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„LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam' 
Jei gali, padaugink! 

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam Sekretoriui 
M. Gorbačiovui 
Nuorašas: Lietuvos vyskupams 

75,000 žmonių pareiškimas 
(Tęsinys) 

Taip pat prašome, kad būtų 
paleisti įkalinti kunigai: Alfon
sas Svarinskas, Sigitas Tamke-
vičius, Jonas-Kąstytis Matulio
nis. Jie nuteisti vien už tai, kad 
viešumon kėlė mūsų visuome
nėje pasitaikančias skriaudas, 
negeroves — pagrindinių konsti
tucinių piliečių t e i s ių 
nepaisymą, gir tavimo ir 
nesąžiningumo plitimo faktus. 
Šiandien tas pačias negeroves 
raginame kelti viešumon — už 
tokią pat drąsą k u n i g a i 
kalinami. 

Prašome jus, Generalini Sek
retoriau, liepti atitinkamoms 
įstaigoms peržiūrėti nuteistų 

kunigų bylas ir kunigus paleisti 
laisvėn. 

Pasirašė: Pakruojis — 654 
žmonės, Viduklė — 46 (papil
domai), Žagarė — 1003, 
Žemaičių Kalvarija — 586, 
Marijampolė — 2427 (papildo
mai), Vilnius (Šv. Mikalojaus 
parapija) — 1041 (papildomai), 
Garliava — 954, Balbieriškis — 
932, Simnas — 4490, Griškabū
dis — 1677, Lazdijai - 2790, 
Krokialaukis — 851, Slavikai — 
870, Merkinė — 1064, Alksnė
nai — 666, Pivašiūnai — 5560, 
Rietavas — 1115, Gargždai — 
658, Liudvinavas — 856. 

P.S. Viso po pareiškimu yra 
pasirašę 75,000 tikinčiųjų. 

KATALIKAI PASAULYJE 

iaus kalba Lietuvos 
vyskupam 

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio) 

8. Leiskite, Gerbiamieji Bro
liai, patikėti jum mano svei
kinimą jūsų tiesioginiam ben
dradarbiam. Brangūs ištikimo
sios Lietuvos kunigai! Per jūsų 
vyskupus tepasiekia jus popie
žiaus palaiminimas, popiežiaus, 
kuris jumis rūpinasi ir jus myli. 
Norėčiau įeiti į kiekvieną jūsų 
bažnyčią, melstis drauge su ju
mis, dalyvauti jūsų apaštalavi
mo tarnyboje, kurią atliekate su 
tokiu dideliu pasišventimu, 
tyliai, dažnai nugalėdami di
deles kliūtis, bet visada kupini 
aukos dvasios. Su ypatinga 
meile apkabinu tuos iš jūsų, 
kurie labiausiai kenčia: vieni 
dėl ligos ar senatvės, kiti dėl to, 
kad yra netekę laisvės, dar kiti 
dėl bandymų, kuriuos tu r i 
iškęsti dėl Jėzaus Kris taus 
meilės (Plg. Apd. 5,41). Visada 
pasilikite ištikimi savo pašau
kimui, stengdamiesi vis labiau 
savyje atspindėti Jėzaus Kris
taus, vyriausiojo ir amžinojo 
kunigo paveikslą. 

Praėjusį Didįjį Šeštadienį 
drauge su Romos kunigais 
apmąstėme Jėzų Kristų kaip 
mum tarnaujant į pasau l io 
Atpirkėją. Štai , b r a n g ū s 
kunigai, mum pavyzdys: Jėzus 
Kristus, Dievas, kuris tarnauja. 
Savo dalyvavimą jo amžinojoje 
Kunigystėje galime išmatuoti 
pajėgumu tarnauti taip, kaip jis 
yra tarnavęs. Būkite tad savo 
misijoje nepailstantys ir visada 
pasirengę tarnauti, skelbiant 
Evangeliją, teikiant sakramen
tus — pirmiausia švenčiant 
Eucharistiją — taip kurdami 
Jėzaus Kristaus Bažnyčią. 
Svieskite ir veskite savo brolius, 
nes jiems reikia jūsų pamokymo 
ir jūsų vadovavimo. Aplinkoje, 
kurią yra persunkusi ateistinė 
ideologija ir kur ia i gres ia 
praktinio materializmo pavojus, 
jum tenka tikrai sunkus užda
vinys, bet su jumis kasdien yra 
Viešpats (Plg. Mt.,28,20). J is 
pažadino žmogaus širdyje, ypač 
jaunimo širdyse, vis naują tiesos 
ir meilės troškulį. Būk i t e 
pasirengę atsiliepti į kiekvieno 

Prezidentas Ronald Reagan su Raiša Gorbačiovicne, kairėje, ir N'ancy 
spektaklį Bolšoi teatro salėje. 

Reagan su Michailu Gorbačiovu sveikinasi atvykę i specialų jiems baleto 

Nieko naujo Maskvos viršūnių 
konferencijoje 

Žmogaus teisių suvaržymai lieka kaip buvę 

žmogaus nuoširdų troškimą 
atrasti Dievą ir palaikykite šį 
troškimą. Marija, Apaštalų 
Karalienė, motiniškai telydi jus 
savo globa. 

9. Garbingieji Broliai, jūsų 
vizitas ,,ad Limina" vyksta 
Marijos metais. Ką tik praėjusią 
Didžiąją savai tę buvome 
įsimąstę į Mariją, stovinčią po 
savo Sūnaus Kryžiumi: į Skaus
mingąją Mergelę, į kenčiančią 
Motiną. Jos motiniška širdis 
tam tikru būdu turėjo iškęsti 
visą pasaulio blogį, nes ji buvo 
nuostabiai susijusi su mūsų At
pirkimo auka. 

Pavedame Marijos globai 
Lietuvos Bažnyčią ir visus gar
bingos jūsų šalies žmones — 
lietuvių tautą. Marija, kurią 
taip nuoširdžiai garbina ir myli 
jos vaikai lietuviai, teveda juos 
tikėjimo kelionėje per šį septin
tąjį krikščioniškojo gyvenimo 
šimtmetį, testiprina juos sun
kumuose, tepakelia suklupu
sius, tebūna visiems ir kiek
vienam „tikros vilties ir paguo
dos ženklas" (LG, 68). 

Marijos motiniškoje širdyje 
sudedame jūsų tautos džiaugs
mus ir viltis, vargus ir sielvar
tus. Jos globai pavedame šeimas 
ir jaunimo ateitį. Ir su tvirtu 
pasitikėjimu prašome, kad u 
visada mums būtų Motina. 

Telydi jus mano Apaštalinis 
Palaiminimas. 

P.S. Paskutinioji — devintoji 
popiežiaus kalbos dalis buvo 
atspausdinta Osservatore Ro
mano dienraštyje ir lietuvių 
kalba. (Pabaiga) 

— Briuselyje. — Valstybės 
departamento sekretorius G. 
Shultzas painformavo apie vir
šūnių konferenciją visus NATO 
valstybių užsienio reikalų 
min i s t e r ius . J i e p r i t a rė 
Amerikos vedamai linijai, kai 
Shultzas pasakė, jog visus rei
kalus Kremliuje reikia suprast 
plačia prasme. 

New Yorke B'nai B'rith lyga 
praneša, kad šiais metais padi
dėjo įvairūs išsišokimai visame 
krašte prieš žydus ir opozicija 
prieš Izraelį. 

Maskva. — Ketvirtadienio 
rytą baigėsi viršūnių konfe
rencija Maskvoje. Amerikos 
prezidentas išvyko į Londoną. 
Politiniai komentatoriai bando 
vertinti šį dviejų galingiausių 
pasaulyje valstybių vadų 
pasitarimą. 

Washington Post sako, jog 
diplomatams ir strategistams 
šis susitikimas sukūrė tik ežero 
bangų raibuliavimą, kurio 
paviršiuje tyvuliavo ginklų 
kontrolės, regionalinių karų ir 
žmogiškųjų reikalų temos. Visi 
pasitarimai praėjo rutinos 
ženkle. Juos galėjo pravesti ir 
užsienio reikalų ministerių 
asistentai. Pasaulis betgi su 
išskirtiniu dėmesiu sekė Rea-
ganą ir Gorbačiovą. 

Pasibaigus konferencijai, abu 
vadai turėjo atskiras savo 
spaudos konferencijas. Neįpras
ta buvo, kad Gorbačiovas irgi 
atsakinėjo į užsienio žurnalistų 
klausimus. Kaip nieko drama
tiško nebuvo Amerikos - So
vietų politiniame dialoge, taip 
ir spaudos konferencijose nieko 
naujo nebuvo pareikšta. Abu 
vadai pareiškė viltį , kad 
dialogas bus tęsiamas ir su 
Reagano įpėdiniu. Jie norėtų 
susitikti ir penktą kartą ir 
pasirašyti naują nusiginkla
vimo sutartį. 

Dabar... j au kiti laikai 

Kaip šeimininkas, kuris mano 
būsiąs valdžioje metų metus, 
Gorbačiovas pasiūlė naują 
planą konvencionalinių ginklų 
reikalu ir kad niekada nebūtų 
panaudota karinė jėga ginčų 
išsprendimui. Jis sakė: ..mes 
galėjome padary t i daug 
daugiau" šioje konferencijoje. 
„Bet politika yra galimybių me
nas", pastebėdamas, jog 
amerikiečių — sovietų ryšiai 
pradeda naują fazę. „Aš pats 
girdėjau, jog prezidentas sakė, 
kad sovietų Sąjungos kritika
vimas ir vadinimas blogio im
perija dabar jau priklauso kitam 
laikui ir kitai erai", „Blogio im
perija" sovietus pavadino pre
zidentas praėjusį gruodžio 
mėnesį. Bet, dabar... jau kiti 
laikai. 

Partizanai, tai banditai 

taną nesilaikant pasirašytos 
sutarties. Jei taip bus ateityje, 
t a i sovietai bus priversti 
reaguoti. Pakistanas negali 
leisti banditams užpuldinėti 
išvažiuojančių sovietų karių. 
Kaip ir anksčiau, jis afganis-
tano laisvės kovotojus pavadino 
banditais. Jis taip jjat kritikavo 
pašalintąjį savo draugą Boris 
Yeltsin ir pareiškė solidarumą 
su Ligačiovu. 

Gorbačiovo stebėtojai sampro
tauja, jog jo puikus laikymasis 
spaudos konferencijoje reiškia 
du atvejus: arba sovietų vadas 
yra geriausias aktorius pa
saulyje, arba jam nesvarbu gan
dai, kad jis gali būti ir pats 
pašalintas. 

Prezidentas padeda 
Gorbačiovui 

Prezidentas buvo tris kart 
paskutinėje spaudos konferenci

joje Maskvoje paklaustas apie 
ankstesnį jo pareiškimą, ar 
tikrai jis galvoja, jog Sovietų 
biurokratija yra kalta, kad 
vyriausybė nesuteikia pilnų 
teisių žmonėm. Ir visus tris kar
tus Reaganas atsakė, kai tai 
reikia priskirti biurokratizmui. 
Keliamas klausimas, kaip tad 
reikia suprasti šių pasitarimų 
metu prezidento griežtą 
reikalavimą, kad būtų žmonių 
teisės įgyvendintos Sovietų Są
jungoje, ar taikingos koegzis
tencijos reikalui nuo dabar jau 
bus vengiama apie tai užsimin
ti. 0 gal tai padaryta su noru 
padėti Gorbačiovui, kad jo re
formų planas nebūtų pasmerk
tas partijos atstovų suvažiavime 
už dviejų savaičių, klausia 
Baltimore Sun redaktorius. 
Gorbačiovas pasakė, jog jis nėra 
patenkintas, kad prezidentas 
priėmė disidentus, bet kartu 
gyrė jį už puikų dialogą. 

Pasirašyti devyni susitarimai 

Gorbačiovas kaltino Pakis-

Maskva. — Trečią dieną pre
zidento Reagano vizito metu 
Gorbačiovas pareiškė, jog 
strateginių branduolinių ginklų 
pasitarimuose dar nėra pažan
gos. Bet Gorbačiovo planų 
nepasisekimą nustelbė Reaga
nas, kalbėdamasis su Maskvos 
inteligentais ir pasirodydamas 
rašytojų, artistu, muzikų bei 
kitų kultūrininkų tarpe. 

Prez. Reaganas. nebekalbėjęs 
žmogaus teisių klausimu, perėjo 
į naują sritį. Jis kreipėsi į visus 
rusus, prašydamas padėti Gor
bačiovo reformoms ir jas išplėsti 
ekonominėje ir socialinėje srity
se. Kaip užsienio žurnalistai pa
stebėjo, tai padarė jiems gerą 
įspūdį ir jie Reaganui plojo. Jo 
kalba Maskvon universitete 
nebuvo rodoma per televiziją. 
Čia jis jau nebekritikavo tiesiog 
sistemos, bet biurokratiją, 
kurios negalįs išvengti joks 
kraštas. Studentai ir profesūra 
galėjo klausti ir prezidentas 
atsakė. Televizijoje tebuvo pa
rodyta tik kaip prezidentas at
vyksta į universitetą. 

Gorbačiovo siūlymas 

Valstybinių pietų metu 
Gorbačiovas tosto kalboje siūlė 

nekelti politinių skirtumų, 
kurie egzistuoja tarp abiejų 
kraštų, bet kreipti dėmesį į 
ekonominę pagalbą trečiojo 
pasaulio kraštams. Abu vadai 
dienos metu kalbėjosi privačioje 
sesijoje, dalyvaujant tik ver
tėjams ir užrašus darantiems as
menims. Ir tai lietė daugiausia 
Gorbačiovo vidaus kraš to 
problemas. 

Mažos reikšmės susitarimai 

Paskut inę dieną buvo 
padaryti devyni nauji 
susitarimai mažesnės reikšmės 
klausimuose, į ska i tan t ir 
pasikeitimą studentais. Kitas 
susitarimas buvo praplėsti 
kultūrinį pasikeitimą prog
ramomis ir kul tūrininkais . 
Ginklų kontrolės srityje buvo 
sutarta iš anksto painformuoti 
branduolinių raketų iššovimą į 
erdves ir pasikeisti eksperimen
tais bandant branduolinius ban
dymus. Strateginių raketų pro
gramos klausimu nesusitarta. 
Tuo reikalu bus tąsiama pasi
tarimai. 

Studentų pasikeitimo pro
gramoje kiekviena studentų 
grupė su savo mokytoju studi
juos kitame krašte. Jie bus 

Pabaltiečių laiškas 
JAV prezidentui 

Maskva. — Gegužės 30 d. 
buvo įteiktas JAV prezidentui 
laiškas Pabaltijo tautų vardu, 
kurio tekstą čia spausdiname. 

Pone Prezidente, širdingai dė
kojame Jums už mums suteiktą 
garbę susitikti su Jumis. Pa
baltijo tautoms tai yra didelė 
moralinė parama. 

Kadangi Sovietų Sąjungos 
sandaroje nėra laisvų rinkimų, 
mus niekas negalėjo išrinkti 
atstovauti estus, latvius ir 
lietuvius Maskvoje. Tačiau 
labai daug estų, latvių ir 
lietuvių įgaliojo mus išreikšti 
padėką Jums ir taip pat 
Amerikos tautai, kad JAV iki 
šiol nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių neteisėto įjungimo. 

Didžiai gerbiamas Pone Prezi
dente, mes prašome Jus, kad per 
pasimatymus su ponu Generali
niu Sekretoriumi primintumėte 
tai, kad tai būtų asmeninė 
garbė Ponui Gorbačiovui ir 
kreditas Sovietų vyriausybei, 
kad tuojau būtų paskelbtas 
slaptas protokolas prie 1939 m. 
Hitlerio - Stalino Pakto, ir kad 
sovietai viešai atsisakytų nuo 
Stalino plėšikiškos politikos. 

Pasirašė: Lagle Parėk, Modris 
Plate, Nijolė Sadūnaitė, Anta
nas Terleckas. 

— Wash ing tone Atstovų 
rūmai priėmė 1989 metų 
biudžetą 1,1 trilijono dolerių 
sumai. Numatoma, kad ir 
Senatas priims be pakeitimų. 

— Londone prezidentą sutiko 
su garbės sargyba. Čia jis buvo 
priimtas karalienės Elzbietos, 
su kuria gėrė arbatą, ir vėliau 
painformavo savo talkininkę Bri
tanijos min. pirm. M.. Thatcher. 
Penktadienį prezidentas tarėsi su 
Japonijos premjeru Noboru 
Takeshita, o vėliau pasakė 
kalbą apie Vakarų-Rytų ryšius 
Guildhall salėje, dalyvaujant 
diplomatams. Po to tuoj išskrido 
į VVashingtoną. 

apgyvendinti kiekvieno krašto 
šeimose, o jei negalima, tai 
mokyklų bendrabučiuose. Šis 
susitarimas liečia tik gimanzijų 
mokinius. Šių mokinių skaičius 
negalės viršyti 1.500 mokinių. 
Kitas pasirašytas susitarimas 
įsteigti kraštuose kultūrinius in
formacinius centrus. Taip pat 
pasirašyta bendradarbiaut i 
moksliniuose tyrinėjimuose — 
kaip panaudoti branduolinę 
energiją taikingiems tikslams. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskvoje, kai tik išvyko 
prez. Reaganas, Kremliuje Gor
bačiovas priėmė taikos aktyvis
tų grupę, sudarytą iš daugelio 
kraštų. Jis jiems pasakė, jog 
nebus keičiama žmogaus teisių 
politika Sovietų Sąjungoje, ne
žiūrint prezidento Reagano rei
kalavimo. Gorbačiovas jiems 
pasakė, jog Reagano reikala
vimas leisti lygias teises buvo 
kišimasis į svetimos valstybės 
reikalus ir trūkumas takto. 
— Kremliuje paskutinės sesijos 
metu, kaip žurnalistams pasa
kojo Baltųjų rūmų štabo virši
n inkas Howard Baker jau 
skrendant į Londoną, Reaganas 
ir Gorbačiovas labai karštai 
ginčijosi ir kiekvienas liko prie 
savo nusistatymo. 

— Sovietų Sąjungos prez. 
Andrei Gromyko lydėjo prezi
dentą į aerodromą. Atsisveiki
nimo metu buvo grojami abu 
himnai. Kai „Air Force One" 
pakilo, Gromyko pakėlęs skry
bėlę ilgokai mojavo atsisvei
kindamas prezidentą. 

— Valstybės sekr. G. Shul
tzas sutarė su užsienio reikalų 
min. E. Shevardnadze vėl grei
tai susitikti, kad išlygintų 
esamus skirtumus Vidurinių 
Rytų taikos konferencijos 
klausimu. 

— Maskvos spaudoje dabar 
rašoma, kad Amerikoje yra lai
komi polit iniai ka l in ia i 
kalėjime, bet nesako priežasties 
už ką jie ten yra. Pavyzdžiui, 
Susan Rosenberg yra kalėjime 
už tai , kad padėjo bombas prie 
vyriausybės trijų pas ta tų 
Washingtone, o 1983 m. norėjo 
susprogdinti Kapi tol iaus 
rūmus. 

— Kremliaus atsisveikinimo 
metu Gorbačiovo žmona įteikė 
gėlių puokštę Nancy Reagan, o 
prezidentas pasakė, jog jis 
mano, kad „Gorbčiovai yra jų 
draugai". 

— Maskvos pašalintasis Ko
munistų partijos sekr. Boris 
Yeltsin dalyvaus partijos suva
žiavime, nes jį delegatu išrinko 
Karelijos sritis, kurią sovietai 
pagrobė iš Suomijos. Jis buvo 
pašalintas ir iš Politbiuro už kri
tikavimą komunistų partijos 
viršūnių antrąjį narį Ligačiovą, 
kuris kartais turi pavaduoti 
Gorbačiovą jam pavedus. 

— Genevoje Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių komisija 
priėmė rezoliuciją, kad būtų 
nubausti visi nacių karo laikų 
nusikaltėliai, kurie dar yra 
nenubausti. Rezoliucija buvo 
Amerikos delegacijos pasiūlyta, 
kurios iniciatore yra Izraelio 
vyriausybė. Vakarų Europos 
kraštai į šią rezoliuciją žiūri 
skeptiškai, o Bonos vyriausybė 
kreipėsi į VVashingtoną, kad iš 
viso šią rezoliuciją panaikintų. 

