
THE LIB^ARY O? CO^ptjpeo 

JERIALS DIVIŠIOJ 
v.rASHi:;GTorc, D C 

.. 
'c^3 D;.-

TU l _ I T I ~ I L J / \ I V I I / \ l > 0 W O F ^ L Q - W I L > ^ f O / V I L V 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2-3 

Vol. LXXXII Kaina 50 c. ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, BIRŽELIS - JUNE 11, 1988 Nr. 114 

„LKB Kronika, Nr. 75 
(Tęsinys) Eina nuo 1972 metų 

Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Atviras laiškas 
Širvintų rajoninio laikraščio 
„Lenino vėliava" redakcijai 
Gerb. Redakcija, 

Širvintų rajono laikraščio rug
pjūčio 13 d. numeryje pas rodė 
žinutė, perspausdinta iš Kapsu
ko spaudos organo „Nauja&ic 

kelias", tendencingai nušvie
čiant kai kuriuos palaimintojo 
Jurgio Matulaičio šventės 
momentus. Rašoma: „Grupė 
asmenų susibūrė sankryžoje 
netoli bažnyčios ir ėmė gie
doti. Surinkę aplink save smal
suolius, jie trukdė žmonėms iš
vargusiems nuo spūsties bažny
čioje, išeiti į miestą. Po kiek 
laiko tuos „giesmininkus" jau 
buvo galima pamatyti švento
riuje. Ten kai kurie iš jų bandė 
šūkalioti, kad jiems trūksta 
laisvių. Sunku buvo suprasti, ko 
siekė tie asmenys. Bet kurgi tai 
matyta, kad keletas savavaliau-
tojų galėtų nedraudžiamai 
gadinti pakilią šventinę dalyvių 

nuotaiką". Toliau valdžios 
atstovai raginami uoliau tram
dyti panašius „ i špuol ius" , 
„viešosios tvarkos pažeidimus". 
Redakcija prieraše teigia iš 
kompetentingų organų sužino
jusi, kad vienas iš „pažeidimo" 
organizatorių buvo Robertas 
Grigas, Kiauklių zakristijonas, 
nebe pirmą kartą kurstantis ti
kinčiuosius ant ivisuomeni
niams veiksmams ir j au 
anksčiau teisingumo organų 
įspėtas. Širvintų rajoninio laik
raščio redakcija nuo savęs dar 
pridėjo, kad minėtas pilietis 
rimtų išvadų nepadarė, kad jo 
priešįstatyminė veikla verta 
griežtesnio teisėtvarkos organų 
įvertinimo ir tikinčiųjų pa
smerkimo, nes „religinės apei
gos nieko bendro neturi su vi
suomeninės tvarkos pažeidi
mais bei priešiškais tarybinei 
santvarkai išpuoliais". 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Įšventinti nauji kunigai 

Kauno bazilikoje gegužės 29 
d. įvyko naujų kunigų šven
timai. Šiais metais Kunigų se
minarija išleido 27 kunigus. Tai 
didžiausia-per pastaruosius 39 
m. laida. Taip pat trys gavo 
diakonato šventimus. 

Šventimus suteikė Lietuvos 
vyskupų konferencijos pir
mininkas Kaišiadorių vysku
pijos apaštalinis administra
torius kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, kartu su Telšių 
vyskupijos ir Klaipėdos pre-
latūros apaštaliniu adminis
tratoriumi vyskupu Antanu 
Vaičiumi ir Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vyskupi
jos apaštaliniu administrato
riumi Juozu Preikšu. Dalyvavo 
ir vyskupas Vladas Michele-
vičius. Šventimuose dalyvavo ir 
arkivyskupas Liudvikas 
Povilonis. 

Kunigai* buvo įšventinti: 
Aukštakalnis Viktoras iš 
Kauno, Avižienis Petras iš Aly
taus, Balcevičius Miroslavas iš 
Vilniaus, Bartkevičius Povilas 
iš Skiemonių, Budrius Alioni-
das Pranciškus iš Šilutės, 
Gubčakevičius Petras iš 
Šeduvos, Jagėlavičius Artūras 
iš Kauno, Jasionis Antanas iš 
Ukmergės, Jonaitis Kęstutis iš 
Šiaulių, Kareckas Vidmantas iš 
Panevėžio, Kazlauskas Jorda
nas iš Zapyškio, Kuodis Juo
zapas iš Uliūnų, Leščiauskas 
Arvydas iš Varnių, Linda 
Leonas iš Joniškėlio, Mackevi
čius Jonas iš Trakų Vokės, 
Memys Alfredas iš Telšių, Saba
liauskas Vytas iš Prienų, Sob-
kovskis Nikalojus iš Kauno, 
Stepanauskas Zenonas iš Kap
suko, Vaičius Juozas iš Šačių, 
Valkauskas Arnoldas iš Kauno, 
Varaneckas Raimundas iš 
Kauno, Veprauskas Virginijus 
iš Kauno, Zavalskis Antanas iš 
Alytaus, Žukauskas Stanislovas 
iš Šiaulių. Tarp naujai įšven
tintų kunigų yra dar kiti du, 
apie kuriuos neturime tiksles
nių žinių. 

Linkėjimai naujiesiem 
kunigam 

Su visa Lietuvos katalikų ben
druomene džiaugiamės naujais 
kunigais ir diakonais. Mūsų 
nuoširdų linkėjimą naujiem 

Izraelio kareiviai iš visų pusiu saugoja šią kalinių vadinamą Ansar 3 stovyklą, kurioje Izraelis 
be kaltinimų ir be teismo laiko 2,483 politinius kalinius — palestiniečių vyrus ir berniukus. 

Stačiatikiai prarado pasitikėjimą 

Kristaus vynuogyno darbinin
kam Lietuvoje tegul išreiškia 
Šv. Tėvo žodžiai: „Testiprina jus 
Šventoji Dvasia, kad ištikimai | 
atliktume Evangelijos skelbi
mo misiją. Tepadeda jum Šven
čiausioji Mergelė Marija, kuriai 
Kristus savo apaštalo ir kunigo 
Jono asmenyje patikėjo kiek
vieną žmogų... Nebijokite, nes 
pats Kristus jus siunčia savo ga
lia, galia, kuri jam yra duota 
danguje ir žemėje. Nebijokite! 

Šis įvykis Kauno arkikatedro
je sutraukė keletą tūkstančių 
tikinčiųjų, rašo , ,Tiesa" . 
Susirinko naujųjų kunigų tėvai, 
artimieji, draugai . Naujai 
įšventintus kunigus minia pasi
tiko prie bazilikos išėjimo, 
sveikino ir palydėjo į Kauno 
Kunigų seminarijos kiemelį. 
„Tiesa" pastebi, kad šiuo 
metu kai kuriose Lietuvos 
parapijose trūksta kunigų. Ti
kima, kad artimiausiais metais 
visos katalikų parapijos ir 
bažnyčios turės savo kunigus. 

Naujas lietuvis 
kunigas Romoje 

Tą pačią dieną popiežius 
Jonas Paulius II Šv. Petro bazi
likoje iškilmingų šv. Mišių metu 
suteikė kunigystės šventimus 
69 diakonam. Naujieji kunigai 
priklauso 30-čiai tautų: 17 yra 
ispanai, priklausą tarptauti
niam vienuolių „Opus Dei" 
sąjūdžiui, 11 yra italai, penki 
Čilei, penki Meksikai, penki 
JAV, trys Brazilijai, trys Peru, 
trys Lenkijai, du Ekvadorui ir 
du Zairui. Po vieną naują ku
nigą įšventino įva i r iems 
kitiems kraštams, įskaitant ir 
vieną lietuvį. Juo yra Paulius 
Mališka iš Montreal io , 
Kanados. 

Kun. Paulius Mališka, baigęs 
gimnaziją, studijavo fiziką, 
chemiją ir inžineriją universi
tete. „Angelicum" universitete 
gavo filosofijos ir teologijos 
bakalauro laipsnius. Tęsia 
studijas, ruošdamasis biblinės 
teologijos laipsniui. 

Leningradas. — Reuterio 
žinių pranešimu, Leningrado 
bažnytinės akademijos rekto
rius Vladimir Sorokin viename 
sov ie t in iame la ikraš ty je 
pareiškė, kad rusų stačiatikių 
Bažnyčia yra praradusi liaudies 
pasitikėjimą, ypač tikinčiųjų 
masėse dėl to, kad jos dvasiniai 
vadovai nuolaidžiauja valstybės 
reikalavimam. Nesipriešinda
ma valdžios pareigūnų spaudi
mui ir remdama ateistinės vals
tybės poli t iką, pažymėjo 
Sorokin, rusų s tač ia t ik ių 
Bažnyčia yra tapusi viena iš 
daugelio Sovietų Sąjungos 
valstybinių įstaigų. 

„Meditsinskaja Gazeta" ats
pausdintame straipsnyje Lenin
grado bažnytinės akademijos 
rektorius rašo, jog tikintieji 
žino, kad jie gali daug prisidėti 
prie krašto gerovės kūrinio tiek 
dvasinėje, tiek materialinėje 
plotmėje. Tačiau visi mūsų 
bandymai, rašo Sorokin, patar
nauti visuomenei iki šiol buvo 
su t ik t i g rubia i s a t e i s tų 
išpuoliais. Jau daugelį metų 
ateistai nesiliaudami kartoja, 
kad jie stato ateizmą be Dievo. 

Sorokin straipsnyje toliau 
pažymi, kad s tač ia t ik ių 

Bažnyčia galėtų atlikti didesnį 
vaidmenį visuomeniniame 
gyvenime, ypač žmonių meilės 
darbais, socialinės globos 
organizavimu. Bet ir tokia 
bažnytinė veikla yra valdžios 
draudžiama. Leningrado baž
nytinės akademijos rektorius 
pateikia tokį pavyzdį: buvo ban
doma suorganizuoti mažų chorų 
lankymąsi senelių prieglaudose 
Kalėdų ir Velykų švenčių pro
ga. Bet ir tokį sumanymą 
nebuvo įmanoma įgyvendinti, 
pažymi Sorokin, nors sovietinė 
konstitucija to^j^iraudžia. 

Rašytojų kongresas 

— Pietų Afrikos — juodieji 
darbininkai baigė streiką. Jame 
dalyvavo maždaug milijonas 
darbininkų. 

Valdžia sveikina 
or todoksus 

Zagorskas. — Rusų ortodok
sų vyskupai, Reuterio žinių 
agentūros pranešimu, baigia 4 
dienų pasitarimus. Generalinė 
Bažnyčios taryba susirenka tik 
trečią kartą, gavusi ateistinės 
valstybės leidimą. Patriarchas 
Pimenas pradėjo tarybos posė
džius Zagorske Šv. Sergejaus 
vienuolyne. 

Religijų tarybos pirmininkas 
Konstantinas Charčiovas per
skaitė Sovietų Sąjungos vyriau
sybės sveikinimą ir pabrėžė, jog 
vyriausybė užtikrina ateistus ir 
tikinčiuosius, kad jų teisės bus 
apsaugotos. Komunistų vyriau
sybės praneš ime skaitome: 
„Mes turime bendrą istoriją, 
vieną tėvynę ir vieną ateitį" — 
cituojami Gorbačiovo žodžiai. 

Ortodoksų taryba aptarė, kaip 
pritaikinti naujuosius Sovietų 
vyriausybės įstatymus savo 
vidaus gyvenime. 

Taryba paskelbs septynis nau
jus 14 ir 15 amžiaus ortodoksų 
šventuosius. Disidentai tačiau 
patarė tarybai paieškoti naujų 
šventųjų, kurie buvo nukankin
ti Stalino koncetracijos lage
riuose. Tarp jų yra ir Maskvos 
princas Dimitri Donskoi, kuris 
bus paskelbtas šventuoju. 

Berlynas. — Vakarų Berlyne 
įvyko Europos rašytojų kong
resas. Jame dalyvavo gausūs 
rašytojai iš įvairių laisvosios 
Europos kraštų, kai tuo tarpu 
komunistų valdomos Centro ir 
Rytų Europos kraštų literatūros 
kūrėjam atstovavo tiktai į 
Vakarus emigravę rašytojai, 
kaip čekoslovakai Pavel Kohut 
ir Libuse Monikova, vengras 
Gyorgi Konrad, lenkas Jan 
Kott. Rusijci, Rytų Vokietijos ir 
kitų Centro bei Rytų Europos 
kraštų rašytojam vietinės 
komunistinės valdžios nedavė 
leidimo kongrese dalyvauti tuo 
pretekstu, kad jis vyksta Vaka
rų Berlyne. Kongrese buvo 
svarstomos ir šios temos: Trem
tis, Jaltos konferencija ir jos 
padariniai, nuo inkvizicijos gerų 

Arabų konferencijoje 
20 valstybių 

„Amer ikos pol i t ika — padėti Izraeliui' 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvių Fondas šiais me
tais jau paskyrė lietuvių tau
tinei veiklai remti įstatymais 
leistas sumas pinigų. Pelno 
skirstymo komisija, Lietuvių 
Fondo tarybai patvirtinus, šiais 
metais iš viso paskyrė 271 tūks
tantį dolerių mūsų institucijoms 
bei organizacijoms. 

— Chicagoje lankėsi Lietuvių 
Žurnalistų sąjungos valdybos 
pirmininkė Rūta Klevą Vidžiū-
nienė, kuri čia pravedė 
pasitarimus su spaudos bendra
darbiais, dalyvavo poezijos 
dienose ir Lietuvos jaunimo 
teatro spektakliuose. Ta proga 
savo giminaičio Jurgio Vidžiūno 
lydima aplankė „Draugą" ir 
kalbėjosi įvairiais lietuvių 
veiklą liečiančiais klausimais. 

— Izraelio užimtose žemėse 
neramumai septintojo mėnesio 
pirmąją dieną buvo pažymėti 
krauju, kai Izraelio kareivis 
ištiesė M-16 šautuvą ir nušovė 
šešiolikametį palestinietį, kuris 
nepalankiai atsiliepė apie pra
einanti kareivį. Tai buvo 207 
žmogus žuvęs besitęsiančiose 
palestiniečių kovose. Tai įvyko 
Vakarų Kranto srityje. Tą pačią 
dieną Gazos srityje kareivių 
grupė įsakė išeiti iš savo namų 
vienam palestiniečiu! ir tada jie 
su buldozeriu sugriovė jo 
namus. 

— Nikaragvoje tretieji 
sandinistų ir Contras 
pasitarimai baigėsi be jokių 

rezultatų. Išsiskirta be 

Alžyras. — Čia baigėsi arabų 
valstybių vadų trijų dienų 
pasitarimai, kurie daugiausia 
lietė Izraelio okupuotoje terito
rijoje gyvenančių palestiniečių 
sąlygas ir jų veiklos finansa
vimą. 

