 dol. dienraščio 
palaikymui. Sigutę Mikrut 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už rėmimą savos spau
dos labai dėkojame. 

x „Lietuvių dienos 1984-
1985 Australi joje" — „Laiš
kai Lietuviams" rengia išvy
ką į Australiją nuo š. m. 
gruodžio 16 d. iki sausio 7 d. 
Skrendant sustos 4 dienas 
Naujoje Zelandijoje, o grįž
tant 3 dienas Hawaii. Regis
tracija iki lapkričio 1 d. In
formacija: American Travel 
S e r v i c e B u r e a u , 9727 
South Western Avenue, 
Chicago. Illinois 60643. 
Tel . (1 - 312) 238-9787. 

(sk.). 

x Baltic Monuments. Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago. 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk.). 

x Lietuvos Vyčių se imo 
iškilmingos šv. Mišios bus 
sekmadienį, rugpiūčio 26 d., 
10 vai. ryto Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčioje. Tos 
parapijos klebonas prel. Da
mazas Mozeris mielai visus 
priima. Kviečiamos organiza
cijos dalyvauti ir išreikšti lie
tuvišką vaišingumą išeivijoje. 
Po pamaldų Marijos aukšt. 
mokyklose kavinėje bus pie
tūs ir seimo užbaigimas. Sei
mo rengimo ir Chicagos vy
čių 36-tos kuopos pirmininkas 
Jonas L. Paukštis kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti pa
maldose. 

x Adv. Vincento L. Briz-
gio su Anita M. Zych jung
tuvės bus šį šeštadienį, rug
piūčio 25 d., 3 vai. p. p. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Vestuvinės vaišės 
bus 6:30 vai. vak. The Land-
mark salėje, 6800 So. Archer 
Ave. 

x„Our Sunday Vis i to r" 
savaitraščio rugpiūčio 26 d. 
laidoje tarp daugelio įvairių 
meniškų koplytėlių nuotrau
kų įdėta taip pat meniško lie
tuviško kryžiaus nuotrauka 
Vytauto ir Ievos Kasniūnų so
delyje Beverly Shores, Ind. 
Kryžius, darytas dail. Jurgio 
Daugvilos. 

x Aloysius Majerczyk. 
dvyliktojo wardo aldermanas, 
painformavo iš miesto valdy
bos gavęs žinią, kad 43 gatvė 
tarp Californios ir Western 
yra įjungta į pagerinimo — 
pergrindimo planą. Brighton 
Parko lietuviai tuo labai 
džiaugiasi. 

x Balfo gegužinėje, vyku
sioje rugpiūčio 19 d. Jaunimo 
centre, likę šie laimėjimų nu
meriai: 217115, pradžia 217 ir 
toliau 145, 351, 466, 569, 602 ir 
980, pradžia 218- 542 ir 559. 
Laimėjusieji prašomi atsiimti 
dovanas iki rugsėjo 5 d., Bal
fo raštinėje, 2558 W. 69 St., 
Chicagoje. 

x Sol. Juoze Augaitytė, 
Philadelphia, Pa., buvusi Lie
tuvos operos primadona, grą
žino lėšų telkimo laimėjimų 
šakneles, pridėjo 11 dol. auką 
ir palinkėjo geriausios sėk
mės ir ištvermės visiems 
„Draugo" bendradarbiams. 
Taip pat nusiskundė ir nere
guliariu „Draugo" lankymu-
si. Už viską dėkojame. 

x Dr. Lucile Damašaus -
k a s , Antanas Kuras, Julija 
Zičkienė, Jonas Puceta, B. Ap-
ke, St. Bieniek, Chicago, 111., 
M. Skruodys, Sofija Bernata
vičius, dr. J. Reinys, Oak 
Lawn, 111., lankėsi "Drauge" 
ir įsigijo įvairių leidinių už di
desnes sumas. 