— Gvatemaloje buvo suimti 
šeši karininkai, kurie ruošėsi 
nuversti vyriausybę. 

KALENDORIUS 
Biržel io 4 d.: Kvir inas , 

Vincenta, Biržis. Vendrė. 
Birželio 5 d.: Bonifacas, Mar-

cija, Kontautas, Elvyra, Karilė. 
Birželio 6 d.: Norbertas. Kan-

dida. Tarnas. Mėta. Bogumilas. 
Biržel io 7 d.: Robertas, 

Paulina, Milda. Romantas. Juli
ja. Rita. Milvydas. 

ORAS 

Saule teka 5:18, leidžiasi 8:20. 
Temperatūra šeštadienį 69 L, 

sekmadienį 781., pirmadienį 84 
1. 
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DETROITO ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

„Pavasario saulė prašvito 
meiliai" ir jos spindulių apšvies
ti Detroito ateitininkai ir sve
čiai gegužės pirmą dieną rinkosi 
į Dievo Apvaizdos bažnyčią 
pasimelsti ir naujus organiza
cijos narius pagerbti. 

Šv. Mišias atnašavo parapijos 
klebonas kun. Kriščiūnevičius, 
kuris ir vėliavas pašventino ir 
įžodį priėmė. Pamokslo pra
džioje pasveikino visus susi
rinkusius ateitininkus, kurių 
gretos vėl papilnės naujais na
riais, ir kuriems šiandien bus 
pašventintos net dvi vėliavos. 
Šventės Mišios baigėsi geguži
nėmis pamaldomis. 

Po pamaldų, Detroito sen
draugių pirmininkė Janina 
Udrienė pravedė tolimesnes 
apeigas, pakviesdama karaliaus 
Mindaugo kuopos vėliavos 
krikšto tėvus užimti vietas. Jų 
buvo keturi. Vyresniesiems 
atstovavo Benediktas Neve-
rauskas ir dr. Marija Jan
kauskienė. Jie visiems gerai 
pažįstami: B. Neverauskas 
ilgametis sendraugių pirmi
ninkas, dr. M. Jankauskienė 
nesuskaitomus metus mokslei
vių globėja. Jaunimui atstovavo 
Danutė Petrusevičiūtė ir 
Paulius Gražulis. Abu pavyz
dingi organizacijos nar ia i . 
Vėliavą pakrikštijus, jaunųjų 
atei t ininkų globėja Birutė 
Bublienė perskaitė oficialų pra
nešimą, kuriame pažymima, 
kad Detroito jaunųjų atei
tininkų kuopa išsirinko Aušros 
Vartų vardą. Toliau pakvietė 
krikšto tėvus Janiną Udrienę ir 
dr. Romualdą Kriaučiūną prie 
kuopos naujos vėliavos. Šių 
dviejų asmenų įnašas į Jaunųjų 
ateitininkų sąjugną yra labai 
svarus ir reikšmingas. 

Mokytoja J. Udrienė dar prieš 
dešimtį metų perorganizavo 
jaunučių-jaunių vasaros 
stovyklą Dainavoje, tuo pra
dėjusi šių stovyklų renesansą. 
Jos sutelktomis gairėmis va
dovų paruošimui ir stovyklos 
pravedimui dar ir šiandien va
dovaujamasi. Tai tik vienas iš 
daugelio Janinos įnašų į ateiti
n inkų veiklą. Dr. R. 
Kriaučiūnas vadovavo pro
gramos komisijai ir suredagavo 
„JAS programos vadovą", ku
riuo dabar naudojasi beveik 
kiekviena JAS kuopa. J is taip 
pat buvo pirmasis JAS pirmi
ninkas, nustatęs Sąjungos veik
los gaires. Dabar nešiojama 
JAS emblema irgi jo projektas. 

Po vėliavų pašventinimo buvo 
iškilmingas įžodis. I studentus 
įstojo Andrius Gražulis ir Vytė 
Šnapšytė; į moksleivius — 
Liana Janušytė ir Dainytė 
Merkytė; į jaunuosius ateiti
ninkus — Tadas Baukys, Milda 
Bublytė ir Antai Žambo. Po 
įžodžio J. Udrienė visų vardu 
pasveikino naujus narius, pa
brėždama jų reikšmę organiza
cijoje: „Jūs esate kaip pavasario 
žiedai pilname gražume. Šian
dien jūs ypač puošiate mūsų or
ganizaciją, nes kai yra prie
auglio, yra gyvastingumo ir 
vilties". Toliau, visi dalyviai 
sukalbėjo ateitininkų Credo ir 
sugiedojo ateitininkų himną. 

Po iškilmingų apeigų visi rin
kosi į parapijos sveta inę 
tolimesnei programai. Čia 

vyravo linksma krikštynų 
nuotaika. Susėdus prie pava
sariškai papuoštų stalų, Janina 
Udrienė pasveikino visus susi
rinkusius ir pristatė šventės 
paskaitininką Viktorą Naką, 
atvykusį iš Washingtono, D.C. 
V. Nakas puikus pavyzdys ne 
tik Detroito jaunimui. Politinių 
mokslų bakalaurą įsigijo Michi-
gano u-te, o Washingtono u-te 
magistrą iš rusų ir sovietų is
torijos, dabar eina direktoriaus 
pareigas Washingtono Lietuvių 
Informacijos centre. Taip pat 
neatsilieka ir lietuviškame 
gyvenime. Už savo darbą šioje 
srityje buvo apdovanotas Kriau-
čeliūno premija. 

Paskaitos tema „Mūsų atei
tis". Prelegentas apžvelgė da
bartinį tautinį sąmoningumą, 
išeivijos lietuviuose. 

Priminė, kad ir Lietuvoje 
vyksta pasipriešinimas nu
tautėjimui, kuris sulaukė jau 
tarptautinio susidomėjimo. Pa
brėžė, kad turime daug herojų, 
kaip Sadūnaitę, Skuodį, Gied
raitį ir kt. Čionykščiam jau
nimui svarbu suprasti kokia 
pažanga jau padaryta Lietuvoje 
kovojant prieš komunizmą, kad 
galėtų suprasti tenykščią da
bartį. Siūlė jaunimui padisku
tuoti savo tautinį sąmo
ningumą, t.y., kodėl esu lietu
vis, nes nuo to pareis kaip sek
sis savo lietuviškumą toliau iš
laikyti. Nuo to priklausys ir toli
mesnės veiklos gairės. Prele-

Jaunieji ateitininkai Šeimos šventėje Detroite vaidina: ,Kaip pasveikinsim mamytes". 
Nuotr. G. Kr iauč iūn ienės 

gento mintys buvo šiltai priim
tos plojimu. 

Sekantis programos punktas 
— veiklos apžvalga. Moksleivių 
globėja dr. Marija Jankauskienė 
pranešė, kad MAS kuops antro
sios vėliavos mecenatas yra 
Juozas Miką, kur i s pa t s 
pasisiūlė vėliavą finansuoti, nes 
sena vėliava jau atgyvenus, 
reikia naujos. Prie vėliavos 
suprojektavimo prisidėjo Ramu
tė Petruševičienė. Šios moky
tojos meniniai gabumai ne tik 
Detroite žinomi. JAS programos 
vadovui ji paruošė visą rank
darbių skyrių jauniausiems fe
deracijos nariams. 

Atskirų sąjungų trumpą veik
los apžvalgą pateikė Linas Ud-
rys (studentų), Gytis Udrys ir 
dr. Marija Jankauskienė (moks
leivių), Audronė Navasaitytė ir 
Audra Ricci (jaunųjų). Per 
paskutinę apžvalgą pastebėta, 
kaip jaunųjų globėja Birutė 
Bublienė į veiklą įtraukė ir 
visus narių tėvus. Klausant 
visų metų veiklos tikrai galima 
džiaugtis kiek šis jaunimas per 
metus atliko. Po apžvalgos 
Birutė Bublienė gėlėmis apdo
vanojo Ramutę Petruševičienę 
už vėliavos suprojektavimą ir 
jos pasiuvimą, o Danutę Petru-
sevičiūtę už nuolatinę pagalbą 
šių metų veikloje. Danutė sek

dama lietuvišką krikšto tra
diciją^ jaunuosius pavaišino 
„kūmų pyragu". Tuo tarų, nauji 
studentai ir moksleiviai buvo 
apdovanoti knygomis. 

Meninę programos pirmą dalį 
atliko moksleiviai, deklamuo
dami M. Jankauskienės paruoš
tą Maironio eilėraščių pynę, 
akompanuojant Dariui Udriui. 
Po šios programos Darius Udrys 
supažindino susirinkusius su 
kuopos laikraštėlio Jaunimo 
Šauklys nauja laida. Laikraš
tėlio redaktorius Darius pa
aiškino, kaip jis surinko, ne tik 
veiklą atspindinčius straips
nelius, bet ir įdomios jaunimo 
kūrybos bei humoro. Antra da
lis — jaunųjų vaidinimėlis 
„Kaip pasveikinsim mamytes" 
(parašyta Ir. Regienės), paruoš
tas globėjos Birutės Bublienės. 
Jaunieji atvaizduodami įvairius 
gyvuliukus reporterei trumpu 
eilėraštuku pasakojančius savo 
planus. Po to visi ėmė po gėlę iš 
krepšelio, kurį la ikė trejų 
metukų Linutė Bublytė. Pasta
roji pyktelėjo, kad visi jos skin
tas gėles ima, trenkė krepšelį į 
grindis ir sušuko: „Ne! čia 
mano!" Šis nuklydimas nuo nu
statytos programos žiūrovams 
labai patiko. Tuo tarpu visi 
jaunieji savo mamytėms įteikė 
po gėlę. 

ĮSPŪDINGA METINE ŠVENTĖ 
Toronto ateitininkų metinė 

šventė, įvykusi gegužės 15 d., 
buvo pradėta šv. Mišiomis 
Prisikėlimo parapijoje. Or
ganizuotai su vėliavomis 
dalyvavo didelė grupė jaunučių 
su vadove Gabija Petrauskiene; 

dauskaitė; ji ir pristatė šios 
popietės prelegentą dr. J. Gir
nių. Paskaitininkas iškėlė a.a. 
prof. A. Maceiną, kaip turtingą 
ir šakotą asmenybę, kuris Dievo 
duotus talentus pilnai sunaudo
jo. Jis teigė, kad A. Maceina yra 

juos sekė jauniai, moksleiviai ir žinomas ir kaip teologas, ir kaip 
studentai. Tose pamaldose daly- poetas bei visuomenės veikėjas, 
vavo ir nemažai sendraugių iš 
abiejų lietuvių parapijų. Šv. Mi
šios buvo aukojamos už miru
sius ateitininkus. Drauge su To-
ronto-Mississauga sendraugių 

ne vien kaip filosofas. Nors Ma
ceinos žodingas stilius ne 
visiems lengvas skaityti, bet jis 
rašė lengvai ir vaizdžiai, 
palikdamas mums daug veika-

pirmininku V. Aušrotu atvyko lų. Jasmanto slapyvardžiu rašė 
ir svečias iš Bostono, prof. dr. J. ir poeziją, už kurią gavo lietuvių 
Girnius. 

Šv. Mišias koncelebravo 
Prisikėlimo par. klebonas Tėvas 
Augustinas, OFM, prelatas dr. 
J. Tadarauskas ir kun. B. Pa-
cevičius. Šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė Tėvas Liudas, 
OFM. Mišių skaitymus skaitė 
Rūta Girdauskaitė, Toronto sen
draugių valdybos narė. Aukas 
nešė sendraugių pirmininkas 
Vytautas Aušrotas ir du 
jaunučiai ateitininkai — Vilija 
Petrauskaitė ir R. Pranaitis. 
Giedojimui vadovavo muzikė 
Dalia Viskontienė. 

Nežiūrint lietingo oro, 3:00 
vai.p.p. visi rinkosi į Prisi
kėlimo parapijos salę, kur vyko 
a.a. prof. A. Maceinos minė
jimas. Į skoningai paruoštą 
sceną, sukalbėti maldą buvo 
pakviestas kun. J. StaŠkus, Lie
tuvos Kankinių parapijos kle
bonas ir kartu Toronto-Mis-
sissauga ateitininkų sendrau
gių dvasios vadas. 

Visai Šiai popietei sumaniai ir 
sklandžiai vadovavo Rūta Gir-

rašytojų draugijos premiją. 
Nors visi klausytojai įdėmiai 

klausėsi gerai paruoštos paskai
tos ir salėje buvo tyla, bet 
mikrofonas ne visada pasiek
davo klausytojus, toliau salėje 
sėdintiems buvo sunku viską iš
girsti. Dr. J. Girnius paskaitą 
užbaigė jautriu Jasmanto eilė
raščiu, ne vienam klausytojų 
nubraukdamas ašara. 

Programos meninėje dalyje 
buvo ses. Onutės Mikailaitės 
paruoštas prof. A. Maceinos eilė
raščių montažas, kurį gan įspū
dingai a t l iko s tuden ta i ir 
moksleiviai ateitininkai. Vytas 
Čuplinskas (SAS), apibūdino 
eilėraščių kryptį; skaitė: Indrė 
Čuplinskaitė (Toronto mokslei
vių ateitininkų globėja), Zita 
Prakapaitė, Dana Grajauskaitė, 
Dalia Tunaitytė, Julija Šukytė 
ir moksleivė Adriana Karkaitė. 
Iš Beethoveno bei Chopeno kū
rinių pianinu skambino talen
tinga moksleivė Daiva Baršaus-
kaitė. Ji moksleivių tarpe kuk
liai laikosi, o pas kanadiečius 
jau dabar skina laurus, laimė
dama įvairias pirmenybes. 

Padėkos žodį visų ateitininkų 
vardu tarė Toronto-Mississauga 
sendraugių p i rmin inkas V. 
Aušrotas. Minėjimas buvo baig
tas a te i t in inkų h imnu. Po 
minėjimo vyko draugiški pasi
kalbėjimai vaišinantis pyragais 
ir kavute. 

Ses . Margarita 

Margučius marginti pasiruošė Toronto jaunučiai . Iš k. 
Barakauskaitė ir L. Tamulaitytė. 

L. Puterytė , V. 

Po šios programos Janina 
Udrienė padėkojo visiems susi
rinkusiems, „kad savo daly
vavimu prisidėjo prie šventės 
nuotaikos", valdybos nariams ir 

globėjams, „kurios daug metų 
dirba su mūsų atžalynu be 
algos, su didele meile jaunimui 
ir savo organizacijai". Šia pro
ga įteikė po dovaną dr. M. 
Jankauskienei ir B. Bublienei. 

Kun. Kriščiūnevičiui sukal
bėjus maldą, visi sočiai gardžia
vosi vaišėmis, paruoštomis jau
nimo mamyčių. Jurinos Ru-
gienienės, Ginos Janušienės, 
Izabelės Korsakienės, Nijolės 
Lapšienės ir Rūtos Bražy-
tės-Ricci. Vaišinomės, svečia-
vomės, kol laikrodis priminė, 
kad laikas savų namų ieškoti. 
Baigėsi dar viena turininga 
Detroito ateitinnkų šeimos 
šventė, kuri praėjo labai jau
kiai, organizuotai ir sklandžiai. 
O už visą šventės eigą, nuo 
gražiai paruoštų įvadų ir prele
gento kvietimo, iki meniškų 
programų atspausdinimo, atsa
kinga ta pati, kuri bet kokį 
darbą atlieka kruopščiai, kūry
bingai ir punktualiai. Ji nesi
veržia į pirmąsias eiles, tačiau 
savo nucšudžiu ir nuosekliu 
darbu praturtina ateitininkų or
ganizaciją jau eilė metų. Tai 
Detroito ateitininkų sendraugių 
pirmininkė Janina Udrienė, 

• kuriai priklauso mūsų didelė 
padėka ir pagarba. 

DR. JAMES V. HUOSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71st St. 

4344)201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamHy Me<Jlc«l Clinic 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 60439 
Priklauso. Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 257-2285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Hat 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. UNAS A. SIORYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W Uthuanlan Plaza Court 
Tai . 925-6288 

Ofs. t a i . 586-3166; namų 381-3772 

OR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Street 
Vai : pirm., ant r . ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė 

DR. E0MUN0 L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
antr ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 va). 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympu Fields, III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm . antr , ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v v. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067: arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
* GYDYTOJA iR CHIRURGĖ 

SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 
EMOCINĖS LIGOS 

CPAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALY8Ė - AKIŲ LIGOS 

2655 W 69 St 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v. p.p.; treč 12-2 v p.p. 
penkt: 1-3 v. p.p. 
3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr.. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . . Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto t e l . RE 7-1168: 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 5-0346; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12-6 penkt 10-12. 1-6 

DR. VIUJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chiropractlc — 
5522 S. WoH Rd . 

Vtfestern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

m. 
Kab. tel, 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. , 
- Chicago, III. 60652 
Pirm , antr., ketv ir penkt. 

pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

. Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
. Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm., antr. ketv ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 South west Highway 
Palos Heights, III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 3 6 1 0 2 2 2 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Va! antr 1-4 v p p ir ketv. 2-5 v p.p 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto ta i . 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St.. Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v 

I 



Realybė: 

BOLŠEVIKINĖS 
MOKYKLOS AUKLĖTINIAI 

Nereikia daug aiškinti, kad 
šiandien Lietuvoje sunkiausios 
ir pavojingiausios pareigos yra 
kunigų, o po jų mokytojų. Kuni
gų ir mokytojų pašaukimas 
auklėti, dorinti jaunimą. Kuni
gai, kaip žinome, atskirti nuo 
jaunimo, iš mokyklų išvaryti. 
Lieka mokytojai. Geras moky
tojas gali atlikti auklėtojo parei
gas ne blogiau kaip kunigas. 
Yra ten ir šiandien tokių tylių 
pasišventėlių, kurie ir labai 
nepalankiomis sąlygomis, 
rizikuodami netekti darbo 
atlieka savo pareigas pasi
gėrėtinai, sugeba apeiti partijos 
ar Maskvos išleistus potvarkius 
ir jaunimo nežaloja. Išauga ir 
ten gražaus, daug žadančio 
jaunimo. Deja, kartais tenka 
nusivilti. Ne visi mokytojai 
išlieka savo pašaukimo aukš
tumoj, ne visi ir auklėtiniai 
palaima Lietuvai ar žmonijai. 

Kai skaitoma LKB Kroniką, 
Aušrą ar kitus pogrindžio leidi
nius ir juose aprašomą tikėji
mo persekiojimą, prievarta 
varomą jaunimą į ateistinius 
būrelius, liūdna ir skaudu, kad 
tai daroma lietuvių mokytojų 
rankomis. Vadinas okupantas 
savo pasiekė. Retkarčiais 
sutinkam iš anapus atvykusius 
bolševikinės mokyklos auklė
tinius jau su labai skirtingu 
moralės supratimu ir elgesiu. 
Negalima būtų pasakyti, kad 
tai mus džiugintų. Kurie dar 
gerai prisimenam nepriklau
somos Lietuvos laikų mokyklą, 
tai ji buvo mums tarsi šventovė. 
Išjos išeidavo jaunuoliai ne tik 
praturtinti žiniomis, paruošti 
profesijai, pasirengę dirbti atsi
kūrusiai Lietuvai, bet ir mo
raliai sustiprėję, daugiau ar ma
žiau nusimetę negeistinų cha
rakterio bruožų. Suprantama ir 
kodėl: j mokytojų profesiją 
veržėsi idealistiškai nusiteikusi 
inteligentijos dalis. Mes jais di-
džiavomės. Ar taip galima 
pasakyti apie šiandienę mokyk
lą mūsų orangioj paliktoj tėviš
kėj? Kartais tenka suabejoti. 