Jordano karalius Husseinas 
ragino arabų vadus neatmesti 
Amerikos Vidurio Rytų taikos 
reikalu iniciatyvos, bet kartu 
ragino su te ik t i f inansinę 
paramą palestiniečių sukilimui 
Izraelio okupuotoje žemėje, kad 
tuo būtų priversti Amerika ir 
Izraelis pager in t i t a ikos 
sąlygas, praneša Washington 
Post dienraštis. J is pasakė 
konferencijai, kad su kai kuriais 
taikos plano punktais, kuriuos 
siūlo Valstybės sekr. Shultzas, 
nesutinka, bet sutinka, kad ir 
toliau būtų tęsiamas dialogas, 
nes tai duoda pagrindą arabų 
pozicijai. 

Karalius kritikuoja Ameriką 
Husseinas stipriai kritikavo 

Amerikos politiką šiame regio
ne, pasakydamas, jog su Ameri
kos vyriausybėmis turėdamas 
reikalus jau 21 metus, turi 
patyrimo ir priėjo prie šios 
išvados: „Amerika neturi jokios 
kitos Vidurinių Rytų politikos, 
kaip tik padėti Izraeliui". 
„Amerikos prezidentai ir Vals
tybės departamento sekretoriai 
ėmėsi taikos reikalu iniciatyvos 
tik tada, kai grėsė krizė ir ka
ras ir ta kiekviena iniciatyva 
baigėsi su kiekvienos krizės sa
vaime pasibaigimu". 

ligi holokausto. 

Ukrainiečių iškilmės 
Chicaga. - Praėjusį sekma

dienį Chicagos ir apylinkių uk
rainiečiai minėjo 1,000 metų 
krikščionybės sukaktį. Ukrai
niečių katalikų bažnyčiose 
skambėjo varpai, primindami 
tylinčiąją Bažnyčią Ukrainoje. 
Visi Chicagos ir apylinkių baž
nyčių varpai perdavė tūkstantį 
dūžių, simbolizuodami savo 
tūkstantinę krikščionybės su
kaktį. Ukrainiečių katalikai ir 
ortodoksai kartu paminėjo šią 
sukaktį. Visur pabrėžiama 
ukrainiečių katalikų stiprybė 
per visą tūks tant į metų. 
nežiūrint žiauriausių komunis
tų persekiojimų. 

New Yorke ukrainiečiai turė
jo pamaldas Šv. Patricko kated
roje, koncertą Metropolitan 
operos salėje ir kelis simpo
ziumus universitetuose. Ta pro
ga yra leidžiamas stambus isto
rinis veikalas apie Ukrainiečių 
Bažnyčią. Jų publikacijos lei
diniai daro puikų įspūdį. 

nutarimo vėl susitikti pasitari
mams. Sandinistai nesutiko nė 
su vienu demokratijos įvedimo 
principu į Nikaragvos žmonių 
gyvenimą. 

— Amsterdame, Olandijos 
sostinėje, mirė vertėjas ir žurna
listas Izakas Kaplanas, kuris 
buvo gimęs Petrapilyje. Grįžęs 
Lietuvon universitete įsigijo tei
sininko diplomą. Dirbo „Lie
tuvos žinių" redakcijoje ir rašė 
įvairioje spaudoje. Buvo „Tasso" 
vertėju. 1948 m. suimtas ir 
nuteistas 15 m. kalėjimo 
bausme. Po Stalino mirties jam 
buvo leista sugrįžti į Lietuvą. 
Gavęs vizą aplankyti seserį 
Prancūzijoje, pasiliko laisvėje. 
Amsterdame suorganizavo olan-
diečių grupę, kuri populiarino 
lietuvių liaudies dainas užsie
nyje. Daugel metų dirbo 
Lietuvos atgimimui ir buvo lie
tuvių tautos draugas. 

— Romoje Italijos žinių 
agentūros pranešė, kad išlyginti 
ginčai tarp Vatikano ir arkivys
kupo Marcei Lefebvre iš Pran
cūzijos. Iš Vatikano pusės nėra 
jokių komentarų. 

Jordano karalius Husseinas 

Karalius Husseinas be sąlygų 
pasisakė už Pales t iniečių 
Išlaisvinimo organizaciją ir 
sakėsi neturįs jokio noro jai 
vadovauti. Taip pat nesiekiąs 
dominavimo Vakarų Kranto 
teritorijoje, kuri jam priklausė. 
Jis aiškiai pabrėžė, kad PLO 
privalo reprezentuoti palesti
niečius bet kokioje taikos kon
ferencijoje, kuri bus bet kada 
ateityje. Jordano monarchas 
pirmą kartą taip aiškiai pasisa
kė už šią Arafato vadovaujamą 
organizaciją. Jo kalba buvo už
darame posėdyje, kuriame daly
vavo 20 arabų valstybių. Repor
teriai gavo jo kalbos ištraukas. 

Arabų įsipareigojimai 

Arabų Valstybės turi padėti 
palestiniečių sukilėliams Va

karų Kranto ir Gazos srityse tol, 
kol bus pasiektas laimėjimas. 
Finansinė parama teikiama tol, 
kol vedama kova. PLO yra 
vienintelė palestiniečių teisinga 
reprezentante. 

PLO oficialūs asmenys sako, 
kad palestiniečių kova: vest; 
Izraelio užimtoje žemėje hv<- .-»" 
kalinga 400 mil. dol. n 
Pinigai reikalingi vX 
tiems, kurie streiku • 
testuoja, demonstrur ų 
aprūpinimui. AraK ?i 
pasižadėjo sukilusi.. ês-
tiniečiams padėti > įai, 
politiniai, diplomatr.- *r fi
nansiškai. 

Didesnės paramos laukiama 
iš Kuwaito, Saudi Arabijos ir 
Jungtinio Arabų emirato, kurie 
sustiprins paramą PLO. Jorda
nui ir Sirijai. Libijos Kadafi 
įspėjo delegatus, kad tie, kurie 
bičiuliaujasi su Amerika, nepa
deda arabų reikalui. Jordanas 
dabar sumoka atlyginimus 
14,000 palestiniečių tarnautojų 
okupuotoje teritorijoje. Iš viso 
ten yra 1,7 mil. palestiniečių, 
tūkstančiai Izraelio laikomi 
uždaryti palapinėse, aptvertose 
spygliuotomis vielomis. 

Senoji gvardija prieš 
Gorbačiovą 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
respublikų bei miestų vietinės 
Komunistų partijos organizaci
jos, kaip pranešama iš Maskvos, 
pareiškia savo rezistenciją prieš 
Gorbačiovo reformas, parinkda-
mos kandidatus į partijos suva
žiavimą iš konservatorių tarpo. 
Delegatai yra daugiausiai iš se
nosios komunistų gvardijos, 
tebegarbinančios Stalino laikus. 
Atrodo, jog delegatų daugumą 
sudarys neturintieji entuziazmo 
Gorbačiovo darbams. Jam bus 
sunkoka išlaikyti kontrolę savo 
rankose. 5,000 delegatų sąrašas 
neskelbiamas, tačiau sklinda ži
nios, kad kai kurie žinomi Gor
bačiovo rėmėjai nėra tame 
sąraše. Vyriausybės leidžiamo 
laikraščio „Izvestijos" politinis 
komentatorius Aleksandr Bovin 
reiškia nepasitenkinimą dele
gatų parinkimo būdu, nes jis 
turįs žinių, kad buvo sukčiau
jama. Daugelis jaunųjų komu
nistų, nors už juos žmonės 
pasisakė, nepateko į delegatų 
sąrašą. Tai rodo, kad partijoje 
vyksta kova tarp vyresniųjų ir 
jaunesniųjų komunistų. KGB 
slaptosios milicijos vadas Viktor 
Čebrikovas su savo gvardija 
stabdo Gorbačiovo reformas ir 
primeta Gorbačiovui per didelį 
„suvakarėjimą". 

KALENDORIUS 
Birželio 11 d.: Barnabas, Ro-

zelina. Aluona. Dainius. Ramin
ta, Skirgelė. 

Birželio 12 d.: Anupras. 
Dova. Kanura. Ramas. Rūta, 
Ramūnas, Vilma. Uosis. 

Birželio 13 d.:Antanas Padu
vietis. Akvilina. Kunotas. 

Birželio 14 d.: Rufinas. Vale
rijus. Butrimas. Alka. Digna. 

ORAS 

Saulė teka 5:16. leidžiasi 8:24. 
Temperatūra šeštadienį 80 1., 

sekmadienį 901.. pirmadienį 93 
1., antradienį 90 1. 
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REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsto: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
FONDAS 

Vieno, visų fondų apimt ino, 
Ateitininkų federacijos fondo 
steigimo klausimas buvo kelia
mas jau 1985 metais. Tokio fon
do svarba ir reikšmė buvo išryš
kinta Ateitininkų federacijos 
Jubiliejiniame (deimantinės 

• sukakties) kongrese Chicagoje. 
Fondo steigimas buvo patvir
tintas Nepaprastoje konferen
cijoje, vykusioje Toronte 1986 
metų rugpjūčio 15-17 dienomis. 
Užtruko laiko išspręsti 
buvusiųjų bei naujojo fondo tei
sinius bei administracinius 
klausimus. 

Džiugu, kad pirmąją Atei
tininkų federacijos fondo 
valdybą sudaro: dr. Kazys 
Ambrozaitis, dr. Ona Daugir-

PRISIMINKIME 
TREMTINIUS 

1941 m. birželio 14-17 die
nomis įvyko pirmasis masinis 
Lietuvos šeimų trėmimas į Si
biro šiaurę bei tolimuosius 
rytus, į Gulago vergų 
stolvyklas. 

Šeimos buvo tremiamos žiau
rioms ir sunkiai įsivaizduoja
moms kančioms. Maži vaikai ir 
seneliai išmirdavo pirmaisiais 
metais. Jie badavo, šalo, stoko
jo maisto, vitaminų, vaistų, apa
vo, rūbų ir minimalinės medici
ninės priežiūros ar pagalbos. 
Moterys buvo paverstos ver
gėmis ir turėjo atlikti sunkiau
sius darbus. 

Tremtiniai, žiauriau kaip ka
daise vergai, žuvo kasdien nuo 
bado, šalčio, ligų ir sunkiai 
pakeliamų darbų. Abejų okupa
cijų metu iš Lietuvos buvo iš
tremta arti 600,000 asmenų. 
Daugiau pusės milijono jų buvo 
egzekutorių bei ,.vadinamų 
gamtinių sąlygų" sunaikinti. 

Birželio 12 dieną žmonės Lie
tuvoje organizuoja tų liūdnų 
įvykių prisiminimą ir kviečia 
visus lietuvius pasimelsti už 
visus mūsų tautos kankinius. 

Skatiname visus Chicagos 

dienė, Povilas Kilius, dr. P. 
Kisielius, adv. Algis Ostis, dr. 
V. Šaulys ir dr. Vytautas 
Vygantas. 

Ateitininkai yra atidavę savo 
gausią ir nuoširdžią duoklę 
bendram lietuvių išeivijos labui. 
Pribrendo laikas pasirūpinti ir 
savo sąjūdžio finansiniu pa
grindu. Turime užtikrinti atei-
tininkijos finansinį stovį, žen
giant į antrąjį jos gyvavimo 
šimtmetį. Mums reikia vieno 
pagrindinio fondo iš kurio bus 
te ik iama parama jaunimo 
veiklai bei remiamos kultūrinės 
ir organizacinės veiklos pastan
gos. Šio fondo pagrindinis kapi
talas bus laikomas su tikslu, 
kad iš jo palūkanų ir pelno būtų 
teikiama nuolatinė, balansuota 
bei ilgalaikė parama sąjūdžio 
veiklai. Fondas ir toliau priims 
aukas, skirtas specifiniams 
tikslams ar projektams. Pagrin
dinis fondo kapitalas nebus 
naudojamas iki grįšime į laisvą 
tėvynę Lietuvą. 

Federacijos valdyba kviečia 
visus talkon intensyviam dar
bui, siekiant sutelkti finansinį 
pagrindą šiam Ateitininkų fon
dui, iš kurio bus skiriama pras
minga parama ateitininkiškai 
veiklai ir jos darbams. O virtinė 
darbų laukia nuolatinės pa
ramos. Pati svarbiausia sritis 
yra jaunimo ugdymas — vasaros 
stovyklų bei žiemos kursų ruo
šimas, programinės medžiagos 
telkimas ir t.t. Mūsų vienkar
tiniai, ideologiniai ir kūry
biniai, leidiniai bei pati „Atei
t is" laukia nuolatinės finan
sinės paramos. Norint savo sąjū
džio gaivumą kūrybingai nuves
ti į antrąjį jo gyvavimo šimtme
tį, turime organizacinę veiklą 
kelti į profesinius rėmus, nau
dojantis šių dienų technika ir jos 
patarnavimais. 

Kviečiame visus į talką. Vilia
mės, kad Jūs mūsų kvietimą su
tiksite entuziastiškai, taip, kaip 
jau yra sutikę nemažai ateiti
ninkų, atsiliepdami į pirmojo 
šauklio balsą. Esame tikri, kad 

ateitininkus dalyvauti birželio ateitininkija išlaikys ir šį 
12 dieną bažnyčiose ta intenci- egzaminą. Mūsų pastangų vai-
ja aukojamose pamaldose, o taip šiais puošis šio didingo sąjūdžio 
pat ir kituose prasminguose gretos, o jo veikla ir darbai kles-
mūsų tautos kankinių prisi- tės Dievo ir Tėvynės labui, 
minimuose. Juozas Polikaitis 

Chicagos ateitininkų Ateitininkų federacijos 
sendraugių valdyba vadas 

Toronto jaunučių a te i t in inkų susir inkime. Iš k.: Regina Giniotienė, globėja Gabi ja Pe t r ausk i enė , 
K a r k a , Giniotis, V. Jaglowitz ir Vilija Pe t rauska i tė . 

KANADOS ATEITININKŲ 
ŽINIOS 

Toronto jaunučiai ateitininkai" 
iki šiol jau yra turėję 10 susirin
kimų. Susirinkimai pradedami 
giesmele, uždegama žvakė, pasi
vaišinama užkandžiu. Seka 
trumpas pokalbis, kurį praveda 
globėjos: Gabija Petrauskienė ir 
seselė Margarita. Daugiausia 
laiko praleidžiama prie rank
darbių ir, je i l ieka laiko, 
sužaidžiama keletas žaidimų. 

Iki šiol pokalbiuose kalbėta 
apie mandagumą, senovės 
Lietuvą, jos pilis ir kuni
gaikščius, vardų ir pavardžių 
kilmę, metų laikus su šventė
mis; atšvęstas Jėzulio gimta
dienis Kalėdų proga; paruoštos 
velykinės verbos, marginti vely
kaičiai su L. Nakrošienės pagal
ba. Kalbėta taip pat apie higie
ną ir mandagumą. Dr. R. Ba
rauskas kalbėjo apie dantų 
higieną, išdalino šepetukus su 
pasta ir informacines spal
vinimo knygeles. 

Dr. J. Meškausko knygos ..Lietuvos 
šnekučiuojasi au tor ius ir dr. V. Šaulys. 