NUOSTABIAI 
PRASMINGA DIENA 

Šv. Kazimiero seserų vienuolyne rugpjūčio 16 d. 
buvo iškilmės, kuriomis paminėtos seseles jubi
liatės. Iš kairės pirmoj eilėj auksinį jubiliejų 
Šventusios: seselės Angelą Marie, Chrysantja ir 
Claire; generalinė vyresnioji ses Joanella; sese
lės M. I^eonarda, Anacleta ir Almantą; antroj 
eilėj auksinį jubiliejų šventusios: seselės Maris, 

Gratia, Liliosa ir Rosanne; trečioj eilėj sidabrinį 
jubiliejų šventusios: seselės Joanne Maceyunas, 
Margaret McTaggart, auksinio jubiliejaus ses. 
Faulissa, sidabrinio — M. Deborah ir Noreen; 
ketvirtoj eilėj sidabrinį jubiliejų šventusios: sese
lės Theresa Papšis, Marylyn, Regis, Mary 
Louise Andrulonis ir Zita. 

IŠ ARTI IR T O L I 

x KASA, Lietuvių Fede
r a l i n ė Kredito Unija p ra 
neša , kad š. m. rugsėjo mėn. 
3 dieną, pirmadienį, darbo 
dienos savaitgalį, Kasos abi 
įstaigos (Chicago ir Cicero) 
bus uždarytos. 

(sk.). 

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

(sk.). 

i . A. VALSTYBĖSE 
— Los Angeles J . Dau

manto šaulių kuopa rugsėjo 
16 d. švenčia savo gyvavimo 
20 metų sukaktį su pamaldo
mis už mirusius 10:30 vai., 
12:15 vai. minėjimo akademi
ja. Bus meninė dalis ir pietūs, 
į kuriuos bilietus užsisakyti 
kuopos valdyba kviečia jau iš 
anksto. 

— Religinei ša lpai Los 
Angeles Šv. Kazimiero baž
nyčioje iki šiol jau surinkta 
3,219 dol., nors dar atsilikę 
nuo praeitų metų surinktos 
sumos. Parapijos vadovybė ti
kisi, kad aukotojai dar reikia
mą sumą suaukos. 

ARGENTINOJE 
— Marijos Elenos Laur i -

navičiūtės ir Jose Felipe 

x Monika Rimkus, Vikto-
ria, Ont., Kanada, Denis G. ir 
Audronė Mažeikai, Le Roy, N. 
Y., Juozas Stankus, Madison, 
Wis., buvo atvykę į Chicagą ir 
ta proga "Drauge" pasirinko 
įvairių leidinių už didesnes su
mas. 

x Edmundas i r Dana Mi
liai, Mt. Prospect, 111., žino
dami nelengvą lietuviškos 
spaudos padėtį, kartu su pre
numeratos mokesčiu atsiuntė 
ir 27 dol. auką. Ed. ir D. Mi
lius skelbiame garbės prenu
meratoriais, o už paramą ta
riame nuoširdų ačiū. 

Aneya dukrelė buvo prel. Vin
cento Bartuškos pakrikštyta 
Šv. Kazimiero bažnyčioje lie
pos 21 d. Valerijos Karinos 

rinkęs didelis būrys klubo na
rių ir jų svečių. Vakare uždegė 
laužą. Vincas Skabeikis pa
sveikino Jonus ir priminė, 

vardais. Krikšto tėvai buvo ^ d j a u 16 metų švenčia Joni-
Rosendo Mačias ir Lucia n e s Macijauskų sodyboje. A. 

Pagarbiai ir dėkingai mena
me visus mūsų tautos sūnus ir 
dukras, kurie ryžtasi savo 
gyvenimą skirti savo tautos 
egzistencijos brandai. 

Šia mintimi prisimename 
šiandien kun. Petrą Patlabą, 
50 metų ėjusį prasmingu kuni
go keliu, savo kilnia malonia 
asmenybe gaivindamas lietu
viškąją visuomenę ir žavėda
mas lietuviškąjį studijuojantį 
jaunimą didžiųjų siekimų 
horizontais. 