Džiaugiamės, kad vienam 
kitam pavyksta atvykti į šį 
kraštą, juos mielai priimam, 
sudarom sąlygas įsikurti, pradė
ti naują gyvenimą. Tik ar ne per 
daug pasakyta, kad tikrai visais 
džiaugiamės. Teisybė, nemaža 
naujų ateivių rodo gražų pavyz
dį ir mums. kaip reikia kovoti ir 
dirbti Lietuvos labui. Tokie 
tenai daugiau ar mažiau yra 
pakelę okupanto ir jo tarnų 
brutalumą, buvo persekiojami 
tik todėl, kad buvo ir norėjo būti 
gerais lietuviais, naudotis pri
gimta žmogaus teise laisvai 
išpažinti ir praktikuoti savo 
tikėjimą ar ginti lietuvišką žodį. 
Deja, teko sutikti, pažinti, išsi
kalbėti ir su labai nepanašiais 
į pirmuosius. Tai jau sovietinės 
mokyklos suformuotas, perdirb
tas žmogus, bolševikinis pro
duktas. Tokių pasitaiko ir tarp 
tų. kurie ne vien mus vizituoja 
svečių teisėmis, bet ir pastoviai 
emigruoja, čia įsikuria. 

Tie antrieji turi visai skir
tingą moralės supratimą. 
Neturėję jokio religinio pamu
šalo ar auklėjimo, daugiau ar 
mažiau panašūs į Landsbergio 
- Lapinsko „Šventojo narvo" 
pjesėj sukurtą, scenoj parodytą 
žmogų — automatą, galimą tik 
total is t inėj sistemoj, ne
galvojantį, vykdantį t ik 
įsakymus iš aukščiau, o atsi
dūrusį laisvame krašte, besi
stengiantį bet kuriom priemo
nėm, kad ir nemoraliausiom, 

susikurti geresnį gyvenimą, net 
kito sąskaiton. Toks žmogus, 
gyvenantis tik biologiniu gyve
nimu, neturi nei mažiausios 
atsakomybės prieš humaniš
kumą, panašus į tą, kuris kar
tu iš tos pačios motinos gimusį 
brolį nustumia, neleidžia priei
ti prie lovio. Reikia pavyzdžių? 
Jų jau yra. 

Gal labiausiai įstrigęs atsi
tikimas neseniai buvo Chicagoj, 
viena gera, inteligentiška, kukli 
moteris, prieš porą metų at
vykusi iš Lietuvos čia sunkiai 
dirba, per dienas slaugo li
gonius, vakarais, šventadieniais 
eina plauti indus, dirba kitus 
sunkius juodus darbus, jokių 
privilegijų nereikalauja, o su
taupąs siunčia, šelpia pasiliku
sius Lietuvoje gimines, draugus. 
Sutaupius didesnę sumą 
sužinojo, kad jos „draugės", 
tokios pat nesenos ateivės iš Lie
tuvos, suaugęs sūnus, turįs 
neblogą tarnybą žinomoj lietu
viškoj finansinėj institucijoj, 
važiuoja į Lietuvą. Paprašė 
nuvežti pinigus jos sūnui Vil
niuje, susitikti dolerinėj krau
tuvėj ir pinigus jam perleisti. 
Keliautojas mielai sutiko. 

Praėjo pusė metų. „Draugės" 
sūnus seniai grįžo iš Vilniaus, 
bet anas sūnus iki šiol dar jokių 
pinigų negavo, niekas jam ne
skambino. „Draugė" kažkur 
dingo. Niekas nežino apie ją. 
Nuskriaustoji moteris surado, 
kur tas sūnelis dirba. Ar į jį 
kreipėsi, prašė paaiškinimo, 
nežinom, bet ji kai kam pasi
skundė netikėdama tuo, kas 
atsitiko. Bet tuo nepasibaigė: 
dabarjaunuolispatsnetik kad 
nesiteisina, nežada grąžinti 
pinigus ar kaip kitaip su
tvarkyti reikalą, bet anai mo
teriškei skambina ir ją plūsta, 
koneveikia bjauriausiais žo
džiais, kurių nerasi žodyne, 
kurių negalima pakartoti ir 
šiose eilutėse. To dar negana: 
grasina susidoroti ir su ja, ir pa
kenkti, įskųsti jos sūnų Lie
tuvoje. Ir už ką? Tik todėl, kad 
toji nelaimingoji moteris buvo 
per daug gera, pasitikėjo per 
mažai pažįstamais, buvo nepa
tyrusi ir naivi . Ar tokių 
jaunuolių, kurių sąžinėj gali 
t i lpti dvigubo nus ika l t imo 
žaltys, mūsų eilėse yra ir 
daugiau? Tokių bent iš anks
čiau atvykusių į šį kraštą tau
tiečių neteko sutikti. Jie atvyko 
kaip politiniai pabėgėliai, trem
tiniai ar buvę kaliniai. Vieni ki
tais pasitikėjo, vienas kitam 
stengėsi padėti, nesikratė jokio 
darbo, nebuvo niekam našta. 
Tai pastebėjo ir amerikiečiai, ir 
dabartiniai mūsų ateiviai lai
komi vienais pavyzdingiausių 
piliečių. Deja, kas bus, jei 
daugiau bus tokių ateivių, kaip 
čia aprašytasis? Ar jis labai 
gražiai atestuos naujus išeivius 
iš Lietuvos, kurie čia atvyksta 
jau ne kaip tremtiniai, bet tik 
geresnio gyvenimo ieškodami. 
Štai kur bolševikinio, ateistinio 
auklėjimo produktas, „naujas" 
sovietinis žmogus. Sunku pa
tikėti, kad tokių individų, išėju
sių mokslus Lietuvoje, tenka su
tikti, kurie čia nemoraliausiom 
priemonėm nori greičiausiai 
pralobti, kitą savo tautietį 
išnaudoti, kruvinu prakaitu 
uždirbtą geros moters pinigą 
išvilioti ir paskui kaip galima 
labiau ją įžeisti, įskaudinti. 
Gaila, kad tenka ir tokius liūd
nus dalykus minėti. Bet gal tai 
bus paskutinis? 

č.g. 

ingį* 
Rimties valandėlei 

PRASMINGAS BIRŽELIS 

Kristaus Kūno šventė nepriklausomybes laikais Lietuvoje buvo švenčiama labai iškilmingai, buvo 
ruošiamos gražios procesijos miestų ir miesteliu gatvėmis, laukais. Nuotraukoj tokia procesija 

Petro arkikatedros per visa Laisvės alėją iki įgulos bažnyčios. Kaune nuo §v. 

KITATAUČIŲ DĖMESYS LIETUVIŲ 
LIAUDIES DAINAI IR ŠOKIUI 

Kur begyventų l ietuvis, 
pavergtojoje Tėvynėje ar 
išeivijos tremtyje, jį visada 
jaudino ir jaudina lietuvių 
liaudies daina, tautinis šokis, 
kanklių arba kurių nors kitų 
l ie tuvių l iaudies muzikos 
instrumentų garsai. Tokiomis 
ak imirkomis pajaučiamas 
ypatingai stiprus ryšys su visa 
mūsų tauta — dabar gyvenan
čiais ir su mūsų proseneliais, 
seniai nuėjusiais į amžinybę. Iš 
amžių glūdumos mus pasiekęs 
lietuvių liaudies menas, įvairios 
jo pas i re iškimo formos ir 
tautosaka visada gaivina mūsų 
dvasią ir stiprina ryžtą daryti 
viską, kad l ie tuvių tauta 
gyvuotų amžiais. Tokia yra didi 
l ie tuvių l iaudies dvasinės 
kūrybos gal ia . J i jungia 
praėjusias, esančias ir būsimas 
mūsų tautos kartas. 

Mes su dideliu susidomėjimu 
laukiame VIII laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventės, 
kuri įvyks liepos 2-3 dienomis 
Hamiltone, Kanadoje. Tai iš 
tiesų bus didelis įvykis mūsų 
išeivijos kultūriniame gyveni
me. Toji graži šventė taip pat 
bus lyg savotiškas egzaminas 
mums visiems patikrinti, kiek 
stipri yra mumyse lietuviškoji 
dvasia. Abejingumas tai šventei 
yra tolygus abejingumui ir 
visoms kitoms mūsų tautos 
dvasinėms ir ku l tū r inėms 
vertybėms. 

Pavergtoje Lietuvoje visada 
buvo ir yra didelis dėmesys 
lietuvių liaudies dainų ir šokių 
ansambliams, šiuo metu gau
siems folkloriniams ansamb
liams, etnografiniam teatrui, 
kaimo kapeloms, dainų ir tau-

VYTAUTAS SKUODIS 

tinių šokių šventėms ir kitoms 
panašioms liaudies dvasinės 
kūrybos išraiškoms. Visą tai ten 
dabar suvokiama kaip priemonė 
išsaugoti ir stiprinti lietu
viškąją tautinę dvasią, kaip 
pasipriešinimo tautinei 
niveliacijai forma. Pavergėjui 
negalint viso to uždrausti, jis 
savo propagandos priemonėmis 
stengiasi įrodyti, jog toks platus 
liaudies dvasinės kūrybos pasi
reiškimas yra įmanomas tiktai 
socializme ir. kad šokiu ir daina 
lietuvių tauta taip pat išreiškia 
savo palankumą ir pritarimą 
sovietinei santvarkai ir režimui. 

Lietuvių liaudies dvasinės kū
rybos svarbi ypatybė yra, kad ji 
tarsi magnetas į save patraukia 
daugelio kitataučių dėmesį. 
Aukštai jų yra vertinami 
pavergtojoje Lietuvoje esantys 
liaudies meno kolektyvai. Toji 
lietuvių liaudies kūryba turi 
daug draugų ir Vakarų pasauly
je. Ją reprezentuoja ir išeivijoje 
esantys gausūs meniniai kolek
tyvai. 

Argentinoje, Rosario mieste, 
kun. Margio vadovaujamoje lie
tuviškos parapijos mokykloje 
veikia lietuviškų tautinių šokių 
ratelis, kurio šokėjai ir pats to 
ratelio vadovas yra nelietuviai. 
o argentiniečiai. 

Didelio dėmesio ir pagarbos 
yra vertas lietuviškai dainuo
jantis olandų kvartetas iš Ams
terdamo, kuris jau du kartus 
yra lankęsis ir Chicagoje. Šio 
kvarteto įkūrimo iniciatoriumi 
buvo iš Lietuvos atvykęs 
Isaakas Kaplanas. Kvarteto 
DAINA organizatorius -- Jan 

Sleumer, o meninis vadovas — 
Paul De Boer. Šiuo metu šis 
kvar te tas savo repertuarą 
plečia, atlikdamas taip pat ir 
latvių bei estų dainas jų ori
ginalia kalba. 

Trumpai apsilankęs Šveicari
joje sužinojau čia esant lietuvių 
tautinių šokių grupę, pasiva
dinusią „Viltimi", kuri egzis
tuoja jau 28 metus. „Viltyje" 
nėra nei vieno šokėjo lietuvio, 
lietuvės. Visi jie yra šveicarai. 
Šios meninės grupės įkūrėja, 
vadovė, jos siela ir širdis yra 
Joana Stasiulienė. Tiktai jos 
dėka „Vilties" ansamblis pa
siekė aukšto meninio lygio ir 
tapo Šveicarijoje plačiai žinomu. 
Šis šveicarų būrys, daugelį 
metų taip gražiai reprezentuo
jant is Lietuvą, koncertavo 
daugelyje Šveicarijos vietų. Jis 
taip pat dalyvavo lietuviškuose 
renginiuose Vakarų Vokietijoje, 
Italijoj ir Austrijoj. Apie „Vil
ties" šokėjus rašė Šveicari
jos spauda. Jų pasirodymai ne 
kartą buvo matomi ir per Švei
carijos televiziją. 

1986 metų rugsėjo mėnesį 
Ciuriche įvyko tradicinis 
tautinių šokių festivalis. Jame 
„Vilties" šokėjai pasirodė ir 
su savo jaunučių grupe, kuri 
pasivadinusi „Naujoji viltis". 
Jauniausiajam šios grupės 
šokėjui tada buvo tiktai 4 metu
kai, o vyriausiajam aštuoneri. 
Entuziastingi šių „lietuviukų" 
mokytojai ir globėjai, lietuviško
jo liaudies meno gerbėjai yra 
Ursula Sigg ir Andreas ir Chris-
tiane Bruderer. Jie ir patys yra 
„Vilties" veteranai. O Ryszard 
Bartosik „Viltyje" šoka jau 28 
metus. To festivalio atidary-

Kiekvienas turime atvejų, 
kad neįmanoma žodžiais išreikš
ti tai, ką suprantame protu, ką 
jaučiame, kaip sakoma širdyje. 
Vienas iš tokių atvejų yra tai, 
ką norime išreikšti birželio 
mėnesį. Katalikams yra tra
dicija šį mėnesį skirti Jėzaus šir
dies garbinimui. Tuo sakome, 
kad žmonės širdį yra pasirinkę 
simbolu įvairių savo jausmų. Iš 
tikrųjų norime pagarbinti Kris
taus ne širdį, bet tą meilę, kurią 
jis yra parodęs žmonėms. Paties 
Kristaus žodžiais, nėra didesnės 
meilės, kaip atiduoti už ką nors 
gyvybę. (Jon. 15,13). Jėzus yra 
parodęs tokią meilę mums. Jis 
nesigynė prieš neteisingus kal
tinimus, paskelbtajam mirties 
sprendimą tų žmonių, kuriuos 
išgelbėti buvo atėjęs numirti. 
Žmonės, kurie suprato šio 
įvykio prasmę ir vertę žmogui, 
apie tai yra parašę daugybę pro
zos ir poezijos. Daugybę todėl, 
kad neįmanoma žodžiu pasakyti 
tai, ką žmogus supranta protu, 
ką jaučia mąstydamas apie šią 
Jėzaus auką. 

Kalbant tokia tema savaime 

mo eisenoje pagrindinėmis Ciu
richo gatvėmis, pirmieji ėjo 
„Vilties" ir „Naujosios vil
t ies" šokėjai. Jie, nešdami 
aukš ta i iškeltą užrašą 

,,Litauen", atkreipė į save 
ypatingą žiūrovų dėmesį, Šioje 
eisenoje mažieji, lietuviškais 
tautiniais rūbeliais-apsirengę 
šveicariukai, su pasididžiavimu 
vienas kitam sakė: „Matai, kaip 
į mus — lietuvius visi žiūri!" 

Deja, aš negalėjau sutikti J. 
Stasiulienės, jai nuoširdžiai pa
dėkoti užjos tokį kilnų, pasiau
kojantį ir nuoširdų darbą, lietu
vių liaudies meno priemonėmis 
taip gražiai garsinant Lietuvos 
vardą pasaulyje. Lai ši mano 
apybraiža bus J. Stasiulienės 
priimta kaip padėka Jai pačios 
Lietuvos. 

Esu įsi t ikinęs jog visi 
„Vilties" šokėjai, daugumoje 
baigę universitetus arba dar 
tebestudijuojantys yra tikri 
mūsų tautos ir Lietuvos drau
gai. Kitaip nepaaiškinsi jų at
sidavimo lietuvių liaudies 
šokiui, muzikai ir dainai. 

Štai ką gali padaryti tiktai 
vienas, tautiškai susipratęs 
žmogus Joanos Stasiulienės as
menyje, gyvenančios viename iš 
didžiausių Europos miestų, 
kuriame iš viso yra tiktai... 
keturi lietuviai. 

Būtų labai gera jeigu Joana 
Stasiulienė galėtų atvykti į 
pasaulio lietuvių tautinių šokių 
šventę Hamiltone. Būtų dar 
geriau jeigu ją galėtų atlydėti ir 

„Vilties" šokėjai — šveicariškie
ji „lietuviai". 

dera atsiminti, kad šį birželu 
mėnesį taip pat švenčiami 
dieną, skirtą pagarbinti Kris
taus kūną ir kraują. Garbiname 
Kristų su mumis pasilikusį tuo 
būdu, kurį vadiname Eucharis
tija. Visi kriškčionys žino, ką 
šiuo žodžiu vadiname. Tai taip 
pat vienas iš nepaprastų būdų, 
kuriuo Jėzus parodo savo meilę 
mums. Ne vienam yra per 
sunku tikėti, kad tai būtų tiesa, 
kad Eucharistijoje Kristus yra 
su mumis tokiu būdu, kad su juo 
susivienyti galime matomu ir 
jaučiamu būdu, priimdami jį į 
save. Tai ir vėl atvejis, kad 
sunku išreikšti žodžiu tai, ką 
tikime. Susivienijame su Kris
tum taip, kad jis yra mumyse ir 
mes jame. 

Iš daugybės atvejų, kaip ir ką 
ne vienas žmogus patyrė, pergy
veno iš šio sutapimo su Kris
tum, verta dažnai prisiminti ir 
atjausti įvykį su Saulium, 
vėliau apaštalu Paulium. Jo 
pergyvenimas vaizdingai 
atpasakotas Apaštalų darbų 
knygos devintame skyriuje. 
Karštai tikintis žydas, fanatiš
kas antikrikščionis, Kristaus 
sekėjams daug blogo padaręs 
Jeruzalėje ir plačioje apylinkėje, 
gavo iš Sinagogos vyresniųjų 
raštu leidimą vykti į Damaską 
ir ten krikščionis suiminėti ir 
atiduoti teismui. Kelyje Saulių 
ištiko tokia šviesa, kad jis puolė 
ant žemės, apako ir išgirdo 
balsą: Sauliau, Sauliau, kam 
mane persekioji? Saulius tarė: 
Kas tu, Viešpatie? Balsas 
atsakė: Aš Jėzus, kurį tu 
persekioji... Drebėdamas ir nu
stebęs Saulius klausė: Viešpa
tie, ko nori, kad daryčiau? 
Balsas liepė keltis ir eiti į 
Damaską, kur bus pasakyta, ką 
toliau daryti. Jį lydėjusieji 
paėmę už rankų aklą vedė į 
Damasko miestą. Tuo pačiu me
tu ten krikščioniui Ananijui bu
vo regėjime pasakyta Saulių su
rasti. Ananijas Saulių surado, 
jam pasisakė savo regėjimą. 
Saulių pamokęs uždėjo ant jo 
rankas, pakrikštijo. Cia pat 
Saulius atgavo regėjimą ir nuo 
tos valandos visų nustebimui jis 
tapo nenuilstančiu Kristaus 
skelbėju. 

Šis įvykis su Saulium patvir
tina mūsų artimumą su Kris
tum labiau už daugybės krikš
čionių pergyvenimus. Kris
tus su žmonėmis, ypač su tikin
čiaisiais krikščionimis, yra vie-
ningesnis, negu mes paprastai 
galvojame ir ne vienas, apie tai 
galvodamas, suabejoja Kristaus 
tokiu artimu — sutapimu su 
žmonėmis. 0 žmonės, kurie apie 
save yra net didelės nuomonės, 
per mažai save ver t ina 

(Nukelta į 4 psl.) 

... IR ATLEISK MUMS, 
VIEŠPATIE 

ALGIMANTAS IP. RASTINIS 

Mūsų politikai dažnai cituoja buvusi bent viena rusų sutartis 
rusų sutart is . Asmeniškai su kaimynais, kurios jie, bet 
patarčiau ateities politikams ir 
valstybininkams niekad nesira-
šyti sutarčių su rusais. Man 
būtų labai įdomu žinoti, ar yra 

kada istorijoje būtų laikęsi 
tada, kai jie turėjo galią ją 
sulaužyti. 

Jonas Aistis 

13 
Bet kur surasi, kur suieškosi ir kaip pakeisi visa 

tai, kas įvyko? Kaip dažnai žmogus yra bejėgis 
atpažinęs savo elgesį, savo klaidas ir savuosius suge
bėjimus būti nežmogišku.... 

Išvargę, pritrenkti vakaro įvykių, palūžę nuo savo 
pačių pergyvenimų, jie grįžo atgal. Ir čia pat pr;e naujų 
ir taip gražių namų slenksčio, prie tų tamsiu kraujo 
dėmių Petras Vaičiūnas kreipėsi į savo Danutę... 

— Eikime iš čia Danut... Laimės mes čia niekada 
neturėsime... 

— Ką tu, Vaičiūnai, — įsikišo gydytojas Pet
kevičius, — aš tylėsiu, kaip antkapio akmuo. Ne tavo 
vieno kaltė... 

— Neramink, daktare... Aš žinau, jūs tylėsite, bet 
ar bus Čia, — Vaičiūnas sugniaužta kumštimi paliečia 
savo krūtinę, — ar bus čia tylu? Ar neskambės dieną 
ir naktį prakeikimo žodžiai „kam šauti, kam?" 