DOVANA ATEITININKŲ 
FEDERACIJAI 

Ilgamečiai ateitininkai Petru-
tė ir Bronius Andriukaičiai 
paaukojo gražią lietuvišką 
vėliavą, jai kotą ir stovą. Ši 
vėliava bus patalpinta Ateiti
ninkų namuose ir naudojama 
iškilmingomis progomis. Atei
tininkų federacija dėkinga po
nams Andriukaičiams už tokią 
prasmingą dovaną, ypač poniai 
Andriukaitienei už vėliavos 
pasiuvimą. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

DETEKTYVINIAI 
ROMANAI -
SENSACIJA 

PaSnekesys pr ie užkandžių s ta lo Toronto s tudentų a t e i t i n inkų studijų dienose. Iš k.: kun . A. 
Simanavičius. Dana Grajauskai tė , R imas Prakapas, Tadas Slivinskas. Algis Ankus ir Rita Anku tė 

Nuotr L i n o D a u k š o s 

„Draugo" spaustuvė ką tik at
spausdino du Kazio Almeno de
tektyvinius romanus, kurie 
pasirodo Ateities Literatūros 
fondo naujoje detektyvinių 
romanų serijoje. Pirmasis 
romanas yra ..Sauja skatikų" 
(pataisyta antroji laida), o an
trasis — naujasis „Lietingos die
nos Palangoje". Abu detektyvi
niai romanai parašyti taip, kad 
skaitytojas atvertęs negalės 
padėti knygos iki kol perskaitys 
ją iki galo. Autorius baigia ruoš
ti trečiąjį romaną, kuris vyksta 
Kaune ir pavadintas „Naktis 
Žibuoklių gatvėje". Detektyvas 
visose trijose kygose yra tas 
pats, todėl skaitytojui darosi 
senas pažįstamas. 

Šios naujos knygos išsiun
tinėjamos ALF nariams. Atei

ties Literatūros fondo nariai 
gauna visas ALF grožinės lite
ratūros serijos knygas už savo 
metinį nario įnašą, kuris yra 25 
doleriai metams (studentams ir 
moksleiviams tik 10 dolerių me
tams). Tai tikrai negirdėta pro
ga knygų mėgėjams. Nariu tap- \ 
ti lengva: reikia pasiųsti nario 
įnašą Vakarei Valaitienei. 7215 
So. Sacramento Avenue, Chi-
cago. IL 60629. Šiuo metu tai 
ypač gera proga tiems, kurie 
mėgsta nuotaikingą detektyvinį 
romaną (o Kazys Almenas kaip 
tik tokius romanus ir rašo). 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

"'- DR. EOMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Te l . - 476-2400 

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

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

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

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractic — 
5522 S. Wolf Rd. 

W « t t a m Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tikras kūrėjas savo jėgų svorį 
jaučia savyje ir dėl to yra 
kūrybingas ir toli nuo savųjų. 
Jam Lietuva yra ten, kur jis pats 
yra. 

J. Eretas 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W . 71st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

6132 S. Kedzle Ave.. 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 

Family Medlcal Cllok: 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Paklauso; Palos Commun;ty Hoscital if 

Siiver Cross Hosp"tal 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M L 707-7575 « 
5780 Archer Ave. 

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

DR. U N A S A. SIDRYS 
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. Uthuanian Plaza Court 
Ta i . 925-8288 

Ofs. t a i . 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai.: pirm., antr ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais 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. PIJO 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 
CRAWFORD feCDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pac,al susitarimą 

DR. A. B. GI.EVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - 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 

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, I I I . 60652 

Pirm , antr.. ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis , Ltd. 
Marąuet le Medica l Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Te l . 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, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hlllt. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tai . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir per.kt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

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. 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 Šešt 12 iki 4 vai popiet 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 St Street 

Kabineto tel. RE 7-1168: 
Rezid. 385-4811 

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

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

11800 South west Highway 
Palos Haights, III. 60463 

(312) 361 -0220 (312) 361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2 4 5 4 W. 7 1 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

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. tai . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 

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

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

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
M L 585-7755 

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

2700 W 43 St.. Te l . 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

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

" 



Prakalbėjo ir Lietuvoj 

APIE IŠVEŽTŲJŲ AŠARAS 
IR KRAUJĄ 

Mes nežinome, kokiais žo
džiais apsakyti, išsakyti skaus
mą ir neviltį tų mūsų tautiečių, 
kurie vidurnaktį išplėšti iš 
namų kaip gyvuliai ar net kaip 
malkos buvo suvaryti, sumesti 
į prekinius vagonus ir išvežti 
sunaikinimui, ne tik 1941 
birželio 14, bet antrą sykį bolše
vikams grįžus tas buvo daroma 
didesniu ir žiauresniu mastu. 
Tų kančių priminti Lietuvoj iki 
šiol nebuvo galima, tai būdavo 
„šmeižimas šviesiausios Sovie
tų Sąjungos". Ačiū Dievui, 
laikai tiek keičiasi, kad apie tas 
baisybes jau rašo ir tenykštė 
spauda. 

Tiesiog tenka nustebti, kaip 
paskutiniam „Literatūros ir 
meno" (geg. 28) numery apie tai 
atvirai rašo labai žinomas 
poetas ir dramaturgas Justinas 
Marcinkevičius. Pirmiausia jis 
sako, kad „išvežimus reikia 
laikyti neteisėtomis, antikonsti
tucinėmis akcijomis ir kvali
fikuoti juos kaip stalinizmo 
nusikaltimus lietuvių tautai", o 
„konstitucija negynė (ar nepa
jėgė apginti) savo piliečių, su 
kuria visiškai nesiskaitė stali
niniai administracijos organai". 
Jis cituoja vienos buvusios trem
tinės, išvežtos 1941, užrašus: 

„Sala Laptevų jūroje". 
„Jokių žmogaus pėdsakų: nei 

namo, nei jurtos, nei medžių, nei 
krūmų, nei žolės — vien amžinu 
įšalu sukaustyta tundra, pa
dengta plonu samanų sluoks
niu. Ir kažkokios arktinės 
ekspedicijos įkalta medinė 
lentelė su užrašu, kad sala pa
vadinta Trofimovsku". 

„Tai buvo didžiulis ledo 
kapas. Gulintiems ant „narų" 
dažnai prišaldavo prie sienos 
plaukai". „Barakai buvo visiš
kai nekūrenami, ir mirštantieji 
nušaldavo rankas ir kojas". 

„Įpusėjus poliarinei nakčiai, 
mūsų barake Nr. 10 iš 30 
žmonių ant kojų laikėsi tik ke
lios moterys ir aš". 

„Kiti gulėjo ant „narų" sutinę 
iš bado arba jau negalėjo atsi
kelti dėl išsekimo ir skorbuto... 
Be skausmo trupėjo dantys, iš 
dantenų bėgo kraujas. Blauz
dose atsiverdavo neskausm
ingos trofinės opos... Dažniau
siai skorbutas paliesdavo kelio 
sąnarius". 

Autorės liudijimu, 1942-1943 
m. žiemą mirė kas antras trem
tinys. „Liaudies mokytojo Bara
nausko šeima iš 6 asmenų 
išmirė visa. Drūčių šeima (nuo 
Kalvarijos) — tėvai ir du sūnūs 
— išmirė visa. Žygelio 4 asmenų 
šeima — tėvai, duktė Danutė 18 
m„ sūnus Eimutis 12 m. — mirė 
visa. Girininko Šliūpelio šeima 
— taip pat visa. Iš 6 Augustinų 
šeimos narių liko tik vienas ber
niukas. Iš 7 Geidonių šeimos 
narių — tik viena Geidonienė". 

Kraupi buhalterija, žmonės, 
baisi buhalterija! 

„Liaudies mokytojo iš Dzūki
jos Markevičiaus šeimoje iš 6 
žmonių liko tik motina ir viena 
dukrelė. Šiurkų šeima: mirė 
motina, du sūnūs, Jonas ir 
Adolfas, duktė Emiliutė. 

Lukminų šeima nuo Kė
dainių. Iš 7 žmonių žuvo 4 — 
tėvai ir abu sūnūs. 

Dzikų šeimoj iš 6 žmonių žuvo 
trys. 

Užteko darbo lavonų vežio-
tojams. „Patys vežiotojai buvo 
labai išbadėję ir nusilpę, todėl 
pririšdavo prie lavono kojų 
virvę ir bendromis jėgomis jį 
traukdavo iš barako. Paskui mi
rusius dėjo ant rogių ir, įsikin
kę į virves, veždavo juos keletą 
šimtų metrų toliau nuo barako. 
Ten lavonus išversdavo į bendrą 
krūvą". 

„Kai mirė Gamzienė, po jos 
rūbais, ant krūtinės, buvo likęs 
nedidelis duonos gabalėlis. Tem
piant ją nuo „narų", vienas žmo
gus jį pastebėjo. Jis išsitraukė 

JAUNOSIOS KARTOS 
RŪPESTIS ATEITIMI 

duoną ir, skubiai apibraukęs 
utėles, ją čia pat suvalgė". 

„Lavonų vežiotojai dažnai ras
davo lauke prie vaikų barako 
durų padėtus maišus su vaikų 
lavonėliais — skeletais". 

,,Du berniukai , suomiai, 
dvylikos ir trylikos metų, tame 
barake pasikorė". 

Nėra jėgų visa tai komentuoti. 
Ir nereikia. 

Stebina ir visos šitos akcijos 
nusikalstamumas, beprasmiš
kumas. Vyko karas, šalis buvo 
įsitempusi ligi paskutiniųjų. 
Užnugaryje trūko darbo rankų, 
evakuotose gamyklose dirbo 
moterys ir vaikai. O čia, Tro-
fimovske, šimtai žmonių mari
nami badu, verčiami dirbti 
beprasmiškiausią darbą — 
ieškoti tundroje Lenos 
atplukdytų įšalusių rąstų, 
iškirst i juos ir tempti į 
stovyklą... viršininkų būstams 
apšildyti. Jie, stovyklos virši-
inkai, „... gyveno šiltuose, iš 
rąstų pastatytuose namuose, 
buvo nuo galvos iki kojų apsi
rengę kailiniais rūbais, apsiavę 
„untais" arba veltiniais. Valgė 
iki soties sąjungininkų siun
čiamą iš Amerikos duoną, svies
tą, cukrų ir kiaulienos 
konservus". 

Tie vyrai turbūt manė, kad 
grumiasi už socializmą pirmose 
kovos linijose. 

„1949 m. vasario mėnesį, — 
rašo atsiminimų autorė, — 
lėktuvu pabėgome iš Jakutijos 
ir la imingai pasiekėme 
Lietuvą". 

Tėvas, atskirtas nuo šeimos, 
jau 1943 m. buvo miręs viename 
šiaurės Uralo lageryje. Duktė 
parvežė sergančią motiną 
numirti į tėvynę. Ir tikrai, po 
metų ši mirė. Sukrečiantis, 
dokumentiškai glaustas laido
tuvių aprašymas: grįžo nele
galiai, tai ir laidoti reikia nele
galiai. Kaune, namo, kur iki iš
vežimo gyveno, „...rūsyje maža 
patalpėlė, kuri numatyta karo 
atveju slėptuvei. Laidosiu čia. 
Kaltu ir kirviu pradedu laužti 
grindų betoną (...) Antrą parą 
darbą baigiu... Su teta perp-
jaunam spintą, darom karstą 
(...) Visą sekančią savaitę nak
timis nešioju iš rūsio betono ga
balus ir molį. Paskui gaunu 
cemento ir vėl užlyginu grindis. 
Jokių kapo žymių nebelieka". 

Matau visa taip kaip kokio 
filmo kadrus. 

Netrukus po motinos laido
tuvių dukrą suseka, suima ir už 
pabėgimą iš tremties nuteisia 
trims metams lagerio. Tik 
mirus Stalinui, 1953 m. rudenį 
ji pagaliau paleidžiama. 

Skaičiau tos nepažįstamos mo
ters atsiminimus, rydamas aša
ras ir vis klausdamas mintyse: 
už ką? 

Daugiau jos nemačiau: 1987 
m. gruodžio mėn. ji mirė. Visa 
šeima reabilituota 1970 metais. 

Belieka parašyti jos pavardę: 
Dalia Grinkevičiūtė. 

Prireikė. Kodėl? Todėl, kad 
stalinizmas gajus. Šiek tiek 
„pritilęs pirmaisiais viešumo ir 
persitvarymo metais, dabar jis 
vėl kyla, teikia savo jėgas, ieško 
tribūnos. Ir randa... 

Suprantu, žmonės nežinojo 
tiesos apie Staliną, o nežino
dami galėjo nuoširdžiai neabejo
ti jo genialumu, neklystamumu, 
galėjo tikėti, kad areštuojami, 
tremiami ir šaudomi iš tikrųjų 

• yra liaudies priešai, imperializ
mo agentai ir panašiai. Bet 
dabar, kai šitiek atskleista, kai 
į viešumą iškelta tiek šiurpių 
nusikaltimų, — kaip galima 
dabar ilgėtis tų laikų, aukštinti 
Staliną... kai visą šalį pavertė 
baimės imperija". 

Justinas Marcinkevičius bai
gia savo straipsnį žodžiais: 
„Honorarą skiriu paminklo 
stalinizmo aukoms statyti". 

(*> 

Lankydamasis Chicagoje ir 
apylinkėse susitikau iš arčiau 
su keliolika jaunų lietuviškų 
šeimų (nuo 25 iki 40 metų?, 
kurios rodo didelį susirūpinimą 
lietuvybės išlaikymu dabar ir 
ateityje. Visos jos augina ir 
auklėja gražų vaikučių prie
auglį. Stengiasi, kad ši jaunoji 
atžala, jau Amerikoje gimusių 
vaikučiai, išaugtų ir susipratu
siais lietuviais, mokėtų savo 
protėvių kalbą, suvoktų savo 
tautinės kilmės esmę. 

Mano sutiktos šeimos yra 
susibūrusios į vieningą grupę 
j aunų profesionalų, k u r i e 
pasiryžo įsteigti arti Chicagos, 
Lemonto miesto ribose, Pasaulio 
lietuvių centrą, tarnausiantį 
l ietuviškiems gyvybiniams 
reikalams. Sutartas su Lito 
Investavimo bendrove įsigyti 
patalpų kompleksas anksčiau 
čia tarnavo Vincentiečių kon
gregacijos seminarijai. Visas -
patalpas (120,000 kv. pėdų) supa 
15 akrų žemės. Aplinkos gam
ta labai graži. Daugumą 
patalpų galima tuojau naudoti 
įvairiems renginiams, organiza
cijų būstinėms, susirinkimams, 
posėdžiams, l i t uan i s t in ių 
mokyklų klasėms. Komplekse 
esančia koplyčia jau naudojasi 
Lemonto ir apylinkių lietuviai 
pamaldoms. Nuo gegužės 1 d. 
kiekvieną sekmadienį čia būna 
šv. Mišios, kurias aukoja kun. 
L. Zaremba, jėzuitas. Tėvų jėzui
tų lietuvių provincija yra aktyvi 
Pasaulio Lietuvių cen t ro 
rėmėja, prisidėjusi ir su pini
giniu įnašu. 