J o globoje subrendo ir 
jaunieji Rainių miškelio 
kankiniai, kurie savo krauju 
aplaistė Lietuvos žemę, kad ji 
b ū t ų l a i s v a K r i s t a u s 
Rūpintojėlio globoj. 

Ši iškili jubiliejinė diena 
prasidėjo birželio 10 d. 
i š k i l m i n g a e u c h a r i s t i n e 
švente Jėzuitų koplyčioje. Su 
jubiliatu koncelebravo kun. A. 
Račkauskas, kun. J. Borevi-
čius, S.J., kun. P. Daugintis, 
S.J., kun. V. Gutauskas, S.J., 
kun. F. Kireilis, kun. J . Kidy
kas, S.J., kun. P. Kuras, kun. 
Alb. Rutkauskas, O.P., kun. J. 
Šarauskas ir kun. K. Trima
kas. 

Apie kunigystės pašaukimą 
žodį tarė kun. J. Borevičius. 
Lektoriaus pareigas puikiai 
atliko Alb. Dzirvonas. Šią 
liturginę šventę praturtino 
giesmėmis trijų žemaičių 
grupė, vadovaujama muz. K. 
Skaisgirio ir vargonuojant 
muz. A. Eitutytei, gausiai 

Diehl. 
— Valerijai i r M. Ben-

dinskams iš.ykstant į Šiau
rės Ameriką aplankyti ten gy
venančio savo sūnaus šeimos, 
Rosario Lietuvių Bendruome
nė surengė išleistuves, kurio 

Goransienė pašoko havajišką 
šokį. Taip draugiškai pralei
do vieną vakarą ne tik Jonai, 
ne tik medžiotojai ir meške
riotojai, bet ir daugelis šio 
miesto lietuvių. 

— A a V Mliškinis mirė 
se dalyvavo didokas lietuvių g e & u ž e s 2 2 d." White Rock, B. 
būrys. Bendmskai buvo pa- c C i a i S g y v e n o tik penkerius 
gerbti už jų lietuvišką veiklą, m e t u s b e t b u v o į s i j u n g e s j ^ 
prisiminta kun. Antano Sve- s u s i į e t u v i f i k U 8 darbus ir 
do i o-nų metų ir Bendinskie- bendravo 8U apylinkės lietu-

proga, nors jis gyvena Le Roy 
mieste, Amerikoje Pagerbi
mą surengė jo žentas D. Ma
žeika. Dalyvavo daug iš St. 
Catharines, Toronto, Buffalo, 
N. Y., ir kt. Romas Masiulio-
nis yra lietuvių visuomenės 
veikėjas ir spaudos darbuoto
jas. 

nės amžiaus sukaktys. Jiems 
buvo sugiedota Ilgiausių me
tų. Kalbėjo kun. J. Margis, 
kun. A. Švedas, V. Bendins-
kienė. Kun. J. Margis primi
nė, kad su šokių grupe iš
vyksta ir jaunuoliai į JAV 
pasimokyti lietuvių kalbos ir 
jaunimo lietuviškos veiklos. 

KANADOJE 
— Vancouverio, B. C. 

medžiotojų i r mešker io to 
jų klubas surengė Joninių 
laužą Leone rdos ir Jono Ma
cijauskų sodyboje. Buvo susi-

viais jų veikioje. Palaidotas 
Surrey kapinėse. 

— Ade lė i r Ba lys Vi le i t a i 
surengė mergvakarį Irenai 

O K U P . LIETUVOJ 
— Lietuvos geologai pas

taruoju metu tyrinėjo melsvo 
žemės akmens — anhidrido 

Macijauskaitei, kuri buvo tarp klodus. Jie buvo aptikti jau 
1963 ir 1973 metų greičiausia nepriklausomybės metais 
Kanados bėgikė. J i Kanadai Kauno apylinkėse, pragręžus 
atstovavo Japonijoje, Meksi- 200 metrų gilumo gręžinį. Da
koje suruoštuose olimpiniuo- bar nustatyta, kad ant anhid-
se žaidimuose, taip pat daly- riclo „stovi" visa pietvakarinė 
v a v o J a m a i k o s ir Lietuva, nuo Rytprūsių ligi 
Panamerikos žaidimuose. 