Gydytojas Petkevičius nesurado atsakymo Žmo
gaus gyvenime dažnai yra valandų, kurios visiems 
laikams pakeičia likimo kryptį ir kurios visiems 
laikams kruvinais pėdsakais įsirėžia širdin. 

Gyvenime viskas keičiasi. Jei šiandien aplankysi 
Degsnius — vargu ar beatpažinsi. Išdygo nauji, pras
tesni ir geresni namukai, padidėjo sovchozo pastatų 
skaičius. Ir kelias iš Pakulėnų į Degsnius dabar ge
resnis: metų bėgyje buvo ištiesintos kelios kreivės, at
naujinta kelio danga. 

Senasis Viržys vis dar čiurlena, raito savo kilpas, 
tačiau nebe toks vandeningas ir įžūlus. 

Ant kalvos... Ant kalvos, kurią kadaise vadino 
Vaičiūnų kiemu. įsitaisė girininkas. Jau keli metai iš 
storų pušų suręstą namą puošia pjaustyto medžio iška
ba „Raudonės girininkija". 

Ką gi dar galima atpažinti Degsniuose? Ach. be
je... Daugėlų koplytėlę. Ji dar labiau apiplukusi. vėjo 
ir lietaus nugairinta, bet vis dar stovi ir vis dar pra
šviesėja, jei saulės spinduliai ima ją glamonėti. 

Apie ją tik sumažėjo pušelių skaičius ir tas menkas 
lopas žemes, ant kurio ji stovi, pasidarė irgi mažesnis. 
Sovchozo traktoriai ardami nesilaiko ribų ir kiekvie-
neriais metais vis daugiau koplytėlės aplinkos paverčia 
dirva. 

Koplytėlėje nebėra ir paveikslų. Ji visai tuščia, iš
skyrus didelį, juoda kryžių, kabantį altoriaus vietoje. 
Kokios tai Degsnių moterėlės vis dar iššluoja koplyčią 
ir kartas nuo karto pakabina kokį vainiką ar padeda 
gėlių puokštę ant senojo kryžiaus. 

Vieną kartą į metus, dažniausiai pavasarį apie 
Velykas, iš Pakulėnų autobusu atvažiuoja dvi moterys. 

Abi aukštos, lieknos ir matyti miestietės. Viena — dar 
nesena, bet jau pagyvenusi, labai dailaus, rimto veido, 
su keliomis žilomis plaukų sruogomis, išdidžia eisena 
ir gražiomis liūdnomis akimis. Kita — jauna, graži 
mergina, dailiai apsirengusi, lanksčia eisena, panaši 
į stirną. Jose nesunku atpažinti motiną ir dukterį. 

Jos išlipa iš autobuso ir pamažu, pasivaikščiodamos 
nueina koplytėlės link. 

Jaunoji domisi viskuo: ir naujais namukais, ir 
žaliomis pušelėmis, ir ta kalva prie Viržio kranto. 
Motina atsakinėja rimtai, tyliu, švelniu balsu ir 
kiekvieną kartą jos gražiose akyse sužvilga ašaros. 

Dukra, ta linksma, jaunyste trykštanti stirna, 
įsikimba motinai į parankę, čiauška, ramina ją ir kar
tas nuo karto glosto dailią motinos ranką. 

Jos užeina ir senojon koplytėlėn, susikaupusios pa
stovi prieš juodąjį kryžių. 

Ir jei kas nors tuo pačiu metu užklystų į koplytėlę 
ir galėtų įsiklausyti, ką tyliai šnabžda virpančios mo
tinos lūpos — aiškiai išgirstų keistos priesaikos ar 
maldos žodžius: 

... jei tu dar gyvas, tegu žaliosios girios ir toliau 
lieka tavo taikingais namais, tegu vyturėlio daina 
kiekvieną kartą kalba tau apie gilią, sopulingą ir be-
viltę meilę moters, kurios dukrai tavo rankomis buvo 
grąžintas gyvenimas. 

Jei tavęs nebėra gyvųjų tarpe — tebūnie tau lengva 
Lietuvos miško velėna! 

Sveika Marija, mūsų žaliųjų girių Karaliene... 

(Pabaiga) 
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HORIZONTAI 
Žvilgsnis į naująjį 

Lietuvių centrą 

Gegužės 25 d. buvom nuvažia
vę į Lemonto miestelio apylin
kes pasižiūrėti ten perkamų bu
vusių De Andreis seminarijos 
patalpų, kuriose steigiamas Pa
saulio lietuvių centras. Iš Chi-
cagos Gage Parko Lemontas 
galbūt pasiekiamas per 3 0 4 0 
minučių. Tačiau mums dėl auto
mobilių spūsties, susidariusios 
ryšium su įvykusia avarija Ste-
vensono greitkelyje, iš jo iš
sukus į La Grange kelią, teko 
kiek paklaidžioti. Todėl kelionė 
į Pasaulio lietuvių centrą mums 
užtruko daugiau nei valandą. 
Važiuodami pro Lemonto mies
telio apylinkes matėm nemažai 
statomų naujų namų. Tai buvo 
ženklas, kad miestelio apy
linkės auga i r plečiasi. 

Pats Pasaulio lietuvių centras 
su bažnyčia stovi žalių laukų 
platybėje, vėlyvojo pavasario 
saulės nušviestas. Mus pasitin
ka Lito paskirtasis to didžiulio 
pastato — būsimo Pasaulio lie
tuvių centro administratorius 
Bronius Nainys . Rašt inėje , 
įsikūrusioje tame sparne, kur 
seniau buvo seminarijos įstai
gos, sienoje pakabintas anks
čiau Lito numatyto pirkti di
džiulio objekto planas, į kurį 
įeina 232 akrų žemės plotas su 
seminarijos rūmais . Je i šis 
pirkinys būtų pasilikęs Lito 
rankose, tai Litas būtų vykdęs 
užsimotą projektą, apie kurį jau 
buvo rašyta i r lietuvių spaudo
je. Būtent, pastatęs apie tūks
tantį įvairaus tipo namų ir iš jų 
gal b ū t ų i š a u g ę s nau j a s , 
lietuvių apgyventas Marąuette 
P a r k a s . Tačiau a r t a i dėl 
kapitalo stokos, ar dalinai ir dėl 
menko lietuvių susidomėjimo 
Litas šio projekto atsisakė ir 
žemę pardavė kitam rangovui, 
ne lietuviui. 

Pardavus šią žemę, Lito žinio
je pasiliko seminarijos rūmai ir 
juos supantis 14 akrų šėmės plo
tas. Lito vadovybė jau iš anks
to buvo numačiusi, kad buv. 
seminarijos rūmai labai t iktų 
naujam Pasaulio Lietuvių cen
trui, nes pietvakariniuose ir 
vakariniuose Chicagos prie
miesčiuose j au gyvena nemažai 
lietuvių, ir jų skaičius kiekvie
ną mėnesį didėja. Tad Litas ir 
pasiūlė Lemonto bei apylinkių 
lietuviams pirkti už vieną mili

joną dolerių buv. seminarijos rū
mus i r juos supant į 14 a k r ų že
mės plotą. 

Konkrečiai šiuo pirkiniu, ku
ris jau buvo išskirtas iš pradinio 
milžiniško projekto, apylinkės 
lietuviai, ypač jaunesnės šei
mos, susidomėjo šių metų anks
tyvą pavasarį. Įvyko iniciatorių 
sušauktas posėdis, išr inkta lai
kinoji valdyba bei taryba, pra
džiai sur ink t i pirmieji 100,000 
dol. Iki š.m. liepos 1 d. pasiryž
ta sutelkti 300,000 dol. Gegužės 
24 d. New Yorke buvo pasirašy
ta su Litu seminarijos pas ta tų 
pirkimo sutar t i s , kurios gali 
būti a t s i sakyta tuo atveju, jei 
nepavyktų pakankamos sumos 
pinigų sutelkt i . 

K a i p c e n t r a s i š s i l a ikys? 

De Andreis dvasinės semina
rijos rūmai , dabar jau supami 
vešliai suaugusių medžių ir 
krūmų, buvo pastatyt i 1963 m. 
su visais, galima drąsiai teigti , 
moderniais įrengimais. Pasta
tas t u r i apie 125,000 kvadrati
nių pėdų naudojamo ploto, du su 
puse kar to daugiau, negu Chi
cagos J aun imo centras. Kol Br. 
Nainio vedami apėjom visą PLC 
vidų, užtrukom vieną valandą ir 
30 minučių, niekur ilgiau nesu
stodami. 

Pagrindinė vieta čia a t i t eks 
Lemonto lietuvių katalikų misi
jai, k u r gegužės 8 d., dar rūmų 
nenupirkus, buvo atlaikytos pir
mos lietuviškos Mišios. Čia 
ankstyvesniųjų savininkų — Šv. 
Vincento vienuolių — pal ik ta 
p a l y g i n u s m o d e r n a u s 
architektūrinio braižo bažnyčia, 
ta lpinant i apie 300 žmonių. 
Salia bažnyčios bus įrengtos 
patalpos ir klebonui gyventi. 
Lietuvių misijos plotas užims 
apie 6,000 kv. pėdų ir už jį 
nuomą m o k ė s mis i jos 
komitetas. 

Rūmuose y ra būrys didelių 
kambarių klasėms. Nuo šio ru
dens čia patogiai įsikurs Lemon
to Maironio vardo lit. mokykla 
ir Montessori vaikų darželis. 
Reikia t ikėtis , kad PLC ta ryba 
leis mokyklai patalpomis nau
dotis už žymiai pr ie inamesnę 
kainą, negu t enka mokėti ame
rikiečiams. 

Aplamai, jei pavyks išnuomoti 
visą 125,000 kv. pėdų plotą, tai 
Br. Nainio apskaičiavimu, PLC 
per metus turės apie 350,000 pa
jamų, o pastato išlaikymo ir 

Rimties valandėlei 

(Atkelta iš 3 psl.) 
nenorėdami tikėti, kad su jais ir 
juose yra K r i s t a u s . Mūsų 
laikais yra ir tokių, kurie prieš 
krikščionybę ir kr ikščionis 
kovoja. Ir jiems t inka žodžiai 
Sauliaus išgirsti kelyje į Damas
ką: Kodėl mane persekioji? 
Jeigu Saulius nebūtų paklausęs 
girdėtų žodžių, reikia manyti, 
kad jis nebūtų atgavęs regėjimo. 

Kaip uoliai po to jis visą 
gyvenimą kovojo ir mirė kan
kiniu už tai, prieš ką kovojo, la
bai vaizdžiai skaitome jo laiš
kuose i r Apaštalų darbų knygo
je. Kad kovą prieš krikščionis 
Kristus priima kaip kovą prieš 
jį, paskutinių dviejų tūkstančių 
metų žmonijos istorijoje 
galė tume įžiūrėti daugelyje 
įvykių. Prisiminkime vieną ži
nomą istorinį įvykį. Tuoj po 
Kristaus mirties Jeruzalę ir 
visą t au tą ištiko baisi nelaimė, 
kurią pranašaudamas Kristus 
apsiverkė (Luk 19, 14...). Kad 
vėliau Jeruzalės miestas ir buvo 
atstatytas, tai niekad ten ne
grįš, ka s žydų tautai buvo bran
giausia: Sandaros skrynia ir tai, 
ką joje buvo palikęs Mozė. Ir 
pati t a u t a po dviejų tūkstančių 
metų pamažu renkasi į savo 
senąją tėvynę. J i ten turi sunku
mų, bet nekovoja prieš Kristų 
panašiai, kaip tautos vyresnie

j i kovojo prieš jį gyvenantį jų 
tarpe ir, jį nužudę, kovojo prieš 
jo sekėjus. Galima manyt i , kad 
dabar Kr is tus palaimins ypa
t i n g u b ū d u š ios t a u t o s 
pastangas. 

Jeigu ir l ietuvių tarpe yra 
asmeninių išimčių, ta i vis tiek 
galima sakyt i , kad mūsų t a u t a 
kaip tokia yra su Kristum. Dau
gelis mūsų žmonių savo vie
ningumą su Kr is tum gaivina, 
stiprina ne vien malda, be t ir 
pakar todami susivienijimą su 
juo esančiu su mumis Eucharis
tijoje. Gėrėdamiesi mūsų tautos 
dvasia ir laikysena ir šios mūsų 
laiko tau tos nela imės — vergi
jos meta is galime turėt i pagrįs
tą viltį, kad prieš Kristų kovo
jąs mūsų tėvynės pavergėjas 
savo kovą pralaimės, ir Lietuvai 
grįš laisvė ne tik laisvai gar
b in t i K r i s t ų , b e t ir v i so 
gyvenimo laisvė. 

V y s k . V i n c e n t a s Br izgys 

Kurti namai be šunų; akli 
langai be vaikų. 

Lietuvių patarlė 

Ant savęs nieko nemato, an t 
kito vežimą sukrato. 

Lietuvių pa ta r l ė 

DeAndreis seminarijos pastatus, kartu su šia modernia bažnyčia Lemonte, 20 mylių nuo Chicagos, 
perka lietuviai. 

r e m o n t o i š l a idos s ieks 
210-220,000 dol. per metus. Bet 
a r visa tai pavyks, parodys atei
t is , nes čia susiduriama su rizi
ka . 

Kiekvienas PLC narys, paau
kojęs 200 dol., turės vieną balsą, 
o 1,000 dol. — 5 balsus. Nariai 
balsavimo keliu išsirinks tarybą 
ir valdybą, o šios — PLC admi
nistratorių. 

Vaikštant po PL centrą ir Br. 
Nainiui teikiant visas reikia
mas informacijas, išryškėjo ir 
centro paskirtis. Tame sparne, 
k u r dabar yra administrato
r i a u s raš t inė , į s iku r s PLB 
įstaigos ir žurnalo „Pasaulio 
lietuvis" redakcija bei administ
racija. Pasak Br. Nainio, PLB 
valdyba, kuri už naudojimąsi 
patalpomis mokės nuomą, PLC 
projektui pritaria i r jį laimina. 
Toliau sparnas su buv. dvasinės 
seminarijos profesorių kamba
riais. J ie paversti nedideliais, 
tačiau jaukiais butais , ir juose 
j a u gyvena vyresnio amžiaus 
l i e t u v i a i . Va lg iu i g a m i n t i 
pasamdyta lietuvė šeimininkė. 
Šie butai pasiliks ir PLC tarybai 
perėmus administraciją. Tai 
puiki ir patogi vieta vyresnio 
amžiaus lietuviams, kurie pajė
gia patys apsitvarkyti ir gyventi 
be kitų globos. 

Perėję Lietuvių ka ta l ikų mi
sijai ir mokykloms skritas patal
pas, įžengiam į didelę valgyklą, 
turinčią visus modernius virtu
vės įrengimus. Ateityje išnuo
mota valgykla taps pajamų šal
t iniu, ypač jei išaugs planuoja
mas naujas priemiestis su nu
matytu tūkstančiu įvairaus po
būdžio namų. Buvusius klierikų 
kambar ius ateityje numatoma 
paversti butais ir išnuomoti. Bu
tų čia pasidarys apie 20 šalia tų 
žmonių, kurie jau gyvena buv. 
profesorių patalpose. Skirtumas 

tik toks, kad čia butai turės ir 
virtuves. 

Seselių vienuolių sparnas nu
matytas paversti biznio vieta, 
kur eventualiai įsikurtų gydyto
jai bei kiti profesionalai ir gali
mu atveju prekybos. Jie, mokė
dami nuomą PLC išlaikymui, 
taip pat duotų gražių pajamų. 
Apačioje yra didžiulė sporto salė 
su scena, kuri gali būti naudo
jama ne tik sportui, bet taip pat 
teatro spektakliams ir koncer
tams. Taip pat yra puikių patal
pų galerijoms, kavinėms, vyrų, 
moterų makštai , posėdžiams, 
įvair iems pr iva t iems pobū
viams. Žodžiu, viską apžvelgus 
susidaro įspūdis, kad pirkinys 
vertas ne vieno milijono dolerių. 
Ar lietuviai, ypač vidurinės ir 
jaunesnės kartos atstovai, suge
bės sutelkti milijoną dolerių, 
kad nuo pirkimo sutarties nerei
kėtų atsisakyti , parodys neto
lima ateitis. Mes t ik ime ir 
linkime, kad taipavyktų. Bet ar 
pavyks šėrininkų įsigytą PLC 
ateityje išlaikyti, nerinkus pa
pildomų įnašų, šiandien neleng
va atsakyti. Pirmųjų tūkstanti
ninkų tarpe yra ekonomistų, 
teisininkų, architektų ir kitų 
special is tų , k u r i e p r a m a t o 
ateitį. Ir jei jie ryžtasi PLC 
įsigijimui savo pinigus aukoti, 
tai reikštų, kad j ie t ik i į 
sėkmingą ateitį. Tad ir visiems 
geros valios lietuviams nedera 
šiam privačių žmonių pinigais, 
ne aukomis, įsigytam pirkiniui 

p r ieš ta rau t i , o ka ip tik reikia 
prie jo prisidėti . PLC laikino
sios t a rybos na rės ir valdybos 
sekretorės Rūtos Sušinskienės 
žodžiais, Pasaul io Lietuvių cen
t ras nenor i konkuruot i nei su 
M a r ą u e t t e P a r k u , n e i su 
J a u n i m o cent ru , nes visos tos 
vietos l i e tuv iams lygiai reika
lingos. 

S E N O V I Š K A P R O C E S I J A 
St. J ames episkopalų katedros 

parapija t u rė s senoviškas Dievo 
Kūno šventės pamaldas su pro
cesija sekmadienį birželio 5 d. 6 
v.v. Pamaldos prasidės su iškil
mingais mišparais , pamokslu ir 
pa la iminimu Švč. Sakramentu , 
o po to bus iški lminga procesija 
gatvėje, a p e i n a n t bažnyčios 
bloką Wabash , Er ie , Rush ir 
Huron ga tvėmis . Praneš ime 
apie šias pamaldas rašoma, kad 
tokios pamaldos pr imins vidur
amžių europie t i škas pamaldas, 
nes bus naudojamas auksinis 
ba ldak imas , vėliavos, pučia
mųjų orkes t ras ir giesmės. Be
je , ep i skopa l a i y r a JAV-ių 
angl ikonai ir tad yra išlaikę 
labai d a u g R. katal ikų litur
ginių apeigų. Įdomu ir t a i , kad 
ši iškilminga procesija vyks vie
name tu r t i ng i aus ių Chicagos 
didmiesčio rajonų ir k a d ją 
rengia ne etnikai , o jau kelintos 
ka r tos amer ik i eč i a i d a r po 
Chicagos didžiojo gaisro išli
kusioje bažnyčioje. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BBAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9K)0 v. vakaro. 

Visos laidos iŠ WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

PL IV-SIS KULTŪROS KONGRESAS 
1988 m. birželio 24-27 d. 
TORONTE, KANADOJE 

i / n iAO^ 

Birželio 24, penktadienis 
8:00 v.v. LITERATŪROS VAKARAS 

Bickford Park High School 
777 Bloor Street, W 

Birželio 25, šeštadienis 
9:30 v.r. PL IV Kultūros kongreso atidarymas 
10:00 v.r. - 5:00 v.v. Paskaita, sekcijų svarstybos 

Loevv's VVestbury Hotel 
475 Yonge Street 

7:30 v.v. Putino drama VALDOVAS 
Los Angeles lietuvių dramos sambūris, 
režisuoja Petras Maželis 
Central Technical Scholl 
724 Bathurst Street 

Birželio 26, sekmadienis 
10:30 v.r. Pamaldos 

Lietuvos Kankinių šventovėje 
494 Isabella Avenue 
Mississauga, Ontario 

12:30 v. p.p. - 5:00 v.v.Sekcijų svarstybos 
Anapilio salėje 
2185 Stavebank Road 
Mississauga, Ontario 

8:00 v.v. KONCERTAS 
McMilIan Theatre 
Edvvard Johnson Bldg. 
University of Toronto 
Bloor Street & Avenue Road 

Birželio 27, pirmadienis 
8:30 v.r. Sekcijų svarstybos 
5:00 v.v. PL IV Kultūros kongreso uždarymas 

Loevv's VVestbury Hotel 
8:00 v.v. POKYLIS 

Prisikėlimo parapijos salėje 
1011 College Street 

VISUOMENĖ KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI 
KULTŪROS KONGRESE 

Wl INTERNATIONAL 
* I I N D U S T R I E S 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUAN1AN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P . O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE CAN SAVE YOU MONEY 

VISITOR'S HEALTH INSURANCE 
NO AGE UMIT CALL OR VVRITE 

RAMESH PATEL 
IN ILLINOIS (312) 274-9540. OUT OF ILL - TOLI FREE 1-800-344-9540 

3116 W. DEVON. CHICAGO, IL 60659 
OUALITY SERVICE TO COMMUNITY 

INTERNATIONAL 
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais. 