Dalyvavau kelis kartus Cen
tro steigėjų vadovybės posė
džiuose, kurių čia būna bent 
keli per savaitę. Keliolika jos 
narių dirba pasiskirstę į įvairias 
komisijas — lėšų telkimo, inži
nierių techninio planavimo, tei
sinių klausimų, informacijos, 
salių ir butų tvarkymo ir kt. 
Koplyčios patarnavimu rūpi
nasi Lemonto Lietuvių Bend
ruomenės speciali katal ikų 
bažnytinė komisija. Manoma, 
kad koplyčia norės pasinaudoti 
ir kitų religijų bendruomenės. 

Pasaulio lietuvių centro stei
gėjai žvelgia toli į ateitį. Jie tiki, 
kad nauja institucija stengsis 
padėti visoms lietuvių organiza
cijoms, kurios t ik norės 
pasinaudoti centro patalpomis. 
O tų patalpų yra apsčiai — ir li
tuanistinių mokyklų klasėms, ir 
bibliotekai, ir archyvams, ir 
posėdžiams bei didesnio pobū
džio susirinkimams bei rengi
niams. Moderni virtuvė taip pat 
jau gali būti naudojama. Yra 

JUOZAS B. LAUČKA 

erdvi sporto salė. teniso aikštė. 
Visa tai yra jau „apčiuopia

mas" patarnavimas. Centro stei
gėjai drąsiai ir ryžtingai ruo
šiasi ateičiai. Centro fizinio 
komplekso kaina nėra maža — 
vienas milijonas dolerių. Šią 
sumą reikės surinkti iš rėmėjų 
įnašų, kitokių pajamų tuo tar
pu nėra. Pirkimo sutartis jau 
pasirašyta, o nuosavybės į savo 
rankas perėmimas numatytas 
liepos 8 d. Rašant šiuos žodžius, 
Centras (World Lithuanian 
Center, P.O. Box 664, Lemont, 
IL 60439) buvo surinkęs jau 
daugiau kaip šimtą tūkstančių 
dolerių. Gauta ir keliolika stam
bių pažadų. Iki liepos 1 dienos 
norima sutelkti 300,000 dol. 
Centro steigimo iniciatoriai 
mano , k a d tai pasiekti 
įmanoma, jei jų entuziazmu 
„užsikrės" per trumpą laiką 
apie 200 šeimų ir asmenų, su
tinkančių prisidėti prie darbo po 
tūkstantinę. Dėkingai priimami 
ir mažesni įnašai. Tikimasi 
paramos ir iš organizacijų, ne 
tik veikiančių Chicagoje ir apy
linkėse, bet ir centrinių. 

Kiek patyriau, Centro stei
gime daugiausia darbo ėmėsi 
jaunosios lietuvių šeimos. Yra 
kiek ir vyresnių, kurių paramą 
ir patirtį steigėjai labai vertina. 
Pagal jų planą, Centras po pen
kerių metų turėtų jau sava
rankiškai tvarkytis be aukų 
prašymo. Steigimo komiteto 
nariai dabar atiduoda ne tik 
nuo profesinio darbo savo laisvą 

laiką, bet ir iš savo kišenės 
dengia įvairias išlaidas, kurių 
susidaro nemažai. Dauguma jų 
eina atsakingas pareigas įvai
riose įstaigose. Daugelis jų gerai 
supranta stambios nuosavybės 
įsigijimo problemas ir žino, kaip 
su jomis tiksliausiai susidoroti. 
Netrūksta jiems nei teisės 
žinovų, nei nejudomos nuosa
vybės pirkimo plonybės supran
tančių. Jų eilėse yra ir gerai su
vokiančių nuosavybės tinkamo 
išlaikymo reikalus. 

Įsigyjant Centro nuosavybę 
nebuvo ir nebūsią jokių tarpi
ninkų. Žodžiu, čia išjungtas bet 
koks motyvas kam nors susi
laukt i asmeninės naudos. 
Vienintelė nauda, kuri visiems 
steigėjams rūpi ir kurios tikisi: 
lietuvybės išlaikymas Ameriko
je ir visur už Lietuvos ribų. Tai 
juk visų mūsų siekimas. 

Gal šiuo straipsneliu per stip
riai pabrėžiau jaunųjų šeimų 
vaidmenį. Centro įsteigime 
dalyvauja ir re ikšmingas 
skaičius vyresniųjų. Direktorių 
tarybos pirmininku išrinktas 
Vytautas Šoliūnas, iškilus 
visuomenininkas, o valdybos 
pirmininku — adv. Aleksandras 
R. Domanskis, Alto vicepirmi
ninkas , L.K. federacijos 
valdybos narys. Steigėjų eilėse 
randame ateitininkų, skautų, 
neolituanų, šviesiečių-santa-
riečių, sporto klubų narių ir 
kitų. Anot rengėjų pasisakymo, 
kviečiami „visi lietuviai ir jų 
organizacijos į vieną pastogę, 
kur t ikrai vienybė galėtų 
žydėti". 

Rimties valandėlei 

UŽSISPYRIMAS PRIEŠ 
DIEVO KARALYSTĘ 

Reikia pastebėti, kad Kris
taus palyginimą reikia supras
ti taip: ne šios kartos žmonės 
panašūs į žaidžiančius vaikus, 
bet tai, kas vaikų daroma, yra 
panašu į Kristaus laikų žmones, 
kurie yra lengvabūdžiai, lyg tie 
vaikai, kviečiantieji kitus šokti, 
kai jie tik žaidžia, verkti, kai jie 
vien tik žaisdami vaizduoja rau
dančius. 

Pats Kristus iš pasakyto 
palyginimo apie žaidžiančius 
vaikus, daro išvadą: žydai pa
smerkė Joną Krikštytoją, nes jis 
pasninkavo ir dėl to buvo pava
dintas demono apsėstu. Žmo
gaus Sūnus, tai yra Mesijas, 
nors elgėsi, kaip ir visi žmonės 
— valgė ir gėrė, bet dėl to pavyz
džio fariziejų buvo pavadintas 
rijūnu ir vyno gėrėju, muiti
ninkų ir nusidėjėlių bičiuliu. 
Taip pavydas, užsispyrimas 
kiekvienu atveju randa ką nors 
prikišti tiek Jonui Krikštytojui, 
tiek pačiam Kristui. Iš to matyti 
Jėzaus priešininkų bloga valia, 
neapykanta. Jiems priešingi yra 
tie, kurie tiek Jono, tiek 
Kristaus elgesyje mato Dievo 
išmintį. 

Gražiai šį palyginimą aiškina 
egzegetas Cornelius Iansenius 
Dandaviensis. Jis sako: „Kai tie 
vaikai, kurie žaisdami savo gro
jimais ir dainomis neiššaukia 
kitų džiaugsmo, šokių, linksmy
bių arba savo raudomis nepara
gina kitus verkti, dejuoti, taip 
panašiai Kristaus laikų farizie
jų nejaudina, neveikia Jono 

Krikštytojo asketinis gyveni
mas, nė Kr i s taus natū
ralus , žmogiškas elgesys. 
Tiek vienu, tiek antru atveju 
niekas jų nepaskatina atgailai 
ir tikrajam pamaldumui". 

Kokį pamokymą Jėzus Kris
tus davė šiuo gana savotišku 
palyginimu apie žaidžiančius, 
taigi re rimtai besielgiančius 
vaikus? Pirmiausiai Kristus 
atskleidžia fariziejų blogą valią 
Dievo karalystės atžvilgiu. Ta 
karalystė jiems skelbiama, dar
bais ir stebuklais paremiama, 
tačiau jie ne tik nepriima Dievo 
karalystės skelbimo, bet dargi 
daro priekaištus tos karalystės 
skelbėjams Jonui Krikštytojui 
ir pačiam Jėzui Kristui. Jiem 
napatinka Jono Krikštytojo at
gaila, nė Kristaus rodomas 
gailestingumas nusidėjėliams. 

Toks fariziejų o drauge ir jų 
sekėjų, užsispyrimas yra faktas. 
Faktiškai fariziejai ir jų sekėjai 
lieka kalti. Jie lygiai prieš
tarauja tiek Jonui Krikštytojui, 
tiek ir Kristui. Jie dieną paver
čia naktimi, o tamsybes laiko 
šviesa. Teisingai pasakė šv. 
Jonas Evangelistas: „Atėjo švie
sa į pasaulį, bet žmonės labiau 
mylėjo tamsą, nei šviesą, nes jų 
darbai buvo pikti" (Jn. 3,19). 
Panašiai kalbėjo ir Senojo 
Testamento Patarlių knygos 
autorius: „Išmintingas žmogus, 
jei ginčijasi su paiku, ar pyks
ta ar juokiasi, neranda poilsio" 
(Pat.29,9). Dievo gi išmintis, 
kuri pasilieka per amžius, pasi
reiškia darbais ir išmintingieji 
juos supranta, jais pasinaudoja. 

Fariziejų netikėjimas matyti 
ir iš to, kad jie, save laikydami 
Rašto saugotojais ir aiškintojais, 
nesuprato Psalmės reiškiamo 
džiaugsmo dėl Mesijo atėjimo, 
kaip lygiai juos neveikė ir 
Jeremijo raudos, vaizduojančios 
Mesijo atmetimą, jo nepriėmi
mą. Dėl tokio netikėjimo, 
užsispyrimo savo blogoje valio
je, Kristus skelbia jiems baus
mę: išmetimą iš Dievo 
karalystės, į kurią bus priimti 
pagonys, nusidėjėliai, darantieji 
atgailą ir įtikėjusieji į Kristų 
Gelbėtoją — Mesiją. Jėzus, 
visuomet švelnus ir atlaidus, šia 
skaudžia ironija įspėjo fariziejus 
nesididžiuoti ir neteisti kitų, 
save laikant vieninteliais išmin
t ies ir dieviškųjų dalykų 
žinovais ir atstovais. j y 

Pedagoginio lituanistikos instituto studentai gegužės 22 d. demonstravo, minėdami 1948 metų 
deportacijas Beverly Shores. Ind., prie ten esančio Dariaus ir Girėno paminklo. 

Nuotr. Valeri jos Sparkytė9 

Ir tūkstančio mylių kelionė 
prasideda vienu žingsniu. 

Konfucijus 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 

(Pravedus Indianos greitkelį ir po trisdešimties 
metų pravažiuojančius automobilistus pro Gary ir East 
Chicagos pramoninius miestus tebepritrenkia tie patys 
dūmai ir kartais aitrūs kvapai. Naujas žmogus, pirmą 
kartą važiuodamas į Chicagą. gal pagalvoja: kokioje 
pekloje įsikūręs antrasis savo didumu Amerikos mies
tas, kurio viliojantys dangoraižiai jau pasimato nuo In
dianos greitkelio). 

Būdavo, kai savaitgaliais po poros valandų kelio
nės automobiliu (tais laikais ir mūsų automobiliai bū
davo daugiausia iš antrųjų ar trečiųjų rankų pirkti) 
pasiekdavom Sandūnus ir vargais negalais kur nors 
pasistatydavom automobilį, tai paežerio kelyje, 
paplūdimyje ir vandenyje girdėdavom beveik išimtinai 
lietuvių kalbą. Tais laikais dar ir mūsų atžalynas 
lietuviškai kalbėjo. Tuometiniai gimnazistai daugiau
sia dar buvo gimę Lietuvoje, jau nekalbant apie tuome
tinius studentus. Juk mes, naujieji ateiviai, į Siaurės 
Amerikos žemyną atvežėm lietuviškąjį renesansą. 

Dažnai tekdavo užeiti į Mildažių-Čėsnų Lakeside 
vilą, kur vasarodavo vyresni lietuviai su savo šei
momis. Tuo tarpu Kalvačių „Nidoje", kuri būdavo visa- pasikalbėjimą. Ten susitikę šnekučiuojasi .Naujienų' 
da pilna, kiek čia susitelkdavo viengungių vyrų ir ir .Draugo', dviejų varžovinių dienraščių redaktoriai 
jaunų, gražių merginų. Tikiu, kad Sandūnuose _ Stasys Vainoras ir Aloyzas Baronas. Jų pasikalbėji-
susipažino nemažai būsimųjų abipusių lietuviškų mas draugiškas ir malonus; paliečiamos įvairios spau-

šeimų ir kad tos dekados komerciniai Sandūnai atidavė 
savo duoklę lietuvybei išeivijoje. 

Trankantis po ano meto garsiuosius Sandūnus ir 
man teko parašyti bei spaudoje paskelbti keliolika 
linksmesnio braižo apybraižų. Štai vienos ano laiko
tarpio apybraižų ištraukos; 

„Vėl esame Sandūnuose. Tai naujoji lietuviška 
žemė, kuri nenutautėjo iki šių dienų ir, tikėkim, dar 
ilgai nenutautės... (Šis spėliojimas ketvirčiui šimtmečio 
prabėgus išsipildė: dabartiniuose rezidenciniuose San
dūnuose gyvuoja veikli lietuvių tautinė bendrija. — 
V.R.) 

„Tvankią sekmadienio popietę sustoju prie J. 
Mildažio vasarvietės. Kur žiūri, tai vis automobiliai 
ir gražiai nudegę vasarotojai. Amerikoje gal daugiau 
automobilių, negu žmonių. Koks vargas su jų pasi
statymu. Užeinu pas M. Mildažį ir paprašau leidimo 
pasistatyti savąjį .žirgą' jų turimoje gan nemažoje 
aikštėje. Šeimininkas tokį leidimą mielai duoda. Ten 
automobilis galės ramiai stovėti be policijos baudų ir 
kitų bėdų... 

„Skaniai kvepia pietūs Mildažiu vasarvietėje ir 
žmonės su pakilusiu apetitu laukia savo eilės pietums, 
nes valgytojų tikrai daug. Lengvieji gėrimai iki pasku
tinio lašo jau išgaravę, o ko nors stipresnio nebandyk 
sekmadienį gauti — juk čia Indiana... 

„Taip ir lieka gaivintis Michigano vandenyje. O jis 
švarus ir gaivus. Toliuose matosi įsmeigta raudona 
vėliavėlė: matyt, kuris nors plaukikas pasiekė rekor
dą. Vandeny patenku į malonų spaudos žmonių 

dos temos. Žinau, kad St. Vainoras yra senas jūri
ninkas, daug reportažų iš jūrininkų gyvenimo parašęs. 
Kartais pabandydavęs net tokiais įdomiais žurnalis
tiniais triukais, kaip kelionę į jūras Lietuvos prekiniais 
laivais ,vilko bilietu". Todėl ir šiandien pagalvoju, ar 
ta raudona vėliavėlė, įsmeigta Michigano ežere, nebus 
Stasio Vainoro? Aloyzas Baronas vėl parašė naują 
romaną, kuris dabar spausdinamas .Darbininko' atkar
poje. Įdomi, fantastinė tema — kaip 1970 metais į Lietu
vą sugrįžęs dypukas iš naujo ten kuriasi... 