— R o m a s Masi l ionis bu
vo pagerbtas St. Catherines, 
Ont., jo 75-rių metų sukakties 

x Akiniai siuntimui į Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 

x Irenos Veleckytės Ba 
lėto ir P i ano Studijos ru f ^_7 
dens sezonas prasideda rug- Telefonas 778-6f66 
sėjo 4 d., antradienį. Naujų 
mokinių registracija gali būti 
atlikta skambinant 254-4012 
po o vai. vak. Studijos adre
sas: 2541 West 45th Place, 
Brighton Parke. 

(sk.;. 

(sk.). 

x Nauji Metai Rio De J a -
ne i ro . Rengiama įdomi išvy
ka į Rio gruodžio mėn. 29 d. 
— vienai savaitei. Kaina as
meniui iš Chicagos — 745.00 
dol.. — už viešbutį, skridimą 
ir pusryčius kasdien. Regis
tracija nevėliau spalio mėn. 
25 d. Informacija ir registra
cija — American Travel 
S e r v i c e B u r e a u , 9 7 2 7 
South We8tern Avenue, 
Chicago, Illinois 60643 . (1 
— 312) 238-9787. 

(sk.). 

x Jaunučio Puodžiūno 
Baleto studija rudens sezo
ną pradės rugsėjo 4 d. Pra
dedantiems berniukams ir 
mergaitėms yra organizuoja
ma nauja klasė. Senųjų moki
nių pamokos vyks įprastu 
tvarkaraščiu. Veiks ir suau
gusiųjų mankštos klasė. Re
gistruotis prašoma studijoje 
2418 W. Marąuette Road, 
a rba tel. 778-7182. 

(sk.). 
x Kelionėje laivu Kari

bų jūroje aplankysite St. 
Vincent žaliuojančią salą. 
Mieste matysite įspūdingas, 
istorines Šv. Jurgio ir Švč. 
Marijos katedras; galėsite ap
lankyti 200 metų senumo bo
tanikos sodus, kur augina
mos r e č i a u s i o s g ė l ė s . 
American Travel Service 
Bureau, 9727 So. Westem 
Ave., Chicago, 111. 60643. 
Tel.: 238-9787. 

(sk.). 

x Pa rduodamas vartotas 
geram stovyje 1980 m. Olds-
mobile Cutlass. Dėl infor
macijos skambint tel. 767-
3729 po 5 v. vak. 

(sk.). 

Rima Sell modeliuos Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų 
madų parodoje rugsėjo 30 d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Nuotr J . Tamula ič io 

Lenkijos. Arčiausia žemės pa-
v i r šaus anhidr idas slūgo 
Kauno apylinkėse, apie Vil
kaviškį ši uoliena yra jau 700 
m. gylyje. Anhidridas čia at
sirado prieš 200 milijonus me
tų. Tada čia tyvuliavo sūri jū-
r a . M i n ė t o s u o l i e n o s 
susiformavo iš druskingo van
dens nuosėdų per daugelį me
tų. Savo išvaizda ir savybė
mis anhidr idas pr imena 
marmurą. Iš jo išpjautos 
plokštės tinka statybai ir ce
mento gamybai. Dabar atlie
kami tolimesnieji tyrimo dar
bai. Eksploatuoti anhidridą 
numatoma pradėti tik XXI a. 
pradžioje. 

— S i m o n o D a u k a n t o 
(1793 — 1864) tautosakos rin
kiniai išleisti Vilniuje šiais 
metais 398 psl. knyga „Že
maičių tautosaka". Paskelb
tos šio istoriko užrašytos pa
sakos, patarlės, mįslės. S. 
Daukanto atlikti vertimai ir 
kiti smulkesni raštai išleisti 
493 psl. knyga. 

— R. Kazlauskas , biolo
gas, parašė studiją apie Lie
tuvos drugius. Studija buvo iš
leista Vilniuje. Gausiai 
iliustruotoje 191 psl. knygoje 
aprašomos Lietuvoje besilai
kančios drugių rūšys. 