M * 

Nr. 8802/F 

Nr. 8803/M 

Nr. 8804/BAL 

Nr. 8806/F 

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F 

Nr. 8809/M 
Nr. 8810/F 

Nr. 8811/M 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Lietuva 10d.; Maskva 1
t ^ ) 0 ' f *Jradas 1 d., Amsterdamas 3 j i .birželio 13-29. 

N.Y.~$2,085.0O; C.\Sp*"^,195.0n 
Lietuva 10 d., Maskva 1 . £p*ROU°"&o. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Pabaltljis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d 
liepos 10-25, IsTY. $2,393.00; Chicago $2,493.00. 

Lietuva 10 d.. Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūcio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00. 
Lietuva 10 d.. Maskva « - T ^ * 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,12500. 
Lietuva 10d.. Mask 
N.Y. $2,085.00; Ch l * p M $ 3 l u u . 

s 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31. 

Lietuva 9 d., Maskva2d.. rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberf-
5 d., rugsėjo 19-spalk> 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2.435.00. 
Lietuva 9 d.. Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus. 

G. T. Intaroatlonal padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos. 

fev O.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272 

^ 

' 



Redaguoja di. K. A. Dagys 

PAGARBA VISKĄ 
ŽINANTIEMS 

.. Amerikos institutas proto 
svyravimams tirti neseniai 
paskelbė įdomias išvadas: kas 
penktas šio krašto gyventojas 
daugiau ar mažiau neiš
balansuotas, turi nervinių nu
krypimų į šiokią ar kitokią 
pusę,kur normaliai galvojan
čiam ir veikiančiam nereikėtų. 

Kai tokias išvadas išgirdo tas 
instituto minimas penktadalis, 
paskelbė savo sprendimą: tie, 
kurie tokius tyrinėjimus darė, 
kaip t ik ir priklauso tam 
penktadaliui, atseit, daryti 
tokius gudrius apskaičiavimus 

"ir 20% gerų piliečių suvaryti į 
neišbalansuotų, arba kaip 
amerikiečiai sako .,crazy" 
daržą, tik ir gali patys būdami 
ne visai pašaukti normaliam 
gyvenimui. 

Teisybė ar ne, sunku mums 
patikrinti, bet visiems norisi 
žinoti, kaip atskirti tuos keturis 
penktadalius „sveikųjų" nuo 
vieno penktadalio kitu vardu 
vadinamų. Anas neklystantis 
institutas paminėjo kelias žy
mes ano penktadalio, iš kurių 
bene ryškiausia, dažniausiai 
pa s i t a ikan t i , t a i viską 
žinojimas. Tokių visa žinančių 
buvo per visus amžius, gal net 
prieš pašau1 io sutvėrimą. Ne
būtų galima pasakyti, kad jie 
būtų didelėj išminčių pagarboj. 
Pradeaant Sokratu, baigiant 
Tomu Akviniečiu ir iki mūsų 
dienų filosofai ypač pataria 
saugotis tų, kurie „viską žino", 
išskyrus viena, kad nieko 
nežino. 

Ar gali būti, kad tas vienas 
penktadalis, viską žinančių le
gionas egzistuoja ir mūsų tau
tiečių tarpe? Tam reikalui Spyg
liai įgaliojo savo slaptą „pols-
terį", psichiatrijos profesorių 
Tadeušą Pelėdnagį pasibastyt 
po platųjį lietuvišką pasaulį ir 
tyrimų rezultatus, susumuotus 
kompiuterio pagalba, pranešti 
visuomenei. 

Pirmi tyr imų duomenys 
pasiutusiai, pagaunančiai tur
tingi atradimais. Lietuviškas 
elitas aiškiai net prasikiša pro 
k i tas t au tybes . Čia visa 
žinančių yra be skaičiaus. Jie ne 
tik žino, kas buvo ir yra, bet ir 
kas bus arba nebus. Žinojo, tik 
niekam nesakė, nerašė (gal iš 
kuklumo nedrįso pasirodyti 

• pranašu), kad Lietuva bus 
okupuota, kad teks bėgti; žinojo, 
kad Vietnamo karo Amerika 
nelaimės; žino, kaip reikia 

• tvarkytis su Nikaragva ir Pana
ma, kaip pažaboti sovietus. Visa 
bėda, kad niekas neateina 

' paklausyti jų patarimų. O jei 
neklauso aukščiausioji valdžia, 
tai savo žinojimą ir pranašystes 
bando išdėstyti susirinkimuose, 
nors ten ir niekas nenori jų 
klausyti ir dar balso neduoda. 
Tada išdėstys didelę išmintį kuo 
didesniu balsu prie stalo lie
tuviškoj seklyčioj taip, kad ir už 
virtuvės langų būtų girdima. 

Jie žino, kad Vlikas, Altas, 
Bendruomenė nemoka, nesuge
ba Lietuvos išlaisvinti. Sykį 
Aleksandras Radžius rašė, kad 
geriausiai moka ir žino kaip fut

bolą žaisti irgi ne tie, kurie 
aikštėje dėl kamuolio prakai
tuoja, bet kurie sėdi patogiose 
ložėse, žiūrovai. Tie žinionys 
žiūrėdami pro žalius akinius jau 
dabar pradeda tvirtinti, kad 
sunkiai pastatyta lietuviškoji 
katedra per pusmetį neatnešė 
jiems, žinioniams, garbės dakta
rato ar medalio ir neatneš. 
Linksmumo dėliai jau pradeda 
lupinėti iš jo plyteles. 

Tik iš baimės neišlakstykim, 
katedros pamatai amžini, o 
bokštas ne toks jau aukštas, 
kaip Sears Tower, ir didžiausias 
audras atlaikys. O jei kas galvo
ja apie bokštus priešingai, tai 
verta prisiminti prieškarinį 
atsitikimą Šiaulių šventoriuje, 
kai viena užsnūdusi moterėlė 
staiga nubudo, pamatė 
bažnyčios bokšto viršūnę ir 
lengvai pro jį slenkančius 
kamuolinius debesis, išsigando 
ir sušuko: „Bokštas griūva, 
gelbėkitės!" Ne, lietuviškos 
katedros bokštas negrius. 

Labai naudinga žinoti, kad 
mūsų eilėse tiek daug žinančių. 
Iš jų sužinom iš anksto, kad de
vyniasdešimt procentų neaukos 
Kultūros kongresui, kad kas 
sutinka brolį iš anapus uždan
gos ir išklauso jo kalbos ar 
dainos yra pašlemėkas, kad tas. 
kuris ispaniškai kalbantiems jų 
didžiojoj spaudoj parašė 
Lietuvos reikalu pusantro tūks
tančio vedamųjų ir gal atvertė 
aną valstybę į teisingą kelią, 
taigi jis statytinas prie hidran
to po buldogo pakelta koja. Irgi 
žino, kas netinka Lietuvos is
torijai rašyti; žino, jog labai 
nedemokratiška, tiesiog išdavi
mas partijos idealų, jei pasiūlo 
ir antrą kandidatą į pirmi
ninkus; kad rašydamas ko
respondenciją, turėjo pradėti 
nuo kito galo, kad anas kairę 

koją kreivai stato arba nepride
rančiai per daug stebi gražias 
merginas. Žodžiu toks mokys, 
tvarkys, bars ne tik tave, bet 
visą pasaulį, išskyrus save. 

Anas Amerikos institutas pro
tams tirti ir sako, kad vienas 
penktadalis dabar gyvenančių 
piliečių ir ne piliečių yra arba 
nusisukę nuo normalios orbitos 
kažkur į šalį, labai gudrūs arba 
truputį „crazy". Jie moko, 
neprašomi patarinėja, bara, 
peikia, bet patys nieko nedaro. 
Mat kitus mokyti lengviau. Gal 
būtų neblogai, kad jų nebūtų, 
bet gerai, kad ir tokių su kaupu 
turime. Jei nebūtų, būtų liūdna 
ir nuobodu gyventi. Taip sako ir 
slaptos „polsteris", profesorius 
Tadeušas Pelėdnagis, o mes po 
jo išvadom pasirašom: 

Vištdantis ir Jaučkojis 

Iš užsienio spaudos 

DAR IS RAGANAVIMŲ 
ISTORIJOS 

1640.XI.28 Bajoras Jonas 
Lisovskis skundžia Polocko 
rotušės teismui miestietį Kris
tupą Starimovičių dėl tarakonų, 
atneštų kerėjimui į jo namus. 
Skunde sakoma, kad kalti
namasis , nepaisydamas pa
saulietinių įstatymų griežtumo, 
nebijodamas Dievo ir neturė
damas sąžinės, savo namuose 
pririnkęs puodą tarakonų ir 
įdavęs pas jį apsistojusiai gar
bingai poniai Ceslavskajai. J i 
tarakonus atvežusi į kaltintoio 
Usačių dvarą ir ten, Starino-
vičiaus prikalbėta, juos palei
dus i . J . Lisovskiui buvo 
padaryta daug žalos: pradėję 
dvėsti gyvuliai ir pats ėmęs 
nega luo t i . J i s apskundęs 
Ceslavskį ir jo žmoną kaip 
nusikaltimo bendrininkus Nau
garduko pilies teismui. Pats 
miestietis J. Lisovskis esąs 
šaukiamas į Polocko rotušės 
teismą, kaip reikalauja valsty
bės įstatymui. 

MERGAIČIŲ IŠDAIGOS 

Vienas mergaičių klubas Bir-
minghame savo narėms paskel
bė tokias rungtynes: kuri iš jų 
per valandą atneš sunkiausiai 
gaunamą dalyką. 

Mergaitės išlakstė po miestą. 
Viena 15 metų mergytė atnešė 
sagą, kurią buvo išpjovusi iš 
gatvėj stovinčio policininko 
švarko. Antra — atnešė banko 
direktoriaus čekių knygutę. 
Tačiau, kadangi banko direkto
riumi buvo jos pačios tėvas, tai 
jos la imikis nebuvo labai 
įvertintas. 

Trečia dvylikos metų mergai
tė atitempė rankinę granatą ir 
įvarė nemažai baimės konkur
so teisėjams. Dar kita, metais už 
ją vyresnė, atgabeno saulės laik
rodį iš parko. Šešiolikametė Bet-
ty atvyko su stovylėle, išnešta 
iš muziejaus. Pirmą premiją 
laimėjo septynio l ikametė 
Pameli, atnešusi kapelmeisterio 
šilkinį drabužį. 

Tačiau per daug skundų atsi
rado policijoje, užprotestavo 
miesto valdyba ir mergaičių 
klubas pasižadėjo daugiau pana
šių konkursų neorganizuoti. 

Spaudoj pasiknisus 

Vartant poros ar daugiau 
dešimtmečių neseną spaudą, 
galima daug ko sužinoti. Antai 
Lietuviškoj enciklopedijoj, XI 
tome, skaitome, kad dr. Kęs
tu t i s Keblys, gimęs 1933 
metais, jau po poros metų, 1935, 
Northeastern universitete, Bos
tone, gavo bakalauro laipsnį. 
Šiaip visi kiti mirtingieji tokio 
amžiaus sulaukę vargiai suge
ba rankoj išlaikyti čiulptuką, o 
mūsų Kęstutis jau didžiavosi 
garbingu diplomu. 

Santa Monicoj įsisteigęs At
vangos klubas buvo pre
tenzingai paskelbęs feljetono 
konkursą. Buvo gauti 26 felje
tonai, bet jury komisija (K. 
Gaidžiūnas, V. Mariūnas ir P. 
Maželis) priėjo išvados, kad visi 
gautieji feljetonai yra „neabejo
tinai silpni" ir dėl to patarė 
klubui „niekam iš feljetono kon
kurso dalyvių jokios premijos 
neskirti ir spaudai nė vieno 
rašinio nes iųs t i" . Rimtai 
dalykus imant, tai ir turėjo būti 
galas. Bet spaudoj pasirodė 
klubo sekretoriaus (A. Gied
raičio) skelbimas, kad jis pats, 
„pasitelkęs du literatus, gerai 
nusimanančius apie humoris
tinį žanrą" (kas jie tokie, nuty
lėta), nusprendė vis vien visas 
tris premijas paskirti, prašy
damas laimėjusiuosius slapy-
vardininkus atsiliepti. Deja, 
sekretoriaus skelbimą tuoj sekė 
jį paneigiąs pirmininko (A. Mi
rono) ilgas raštas. Žodžiu, šis 
feljetono konkursas pats virto 
tikru feljetonu. 

Aidai, 1969 Nr. 7 

LIETUVIAI PIRMAUJA 

Dar prieš I pasaulinį karą su
rinktomis žiniomis, iš visų tau
tų Amerikoj dažniausiai 
bylinėjasi lietuviai. 
Naujoji romuva, 1931 ps. 181. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. birželio mėn. 4 d. 

NE TUO ADRESU Balys Pavabalys 

Iš Argentinos spaudos 

KLAUSIMAS 

Tautietis iš Beverly Shores, 
Ind., mums rašo: 

— Geri ir naudingi jūsų sap
nų aiškinimai, bet nepilni. An
tai jau tris naktis iš eilės sapna
vau katiną — juodą, degančiom 
kaip žarijos akim, šmaikščia uo
dega ir baisiai kniaukiantį. Ką 
tai reiškia? 

Atsivertėm Didįjį sapnininką, 
patį naujausią, 1946 metais 
išleistą, tada dar ėjusio Ame
rikos lietuvio, ir skaitome ne
abejotiną išmintį: „Katinas 
ženklin svetimoterystę; vaikyt 
katinus, persergsti idant būtum 
atsargus no vagių; matyt kotiną 
(? katiną — Sp. red.) ženklin 
suvadžiojimus draugijos; ka
tinas miegantis ženklin pusė
tiną išsipildymą geismų; juodą 
katiną matyt — baisus nepasi
sekimas; katės (kačių) muziką 
daryti ženklin blogą ateitį; 
pačiam iš savęs daryti kačių 
muziką ženklin klaidas jau 
darytas, girdėt katės muziką 
žeklin prakeikimą be 
priežasties". 

„Vienas svarbiausių Tautinės 
sąjungos suvažiavimo punktų 
buvo, kad mane trečią kartą 
išrinko sąjungos pirmininku", 
tarė dr. Leonas Kriaučeliūnas 
Margučio radijo programoje. 

Dievas sako „šiandien", vel
nias sako „rytoj". 

Ketvir to deš imtmeč io 
pabaigoje Kauno vaikai labai 
mėgo žaisti į gaisrą skuban
čius gaisrininkus. Kartą 
vienas toks „gaisrininkas", 
kad būtų kaip tikras, užsimovė 
ant galvos „šalmą" — iš namų 
slapčia atsineštą naktipuodį. 
Užgesinus „gaisrą", puoduko 
niekaip negalėjo nuo galvos 
numauti net ir atskubėjusi 
mama. Ji apvyniojo skara 
vaikui galvą, ir abu išskubėjo 
pagalvos pas dr. Vladą Kuz
mą, gyvenusį D. Poškos gatvė
je. Chirurgas pabarbeno pirš
tu į p u o d u k o d u g n ą , 
nusikvatojo ir padavė ant 
blanko parašytą raštelį. Moti
na, manydama, kad tai recep
tas, vaiku vedina nudūmė į 
vaistinę. Tačiau provizorius 
šypsodamasis paaiškino, kad 
V. Kuzmos raštelis skirtas jo 
pažįstamam skardininkui M. 
Daukšos gatvėje: chirurgas jo 
prašąs žirklėmis įkirpti nakti-
puodžio šoną ir atsargiai 
numauti jį nuo galvos. 

Pjūklu gali nupjauti storiau
sią medį, bet pamėgink juo nu
pjauti ploną žoiės stiebelį. 

SPAUDA 
IR SKRIAUDA 

Skaitau aš spaudą. 
Net širdį skauda, 
Kokia ji nepilna! 
Kitus ji pliekia, 
Manęs nesiekia, 
Aplenkia, ir gana. 

Einu į kovą 
Už savo lovą. 
Bet spaudai netinku. 
Kitus ji riečia, 
Manęs neliečia, 
Nes laiko per menku. 

Man būti asilu ne gėda: 
Turiu kanopą, ne pėdą. 

Vyt. Karalius 

PAS GYDYTOJA 

— Jei nori tamsta suliesėti, 
turi iš ryto suvalgyti apelsiną, 
lėkštę avižinių kruopų ir stiklą 
arbatos. 

— Prieš valgį ar po valgio? 

Seni lietuvių įsakymai 
Vieši patvarkymai kaip turi elgtis kozna dievo
baiminga ir viežlyba asaba jomarke, savo gildios 
pobūvy ir kitoniškame susiėjime 

-JLJLJLJ 

1. Gink Dieve nevalna prise-
plempus arielkos bastytis tarp 
žmonių viešumoj ir savo nesvie
tišku smirdėjimu, o taipogi ka-
lakutiškais tauškalais piktinti 
sueigą. 

Jei bus taip, tai sūdžia turi 
bausti tokį galgoną 30 
lietuviškų grašių, ale jei pinigo 
neprituri, liept iškasti 10 
uolekčių grabės po Vilniaus 
miesto siena. 

2. Nevalna prie visų šnirpšti 
į saują nosies tirštumą ir po tam 
ana šluostyti in vežimų šonus ar 
in svetimų asabų drapanas. 

Jei bus taip, reikia tokį baust 
20 grašių ar nedėliai pristatyt 
minti dumples vinių kalykloj. 

3. Nevalna mėtyti iš savo kiše
nių ar savo vežėčių pakulas, 
plunksnas, supuvusias ropes. 

šapus, o taipgi išmesti viešai 
sunešiotas vyžas ir kitoniškas 
bezliapyčias. 

Jei bus ta ip , baust 50 
lietuviškų grašių ar nedėlią 
mėžt vaivados žirgų staines. 

4. Už akies pamušimą viešu
moj — 45 grašiai, už žipono palos 
atplėšimą — 35 grašiai, už 
spyrimą in pasturgalį — 45 
grašių, už plaukų pešimą dėl 
keršto — 60 grašių, o už plaukų 
pešimą dėl šposo — vienas 
auksinas. 

Šitie visi patvarkymai priguli 
visiem prastiem žmonėm, ale 
nevalna anuos taikyt bajorams, 
o taipgi šlėktai. 

Išguldyta Vilniuje, 
Metais 1636 per Šv. Roką 

(Išrašyta iš Magistrato teismo 
knygų) 

Lietuviškoj seklyčioj: 
— Mes čia atėjom ne valgyti, bet garsiai papolitikuoti 

Iš australų spaudos 

NEPATOGŪS KLAUSIMAI 

Viename komunistų partijos 
aktyvo susirinkime draugas 
Kakarinko paklausė pirmojo 
sekretoriaus: 

— Drauge sekretoriau, turiu 
tris klausimus: jei mes esame 
didžiausia ir geriausia pasauly 
pramoninės šalis, kodėl mūsų 
automobiliai tokie netikę? Jei 
mūsų kolchozai ir vis>a žemės 
ūkio sistema pažangiausia pa
sauly, kodėl turime importuoti 
grūdus iš nusigyvenusių kapi
talistinių šalių? Jei mūsų ūkis 
išaugina pačius geriausius gal
vijus, o jų skaičiai astronomi
niai, kodėl krautuvėse mėsa 
tokia, kad jos ir šunys atsisako, 
pagaliau ir tokios nėra? 

— Į tą klausimą atsakysiu ki-
.am susirinkime, — murmtelėjo 
sekretorius. 

Kitam susirinkime prašo 
balso draugas Makarinko; 

— Aš turiu tik vieną klau
simą: kas atsitiko ir kur dabar 
yra draugas Kakarinko? 