„Inž. Modestas Kevalaitis, į vandenį kojas 
sumerkęs, pasakoja apie kitą pažadėtą Amerikos 
kampą — Californiją. Jis iš ten ką tik grįžo. Matė 
šauniai įsikūrusius inžinierius ir kitus brolius 
lietuvius. Sako. kad jų vilos prabangios, tiesiog 
liuksusinės. Taip... Reikia džiaugtis, kad lietuviai 
šauniai įsikūrę. Bet štai rašytojas Stepas Zobarskas yra 
paruošęs lietuvių rašytojų prozos antologiją anglų 
kalba ir jos išleidimui ieško poros tūkstančių dolerių 
paskolos. Ir dar vis negali jos surasti, nors po Ameriką 
išsimėčiusios liuksusinės lietuvių vilos... 

„Mane domina opera ir naujai įsisteigusios 
Chicagos Lietuvių operos kolektyvo nariai. Štai 
Sandūnuose susitinku kylančią operos dainininkę 
Danutę Stankaitytę. Po lietuviškų .Carmen' spektakių 
jos vardas platokai nuskambėjo. O ji pasiliko tokia pat 
kukli ir draugiška. Iš širdies pasveikinu Danutę, nes 
jau žinau pusiau viešą paslaptį: .Trubadūre' Danutė, 
šalia Prudencijos Bičkienės, turės titularinę rolę. Taip 
ji kyla Stasio Baro, Prudencijos Bičkienės, Aldonos 
Stempužienės ir kitų mūsų žinomų solistų eilėse. O toji 
iškilimo arena ir yra naujai išeivijoje įsikūrusi Lietuvių 
opera. 

(Bus daugiau) 
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Tadas Klimas, kuris gegužės 1 d. iš Rochesterio, N.Y. pėsčias išėjo į 
Washingtoną, nešdamas prezidentui Reaganui laišką — peticiją, kad būtų 
išlaisvintas politinis kalinys P. Gražulis. Peticiją Baltuose rūmuose įteikė 
dar prieš prezidentui išvykstant į Maskvą. Nuotrauka daryta, kai Klimas 
buvo 20 mylių nuo Baltųjų rūmų, gegužės 23 d. 

Nuotr. Audronės Pakštienės 

HORIZONTAI 
ŽYGIO PABAIGA 
WASHINGTONE 

27 metų amžiaus amerikiečių 
mokyklų atsarginis mokytojas 
ir batų pardavėjas Paulius 
Klimas, Danguolės ir Rocheste
rio universiteto profesoriaus dr. 
Antano Klimų sūnus, tris savai
tes pėsčias iš Rochesterio žygia
vęs į JAV sostinę su laiškais 
prezidentui Reaganui ir Sovie
tų ambasadai Washingtone so
vietų kalinamo lietuvio žmo
gaus teisių gynėjo Petro Gra
žulio reikalu. Kaip buvo numa
tyta, ją pasiekė antradienį, 
gegužės 24 d. Pauliui demonst
ratyviai pražygiavus pro Bal
tuosius rūmus, priešais juos 
esančiame Lafayette parke pasi
tiko būrelis lietuvių jaunimo 
atstovų ir P. Klimą pasveikino 
laimingai bei ištvermingai 
atlikusį gan sunkų žygį. 

Iš Lafayette parko, jaunimo 
palydėtas, Paulius nuvyko į 
netoli esančią Sovietų Sąjungos 
ambasadą, kur vienas įėjęs į 
ambasados rūmus tarnautojams 
įteikė raštą, reikalaujantį, kad 
būtų paleistas Petras Gražulis 
ir kiti įkalinti disidentai. Atli
kus šį uždavinį, laukė dar ir 
kitas — įteikti laišką į Maskvą 
i švyks tanč iam prezidentui 
Reaganui. 

Išaušo lietinga trečiadienio, 
gegužės 25-sios diena. Į Baltųjų 
rūmų pietinį sodą prezidento 
išleisti susirinko keli šimtai val
džios tarnautojų. Baltųjų rūmų 
pareigūnė Rita Bureikaitė bei 
Lietuvių Informacijos centro 
Washingtono biuro vedėjas 
Viktoras Nakas į Baltųjų rūmų 
pietinį sodą atlydėjo ir Paulių 
Klimą. Trys lietuviai stovėjo 
maždaug 20 pėdų nuotoliu nuo 
prezidento. Prezidentui tariant 
žodį pradėjo ypač smarkiai lyti. 
Baigęs kalbėti, prezidentas Rea-
ganas nebepriėjo prie žmonių 
atsisveikinti, bet tiesiai žygiavo 
į čia pat stovintį malūnsparnį 
skrydžiui į karinės aviacijos An-
drews bazę prie Washingtono ir 
tolimesnei kelionei Maskvon. 
Prašymas, su kuriuo keliauta 
apie 500 kilometrų, taip ir 
pasiliko Pauliaus rankose. 
Tačiau čia greit susimėtė P. 
Klimo palydovai — Rita Burei
kai tė paprašė, kad laišką 
paimtų ir prezidentui perduotų 
kartu į Maskvą skrendantis 
JAV tautinės saugumo tarybos 
narys Rudolfas Perina. Šis 
sutiko tai padaryti, ir taip 
Klimo laiškas išskrido į Mask
vą. 

Pirmosios dienos vakarą Lie
tuvos pasiuntinybės rūmuose P. 
Klimą priėmė, jį pasveikino bei 
pasikalbėjo Lietuvos atstovas 
St. Lozoraitis. Kitą vakarą pa
gerbti ryštingą kovotoją už 
išlaisvinimą Petro Gražulio 
("kalinamo žmogaus teisių gynė
jo) St . Lozoraitis Lietuvos 

pasiuntinybės rūmuose surengė 
platesnės apimties priėmimą. 
Jame dalyvavo apie 50 lietuvių 
bei latvių atstovų, jų tarpe 
nemažai jaunimo. 

Pastaruoju metu jaunimas 
ypač pamėgo Lietuvos pasiunti
nybės rūmus. Pvz. šių metų va
sario pradžioje vykusio jaunimo 
suruošto politinio simpoziumo 
proga pasiuntinybės rūmuose 
pirmą kartą istorijoje buvo 
atlaikytos lietuviškos Mišios, 
jaunimas atliko dainų programą 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga pasiuntinybėje 
ruoštame oficialiame priėmime, 
kuris šį kartą buvo atviras ir vi
siems lietuviams, o gegužės 25 
d. ten buvo pagerbtas ryžtingas 
lietuvis Paulius Klimas, kurį 
Petro Gražulio ir kitų sovietų 
kalinamų jaunesnių žmonių 
likimas labai jaudino. 

Pasiuntinybėje vykstant kuk
lioms vaišėms, kalbas pasakė 
Lietuvos atstovas Washingtone 
ir prie Šv. Sosto Stasys Lozorai
tis, LB Washingtono apylinkės 
pirmininkas pulk. Donatas 
Skučas ir pats žygininkas 
Paulius Klimas. Jis per tris 
žygio savaites plačiai išgarsino 
Lietuvos vardą, nes apie jį rašė 
tų vietovių, pro kurias žygiavo, 
amerikiečių laikraščiai, ir su juo 
pasikalbėjimus padarė bei 
transliavo tų miestų radijo sto
tys. Tuo tarpu Pauliaus Klimo 
sunkaus ir ryžtingo žygio 
rezultatai dar nežinomi. VI.6 
rašant šį pranešimą, P. Gražulis 
dar nebuvo paleistas iš priver
čiamųjų darbų lagerio. 

Sekmadienį, gegužės 29 d. 
Jėzuitų koplyčioje Chicagoje 
prieš sakydamas pamokslą, 
kun. J. Vaišnys, SJ paskelbė dvi 
džiugias ir vieną liūdną nau
jienas. Būtent, kad vysk. V. 
Sladkevičius pakeltas į kardi
nolus, kad Lietuvos disidentai 
Nijolė Sadūnaitė ir Antanas 
Terleckas išvyko į Maskvą susi
tikti su prezidentu Reaganu, ir 
kad Petras Gražulis uždarytas 
į karcerį. Tačiau man sugrįžus 
į Washingtoną, žinią apie P. 
Gražulio uždarymą į karcerį čia 
niekas negalėjo patvirtinti. 

Susisiekus su P. Klimo tėvais 
paaiškėjo, kad jis savo planus 
apie žygį į Washingtoną ilgai 
nuo jų slėpęs, kad tai buvusi jo 
paties idėja ir apie tai pranešęs 
tik paskutinėmis dienomis. 
Norėjęs ir kartu tempti pala
pine. Tačiau tėvams pavykę nuo 
to atkalbėti. Paulius tada 
sutikęs pernakvoti moteliuose. 

AVIACIJOS PULKININKAS 
LB TARYBOJE 

Neseniai lietuvių spaudoje 
buvo paskelbti rinkimų į LB 
tarybą rezultatai. Malonu, kad 
į šią tarybą išrinkti ir du Wa-
shingtono apylinkėse gyvenan
tieji atstovai — abu vidurinės 

kartos žmonės. Tai Asta Banio
nytė, kurį laiką dirbusi vieno 
Michigano valstijos kongres-
mano įstaigoje, taip pat buvusi 
ilgametė taut. šokių grupės va
dovė, ir JAV aviacijos atsargos 
pulkininkas Donatas Skučas, 
dabartinis LB Washingtono 
apylinkės v-bos pirmininkas. 

Nors jau atsargoje esantis, 
pulk. Skučas yra malonus ir 
sąmoningas lietuvis. Ka
riuomenės ir krašto gynybos 
reikalais jis išskraidęs bene po 
visas įvairių žemynų padangių 
platybes daugiau negu 8200 va
landų. Už nuopelnus JAV avia
cijai jis yra pelnęs 14 medalių. 
Prieš porą metų pulk. Skučas 
pasakė lietuviškai pagrindinę 
kalbą Lietuvos nepriklausomy
bės šventėje Elizabethe. Vėliau 
toji kalba buvo paskelbta „Ka
ryje"'. Šiemet Washingtone jis o-
riai pravedė Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimo 
oficialiąją dalį, puikiai kalbė
damas ir lietuviškai, ir 
angliškai. 

Pažymėtina, kad šiuose rinki
muose į LB tarybą Washingto-
no apylinkėje balsavo didesnis 
skaičius žmonių, negu sename 
ir dideliame Baltimorės lietuvių 
telkinyje. 

JAV karo aviacijos 
Donatas Skučas 

Gerbkime žodį — leiskime jam 
pailsėti. 

Anonimas 

Ne viskas auksas, kas žiba; ne 
viskas smala, kas kimba. 

Lietuvių patarlė 

Naujos LB apylinkės, Daytona Beach, Floridoj, valdyba: Jurgis Janušaitis, 
pirm. Juozas Paliulis ir dr. Vytautas Majauskas. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

pulkininkas 

LB KULTŪROS TARYBOS 
PARAMA 

Washingtono K. Donelaičio li
tuanistinės mokyklos tėvų 
komitetas iš LB kultūros tary
bos gavo 500 dol. sumą parem
ti kultūriniams renginiams. Ta 
proga šį rudenį numatoma su
rengti rašytojo-dramaturgo 
Algirdo Landsbergio kūrybos 
rečitalį ir Los Angeles lietuvių 
vyrų kvarteto koncertą, kuris 
neseniai žavingai pasirodė 
Baltimorėje tenykštės radijo 
valandėlės ruoštame koncerte. 

ĮSTEIGTA LB APYLINKĖ 
1986 m., sausio 20 d. JAV 

Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos pirmininkas Algiman
tas Gečys raštu įgaliojo Ormond 
Beach (Daytona Beach apylin
kė) gyvenantį visuomenininką 
ir Lietuvių Bendruomenės 
aktyvų narį dr. Vytautą Ma
jauską atstovauti Lietuvių 
Bendruomenei Daytona Beach 
lietuvių telkinyje. Įgaliotinio 
pareigas dr. Vytautas Majaus
kas atliko iki š.m. gegužės 9 d. 
Norint geriau atstovauti LB 
tikslams šiame lietuvių telki
nyje, dr. Vytautas Majauskas, 
gegužės 9 d. sukvietė į savo 
namus šios vietovės būrį 
lietuvių, besidominčių LB 
reikalais, pasitarimui. 

Pradžioje buvo parodytas 
filmas iš Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejaus minėjimo 
Romoje. Filmas pagamintas 
labai gera i , sutelkta visa 
iškilmių eiga Romoje. Po to dr. 
Vytautas Majauskas plačiau 
aptarė šių mėtų didžiuosius, 
Kanadoje vyksiančius, LB 
renginius: Kultūros kongresą, 
PLB seimą ir Tautinių šokių 
šventę. Kvietė renginius parem-

Californijos žinios 
JAUNO PIANISTO 

KONCERTAS 

Pianisto Ravinder Vasaitis 
Sehgal koncertas įvyks, 
sekmadienį, birželio 29 d., 3:00 
vai. p.p. Palo Alto Cultural 
Center, 1313 Nevvell Rd. Palo 
Alto. CA.; tel. 415-329-2366. 
Įėjimas nemokamas. Programo
je: Čiurlionio „Trys Preliudai*', 
Op 21, Bethoveno Sonata, Op 57 
(„Apassionata"), Schumanno 
Kreisleriana Fantasien. Op 16. 

Pianistas R. Vasaitis Seghal su rengėjais: 
Bublytė ir R. Biliūnas. 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — fcOO v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312)839-2511 

ti ir juose dalyvauti. 
Trumpai apibūdino įgaliotinio 

pareigas ir pažymėjo, kad atėjęs 
laikas Daytona Beach lietu
viams persiorganizuoti į LB 
Daytona Beach apylinkę, nes 
Floridos beveik visose lietuvių 
kolonijose sėkmingai veikia ir 
kultūrinį darbą dirba LB apy
linkės. 

Apie St. Petersburge įvykusį 
LB Floridos apygardos suvažia
vimą plačiau papasakojo Jurgis 
Janušaitis, suvažiavime dalyva
vęs svečio teisėmis. 

Po pranešimų dalyviai 
pareiškė savo nuomones apie 
LB apylinkės organizavimą. 

Čia ir buvo sudaryta pirmoji 
LB apylinkės valdyba iš trijų 
asmenų: pirmininkas Juozas 
Paliulis, vicepirmininkas Jurgis 
Janušaitis ir sekretorius -
iždininkas dr. Vytautas 
Majauskas. 

LB apylinkės valdyba numato 
atlikti tam tikrus darbus ir 
prisidėti prie visokeriopos veik
los šioje lietuvių kolonijoje. 

LB apylinkės valdyba paruošė 
ir išsiuntinėjo šios vietovės lie
tuviams laiškų pavyzdžius, ragi
nan t rašyt i laiškus JAV 
prezidentui ir Valstybės sekre
toriui , prašant Maskvos 
konferencijoje kelti ir pavergtos 
Lietuvos klausimą. 