— Ambraziejus J o n y n a s , 
tautosakininkas (gimęs 1919 
m.), parašė tautosakinę studi
ją „Lietuvių folkroristika", ku
rioje surinkta daug žinių apie 
lietuvių tautosakos pasireiški
mus bei tyrinėjimus nuo se
niausių laikų ligi XIX a. 376 
puslapių veikalą šiais metais 
išleido Iietuvos Mokslų aka
demijos Lietuvių kalbos ir li
teratūros institutas. 

dalyvaujant giminėms bei 
draugams. 

Antroje dalyje buvo pokylis 
Jaunimo centro didžioje salė
je, pasižymėjęs dalyvių gausa, 
puikiomis vaišėmis. 

Šampano šūviai ir daina, 
vadovaujant mūsų mielam dr. 
P. Kisieliui, kėlė žavingą 
nuotaiką. Skambėjo džiugus 
tostai ir ilgiausių metų linkėji
mai solenizantui. 

Trijų žemaičių — Br. 
Stravinskienės, A. Underie-
nės ir D Varaneckienės 
programa koplyčioje ir salėje, 
v a d o v a u j a m a muz. K. 
Skaisgirio ir A. Eitutytės, 
praskambėjo ypatinga šilima 
bei melodingumu. Jos giedojo 
ir dainavo (Br. Stravinskienė) 
savo buvusiam kapelionui. 

Po meninės programos ėjo 
sveikinimai. Nepapras ta i 
maloni staigmena buvo Šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II 
s v e i k i n i m o t e l e g r a m a . 
Sveikino taip pat vysk. Mc
Donald, 'Little Rock vyskupi
jos valdytojas, vysk. A. 
Vaičius iš Telšių ir vyks. V. 
Brizgys iš Chicagos. Taip pat 
75 metų amžiaus sukaktu
vėms žodžiu pareiškė savo 
linkėjimus dr. K. Pemkus, 
Ateitininkų federacijos vadas, 
dr. P. Kisielius, buvęs 
Ateitininkų fed. vadas, ir dr. 
A. Darnusis , D a i n a v o s 
stovyklos direktorius. 

Dr. Rimvydas Šliažas — 
giminių vardu, agr. J. 
Šklėrys, Hot Springs, Ark. 
lietuvių kolonijos vardu, Irena 
Smieliauskienė — Telšių 
gimnazijos vardu, kun. P. 
Kuras kunigų draugų vardu, 
j u b i l i a j a t a s k u n . A. 
Račkauskas — kurso draugų 
vardu. 

Sveikinimai telegramomis ir 
laiškais buvo iš Lietuvos ir 
Amerikos. 

Malonu yra prisiminti a 
svečius iš toliau: jubilijatat 
kun. A. Račkauskas iš New 
Yorko, Regina Geidukytė iš 
Toronto, Kanados, prof. dr. 
Rimvydas ir Regina Patlabai-
tė Sliažai iš Pannsylvanijos, 
Jurgis ir Veronika Šklėriai, 
J o n a s i r A l e k s a n d r a 
Samaičiai iš Hot Springs, 
Ark. 

Pabaigai solenizanto žodis, 
dvelkiantis įprasta šilima, 
lydimas malonaus šypsnio. 
Jis dėkojo visiems, o jų eilė 
buvo ilga, ilga... 

P r o g r a m a i v y k u s i a i 
vadovavo jauna akademike 
Loreta Stončiūtė. 

Šią gražią ir įspūdingą 
šventę ruošė solenizanto 
artimieji giminės Stasys ir 
Regina Pa t laba i , Stasė 
Patlabaitė ir krikšto duktė 
Irena Patlabaitė-Jutzi. 

Jonas B. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, IL 60629 
Tel — 776-5162 

Kasdien 9—6 vai vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 S. Redzfe Avenue 

Chicago, IL 60629 
Trf. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
Seštad. 9 v. r, iki l va i d. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

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

Valandos pagal susitarimą 