Kas šmaikščiai, grasiai šaipos 
iš savęs, 

To pragaran ir i elnias nenuves! 
Nors gaila, bet prie katilo smalos 

dar nenustoja rietis 
Ne vienas mūsų pagarbus 
pilietis. 

Antanas Varnas 

MOTERYS, ĮRODYKIT, 
KAD TAI NETEISYBĖ 

— Nuo pat mūsų vedybų nė 
nepažvelgiau į kitą moterį. 
Užteko manosios nuo kurios ki
tos atsibaidyti. 

— Kas vakarą mano žmona 
nuauna man batus, — gyrėsi 
vyras kitam. 

— Ar tada, kai pareini namo? 
— teiravosi antrasis. 

— O ne! Tada, kai noriu išeiti. 

Advokatui labai patiko, ką jis 
išgirdo iš savo kliento. 

— Sakai, kad tamstos žmona 
pasaulyje turi prasčiausią 
atmintį, — pakartojo jis. — Ar ji 
viską užmiršta? 

— Ne, ponuli, — atsakė 
vyriškis, — ji kaip tiktai viską 
atsimena. 

* 

— Niekad nežinojau, kas yra 
tikra laimė, kol buvau nevedęs, 
o paskui buvo per vėlu. 

Gražios moterys dantisto 
kėdėj sėdi ilgiau. 

Moters lūpų šnabždesys girdi
si garsiau negu liūto bliovimas. 

Indai 

ii 
HftfVt 

Iš vokiečių spaudos 

PAS PSICHIATRĄ 

Jacksonas skundžiasi 
psichiatrui: 

— Daktare, negaliu užmigti. 
Man vaidenasi, kad kažkas yra 
po lova. Keliuosi, ieškau — 
nieko nėra. Mėginu net miego
ti po lova, bet dar neramiau — 
tada atrodo, lyg kas spardytųsi 
mano lovoj. Vėl gulu kaip 
reikiant, vėl lendu po lova... 

— Gerai, per dvejus metus pa-
gydysiu tave. Ateidinėsi pas 
mane porą kartų per savaitę. 

— Kiek kainuos vizitas? 
— Tik šimtą dolerių. 
— Aš pagalvosiu. 
Jacksonas pas daktarą ne

grįžo. Po pusmečio sutikęs jį psi
chiatras klausia, kodėl. 

— Šimtas dolerių už vieną 
vizitą? Mane karčiauninkas 
pagydė už dešimt. 

— Kaip jis tai padarė? 
— Liepė lovos kojas nupjauti. 
Iš žydų anekdotų rinkinio 

GERA ŽMONA 

Gera žmona yra dangaus 
paskutinė geriausia dovana 
vyrui. Jos balsas vyrui yra saldi 
muzika. Jos šypsniai — skais
čiausia jo diena; jos bučinys — 
jo nekaltybės sargas; jos rankos 
— jo saugumo tvirtovė; jos 
darbštumas ir taupumas — jo 
tikriausias turtas; jos lūpos — iš
tikimi jo patarėjai; ir jos maldos 
— didžiausi dangaus palaimi
nimai jo sielai. 

V. J. Budrikas 

Moteriškė meno galerijoj rodo 
j vagabundo paveikslą ir 
komentuoja: 

— Tas tipelis neturi nei sveiko 
švarkelio, nei batų, bet buvo 
toks turtingas, kad pas dailinin
ką užsisakė portretą ir, lyg koks 
žymūnas, savo paveikslą suge
bėjo išstatyti parodoj. 

http://1640.XI.28


DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. birželio mėn. 4 d. 

APIE HUMORĄ 
Ašaros, juokas, kūryba ir šiaip 

linksmumas 

VYTAUTAS DYVAS 

Kas jis yra? 

Už 1987 metus JAV LB lite
ratūrinę premiją paskyrus An
tanui Gustaičiui, humoras ir 
satyra sulaukė dėmesio. Gal tik 
laikino ir trumpo. „Humoras 
trapi, greit peržydinti gėlelė", 
nuteisė V.A. Jonynas („Drau
gas", gegužės 7 d.). Iš tikrųjų 
humoras yra stipriai pririštas 
prie savo gimimo laikotarpio, 
todėl metai jį nudil ina. 
Trupėjimui jis atsispiria, tik 
kalnu pakilęs į aukštumas. 
Tada laikas ritasi per j j , mažiau 
trupindamas. Neišnykstančias 
žmonijos ydas kedenąs, istorijai 
svarbus, giliai žmogaus mintį 
paliečiąs ir literatūriniai ver
tingas humoras pasiekia šią 
padėtį. „Guess his humor ain't 
refined/Quite enough to suit my 
mind", E. B. Butler išsireiškė 
apie M. Tvvain kandumą, nuver
tindamas ir jo humorą. 

Humoras ir satyra yra bend
rininkai pašaipos, o apie pašai
pą ir pašaipūnus visais laikais 
yra buvę įvairių nuomonių: „Jei 
regi pašaipūną, žinok, kad ir 
kvailys yra netoliese" (T. Ful-
\er). „Tariame — nedora šaipytis 
iš šventų daiktų" (T. Adams), 
„Yra keli dalykai, kurie turėtų 
būti apsaugomi nuo pašaipos: 
religija, valstybės reikalai, 
didžiosios asmenybės". (F. 
Bacon) „Satyra yra keistas 
veidrodis, kuriame jį laikąs 
mato kitų veidus, bet ne savo" 
(Swift). 

Humoristai, išlieka ir dingsta, 
gali būt i nekenčiami ir 
mėgstami. Gali būti pagerbti, 
bet nebūtinai gerbiami. Ameri
kiečių B. Hope dar nesukūrė 
jokių literatūrinių šedevrų, bet 
j is yra nepiktas, kalboje 
išvengia nešvankumų, paslau
gus visuomenei. Štai iš kur 
ateina pagarba, jam jaučiama 
visame pasaulyje. Jis nėra 
literatūros kūrėjas, bet puikus 
aktorius scenoje ir paslaugus 
žmogus gyvenime. 

Autoriai 

Kalbant apie humorą platesne 
prasme, jis siekia tolimus 
amžius. Graikai ir romėnai 
satyras mėgo jau prieš Kristų. 
Iš vėlesnių laikų mums yra 
žinomi Cervantes su savo „Don 
Kichotu", Voltairas, Swiftas, 
Byronas. Gogolis, Krylovas. 
Lietuvių klasikinėje literatūroje 
užtinkame satyros elementų 
Donelaičio, Strazdo, Maironio, 
Kudirkos, Jakšto darbuose. 
Vėlesnieji autoriai, humoro 

nevengę, yra M. Vaitkus, F. 
Kirša, P. Andriušis, K. Binkis. 
O iš dabartinių kūrėjų — B. 
Brazdžionis, St. Santvaras, A. 
Gustaitis, L. Žitkevičius. Labai 
ryškų ženklą paliko anksti 
miręs A. Baronas. Yra 
humoristų okupuotoje Lietuvo
je, bet apie juos mažiau žinome, 
išskyrus V. Žilinskaitę. 
„Šluotai" kenčiant karantiną ir 
į mūs tarpą tik atsitiktinai 
įsispraudžiant, gerai nematome 
portretų Lietuvoje kuriančių 
humoris tų . O išeivijoje 
negalime sąrašo baigti nei 
Gustaičiu, nei Žitkevičium. 
Turime „Spyglius ir dyglius"', 
žvalgomės „Pro mėlynus aki
nius". Kažkokie žmonės, dau
giausia kaukėmis prisidengę, 
ten moka patys šaipytis ir kitus 
šypsenai paskatinti. Pagaliau 
skaitome Vijeikį, scenose 
išgirstame Juliją Dantienę, tad 
lietuviškosios „Hali of Fame" 
sienos, skirtos humorui, dar 
nėra užpildytos. 

A. Gustaitis, humorą kuriąs 
jau per 50 metų, išleidęs kelias 
knygas, parašęs linksmesnio 
pobūdžio dramų (ar tokios gali 
būti?) ir radijui vaidinimų, 
teatrų administratorius, lyri
kas, humore įsipilietino stam
biomis raidėmis. Negalime 
neigti, kad jam padėjo ir 
šįmetinė literatūros premija, į jį 
atkreipusį dėmesį. Atsidūręs 
scenoje, klausytojus apipila 
juoko ašaromis, tačiau linksmai 
išsiverkusieji dažnokai prideda 
— A. Gustaitis grubokas, karves 
ir kiaules talkon šaukiąs, sek
sui kodyluojąs, toks... toks 
lengvai vėjuotas. Tačiau reikia 
prisiminti, kad jis dvidešimt 
metų vadovavo Bostono litua
nistinei mokyklai, kad nesi-
šaipo iš atskirų asmenų, žodžius 
rikiuoja lyg puošnius daiktus, 
kad iš jo satyrų bus šiek tiek at
pažįstamas išeivijos gyvenimas 
net po daugelio metų. 

Už A. Gustaitį švelnesnis, ele
gant iškesnis , bet mažiau 
agresyvus, o lyrikoje vietomis 
Gustaitį net pralenkiąs, yra 
Loenardas Žitkevičius (Balys 
Pavabalys). Aloyzas Baronas (S. 
Aliūnas) savo tematika daugiau 
lietė komunistus ir jų valdymą 
Lietuvoje, Gustaičiui šioje srity
je stipriau nepasireiškus. Jis 
taip pat buvo atsargesnės 
kalbos, nors mažiau dėmesio 
kreipęs lyrikai. 

Humoras humorui? 
Dažnai sutinkame frazes: 

menas menui, biurokratizmas 
biurokratizmui, veikla veiklai. 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik 

I 30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuotai tvarkomos 
mūsų kelionės, šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą. 

1988 metų 15 dienų keliones Į Lietuvą: 
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d. 

1988 metų 10 dienų kelionės Į Lietuvą: 
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d. Rugpjūčio 29 d. 6. Spalio 4 d. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American, Finnair, Swissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių į Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus. 

. AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribotas. Prašome paskubėti užsisakyti keliones. , 

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU. 9727 S. 
Wsstern Avs., Chlcago, III. 80843. 

Nors šios frazės nėra visai 
logiškos, bet jos įtakingos propa
gandiniu atžvilgiu. Humoras 
humorui išsireiškimo kol kas 
negirdime. Gal todėl, kad jis 
turi atsiremti į kokį nors 
tikrovės mietą. Vėliausia, mo
derniąja, eiliavimo forma per
duotas, jis liktų nesuprantamas, 
nebent tai būtų humoras apie tą 
eiliavimo formą. Humoras yra 
neatskiriamas nuo pritaikomu
mo, kažkas panašaus į .pritaiko
mąją lyriką', kaip tur ime 
pritaikomąją dailę. Iš 
paskutiniosios kartais gimsta 
meno kūriniai, iš humoro — lite
ratūra. 

Turbūt visi žodžio ir rašto 
humoristai pradėjo nuo .gryno
jo pritaikomumo' — juokinti 
žmones. Bet j a u pačioje 
pradžioje žymiųjų humoristų 
talentai ryškėdavo. Štai L. Žit
kevičius, dar gimnaziją lanky
damas, aptarė dėstomuosius 
dalykus: 

Lietuvių kalba: Ak, tos raidės 
nosinėtos / Ir taisyklės 
negirdėtos! / Kai prikimba prie 
žmogaus, / Krinta žvaigždės iš 
dangaus. 

Fizika: Šyla oras, plečias kū
nai, / Raižo debesis perkūnai. / 
Bildu, bildu din dalan, / Ir pa
taiko žurnalan. 

Geografija: Reinas, Volga, 
Amazone, / Krokodilas ir bež 
džionė. / Tiek visokių ten var
dų / Jog nenoroms gauni du. 

Taip jis apraudojo visus dėsto
mus dalykus, bet tik šiuos iki 
dabar prisimenu. Paprastai, 
moksleiviui patraukliai, labai 

sklandžiu eiliavimu, be kar
tumo ir pykčio, džentelme
niškai. L. Žitkevičiaus humoras 
liko panašus iki šios dienos; tik 
jo žodžių ir kontrastų parinki
mas bei lyriškumas tobulėjo su 
laiku. 

Viename technikos studentų 
,initium semestri' pobūvėlyje 
Kaune A. Baronas, jam dar 
techniką studijuojant, per kelias 
minutes sudėstė: Ten inžinie
rius Baublys iš kampo / Į mus 
pažiūri ir pagalvoja: / Ak, iš 
tikrųjų juos daug pritampo / Tas 
mano mokslas, ta braižomoji. 
Braižomoji geometrija, kuriai 
gerai suprasti neužteko studi
javimo, bet būtinai reikėjo ir 
įgimtos regimosios vaizduotės, 
buvo vienas iš sunkiausių 
dalykų, dėstomas inž. Baublio. 
Pats Baublys ,humoro' niekados 
nerodė nei veide, nei žodžiuose, 
bet po šio Barono posmelio atlai
džiai nusišypsojo. Juk Baronas 
nekandžiojo dėstytojo, tik 
nusiskundė studento ,likimu'. 

Julija Dantienė, pastebinti 
gyvemino smulkmenas, jas nuo
taikingai atpasakojanti ir per 
paskutinius kelerius metus 
šiltai priimama scenose, lengvai 
ironizuoja gyvenimą: 

Kepa pečiuj du gaidžiai. 
Vienas taria atlaidžiai: / „Nors, 
brolyti, pasenai, Bet linksmai 
pagyvenai. / O ką aš varge ma
čiau? Vien mėšlyną tekrapščiau 
/Ir grūdelį po grūdelio/ Savo 
mielajai vištelei / Rytą vakarą 
nešiau". / Ir atsiliepė kaimynas, 
/ baisiam karšty odai svylant: / 
„Dabar sunku pasakyti, / Kaip 

gyvenime tvarkytis / Ar iš 
kiemo neišeiti, Ar po visą kai
mą šėlti... / Tu griežtai doros 
žiūrėjai, / Aš siutau, kur nešė 
vėjas, / Kad net kartais stigo 
kvapo, / Bet kartu štai pečiuj 
kepam..." 

Dėl šios lengvos ironijos klau
sytojai nenuleis akių žemyn, nes 
nebilda šiurkštūs žodžiai. 

Yra žmonių, kurių netirpdė 
jaunystės meilė, nebaudė tėvas, 
nepykdė vyras ar žmona. Yra ir 
tokių, kurie nemėgsta nei 
švelnaus, nei grubaus, nei ver
tingo, nei paprasto humoro. 
Žmonių masė yra įvairi. 

CLASSIFIĖD GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią įstaigą, prašome j 
paminėti, kad esate arba^orite būti 
Rimo S t a n k a u s klijentais. Nuosa
vybės (kainavimas n e m o k a m a i . 

fffl A f i S KOMPIUTERIU; 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELl-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 • 

Norime pirkti jūsų namą arba 2-jų 
butų apt. grynais. Be FHA, be 
„points" , be komiso. Skamb. tel . 
778-6611 . 

VYAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS A N D 

A D D I N G M A C H I N E S 

Nuomoja, Parduoda. Taiso 

Virš 5 0 metų patikimas jums 

patarnavimas 

5 6 1 0 S . P u l a s k i R d . , C h i c a g o 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

O** KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patą--' 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

! • 

GREIT IR -SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS R E A L T Y 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

1 

J 
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Tautinio šokio judesy. 
Tėvyne, mums gyva esi! 

Kviečiame visus į Vili LAISVOJO 
PASAULIO LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĘ HAMILTONE, 
Copps Coliseum. 101 York Blvd., 
3:00 v. p.p. 
Dalyvauja 54 grupės, per 2000 šokėjų 
iš Kanados, JAV, Pietų Amerikos, 
Vakarų Vokietijos, Australijos. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded , Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai . Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius. 
BEN S E R A P I N A S 6 3 6 - 2 9 6 0 

Hse. for sale by ovvner. Garfield Ridge 
1!/2 story brick; related living; sep 
entr.; d in. rm.; full bsmt.; centrai air: 
5 0 x 1 2 5 ft. $ 1 0 5 , 0 0 0 . C a l l 
5 8 1 - 6 3 5 6 . 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 

Porches & Decks • Floor & Wall Tile 
Aluminum Siding & Trim • Kitchen & Baths 
Masonry «Rec Rooms , 
Additions 'Insurance Repairs 

J o e ( 3 1 2 ) 5 8 2 - 7 6 0 6 
P e t e r ( 3 1 2 ) 3 7 1 - 7 4 9 9 

VALDA PAŠKUS 
TURIME PIRKĖJŲ. REIKIA NAMŲ! 

Suinteresuoti nuosavybės pirkimu ar 
pardavimu, prašau nedelsiant skambinti 
šiais telelfonais: 

499-2912 857-7187 

LISTINGS NEEDED 
Tavo to twetve flat bulldings. 

Ouaiifled Buyers. 
Free market evaluation. 

Call BIII Paplauskas. 
A ft F Real Estate. 

735-8000 

H O T SPRINGS, A R K A N S A S 
BLUEBERY FARM!! Secluded and 
Private; unique 2-family home on ap-
prox. 421/2 acres; one mile from Lake 
Ouchita; Berries will net $15 ,000 this 
year. $25,000 next year, and a 
minimum of $50.000 a year thereafter. 
Excellent place to live and excellent In-
vestment of $300.000. Ovvner wil! 
finance. Please call orvvrite: NEVVBY 
R E A L T Y , 108 Nevvby Lane. Hot 
Springs. Ar. 71913. Phone; (501 ) 
7 6 7 - 5 1 5 8 . 

l-Sheraroo aVnccr 
:-Cor« f>ark 

-_.-.: Hot«l 
t-Kolite? lon 
Vaotroa Var'o Parapija 
6-«oNa»A Colitt* 
T-mmmem 'Jni»»iticataf 
9 latvio Evanjaltku 

S**ntov* 
9*oyal 8otanical Gardant 

Šventės programoje: 

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PARODA Royal Botanical Gar-
dens patalpose, 680 Plains Rd. W. Oficialus parodos 
atidarymas su koncertu birželio 30 d., ketvirtadienį, 7:30 
v.v. 

JAUNIMO ŠOKIAI penktadienį, liepos 1 d., Mohavvk kole
gijos salėje, Fennel W. ir W. 5-th gatvių kampas; pra
džia — 8:00 v.v. 

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS Convention 
Centre. 115 King Str. W., dviejose salėse: Chedoke — 
suaugusiems ir Wentworth — jaunimui; pradžia 7:30 
v.v., įėjimas — $10.00. 

SEKMADIENĮ PAMALDOS katalikams tame pačiame Con
vention Centre 11:00 v.r. Mišias celebruoja vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, gieda jungtinis Hamiltono Auš
ros Vartų ir Toronto Prisikėlimo parapijų choras. Lie
tuvių evangelikų pamaldos su kun. P. Diliu 10:00 v.r. 
Christ Ev.-Lutheran Latvian Church, 18 Victoria Ave. S. 

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miestro centro Gore 
Park, prie Laisvės paminklo prisiminti Lietuvos valsty
bės atkūrimo 70 metų sukaktį, kur žodį pasakys Liet. 
Bendruomenės ir Hamiltono miesto atstovai, bus 
padėtas vainikas. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS 3:00 v p p. Copps koli-
ziejuje; 104 rateliai šokėjų, šventės pranešėjas akt. 
Arūnas čiuberkis, muzikinė palyda, vad. muz. Jono Go-
vėdo, vokalinė — Toronto,.Volungės" choro, vad. muz. 
Dalios Skrinskaitės-Viskontienės, dekoracijos dail. 
Rimo Paulionio; bilietus galima įsigyti ir prie įėjimo: $12, 
$15 ir $18. 

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS 8:00 v.v. Convention Centro dvie
jose salėse: Chedoke — suaugusiems ir Wentworth — 
jaunimui. Papildomai paimta dar Ballroom salė greta 
esančiame Sheraton viešbuty, j balių bilietai turėjo būti 
įsigyti jau iš anksto. 

VISAIS ŠVENTĖS REIKALAIS skambinti tel. (416) 
523-7143. 

VISI DALYVAUKITE ŠVENTĖJE! LAUKIAME! 