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

* n i A O ^ 

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 

ATLEIDŽIA ŠVIETIMO 
DARBUOTOJUS 

Illinois valstijoje atleidžiama 
iš tarnybų apie 3,000 švietimo 
įstaigose dirbančių asmenų. 

NAIKINA BENDRUS 
TELEFONUS 

Illinois Bell telefonų bendrovė 
nutarė panaikinti buvimą tokių 
telefonų, kur į vieną liniją 
įjungiamos dvi šeimos ar du at
skirai gyveną asmenys. 

J> INTERNATIONAL a l INDUSTRIES 
Algis Grigas, pirmininkas 

j 

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 

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

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

Ina ir Danius Šilgaliai. Aida 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

Nr. 8802/F 

Nr. 8803/M 

Nr. 8804/BAL 

Nr. 88067F 

Nr. 
Nr. 

Nr. 
Nr. 

8807/M 
8808/F 

8809/M 
8810/F 

Nr. 8811/M 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Uatuva 10 d.; Maskva 1^įjV)Ot*.3 radas 1 d., Amsterdamas 3 _d. .birželio 13-29. 
N.Y.~$2,085.00; C.&į?+£. 195.00 
Uatuva 10 d., Maskva 1 . ^ p ^ p 0 ^ 0 " l ^ : o . N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 

Pabaltljls: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d , Ryga 2 d., Talinas 2 d , Helsinkis 3 d 
liepos 10-25. N7Y. $2,393.00; Chicago $2,493.00. 

Uatuva 10 d.. Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00. 
Lietuva 10 d., Maskva - įu o T* . 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Uatuva 10d.. MaskiS*** - . I O T A s 1 d - Amsterdamas3 d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Ch. i S P * * 0 " " ^ . 
Uatuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,1?c ^ 
Uatuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktor 

rugsėjo 19-spalk) 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00. 5 d 
Uatuva 9 d.. Maskva 2. rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125 

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

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

00 

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



Piratai, kurie ne žudė, 
o mylėjo... 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. birželio mėn. 11 d. 

ALFONSAS NAKAS 

SEDAGUOJA ST. SESttMENT, 6507 TBOY ST„ CHICAGO, BLL. 60029. TELEF. (312) 925-5988 

SU GINTARĖLĖMIS 

P a s k u t i n i s 1987-88 metų 
sezono Kaleidoscope teatro pasta
tymas — „The Pirates of Pen-
zance". Tai libretisto \Villiam S. 
Gilbert ir muziko Arthur S. Sulli-

;van operetė. Labai juokinga. La
bai farsiška. Labai mėgiama ir 
nuolat s ta toma Amerikos bei 
Europos teatruose, kaip ir kiti šių 
partnerių kūriniai . Prieš trejus 
metus mačiau ,.Piratų" spektaklį 
Kanados Stratfordo festivaly. Tai 
buvo režisieriaus-choreografo 

Geguž inė je 

Onutės Fielding ir Jolandos 
M o c k a i t i e n ė s p a s t a n g o m i s , 
gegužės 29 d., sekmadienį, 
Mockaičių namuose ir kieme, 
Darien, IL, buvo suruoštas 
gegužinės pobūdžio susipaži
nimas su „gintarėlėmis", ar
tėjančio šių metų „Gintaro" 
baliaus debiutantėmis. Daly
vavo „gintarėlės" . jų tėvai, sve
čiai, a t s i l a n k ė ir Chicagos 
Lietuvių Moterų klubo pirmi
ninkė Gladys Kamiene, lydima 
savo vyro Jono Karniaus, o taip 
pat ir „Gin ta ro" baliaus pirm. 
Sharon (Petroshus) ir jos vyras 
John Osmondsonai. 

Prasidėjus vaišėms, „ginta
rėlės" labai maloniai patarnavo 
svečiams, o paprašytos mielai 
sutiko parodyti savo ta lentus 
pr ie p i a n i n o ir va rgonų . 
Nuotaika buvo pakili ir visi sve
čiavosi iki vėlumos. 

T a l e n t ų p a s i r o d y m e 

Birželio 1 d. Hilton, Lisle, 
salėje įvyko „Gintaro" baliaus 
debiutančiu talentų pasirody
mas i šk i lmingų priešpiečių 
metu. 11 vai. ryto susirinkusios 
viešnios maloniai bendravo vai-
šindamosios kokteiliais, o 12 
vai. buvo pat iekt i priešpiečiai. 
Pradedant pobūvį, buvo sugie
dota JAV-ių ir Lietuvos himnai. 
Visas da lyves š i l tu žodžiu 
pasveikino dr icago? T :etuviu 

iott pirm. u. .c.rnien-
iė. D< u-.antes — Viją Bublytę, 

* , - - ; 'd5 ~ Sylvia Kane, 
cus..ci. te, .ūdrą 

M o c k a i t y t ę i r E d v y n ą 
Valkiūnai tę , o ta ip pat ir jų 
mamytes pr i s ta tė šių metų 
„Gintaro" bal iaus pirmininkė 
Sharon Osmondson. Debiutan-
tes visi galėjo atpažinti iš jų en
tuziazmo ir grakštumo, o jų 

mamytes iš gražių korsažų ir 
malonių šypsenų. 

Po skanių priešpiečių. Sharon 
Osmondson po vieną kvietė 
„gintarėlės", kurioms buvusios 
klubo pirmininkės įteikė po gin
tar inį medalioną. 

Stipendijų komisijos pirminin
kė Birutė Zalatorienė paskelbė 
šių metų stipendijas laimėjusias 
— Iloną Vaičiulytę, Viktoriją 
Stukaite ir Astą Tijunėlytę. Sti
pendijas laimėjusios gražiai 
padėkojo Chicagos Lietuvių Mo
terų klubui, pažadėdamos nepa
si t raukt i iš lietuviško visuo
meninio gyvenimo. 

Po stipendijų įteikimo vyko 
deb iu tanč iu t a l e n t ų pasiro
dymai, kurį pravedė talentų 
koordinatorė Paųle t te Petro-
shus . Visos debiutantės gražiai 
pasirodė. 

Sylvia Kane padainavo „Me
mory" iš , ,Cats"; j a i vargonais 
akompanavo Audra Mockaitytė. 
Vija Bublytė labai gražiai kank
lėmis atliko lietuvišką muzikinį 
kūrinį. Asta Kazlauskaitė labai 
vikriai p ianinu paskambino 
K a c k e t u r i a n kūr in į „Sabre 
Dance" : Audra Mocka i ty tė 
p u i k i a i a t l i ko " H a y d n d 
. , S o n a t a " . M a r i a F i e l d i n g 
jausmingai skambino Chopino 
„Nocturne". Audra Mockaitytė 
vargonais ir Mar ia Fielding 
pianinu jaut r ia i a t l iko Bacho 
„Arioso" duetą. Edvyna Val-
k ū n a i t ė p a s k a i t ė iš premi-
' otos savo kūrybos. Kūrinėlis 

įrašytas lietuvių kalba. Jauna 
talentingoji autorė turėjo savo 
kūrinėlio san t rauką pateikti ir 
anglq n.alba. 

Jaukus pobūvis buvo baigtas 
Ch icagos L i e tuv ių Moterų 
klubo pirmininkės G. Karnie-
nės pdėkos už dalyvavimą žo
džiu ir patenkintų dalyvių plo
j imu. 

J . G . 

Solistė Gintarė Jautakaitė 
Nuotr. Lino Meilaus 

JAUNIMAS DŽIAUG ASI 
GINTARĖS JAUTAKAITĖS 

KONCERTU 

Puošnieji lietuviu tautiniai drabužiai. Iš k.: aukštaičių taut drabužiai, 
austi Aldonos Veselkienės ir kapsų taut. drabužiai, austi Anastazijos 
Tamošaitienės. Nuotr J . Tamulaičio 

Gintarės Jautakaitės koncer
tas įvyko gegužės 22 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Ši jauna 
talentinga muzikė ne t ik daina
vo, bet ir pati sau akompanavo, 
skambindama pianinu. Visas 
dainas palydėjo Dariaus Poli-
kaičio estradinis orkestras. Gin
ta rės Jautakaitės kūryba per
pinta labai giliais, tėvynės il
gesio bei gamtos grožio vaizdais. 
Jos koncerto įžanginė daina 
„Piemenų kalnais" nupiešė Lie
tuvos gamtos peisažą, kad klau
sytojai galėjo savo vaizduotėje 
nukeliauti į tėvynę. Man padarė 
didelį įspūdį, kad muzikė visus 
koncerto dalyvius labai nuošir
džiai ir šiltai pasveikino ir savo 
koncertą paskyrė klausytojams 
ir Lietuvai. 

Dainose atsispindėjo pačios 
Gintarės meilė savo gimtajam 
kraštui . Dainą „Lietuva II" ji 
sukūrė dvi dienas prieš koncer
tą. Si daina susirinkusiems la
bai patiko. Jos melodija ir ref
renas „Lietuva, tu mano sene
ly... Lietuva, tu vėjo š lamesy" 
plaukė tiesiai iš muzikės širdies 
į klausytojų širdis. 

Įdomios buvo Gintarės dainos, 
sukurtos vaikams, pvz. „Medi 
niai žirgeliai". „Žolynų lopši 
n ė " ir „Vaikų himnai". J i šias 
da inas sukūrė, nes pati augina 
du vaikus. 

Antroje koncerto dalyje, daug 
savo sukurtų dainų at l iko ang 
l i ška i . Muzika - moderni , 
žodžiai — švelnūs. Daina — 
„VVhats in my heart" , buvo 
skir ta jos vyrui. O daina „Un-
der control" buvo apie jos vai 
kyste. praleistą Palangoje. Šią 
dainą ji skyrė savo tėveliui. Šių 
dainų melodijos buvo šokio tem

po, linksmos, lengvos. „Summer 
Hymrr i š re iškė džiaugsmą va
sarą. 

Dainos t iek l ietuviškai , t iek 
angliškai skambėjo jaunys tės 
džiaugsmu ir muzikės gyvenimo 
nuo tyk ia i s . G i n t a r ė pa l i e t ė 
mano j auną širdį savo dainų žo
džiais ir moderniom melodijom. 
Visi dalyviai ju to jos laisvumą 
scenoje ir jos nuoširdų savos kū
rybos atl ikimą. Ši jauna ir labai 
ta lent inga l ie tuvai tė t ik ra i tu
rėjo pa l ies t visų klausytojų 
širdis ir j ausmus . Koncertui 
pasibaigus publ ika vis plojo, o 

ji dar k a r t ą pakartojo da ina 
„Lietuva I I" . Bisui padainavo 
seną lietuvišk-; dainą, kurią 
buvo išmokusi dar Lietuvoje 
„Pjauna lankoj šienelį" Su šia 
daina ba igė savo sėkmingą ir 
pris imintiną koncertą. 

Vilija V a k a r y t ė 

Brian MacDonald šedevras. Jį 
aprašiau Tėviškės žiburiuose. 

Bet pamirškime Stratfordą. Ir 
pasaulinio garso choreografą 
Macdonald. Ir erdviausią, mo
derniausią Avon teatro sceną. Ir 
keturias dešimtis universalių ak
torių, aprengtų puikiausiais rū
bais. Ir pirmaeilį orkestrą. Ir 
vienuolika šimtų iki paskutinės 
užsėstų kėdžių... Pamirškime! 
Grįžkime į šimto vietų* Kalei
doscope teatrėlj, 1988 m. gegužės 
8 d. dieninį spektaklį. 

Čia „Piratus" režisavo viduri
nės mokyklos prancūzų ir ispanų 
kalbų mokytoja Sandy Wilson, 
daugiau kaip tuziną veikalų reži
savusi anksčiau šiame teatre ir 
dar pustuzinį mokykloj, kurioje 
dirba. Tai žmona irgi režisieriaus 
Charles VVilson, kurio „Ali the 
Way Home" pastatymu praėjusį 
kartą čia gėrėjausi. Ir motina 
Mickey Wilson, kuris pasigė
rė t ina i suva id ino mažametį 
Rufus Follet. 

Kad scena teiktų (piratų) laivo 
iliuziją, jos priešakys užkaltas 
žema „denio" užtvara. Generolo 
Stanley rūmų menė — visa scenos 
centrinė erdvė, apstatyta skur
dokais, bet pakankamais baldais. 
Orkestrui šiame teatrėly nėra 
vietos. Bet orkestro ir nereikia. 
Dešinėje scenos pusėje, nuo 
publikos sienele uždengtas, stovi 
pianinas. Per visą spektaklį juo 
skambino Betty Peasley. Viską, 
pagal Sullivano raidę: netoli de
šimties minučių uvertiūrą, o 
paskui a k t o r i a m s akompa
nuodama. 

Geram „Penzance piratų" spek
takliui reikia tik devynių gerų 
aktorių-dainininkų-šokėjų. Iš tik
rųjų patys pagrindiniai — penki. 
Tai toks minkštaširdis piratas 
Frederic, kuris neapsisprendžia, 
kur tikroji jo vieta: su draugais 
terorizuoti laivus jūroje,ar likti 
mylimosios glėby generolo 
Stanley rūmuose (rolę vaidino 
Chris Hudson); jo mylimoji Mabel 
(Kelly Kivett), piratų karalius 
(Logan Pope), generolas Stanley 
(Don Speed) ir nuolat tarp piratų 
besimaišanti, kad laimėtų Fre-
derico meilę.Ruth (Sue VVebb). 
Kiti keturi, kiek mažiau svarbūs; 
tai iškilus piratas Samuel (Barry 
Brunett i) , policijos seržanta c 

(Nate Holmer) bei dvi iškiliausios 
generolo Stanley dukterys, Edith 
(Carol Steiner) ir Kate (Terri Se-
welll Likusieji veikėjai sudaro 
operetės minią: būrelis piratų, 
būrelis policininkų, generolo 
Stanley dukterys. Jų reikala
vimai daug mažesni — čia choru 
dainuoti, čia būryje šokti. 

Teko maloniai nustebti, kad 
penkiom pagr indinėm rolėm 
režisierė surado t inkamus akto
rius. Visų pirma užburiančiai 
puikus Kelly Kivett koloratūrinis 
sopranas („Ar ne?!", pertraukos 
metu užkalbinta režisierė man 
pritarė. „Nežinome, kaip mes be 
jos ,Piratuose' apsieitumėm!"*. 
Tokia Mabel didžiuotųsi ir pir
maeil iai didmiesčių t ea t ra i . 
Neprisimenu, ka ip skambėjo 
Logan Pope balsas, kai (jei išvis) 
dainavo solo. bet dramatine 
piratų ka ra l i aus rolę jis atliko 

Muz. St. Šimkaus gimimo 1CX) rr.c-ts 
ja Pakštaitė Sakadolskienė. 

ėjime diriguoja muz. Emili-

Nuotr. J . Tamulaičio 

pasigėrėtinai. Generolo Stanley 
rolės kulminacinis momentas — 
jo sparčiai deklamuojamas 
monologas. Kuo sparčiau, tuo 
ger iau . Ir dar v isas jėgas 
įtempiant, kai paragina kalbą pa
spartinti. Don Speed (tokia akto 
riaus pavardė!), žodžių nesulie 
damas, monologą varė it iš kulko
svaidžio. Sužavėtos publikos plo
jimai rodė, ko jis vertas, ypač, kai 
paragintas paspartinti, įvykd' 
jau gal tik vienam iš šimto be
įmanomu greičių. Sue VVebb, 
publiką žavėjusi ne tik kaip 
pirmaeilė aktorė, solo partijose 
pasirodė ir kaip gera. dainininkė. 
Paskutiniuoju iš penkių įvertinti 
pasilikau raktinės rolės atlikėją 
Chris Hudson (Fredericą). Jo per
dėm jaunatviškas, lyg aštuonio
likmečių veidas nerodė jokių gri
mo ženklų, išskyrus priklijuotus, 
ar paties užsiaugintus, juodai 
nudažytus ūselius. Iš pirmo 
žvilgsnio jis atrodė netinkamas 
nei būt i piratu, nei mylėti 
merginą. Apsirikom. Greit įsitiki 
nom jo veiksmingais judesiais, 
rankos jėga nuogu kardu mojuo
jant, savim pasitikėjimu būnant 
scenos centre, šalia Mabel ar tarp 
piratų. Ką jis kalbėjo, buvo tikra 
Bet jam reikėjo daug dainuoti 
Solo ir duetus su Kelly Kivett. 
Gaila, balso dainavimui jis 
turi . Tai ypač ryšku duetuose su 
lakštingala Kelly Kivett. Dieve 
gink, šiomis pastabomis neprie 
kaištauju nei režisierei, nri -<-\ 
toriui. Tas vienas minusas spėk 
taklio sėkmei mažai tepakenkė. 

Šoko po truputi ir merginos, 
Stanley dukros, ir piratai, ir poli
cininkai Barry Brunetti ir G 
Buynak choreografuoti šokiai 
buvo nesudėtingi, bet makn 
žiūrėti. Policininku' šokopaprav 
čiausiai (iš tikro — žygiavo ir 
šitaip vystė ..kariškas" figūr-

o atrodė įdomiausiai. Jayne 
Layne kostiumai buvo „bran
g ū s " , labai spalvingi , su 
dominuojančiom juoda, raudona, 
žalia, mėlyna ir aukso spalvom. 

Baigiant dar mažas paly
ginimas su Stratfordo pasta
tymais . Ten dažnai gausu 
nuogybių bei seksualinio ak
cento. Nors „Penzance piratai" 
1985 metais ir ten, kiek atmenu, 
buvo ..padoriai"' pastatyti, bet 
dažniausia seksualumo neven
giama. Kalbant apie čia aprašy
tąjį Kaleidoscope pastatymą, nuo 
pradžios iki galo buvo jaučiamas 
režisūros moteriškumas. Mo
teriškumas gerąja prasme. Tie 
keli neišvengiami piratų pasi
bučiavimai su generolo dukrelėm 
buvo be „ i š l a i k y m ų " , be
veik broliški seseriški. Jokių su
gestyvių grabaliojimųsi. Kostiu
muose jokių dekoltų. Aplamai, šis 
pastatymas — visokiai publikai, 
nuo pirmaskyrio mokinėlio iki 
šimtamečio. 

Kai šis rašinys skaitytoją pa
sieks, dešimt gegužės vidurio 
..Piratu" spektaklių bus seniai 
praėję. Rugsėjo vidury prasidės 
18-sis K.'leiduscope sezonas. 

Džiugu, kad Sunny Hills kultū
ringieji lietuviai vis labiau ir la
biau šj dramos teatrėlj pamėgsta, 
mūsų žiūrovu būrys didėja. Tuo 
tarpu auga ir teatro rūmų sta-
I j bos fondas. Jei ne už metu, tai 
už dvejų ar tieju žada išdygti nau
ja? moderraus t" ifero pastabas. 
Tuomet prasidės ir nauja šio 
teatro era. 

Kain-' rys ruošia vaišes: Danutė Rukšytė (močiutė). Rima Polikaitytė 'kaimo dava' 
Dana IV- v laite, Vida Rrazaitvtė Už stalo stovi:.Jūratė Jankauskaitė, Aušra Jasaitytėfm I 
Rita Račkauskaitė, Audre Budrytė. Nubrauk.i Jono Duobos 

LIAUDIES MENO 
PUOSELĖTOJA 

Uršulė Astrienė, iš Grand 
Rapids, Michigan, talent inga 
lietuvių liaudies meno puoselė
toja, mielai savo žiniomis ir me 
niškais gabumais dalinasi ir su 
kitais, lietuviškąja tautodaile 
besidominčiais. Viena išjos mė
giamu liaudies meno šakų — 
velykiniai margučiai. Jau daug 
metų šio meno moko įvairiose 
vietovėse, susilaukdama didelio 
domesio ir įvertinimo. Jau eilę 
metų prieš Velykas, kviečiama 
Balzeko Lietuvių k u l t ū r o s 
muziejaus, margučiu margi
nimo moko ne tik lietuvius, bet 
ir susidomėjusius kitataučius. Ir 
šiemet, kovo 26 d , Uršulė 
Astrienė ir jos sūnus Donatas, 
šiame muziejuje pravedė dvi 
margučių marginimo sesijas, po 
pusantros valandos kiekvieną. 
Abejc-e pamokose dalyvavo po 
50-70 asmenų, jų tarpe didelė 
dalis jau kelintas kartos Ameri
koje gimę lietuviai ir nemažai 
ki tataučių. 
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NERINGA GALI GIRTIS 
VADOVAIS 

FOR SALE 

..Marija, neužmiršk Lietuvos" — R. Mozoliausko kūrinys, kurį lietuviai 
nuvežė j Medjugorje. 

PILIGRIMINĖ LIETUVIŲ 
KELIONĖ Į MEDJUGORJE 

i 

Pagaliau... — mąsčiau jau sė
dėdama didžiuliame JAT lėktu
ve, skrendančiame virš Atlanto 
link Europos. Mano svajonė 
pildosi — vykstu į Medjugorje... 
Taip turbūt galvojo ir daugelis 
kitų, skrendančių tuo pačiu 
lėktuvu kartu su mumis. Mūsų 
gi buvo 23 iš įvairių Amerikos 
vietovių, suskubėjusių Chi-
cagon ar New Yorkan. 

Pirmajai šių metų lietuvių 
piligriminei kelionei į Med
jugorje sumaniai ir nuostabiai 
gražiai vadovavo kun. dr. K. 
Trimakas, lankęsis ten jau 
keletą kartų. 

Medjugorje (vietovė tarp 
kalnų) — kuklus kaimelis, 
buvęs istorijos užmirštas ir tur
tingo, triukšmingo modernizmo 
nepaliestas, šiandien yra tapęs 
tarsi „antrąja Fatima", kurios 
įvykių garsas yra j au nu
skambėjęs visam pasaulyje ir 
kurion kas savaitę keliauja 
tūkstančiai piligrimų. 

Čia visai nenuostabu sutikti 
atkeliavusių iš Vokietijos, Itali
jos, Anglijos, Airijos, Prancū
zijos, Vengrijos, Austrijos. Čeko
slovakijos, Švedijos, Norvegijos, 
Lenkijos, JAV. Jamaikos. Fili
pinų, Burmos, Senegal, Singa
pūro. Kambodijos, Hong Kongo, 
Zimbabvvės, Kanados, Australi
jos. N. Zelandijos ar kurio kito 
krašto žemėlapy nematomo 
mažo kaimelio. Mes sutikome 
jauną ponią iš Vilniaus... Per
nai, per pirmuosius 9-nius 
mėnesius Šv. Jokūbo bažnyčioje 
komuniją priėmė 650 tūkstan
čių žmonių. Didžiųjų švenčių 
metu Medjugorje būna iki 150 
tūkstančių žmonių. Ne visi jie 
yra katalikai, ne visi atvyksta 
apsisiautę piligrimo skraiste, 
bet visi atvyksta kažkokios tai 
nuostabios traukos pakviesti ir 
daugel is gr įž ta pasikeitę, 
paliesti. 

Mes buvome apgyvendinti 
grupelėmis pas vietinius gy
ventojus. Kai kuriems iš mūsų 
teko gyventi Jelenos Vasilj (vi
diniai girdinčios Mariją) tėvų 
namuose, kitiems — Vickos 
Ivankovic (Mariją reginčios) 
tetos Šimos Vasilj-Toše 
namuose, esančiuose Križavac 
(kryžiaus) kalno papėdėje. 

Rytais rinkdavomės susimąs
tymui ir rožiniui Jelenos tėvų 
namų koplytėlėje, kurioje rytais 
meldžiasi šeima, o vakarais, jau 
penkti metai, vietinio jaunimo 
grupė. Vidudienį dalyvaudavo
me kun. K. Trimako ar kun. J. 
Bacevičiaus. OFM. lietuvių 
kalba aukojamose šv. Mišiose. 
Kun. K. Trimako rūpesčiu 
šioms Mišioms buvo gauta Apsi
reiškimų koplyčia, kurioje per 
penkerius metus kasdien vaka
rais apsilankydavo Dievo Mo
tina Marija ir kalbėdavosi su še
šiais jaunuoliais — regėtojais. Ir 
dabar, jau septintaisiais metais, 

Marija vis dar apsireiškianti re
gėtojams kas vakarą 6:40 v.v. 
bažnyčios vargonų balkone. Jos 
motiniški ir apaštališki kvieti
mai bei raginimai žmonijai yra 
skiriami tik kartą mėnesyje, t.y. 
kiekvieno mėnesio 25 d., kurie 
yra tuoj pat išverčiami j daugelį 
kalbų ir skelbiami pasauliui. 
Mūsų viešnagės metu Medju
gorje buvo tik du regėtojai: Vie
ką (dabar 24 m.) ir Ivan Dra-
gicevic (23 m.), kurie po 
regėjimų dalyvaudavo kartu su 
visais šv. Mišių aukoje. Daly
vauti vakarinėse pamaldose, 
užtrunkančiose 3 vai., yra do
vana. Tai yra tarsi viso pasaulio 
tautų visomis kalbomis gie
dama psalmė Dievo garbei. Čia 

paliekami rūpesčiai, atsiveria šir
dys, sutirpsta nesantaika, čia 
pasižadama tęsti eiti Dievo Mo 
tinos nurodytu keliu, semiamasi 
stiprybės trapiai žmogaus bū
čiai, čia jaučiama raminanti, 
džiaugsmą žadinanti Dievo 
malonė. 

Ketvirtadienį, po šv. Mišių 
aukos Apsireiškimų koplyčioje, 
buvo pašventintas Ramojaus 
Mozoliausko kūrinys, atvežtas į 
Medjugorje jo žmonos Janinos. 
Varyje išskaptuotas liūdnas 
Sopulingosios Motinos veidas, 
širdis, perverta septyniais kala
vijais, ir įrašas „Marija, neuž
miršk Lietuvos" išsako meni
ninko ir visos mūsų tautos 
kančią ir prašymą maloningajai 
Dievo Motinai. Kūrinys pa
liktas šv. Jokūbo bažnyčios 
pranciškonų nuožiūrai, nes 
dabar, vykstant remontams 
buvo neaišku, kur bus rasta 
vieta Rūpintojėlio Motinai. Mel
dėmės už savuosius ir už tėvynę 
ir kartu, ir pavieniui, ir garsiai, 
ir patylomis. Prašėme ir Vickos 
ir Ivano melsti už Lietuvą, 
prašėme ir Marijos V. ir Jelenos 
V. ir daugelio kitų. Sekma
dienio šv. Mišių aukoje, inten
cijų maldose buvo paprašyta ir 
visų bažnyčioje esančiųjų mels
tis už Lietuvą... O kaip gera 
sužinoti, kad ir kitos tautos 
kalba apie mūsų kankinius, 
kaip pvz. prancūzai, susitikę su 
keliais iš mūsų grupės, pareiš
kę, kad Lietuvos katalikai esą 
jiems didelis įkvėpimas giles
niam tikėjimui. 

Pagerbdami dangiškąją Mo
tiną Mariją ir Jos Sūnų, kopėme 
ir į Apsireiškimo (Podbrdo) 
kalną ir penktadienį — į Kry
žiaus (Križavac) kalną. Kry
žiaus kalne yra kryžiaus kelių 
stotys. Atrodo, pati gamta čia 
nusilenkė kryžiui, uolėtas takas 
ir visa augmenija — laukinės 
rožės, krūmokšniai ir medeliai, 
nors ir švelniausiai atrodantys, 
pilni aštrių spyglių. I kalną 
lipama lėtai ir tyloje. Kiekvie
noj kryžiaus kelių stotyje susto
jama, meldžiamasi, giedama. 
Kartais pralenkia mus kiti, 

Pastaruoju metu spaudoje 
dažnėja pasisakymai jaunimo, 
kuris mokėsi Vasario 16 gimna
zijoje, kiek šioji gimnazija pri
sidėjo prie jųjų lietuviško sąmo
ningumo ir meilės Lietuvai. 
Geras pavyzdys Australijoje 
įvykęs Jaunimo sąjungos 
kongresas. Kai kurie Pietų 
Amerikos atstovai, lankę metus 
ar dvejus gimnaziją, kongrese 
jau galėjo susikalbėti ir temas 
pristatyti lietuvių kalba. Paste
bėta, jog šiapus Atlanto lietuvių 
kalbos vartojimas kasmet 
silpnėja; l ietuvių kilmės 
jaunuoliui reikia įdėti sąmo
ningų pastangų pasisavinti 
lietuvių kalbą bei visą jos 
kultūrą. Pasitaiko, kad nei 
namuose nėra tinkamos aplin
kos šiam tautiniam vystymui. 

Stovyklos yra puiki priemonė 

greičiau kopdami, kar ta i s 
prasilenkia grįžtantieji. Stebie
si, kaip kai kurie piligrimai 
kopia į kalną nusiavę batus ir 
grįžta nesusižeidę kojų. Kalno 
viršūnėje, prie didžiulio cemen
tinio kryžiaus, negali mintimis 
aprėpti tos meilės, kurią turėjo 
šių vietovių gyventojai Kristui, 
sunešdami ant pečių akmenė
lius, ir moterys — priejuostėmis 
smėlį, kad galėtų pagaminti 
cementą kryžiaus statymui. Ne
gali aprėpti nei tos meilės, ku
rią Dievui, savo Sūnui ir mums 
turi Marija. Tai galima tik siela 
išgyventi. 