VIII Taut. šokių šventes rengėjai 

MARCtUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. irtrečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

MCKEY & POAGUE 
R £ A C E S T A T E S A L E S . M C 

MlOSouth Pulaski Road 
767-6655 

Mes patariame D R A U G O skaitytojams: 

Parduodami ar pirkdami nekiln. turtą, išsirinkite agentą, kuris 
pažįsta apylinkę ir apsaugo jūsų interesus įsigijote nuosavybę 
sunkiai dirbdami. Nepasiduokite panikai ir neparduokiie iš baimės! 
Raskite laiko paskambinti: A l e x a n d e r J . M o c k u s , Vice President 
& Managing Broker, 7 6 7 - 6 6 5 5 . 

FOR SALE HELP WANTED 

Lietuvišką rašomą mašinėlę, 
OLYMPIA TRAVELL, galite tuoj 
gauti paskambinus: 
ST. Pr a kapas 1-416-233-4486 

TOOL * OIE MAKER 
Pour-slide specia!:st needs expenenced Tool 
Maker Familianty with four-s!ide machines 
prefered. single shitr. good pay and benefits 
Apply m person or call: 

476-7800 
JOHN AMANN SONS CO. 

5809 S. OAKLEY. CHICAGO 

FOR RENT 

Dažome iš l auko ir v idaus. 
Turime 4 metų patyr imą. Ka l 
bame l ie tuv iška i . Tel . 476-1974 
ir 788-1813. Skamb. po 6 v.v. 

Išnuomojamas 4 kambarių butas 
Lemonte. 
Skambinti: 1-815-838-7410. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655 -2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Išnuomojamas 4 kamb. butas su 
apšildymu Rockvvell & 69 apyl. 

Skambinti 254-6027 

MISCELLANEOUS 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

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

Kreiptis Į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

T»l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va W«st 95th Strot 

T o l . - GA 4-8654 

BLACKSMITH 
Set-up & fabricate tooling for simpte hot for-

mmg & bendmg. 
Ability to make tongs a plūs 

Call: 277-2800 
Mušt speak some English. 

CASHIERS 
Full time & part time. Mušt be 21 years old 
Will train Mušt read. wnte & speak Fiuent 
English 

Apply in person 
5344 S. Mariem 

Summlt. IL 

Need ladies for racking and 
packing plated parts 

Mušt speak fiuent English 
Call 523-1676 

Between 9 & 11 or 1 & 3 
for an appointment 

HELP VVANTED 
VVAITRESS 

Mušt be Avaiiable Evenings and yrVeefcends 
Apply m Person 

DAINA RESTAURANT 
2656 W 7ist St Ch.cago. III 

Under New Management 
l&iftfiS 

Švaisuotojal! 
8 vai darbo diena Reikalingi patyrę ..mig' 
arba ..stiek" šveisavime Reikia šiek tiek 
anglg kalbos Kreipkitės 

Capital Eng. * Mfg. Co. 
14600 S. Lincoln Ave 
Harvay, IL 60426 EOE 



PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
A U Š R I N Ė N E B Ū T O J E " 

P H I L A D E L P H I J O S 
S C E N O J E 

A u š r i n ė nebūto je? G a n a 
keistas pavadinimas, tar ia ne 
vienas. Čia turbūt tur ima rei
kalo su kokia nors aušr ine 
žvaigžde. Ne. Tai yra Julijos 
Dantienės, turinčios lakią vaiz
duotę, j au nemažai parašiusios 
draminių kūrinių, paskut inės 
sukurtos fantastinės pasakos, 
a taus tos t au t i n i a i s šokia is , 
p a v a d i n i m a s . J e i v e l n i a i , 
angelai, milžinai, laumės y ra 
labai būdingi mūsų mitologi
nėse pasakose, t a i šioje su 
technologine epocha susijusioje 
„Aušrinė nebūtoje" svarbiausi 
elementai yra erdvės kapsulė ir 
planetoje gyvenantys žmonės. 

Koks gi tos pasakos siužetas? 
Gana keistokas, bet nekomp
likuotas. 1988 m., Ameriką val
d a n t p r e z i d e n t u i R o n a l d 
Reaganui, Lietuvių bendruo
menę — Vytautui Volertui, 
Philadelphijos bendruomenę — 
Teresei Gečienei, o „Aušr inės" 
t a u t i n i ų šokių g r u p ę — 
Eimučiui Radžiui, Lietuvių na
muose įvyko „Aušrinės'" koncer
tas. Po jo šokėjai ir pasakotoja 
susėdo į laiko kapsulę ir pasi
leido į erdves. Lygiai po 1,000 
m. (2988) kapsulė nusileido an t 
Nebūtosios planetos,kurioje j au 
gyveno nežinia kada iš Lietuvos 
atvykusi lietuvių pora. Planeto
je, kurioje žmonės, naudodami 
piliules, niekada nesensta, ji j au 
buvo s u s i l a u k u s i k e t u r i ų 
dukrelių. 

Gr įžk ime prie va id in imo. 
Uždangai ats idarius, scenos 
fone matyt i besisukantis Sa
t u r n a s , J u p i t e r i s , k e l i o s 
žvaigždės ir kiek tol iau — 
mūsiškė žemė. Apačioje žėruoja 
keistoki kalnai . 

Kapsulę atradus, Nebūtosios 
planetos gyventojuose kyla di
delis susidomėjimas, ypač su
žinojus, kad ji yra atskridusi iš 
žemės. Paspaudus mygtuką iš 
kapsulės iššoka atvykę svečiai 
ir pasakotoja pradeda aiškint i 
smalsiems vaikams apie tau t i 
nius šokius, papročius Lietuvo
je ir 1.1. Iš pokalbių tėvai 
susidaro vaizdą, kad po 1,000 m. 
gyvenimas Lietuvoje yra mažai 
pasikeitęs. Seka šokiai,kurių 
išvystame vienuolika. Jų metu 
vyksta ilgesni ar t rumpesni 
dialogai t a rp pasakotojos ir 
planetos gyventojų. Paaiškėja, 
kad apie 2,000-tuosius metus , 
ž lugus Rusi jos i m p e r i j a i , 
Lietuvos valdos vėl nusidriekė 
nuo Baltijos iki Juodosios jūros. 
Pas i t e i r avus , kas daba r ją 

valdo, gautas atsakymas, jog ne 
Vytautas Didysis, o jo tolimas 
palikuonis Vytautas Volertas. 
Koncertui pasibaigus, šokėjai 
sėda į kapsulę, tardami, jog jie 
turi skristi į ki tas planetas, kad 
visas pasaulis pamatytų „Auš
r inės" šokius. 

Vaidinimas ir šokiai, įskai
tan t pertrauką, užsitęsė virš 
va l andos . R e n g i n y s buvo 
pradėtas ir baigtas muz. dr. 
Juozo Kas insko t a i progai 
specialiai sukur ta overtiūra. 
Tėvą vaidino Virgus Volertas, 
motiną Rasa Krokytė, o pasako
toją — Raimunda Rukšienė. Jie 
visi y ra Phi ladelphi jos LB 
dramos būrelio, vadovaujamo 
Dantienės, veteranai aktoriai. 
Vaikų vaidmenis atliko Rasa 
Stirbytė, Austė ir Gabija Ra-
džiutės ir Aleksandra Dauno-
raitė. Suaugusiems aprangą pa
darė Es te ra Washowsky, o 
vaikam — Daiva Radžiuvienė. 

„Aušr inės" , vadovaujamos 
Eimučio Radžiaus, šokiuose 
pasirodė dvidešimt mokyklas 
belankančių jaunuolių: Paulius 
ir Tomas Daunorai, Tomas Dan-
ta, Paulius Kazakauskas , Pau
lius ir Vincas Krakauska i , 
Darius Radžius, Linas Sur-
dėnas, Stepas Tautkus, Antanas 
V a i n i u s , K r i s t i n a B a l t e n , 
Viktorija Dantai tė , Monika ir 
Verutė Jovaišaitės, Audrė ir 
Dalia Mironaitės, Aleksa Mit-
ten, Sigutė Šnipaitė, Danutė 
Tautkutė ir Aleksis Washofsky. 

Vaidintojai, t iek suaugę, tiek 
mažos mergytės , savo roles 
atliko nuostabiai gerai. Tai, be 
abejo, didelis nuopelnas vete
ranės režisierės Dantienės. 
Publiką žavėjo ir labai gražūs 
artistų kostiumai. Jų galvas 
puošė m e n i š k a i p a d a r y t o s 
antenos, kurių pagalba planetos 
gyventojai ryšius gali palaikyti 
su visu pasauliu. Washows-
ky-Bendžiūtė jau seniai žinoma 
kaip gražių rūbų kūrėja. Ra-
džiuvienės ta lentas šioje srity
je atsiskleidė bene pirmą kartą. 

Po karo, kurdamiesi Ameriko
je, galvojome, kad su mūsų atsi
vežtais vaikais taut inių šokių 
grupės, jei nepasibaigs, tai labai 
susilpnės. Išvydus scenoje 20 
jaunyste trykštančių paauglių, 
pasipuošusių spalvingais seno
vės lietuvių išeiginiais rūbais, 
nevienam širdį užliejo malonus 
džiaugsmas. Tai mūsų vaikų 
vaikai. 

Gabaus akordeonisto John 
Matulio puikių melodijų palydo
je susiūbavo scenos grindys. 
Šokius lydėjo taisyklingi jude
siai, drausmė, berniukų ir mer

gaičių malonūs šypsniai. Tai gal 
galima pavadinti gerai pavyku
sią generaline repeticija, nes 
„Aušrinė" jau senokai įtemptai 
repetuoja, ruošdamasi dalyvauti 
VHI-je taut in ių šokių šventėje 
Hamiltone, Kanadoje. Viliamės, 
kad ji t en gražiai a ts tovaus 
mūsų kolonijai. Dėl „Aušrinės" 
gražių pasirodymų nemažai 
kreditų t enka skirt i Eimučiui , 
ilgamečiui tos grupės vadovui. 

Efektingąja premjera žavėjosi 
apie 300 žmonių, ku r ių t a rpe 
matėsi ir brandžių astronomi
nių straipsnių au tor ius Alek
sandras Radžius su žmona, 
atvykę iš Baltimorės. Mūsiškis 
j aun imas draugų buvo prisi-
kvietęs ir iš kitų kolonijų, net 

nelietuvių ki lmės. Malonu 

N A U J A S LIGONINĖS 
PREZIDENTAS 

Nauju Michael Reese ligo
n i n ė s prezidentu išrinktas dr. 
Henry Nadler , paskutiniu metu 
d i rbęs Detroi te , valstybiniame 
W a y n e universi tete . 

PAVOJINGI ŠUOLIAI 

Gydytojai perspėja, kad Chica-
gos p a k r a n t ė s e ežere y r a 
nemažai uolų, seklumų ir todėl 
pavojinga šoktį į vandenį . 
Vienas jau užsimušė, o pora 
susilaužė nugarkaulius. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. birželio mėn. 4 d. 

ir 
pas tebė t i , kad tok ie dideli 
susibūrimai pas mus labai re
ta i bepasitaiko. 

Scenos dekoravimą a t l iko 
Danutė Tautkutė , Paul ius Dau
nora, Viktorija Danta i tė . Tai 
pirmą kar tą pasireiškiančios 
meninės pajėgos. Apšvietimu 
rūpinosi Kęstut is Mašalai t is , 
scenine pagalba — Dalia Dauno-
rienė ir Vidmantas Rukšys, 
grimu — Rasa Krokytė, progra
mos viršelio apipavidalinimu — 
Danutė Tautkutė. Nemažai prie 
renginio prisidėjo ir tėvų komi
tetas, kurį sudaro Ievutė Kaza-
kauskienė , Leonora Bal ten ir 
Aušra Tautkienė. 

Kulminacijos p u n k t a s buvo 
pasiektas, kai publikai t r iukš
mingai plojant, scenoje pasirodė 
p r o g r a m o s a t l i k ė j a i ir 
pagalbinis personalas . Sekė 
trumpos kalbos, gėlių įteikimai. 
Teresė Gečienė, LB pirm., pasi
džiaugusi labai gražiai pasise
kusiu vakaru , palinkėjo „Auš
r inei" geros kelionės Kanadon 
ir valdybos vardu įteikė 100 dol. 
čekį, kelionės išlaidų sumaži
nimui. Tokį pat čekį „Aušrinei" 
išraše ir Birutė Valašinienė, 
v i sok ių ge rų d a r b ų dosn i 
rėmėja. 

Norisi pridėti, kad šiuo pava
sariniu renginiu buvo išjudintas 
turbūt visas mūsų paauglys jau
nimas. Tai labai didelis laimė
jimas ateičiai. 

B r o n i u s V a i k a i t i s 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. gegužės 30 d., Omaha, Nebr., sulaukęs 78 metų mirė 

A.tA. 
JONAS SMAILYS 

Gimė 1910 m. liepos mėn. 8 d. Skriaudžių kaime, Vei
verių valsčiuje, Marijampolės apskrityje. 

Dideliame liūdesyje liko: trys sūnūs, keturios dukros, 
dešimt anūkų ir du proanūkai; trys seserys: Marija 
Milišauskienė (Kenosha, WT), Magdalena Juozaitienė (Wa-
saga, Canada) ir Viktorija Pultinavičienė Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas Larkin Funeral Home, Omaha, 
NE. Rožančius birželio 3 d. 7:30 v.v. Laidotuvės birželio 
4 d., šeštadienį, 9 v. ryto iš Šv. Antano parapijos bažnyčios 
šv. Jono kapinėse. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
velionį maldose. 

Liūdinti šeima 

P A D Ė K A 
A.tA. 

VITO SHUKIS 
Mano mylimas vyras mirė 1988 m. gegužės 12 d. ir 

buvo palaidotas gegužės 14 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Zakarauskui, kuris atlai
kė gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į 
kapines . 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už 
jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskira i neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donald A. Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Žmona, brolis i r seserys 

f^ midlcind Padarai 
• • • • • r Savinas and Loan Association Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MŪSIJ KOLONIJOS 

Hot Springs, Ark. 

M O T I N O S D I E N O S 
M I N Ė J I M A S 

Motinos dienos proga, gegužės 
8 d., šv. Mišios aukojamos Šv. 
Mykolo koplyčioje kun. Jono 
Burkaus , buvo užprašytos Mo
terų seklyčios už visų mirus ias 
bei gyvas motinas. Pamaldų 
metu giedojo moterų chorelis, o 
duetu Dana Vilimienė ir Regina 
Sabaliūnienė giesmę, skirtą pa
laimintojo Mykolo Giedraičio 
garbei, kurios žodžius parašė 
kun. J. Burkus. Pats minėjimas 
vyko v ienuolyno m o k y k l o s 
salėje. Jį ruošė Moterų seklyčia, 
v a d o v a u j a m a Liuci jos Gu
delienės. Visiems susir inku
s iems sugiedojus „ L i e t u v a 
brangi", programai vadovavusi 
dr. Viktorija Kiburienė pakvie
tė kun . J . Burkų sukalbėti in-
vokaciją. Meninę programos 
dal į p radė jo K a z y t ė Sa
dauskienė, paskaitydama le
gendą apie tris angelus. Dana 
E. Vilimienė padainavo solo 
„Šauksmas" — žodžiai A. Na-
kaitės, muzika Br. Budriūno. 
„Našlaitės skundą" deklamavo 
Kastu tė Rožėnienė. Kita solo 

daina, a t l ikta D. Vilimienės, 
buvo „Beauš tan t i auš re lė" , 
harmonizuota M. K. Čiurlionio. 
„Saulėlydį tėviškėje" padainavo 
Rima Jucienė ir Regina Sa
baliūnienė. Moterų chorelis: F . 
Dimgailienė, L. Gudelienė, R. 
Sabaliūnienė, K. Sadauskienė, 
K. Stasiūnait ienė, L. Tamošai
tienė, O. Tamošauskienė, D. 
Vilimienė atl iko tr is dainas — 
„Motinėle, sengalvėle", „Pilki 
keleliai", „Kai dangus hori
zonte liepsnoja". Po Reginos Sa-
baliūnienės deklamacijos, mo
terys dar sudainavo „Ar at
simeni namel į" ir „Žiburėlį". 
Programos pabaigoje visi kar tu 
sugiedojo „Marija, Marija". 

Programos vadovė dr. V. 
Kiburienė padėkojusi visiems 
atvykusiems į minėjimą, pro
gramos atlikėjoms, akompanuo-
tojai seselei Mary-Anne ir mik
rofonų tvarkytojui Tautvydui 
Jankui , visus pakvietė pasivai
šinti užkandžiais. Nors Hot 
Springs kolonija ir nedidelė, bet 
švenčia pagrindines šventes, 
minėjimus, susieina pabendrau
ti, tai vis dėka pasišventusių 
darbuotojų. 

Tos pačios dienos rytą „Leis
kit į Tėvynę" radijo programa 
buvo skirta motinų pagerbimui, 
perpinta poetų žodžiais bei 
dainomis. 

Sal . Šma iž i enė 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BR1DGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

EEE 1=> 
LJUAIHOS* 
LEN0ER 

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ! 

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS 

VILNIUS 
T O U H 
MO. 

U-M3 
U-M4 
u m 

TOUR 
COST 

$1.97500 

$1.975 00 

$1975 00 

OVARJ 
USA 

JULY12 

AftmVE MOSCOW 
MOSCOW VILNIUS 

JULY 13 JULY 15 

AUGUST 16 AUGUST 17 AUGUST 19 

SEPT 06 SEPT 07 SEPT 09 

MOSCOW 
HELSINKI 

JULY 25 

AUGUST 29 

SEPT 19 

f^CL5W^K! 

NeWYO* IC 

JULY 26 

AUGUST 30 

SEPT 20 

ITINERARY 
2 NtgMs Moscow. 10 l*gW» Vitrmj*. 

2 Nights M o m m . 10 mghts Vtrmn. 

2 NjgfYtS MojCO**, 10 N>(jjfill Vilfitu* 

1 N*Qfl1 HolMftA't 

1 fvi^ht HoMKtlit 

1 NfQf>1 Htlnnfci 

GERA ŽINIA... 
Jei norite pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, 
dabar yra geriausias laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryšium su 
giminių iškvietimu bei leidimu jiems lankytis užsienyje, yra žymiai 
palengvinti. Kreipkitės [ mus, pasiųsime smulkią informaciją. 

Spalvotam lankstinukui ir tolimesnei informacijai gauti, skambinkite ..tollfree" arba rašykite: 

Baltic American Holidays Ine 
AOTVtSlONOF 

R O B E R T J . ELLYN T R A V E L I N C . 
501 Fifth Avenue. New York. N Y 10017 • (212)972-0200 

A.tA. 
PETRAS KŪGINIS 

Mano mylimas Tėvelis ir mūsų brangus Dėdukas po 
trumpos ligos, sulaukęs 90 metų, Hoag Hospital, Newport 
Beach, CA, mirė š.m. gegužės mėn. 19 d. 

Velionis buvo gimęs Karališkių kaime. Biržų apskri
tyje ir baigęs Teisės fakultetą teisininko diplomu Vytauto 
Didžiojo universitete, Kaune. A.a. Petras buvo apdovanotas 
Nepriklausomos Lietuvos Vytauto Didžiojo medaliu. 

I Ameriką velionis atvyko 1951 m. 
Brangus Tėveli, Tavo gyvenimas buvo ilgas ir gražus, 

nors patyrei daug vargo ir rūpesčių. Mes Tave labai 
mylėjome, bet, palikęs mus, Tu sugrjžai pas savo dangiš
kąjį Tėvą. 

Giliame liūdesyje pasiliko: duk t ė Meiitta Lelija Borr-
man, a n ū k a i Angelą i r Pe ter i r giminės. 

A.tA. 
VYTAUTUI KRIKŠČIŪNUI 

mirus , jo tėvą JONĄ, miškininką ir agronomą, dukrą 
ir s ū n u s i r k i t u s gimines bei a r t imuos iu s giliai 
užjaučia i r k a r t u l iūdi . 

Lietuvių Miškininkų sąjunga išeivijoje 

A.tA. 
ANTANUI-RIMUI MIKELEVIČIUI 

mirus , jo mo t iną ONĄ, mišk in inką PETRĄ ŠILĄ ir 
k i tus g imines ir a r t imuos ius gi l iai užjaučia ir k a r t u 
liūdi. 

Lietuvių Miškininkų sąjunga išeivijoje 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 S t „ C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 50 th A v., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 97^4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

TOLL FREE 

1-800-9354688 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. birželio mėn. 4 d. 

x A t k a r p o j Algimanto I. 
Raštinio „...Ir atleisk mums, 
Viešpatie" šiandien baigiam 
spausdinti. Kitą savaitę pra
dėsime Vlado Ramojaus tęsinį 
„Dienai riedant vakarop". 

x „Tėve mūsų", Kultūros 
tarybos premijuota giesmė, bus 
atlikta Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
birželio 5 d. 8 vai. mišių metu. 
Išplėsdama Viešpaties maldą, 
poeziją sukūrė Danutė Mic-
kutė-Mitkienė, o muziką su-
kompanavo Aloyzas Jurgutis. 
Giesmę atliks „Dainuojančios 
žemaitės" Putnamo seselių 
rėmėjų pamaldų proga. 

x U n i o n P i e r L i e t u v i ų 
draugija birželio 19d., sekma
dienį, „Gintaro" vasarvietėje 
rengia Birželinių trėmimų 
paminėjimą. 11 vai. (Michigan 
laiku) bus pamaldos gamtoje ir 
po jų vasarvietės valgyklos pa
talpose akademinė dalis. Po to 
bendri pietūs. Kviečiami visi dr-
jos nariai, Union Pier, Beverly 
Shores Lietuvių klubo nariai ir 
svečiai. 

x Švč. M. Marijos Nekalto 
Pras idėj imo seserų rėmėjų 
visuotinis-metinis susirinkimas 
bus rytoj, birželio 5 d. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salėje 
po 8 vai. šv. Mišių. Mišios auko
jamos už gyvus ir mirusius 
rėmėjus. Susirinkime — Ses. 
Ignės paskaita, einamieji reika
lai ir vaišes. Gausiai daly
vaukime. 

x Birželio 8 d. (trečiadienį) 3 
vai. p.p. „Seklyčioje" bus Tėvo 
dienos programa. Programoje 
dalyvaus jauna dainininkė Lin
da Burbienė. Po programos — 
kava ir pyragaičiai. Kviečiame 
visus pasilinksminti! 

(sk) 
x Č i k a g o s Liet. Moterų 

Klubo Gin ta ro bal ius įvyks 
birželio 11 d., šeštadienį, 5 v.v. 
Palmer House viešbučio Empire 
salėje. Šių metų debiutantės 
yra : Vija Bublytė, Mar ia 
Fielding, Silvija Kane, Asta 
Kazlauskaitė, Audra Mockai-
tytė ir Edvyna Valkiūnaitė. Visi 
kviečiami dalyvauti. Rezerva
cijoms skambinti: Sharon Petro-
shus-Osmundson, 953-1138. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau ruošia vienos savaitės 
kelionę į Alaską š.m. rugpjūčio 
12-19 d. Informacijai skambin
kite arba rašykite: American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643 tel.: 312-238-9787. 

(sk) 

x Akin ia i siuntimui į Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
- Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 
x Baltic Monumente, Inc. , 

2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
S tankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Dr. R a s a Mažeikai tė , 
jauna istorikė, birželio 27 d., To
ronte, Pasaulio lietuvių IV kul
tūros kongreso baigiamosiose 
svarstybose su dr. Juozu Kazic
ku ir dr. Pranu Zunde svarstys 

' išeivijos kultūrinę politiką Lie
tuvos atžvilgiu kintančiose 
sovietinėse persi tvarkymo 
sąlygose. Sekcijai vadovauja dr. 
Vytautas Vardys. 

x The Observer gegužės 
numeryje yra Dalios Katiliū-
tės-Boydstun baigiamasis 
straipsnis apie „glasnost" ir jo 
pasekmes Lietuvoje. 

x Dr. Juozas Petrikonis, 
Woodbine, Iowa, lietuviško žo
džio rėmėjas, mūsų garbės pre
numeratorius, pratęsė pre
numeratą vieneriems metams 
su visa šimtine. Nuoširdus ačiū. 

x Juozas P . Pažemėnas, 
Queen Village, N.Y., visuome
nininkas, mūsų garbės pre
numeratorius ir nuoširdus dien
raščio rėmėjas, pratęsdamas 
prenumeratą 1988 metams 
atsiuntė visą šimtinę. Nuošir
dus ačiū. 

x Antanas Drutys, Chicago, 
111., Marcella Aleksis, Wa-
terbury, Conn., Vytautas 
Požėla, Omaha, Nebraska, 
Antanina Jonynas, Chesterton, 
Ind., V. Ciapas, Gulfport, Fla., 
Agnės Žitkus, Seattle, Wash., 
kiekvienas pratęsdamas „Drau
go" prenumeratą, pridėjo po 15 
dol. auką dienraščio paramai ar 
už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
t re („Seklyčioje") kiekvieną tre
čiadienį 10:00-11:00 ryto vyksta 
sveikatingumo aerobika skirta 
vyresnio amžiaus moterims, o 
vyresnio amžiaus vyrams 11:00 
v. ryto - 12:00 v. p.p. Vakarais 
6:00-7:00 v.v. Šokio aerobika 
skirta jaunesnio amžiaus mo
terims. Prašome registruotis 
Liet. soc. reikalų tarybos raš
tinėje, tel. 476-2655. 

(sk) 
x Dėmesio turintiems gi

minių Lietuvoje! Birželio 13 d. 
vėl važiuoju į Lietuvą. Tarpi
ninkauju nebrangia i auto
mobilių, įvairių prekių pirkime 
ir paminklų pastatyme artimie
siems. Šiuo metu parūpinu 
s tereo ir v ideo aparatūrą 
tinkamą Lietuvoje. Siunčiu 
kargo. Skambinkite rytais 7-9 
vai., vakarais iki 9 vai. ir šeštd., 
sekmd. (312) 430-4145. Rašyki
te: Romas Pūkš tys , 9040 S. 
Roberts, Hickory Hills, 111. 
60457. 

(sk) 

x Lietuvių Fondas birželio 
10 d. 7:30 v.v. J.C. kavinėje ren
gia vakaronę spaudos ir radijo 
darbuotojams ir kviečia daly
vauti visą lietuvišką visuome
nę, kam rūpi lietuviškas švie
timas, kul tūra ir jaunimo 
reikalai. Įėjimas laisvas. 

(sk) 

x Kelionė p e r Didžiąją Bri-
taniją! Organizuojama lietuvių 
grupė į Didžiąją Britaniją — 3 
kraštai. Iš Čikagos išvykstame 
rugsėjo mėn. 20 d., grįžtame 
spalio mėn. 3 d. Keliausime au
tobusu iš Londono per Didžio
sios Britanijos miestus ir 
kaimus. Registracija ir informa
cija pas Vidą Jonušienę, Amber 
Travel Service, 11745 South-
west Highway, Palos Heights, 
Illinois 60463. Te l . 
312-448-7420. 

(sk) 

x Darome nuo t raukas pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Dail. Nijolės Banienės paveikslų parodoj Balzeko muziejuje susitikę menininkai ir svečiai: R. 
Mozoliauskas, Banienė, N. Martinaitytė, S. Balzekas III, A. Sutkuvienė, V. Ramonis ir M. 
Stankūnienė. . . 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PARODA LIETUVIŠKAME 

MUZIEJUJE 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus meno galerijoje Chi
cagoje atidaryta „1988 m. Pa
vasaris" paroda, kurioje išsta
tyti dail. Nijolės Banienės 
vėliausi kūriniai. Paroda vyksta 
nuo gegužės 20 d. iki birželio 11 
d. 

Nijolė studijavo Illinois ir Chi-
cagos universitetuose. 1957 m. 
ji baigė Chicagos Meno in
stitutą. Jos meno darbai buvo iš

statyti plačiai Chicagos apy
linkėje. Taipgi jos kūriniai buvo 
nupirkti Vincent Price Art Col-
lection bei kitų privačių ir viešų 
kolekcionierių. Ji priklauso 
Amerikos Lietuvių moterų 
dailininkių sąjungai ir La 
Grange Art League. Nijolė gavo 
daug atžymėjimų bei įvertinimų 
už savo kūrinius Elmhurst 
meno mugėje, Tower grove 
Meno mugėje, La Grange Meno 
sąjungoje ir kitose parodose bei 
konkursuose. 

Nijolė išstatys savo vėliausius 

x Vytauto D. Šaulių rinkti
nės vadovybė praneša, kad tra
dicinė Joninių šventė yra 
atkeliama iš birželio 25-os į bir
želio 18-tą dieną. Bilietų reika
lais skambinti : 436-5159; 
476-8402; 436-5185. Kviečiame 
kuo gausiau dalyvauti. Rinkti
nės vadovybė. 

(sk) 

x Dėmesio! 1988 m. abitu
rientai, dalyvaujantieji tradi
ciniame Abiturientų pristatymo 
pokylyje, š.m. birželio mėn. 5 d., 
Sabre Room salėje, prašomi 
rinktis punktualiai 4 vai. p.p. 
Prašau nevėluoti! , •>. 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu mes 
negalim parduoti: mes galim 
patys nupirkti! 

(sk.) 

x Krištanavičiaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės.' 
Bendrai dirbant mūsų ateitist 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos siunčiamos §iuo 
adresu: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 4344545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. -

(sk.) 
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L 
Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1 312-523-9191. 

(sk.) 

x Reikalinga lietuviškai ir 
a n g l i š k a i ka lban t i p a r 
davėja delikatesų krautuvei. 
Pilną arba dalinį laiką. Skam
binti tel. 434-9766. ( g k ) 

x Balzekas Motors, 4030 
Archer Ave., 847-1515, ieško 
studentų nuolatiniam arba 
„part t ime" darbui — mašinų 
plovimui. Reikia turėti vai
ravimo leidimą. 

(sk) 
x Manigi rdo Motekaičio 

fortepijono mokinių koncertas 
įvyks birželio 10 d., penktdienį, 
7 v.v. Jaunimo centro salėje. Po 
koncerto — kavutė. Visi kviečia
mi atsilankyti. 

(sk) 

x Į Tautinių šokių šventės 
balių bilietai, nakvynė ir auto
busas t ik 132.00 vienam 
asmeniui. Paskutinė registra
cijos diena birželio 14. Skam
binti Aldonai Palukaitienei 
471-0811. (Sk) 

x Pasaul io lietuvių centro 
pirkimo darbai eina pirmyn. Pa
grindinė sutartis jau pasirašyta. 
Kviečiame visus, kurie yra 
aukoję, tuos kurie žada aukoti 
ir tuos, kurie norėtų žinoti 
daugiau apie šį projektą, į susi
rinkimą. Sužinosite viską, kas 
yra sutarty ir kokie yra ateities 
planai . Susirinkimas bus 
sekmadienį, birželio 12 d. 12:15 
v. p.p. tuoj po mišių centro 
patalpose, 511 E. 127th, Lemon-
te. Jeigu reikėtų smulkesnių 
žinių skambinkit 257-7114. 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems j Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
t e m Ave., Chicago, m. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

piešinius, sukurtus su „spectra" 
spalvotais pieštukais, kurie yra 
pagrįsti jos pastabumu bei 
susižavėjimu gamta. Paroda, 
kurią dailininkė vadino josios 
„Pagarba pavasariui", išsprogs
ta šiltom spalvom ir jutiminėm 
formom. Ji tvirtina, kad „mano 
dabartiniams darbams idėja ki
lo iš Algirdo Greimo knygos 
„Apie dievus ir žmones". Ją aš 
išstudijavau besiruošdama 1981 
m. parodai „Lietuviškos mitolo
ginės būtybės". Įkvėpimas 
pastūmėjo sukurti kūrinius iš 
mitinio „Rojaus sodo". Sakoma, 
kad rojus yra kažkur rytuose... 
ir tai yra nuostabiausias, 
gražiausias ir impozantiškiau
sias sodas, kur įvairūs vaisme
džiai su puikiausiais ir žavin
giausiais vaisiais (auksiniais 
lapais, deimantiniais obuoliais 
ir t.t.), kur diena nuolatos vieš
patauja. 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus ir Meno galerija atdari 
kasdien no 10 v. ryto iki 4 v. p.p. 

MARQUETTE PARKO 
LITUANISTINĖ MOKYKLA 

PAMINĖJO MOTINOS 
DIENĄ 

Parapinėje mokykloje veikia 
lituanistinės klasės (kasdien) ir 
čia dirba 5 mokytojos, dėsty-
damos lietuvių kalbą. Lituanis
tinėms klasėms vadovauja mok. 
Bronė Prapuolenienė. 

Kiekvienais metais yra ruo
šiamas Motinos dienos minėji
mas, kurio programą atlieka 
patys mokiniai. Minėjimas 
įvyko gegužės 14 d. parapijos 
salėje. Į programos atlikimą 
buvo į traukti visų skyrių 
mokiniai. Programą paruošė 
mok. Daina Dumbrienė. 

Atidarydama minėjimą, vedė
ja Prapuolenienė sveikino moti
nas ir svečius. Naujasis klebo
nas kun. Jonas Kuzinskas pras
mingais žodžiais sveikino visas 
motinas. Po jo kalbėjo visos 
mokyklos vedėja, seselė Marga
rita Marija, linkėdama moti
noms religiškai auklėti savo 
vaikučius. 

Programai vadovauti buvo pa
kviestas šešto skyr. mokinys 
Arūnas Bilus. Pirmiausia įva-

} JA VALSTYBĖSE 
— Los Angeles lituanistinio 

seminaro s tuden ta i parašė 
laiškus prezidentui Ronald Rea-
ganui, prašydami, kad pasima
tymo metu su Gorbačiovu 
Maskvoje keltų grėsmingą ribą 
pasiekusį oro, vandens ir aug
menijos Lietuvoje užteršimą 
chemikalais. Iš Lietuvos ateina 
žinios, kad 70% visų karvių 
serga leukemija. Šitą pieną turi 
gerti Lietuvos vaikai. Privile
gijuotas komunistų luomas 
specialiose krautuvėse gauna 
neapkrėstus maisto produktus. 

— Baltų Laisvės lyga an
gažavo teisininkų firmą paruoš
ti Amerikos vyriausybei memo
randumą, kad Baltijos valstybės 
būtų įtrauktos į „sritinių kon
fliktų" tarp JAV-bių ir Sovietų 
Sąjungos sąrašą. Labiausiai 
nusipelniusiam asmeniui ar 
institucijai Baltijos valstybių 
kovoje dėl laisvės žymenų 
įteikimas įvyks spalio 15 Los 
Angeles latvių centre. Žymens 
laimėtoją parinks komisija, 
kuriai vadovauja Estijos garbės 
konsulas Jaak Treiman. 

dinį eilėraštį padeklamavo 2-ro 
skyr. mokiniai, pasveikindami 
mamytes. Vaizdelį „Stebuklin
ga žaislų krautuvė" vaidino 
visų skyrių mokiniai, vaiz
duodami įvairius žaislus, me
džio drožinius, meškiukus ir kt. 
Veikalėlio autorė Liuda Gude
lienė. 

Montažą apie Motinos dienos 
prasmę paruošė, suredagavo 
Daina Dumbrienė, įtraukdama 
į vaidinimą visus mokinius. 
Taut in ius šokius šoko 
vyresniųjų skyrių mokiniai. 
Šokius paruošė Violeta 
Smieliauskaitė-Fabijonovič. 
Pašoko Kalvelį, Žąselę ir Vėda
rą. Jaunesniųjų skyrių mokiniai 
žaidė žaidimus: Simas mano 
dėdė, Jurgelį meistrelį ir Pučia, 
vėjas. Po to sekė mokinių 
chorelio dainos, dainoms vado
vavo Gediminas Plėnys. 

Mokslo metams baigiantis 
išleidžiamas mokyklos laik
raštėlis „Vyturėlis". Prieš išlei
džiant skelbiamas rašinėlių 
konkursas. Pinigines ir kny
gomis premijas skiria Tėvų ko
mitetas, kuriam vadovauja 
Gediminas Plėnys. 

Pirmą vietą už rašinėlį „Dve
jetukas" laimėjo Rimas Putrius, 
Vl-to skyr. mokinys. Antrą 
vietą — Arista Strungytė VTI-to 
skyr., už rašinėlį „Atsiprašau, 
daugiau taip nedarysiu". Trečią 
vietą Larana von Braun VII 
Skyr., už „Atsiprašau". 

Jaunesniųjų grupėje, pirmą 
vietą laimėjo Lisana von Braun, 
V-to skyr. mok. už rašinėlį 
„Apgavystė". Antrą — Paulius 
Genčius, IV-to skyr., už „Mes 
lietuviukai". Trečią vietą gavo 
Dainius Dumbrys, V-to skyr., už 
„Gyvulių karalius atgauna sos
tą". Pagyrimus gavo: Audra 
Prielgauskaitė, Petras Bag
donas, Milda Harris ir Irena 
Kvantaitė. 

Tėveliai pasidžiaugė, svečiai 
žavėjosi, vaikučių atl ikta pro
grama. Po to visi vaišinosi 
tėvelių paruoštais užkandžiais 
ir džiaugėsi, kad vaikučiai gali 
kiekvieną dieną mokytis 
lietuviškai. j p 

— Pr ieš kelerius metus Mi-
chigano valstijos sostinėje įkur
ta LB-nės apylinkė liudija, kad 
gausi lietuviška visuomenė ne
būtina apylinkę įsteigti ir Lie
tuvos padėtį išgarsinti. Vasario 
pirmą savaitę dr. Romualdo 
Kriaučiūno vadovaujama LB 
apylinkės valdyba pakvietė 
Lansinge apsilankyti mūsų tau
tos rezistentą doc. Vyt. Skuodį. 
Jo atvykimą LB darbuotojai 
puikiai panaudojo sunkiai Lie
tuvos būklei amerikiečių tarpe 
išgarsinti. V. Skuodžiui valstijos 
Senate buvo įteikta Senato ir 
miesto proklamacijos, suor
ganizuotas susitikimas su Sena
to daugumos vadu John Engler 
ir vyskupijos valdytoju vysk. 
Kenneth Povish, o taip pat ir 
pasimatymas bei pobūvis su vie
tos LB apylinkės nariais. V. 
Skuodžio apsilankymą Lan
singe bei jo pasisakymus išsa
miais straipsniais aprašė Davė 
Poulson „Lansing State Jour
nal" vasario 3 d. laidoje ir 
Gražina Kriaučiūnienė Lansin-
go vyskupijos oficioze „The 
Catholic Weekly" vasario 13 d. 
laidoje. Abu straipsniai pailiust
ruoti nuotraukomis. 

— Mūsų kar tos gyvenimas 
artėja prie saulėlydžio. Iš 
patyrimo žinome, kad daugelis 
mūsų pažįstamų į amžinybę 
nusinešė ir savo atliktus darbus 
Lietuvai niekur jų neužregistra
vę. Kad tai nesikartotų, imuosi 
iniciatyvos surinkti iš lietuvių 
atsiminimus apie jų atliktus 
reikšmingus Lietuvai darbus ir 
išleisti kolektyvinius a t 
siminimus, pavadinant juos 
„Lietuvių atsiminimai". Tai 
būtų raštiškas palikimas atei
nančioms kartoms apie mūsų 
darbus Lietuvai. Siųskite savo 
biografiją su nuotrauka (jei 
turite), trumpai išdėstydami 
savo nuveiktus darbus atsi
minimų leidėjui Jonui Kar
veliui, gyv. 9141 Carlyle Ave. 
Surfside, Fl. 33154. 

— Leonardas Valiukas, Los 
Angeles, Calif., reaguodamas į 
„The National Catholic Regis-
ter" savaitraščio pranešimą iš 
Vilniaus apie Vasario 16 šven
tės paminėjimą, tame pačiame 
savaitraštyje paskelbė ilgesnį 
laišką, kuriame trumpai perbė
ga Lietuvos istoriją, pradedant 
Mindaugo karūnacija, iki šių 
dienų. Savo laišką Valiukas bai
gia: „Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos problema nėra mažiau 
svarbi už Afganistano, Kambo-
dijos, Nikaraguos, Angolos ar 
Etiopijos. Amerika ir visas lais
vasis pasaulis turi reikalauti 
Gorbačiovą išvesti sovietų ka
rines pajėgas iš Pabaltijo vals
tybių ir palikti jas ramybėje. 
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