Grįžimo kelionės išvakarėse 
susimąstai: kas yra Medjugorje? 
Malonių vieta? Sugyvenimo, 
meilės oazė? Ką reiškia per 
3000 žinomų Marijos apsireiški
mų, kuriuos gali susumuot į 
septynis žodžius: pasižadėk 
Dievui, tikėk, melskis, pas
ninkauk, siek taikos (ramybės). 
Paprasčiausiai į tai galbūt at
sako VVayne Weible, žinomas 
žurnalistas, liuteronas-protes-
tantas, kurį teko girdėti kalbant 
Medjugorje šeštadienį: „Mes 
esam vaikai, Marijos vaikai, 
Dievo vaikai. Mes trokštame 
dangaus. Medjugorje yra meilės 
m o k y k l a " . 

I rena Serelienė 

lietuviškumą ugdyti. Bet ką 
daryti rengėjams, kai ne vien 
tik stovyklautojai vis daugiau 
vargsta su kalba, bet ir patiems 
vadovams jau ,nebe pyragai' 
susikalbėti lietuviškai. Argi 
lengva rasti laisvai lietuviškai 
kalbančių jaunuolių? Gi visi 
šiuolaikiniai vadovai (18-24 m.) 
čia gimę, augę buvę stovyklau
tojai. 

Tautinių šokių šventė sudarė 
neeilines sąlygas kooptuoti at
vykstančius iš užjūrio. Neringos 
stovyklos rengėjos, Putnamo 
seselės, panaudojo šią galimybę 
ir praturtino savo šios vasaros 
stovyklų vadovų sąstatą. I šių 
metų Ner ingos stovyklos 
vadovų tarpą įsijungs jaunimas 
su puikiu Lietuvos kultūros 
kraičiu bei patirtimi: Algis So-
donis, Aidas Palubinskas ir In
drė Čuplinskaitė prieš kelis 
metus baigę Vasario 16 gimna
ziją; prie jų prisidės šių metų 
gimnazijos mokiniai: Dalia 
Baliulytė, Virgilijus Jocys (abu 
iš V. Vokietijos), Alan Gai-
damauskas iš Dominikos Res
publikos ir Amerikon grįžę po 
metų studijų gimnazijoje K. Vy-
gantaitė, L. Skučaitė ir kana
dietis R. Čuplinskas. Prie šio 
kolektyvo prisidės Lingertaičiai 
(pedagogai) iš Bostono, Klioriai 
(muzikė ir kompiuterio žinovas) 
iš Clevelando. Buvę Neringos 
stovyklautojai: R. Kulbytė (bai
gė pedagogiką), J. Gelažytė, J. 
Bar ty tė , R. Kligytė, D. 
Mironaitė, S. Šnipaitė, D. Ra-
džius, T. Skrupskel is . Iš 
Kanados prisidės G. Uleckas bei 
O. Žukauskaitė. Dar prijungus 
pačių seselių ir kapeliono kun. 
A. Tamošaičio SJ pastangas, ar 
gali būti geriau? Ar tėvai vis 
dar svarsto siųsti-nesiųsti savo 
vaikus? Vietų (nors labai mažai) 
dar yra. Kreiptis: Neringa, ICC 
RT 21. Putnam, CT 06260. 

S.I. 

DAŽYTOJA! 
lauko ir vidaus. Turime 4 metų paty
rimą. Ka lbame I i ' f uv iška i . Te l . 
476-1974 ir 788-1C ». Skamb. po 
6 v.v. 

Pabaltiečių Jaunimo Sandraugos sto
vykla įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 11-14 
d. Jim Thorpe, PA, Pocono kalnuose. 
Stovykloje vyks įdomūs seminarai įvai
riomis temomis. Bus sporto užsiėmi
mai, laužai ir šokiai. Registruotis pas 

Rimą Šilenaitę. 4500 Connecticut A ve., 
N.W., Apt. 606, VYashington, DC 20008, 

tel. 202-364-6424. 

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 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant; Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuot tvarkomos 
mūsų kelionės, šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista o ^.anizuoti 15 
dienų keliones | 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 kelionės Į Lietuvą: 
1. Gegužė* 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d . 4. Rugsėjo 6 d. 

1988 m»tų 10 dienų kelionė* ( 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. Fmnair, Svvissair 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 | Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas Perkame giminėms Lietuvoie automobilius, tvarkome 
palikimus. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU pnmena. kad vietų skaičius 
g'upėse ribotas Prašome paskubėti užsisakyti keliones. 

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. 
W*stern Ave., Chlcago, III. 60643. 

L ie tuv i šką r a š o m ą m a š i n ė l ę , 
OLYMPIA TRAVELL , galite tuo j 
gaut i paskambinus: 
ST. P r a k a p a s 1 -416-233-4486 

CLASSIFIED GUIDE 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 W e s t 9 5 t h Stret 

To l . — GA 4 -8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

r 
MARQUETTE 

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. ir treciad. susikalbėsit 
lietuviškai 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

REAL E S T A T E 

• r<f t^ te 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA j 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar P A R D U O T I 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.norr!6 būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas n t m o k a m a i 

o^a KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITE M A Y E R 
r 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nud-
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayar dėl sąžiningo patari 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. . 

I šnuomojami 2 k a m b a r i a i . A t s k i 
ras įė j imas, Rockvvell & 71 a p y l . 

Skambint i 9 2 5 - 7 6 1 2 

Blaiviam asmeniui i šnuomojamas 4 
kamb. butas naujame n a m e , Beverly 
Shores, Ind. Yra garažas: ge ras susi
siekimas su Čikaga. S k a m b i n t i : 
1-219-874-2519 arba 9 6 4 - 8 3 3 5 . 

Išnuomojama* vieno mieg. butas prie
miestyje dirbančiam asmeniui arba pensi
ninkui. $300 į mėn su šiluma ir elektra. 
„Security deposit" Skambinti 523-8962. 

VENCKAUSKAS, Inc. 
Bui lders & Remodel ing 

• Porches & Decks • Floor & Wall Tiie . 
• Alummum Siding & Trim • Kitchen & Baths 
• Masonry *Rec Rooms | 
• Additions 'Insurance Repairs 

Joe (312) 582-7606 
Peter (312) 371-7499 

fc— _ į , 

H E L P VVANTED 

Security guards. P.t. & f.t. Mušt have 
car, speak & vvrite English. Southvvest 
area. Will train. Retirees vvelcome. 
Apply only Mon. thru Fri.. 9 a.m.-3 p.m. 
7801 S. Kedzie. 

U 

Exper ienced roofer n e e d e d 
Cal l 7 4 1 - 1 9 0 0 

9 a m . - 2 :30 p .m. 

REAL ESTATE 

GĮ MLS KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUS TAJC - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 
- 778-2233 

For sale by ovvner St. Tur ib ius 2 flat, 
2 bdrms. ea.; finished basement ; 2 car 
garage; new hot vvater heat ; conv 
location. Asking $ 1 4 5 . 0 0 0 . Ca l l 
585-6564. 

Sav. parduoda puikų, švarų, mūrinį 
namą arti 72 ir Albany. 3 m i e g . . valg. . 
nauja virtuvė, rūsys ir garažas. S k a m 
binti savaitgaliais ir v a k a r a i s 
925-3722. 

Parduodamas namas 
CLARENOON HILLS 

7 kamb. + 436 kamb. pnestatas (galimybė 
įrengt trečią butą uošviams arba 
giminėms). Nuosavybių pardavimo agen-

• tai kviečiami $265,000. 325-2944. 
Kalbat angliškai. 

f Parduodamas namas Marquette Pk. apyl 
j 4 mieg., valg. kmb., virtuvė, ištisas rūsys; 
I 1 Vi auto garažas: 2 oro vėsintuvai languo

se; 2V2 prausyklos; karšto vandens 
šildymas; namų apyvokos reikmenys. 
$50.900 Skambinkite 894-6351. 

* - ._ __ 
FOR RENT 

GREIT IR SĄŽININGA! 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal oagei-
davimą. sąrašą parauodamų namų jūsų 
iešKomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Namas apžiūrėjmul, sekmadienį, birželio 
12d., 1-4 v. p.. 7259S. Troy. Naujas mū
ras, 7 dideli kamb.; 3 didžiuliai mieg : me
dinės virtuvės spintelės: ištisas rūsys 
gražus garažas: naujas stogas; šildymo sis
tema, kilimai; aluminio ,,trim"; puikiai 
išlaikytas, labai švarus. Skubėkite! 

No. 231 — 71st ir Pulaski 4 mieg mūriu
kas: 216 prausyklos: moderni virtuvė: įreng
tas rūsys, naujas centralinis šaldymas: 2V? 
auto garažas: daug priedų % bi. iki Queen 
of Universe bažnyčios Puikus pirkinys 
Skambinkite dabar' 

No.. 215—61 & Austin. 5)6 kamD. mūras: 
3 graiūs mieg. kamb.; 1% moderni prau
sykla. Delux medžio spintelės virtuvėje, 
gražiai įrengtas rūsys; centralinis šaldymas; 
aluminio ..trim". 2Vį auto garažas su au
tom atidarymu: puikia; išlaikytas. Apžiū
rėkite dabar' 

No. 202 — 72 & Kedzie. Tik $55.900! 
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg.: 
gražaus medžio spintelės virtuvėje; V/t 
prausyklos; ištisas rūsys: alum nio „trim": 
nauja šildymo sistema, centralinis šald. ir 
elektra. Puikus pirkinys: gera? išlaikytas 
Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

< f i 
Repubiic 
ReĄlty, Inc. 

VALDA PASKŲS 
TURIME PIRKĖJŲ, REIKIA NAMŲ' 

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

499-2912 857-7187 

USTINGS NEEDED 
Two to twelve flat buildings. 

Oualifled Buyers. 
Free market evaluation. 

Call SIU Paplauskas. 
A & F Real Estate. 

735-8000 

HOT SPRINGS, ARKANSAS 
BLUEBERY FARM!1 Secluded and 
Private: unique 2-family home on ap-
prox. 42V? aeres; 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 will 
f inance. Please call or vvrite. NEVVBY 
REALTY, 108 Newby Lane, Hot 
Springs. Ar. 71913. Phone: (501) 
767-5158 . 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636-2960 

McKEY SL POAGUE 
Rf iAu E S T A T E S A L E S . I N C 

1610 South Pulaski Road 

767-6655 
Mes patariame DRAUGO skai tytojams: 

Parduodami ar pirkdami neki ln. turtą, išsirinkite agentą, kuris 
pažįsta apylinkę ir apsaugo jūsų interesus Įsigijote nuosavybę 
sunkiai dirbdami Nepasiduoki te panikai ir neparduokite iš baimes! 
Raskite laiko paskambinti: A laxandar J . Mockus. Vice President 
& Managing Broker, 7 6 7 - 6 6 5 5 . 

f 
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Atėjo ir praėjo VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas. 
Keli šimtai jaunimo iš kelio
likos viso pasaulio kraštų tris 
savaites intensyviai tarpusavyje 
bendravo, draugavo, diskutavo, 
sprendė įvairius klausimus, 
linksminosi ir sėmėsi entuzi-
jazmo, stiprybės ir įkvėpimo iš 
šaltinio, kuris galėjo išsilieti tik 
susibūrus didelei grupei jaunų, 
gabių, užsidegusių jaunuolių. 
Tai įvyko praeitų metų pabaigo
je ir šių metų pradžioje, tolimo
je, bet draugiškoje Australijoje. 
Jaunimo entuzijazmas ir įsipa
reigojimas išsiveržė demonstra
cijomis, įvykusiomis Londone, 
Chicagoje, Bonnoje, Sydnėjuje, 
Melbourne. Jis sruvena atgi
jusiomis Jaunimo sąjungomis, 
jis gyvas sužydėjusia jaunimo 
veikla. 

Vienu iš paskutiniojo kong
reso nutarimų yra įvykdymas 
VII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso 1991 metais Pietų 
Amerikoje. Atrodo toli? Galbūt 
kai kuriems. Bet neatrodo jis 
toli Australijoje susikūrusiam 
naujam jaunimo muzikaliniam 
vienetui „Svajonių aidai". Ar 
tik ausiai jau tai nebuvo gir
dėta, ar tai nepanašu į prieš 
porą metų girdėtas Australijos 
„Svajones"? 

Ir taip, ir ne. „Svajonės" jau 
išsvajotos, jų dainos išdainuotos, 
jų darbas atliktas: didele dalimi 
dėkui joms, VIPLJK idėja buvo 
plačiai pagarsinta Šiaurės Ame
rikoje. „Svajonių aidai" tęsia jų 
darbą, pradėdami sužadinti 
susidomėjimą sekančiu, septin
tuoju kongresu, įvykstančiu 
Pietų Amerikoje. Jų darbas taip 
pat yra palaikyti tęstinumą 
įvairių kraštų Lietuvių jaunimo 
sąjungų veikloje. 

„Svajonių aidų" užuomazga 
atsirado dar pačiame VI PLJK 
ruošos įkarštyje. Kaip ir prieš 
tai buvusių „Svajonių", jie yra 
organizacinio komiteto pir
mininko Henriko Antanaičio 
vaizduotės kūdikis. Kai visų 
kongreso veikėjų galvos buvo 
užimtos ateinančio suvažiavimo 
ruoša, Henrikas pradėjo 
planuoti ateities darbus, kurie 
įtrauktų į aktyvią veiklą ne tik 
meniškai kūrybinį jaunimo ele
mentą, bet ir organizacinį. Ir 
štai, su Australijos lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininko 
pagelba ir pritarimu, su 
„palaiminimu" iš naujos Pa
saulio lietuvių jaunimo 
sąjungos valdybos pirmininko 
Alvydo Saplio, Melbourne, Aus
tralijoje pasigirdo „Svajonių 
aidai". 

„Svajonių aidų" muzikinė ir 
„dvasinė" vadovė ir pagrindinė 
ansamblio vokaliste Virginija 
Bruožytė gerai žinoma ne tik 
Australijos lietuviams. Šiaurės 
Amerika 1986 metais turėjo 
progos pasigėrėti jos gerai ap
valdytu ir maloniu lyriniu 
sopranu. Virginija dainuoti 
pradėjo iš mažens, iš mamos 
persiėmusį meile dainai . 
Būdama tik penkerių metų, ji 
jau viešai dainavo Melbourno 
lietuvių bendruomenei įvai
riomis progomis. Nuo devynerių 

savo amžiaus metų Virginija 
pradėjo formalų muzikinį 
lavinimąsi, kuris buvo apvai
nikuotas jai įsigyjant Bachelor 
of Music — Honours in Music 
Performance laipsnį Melbourno 
universitete. Studijuodama Vir
ginija turėjo progos pasirodyti 
įvairiuose klasikinės muzikos 
koncertuose ir laimėjo visą eilę 
dainavimo varžybų. Praėjusiais 
metais Virginija buvo priimta į 
Victoria valstijos operą ir 
dainavo operose „Turandot" ir 
„Figaro vestuvės". Dabar Virgi
nija dėsto muziką gimnazijoje 
ir dainuoja Victoria valstijos 
operoje. 

Nemažiau plati Virginijos 
veikla ir lietuvių bend
ruomenėje. Ji lankė sekma
dienio mokyklą, aukščiausiais 
valstybiniais pažymiais baigė 
lituanistikos kursus, yra aktyvi 
skautė akademike. Su koncer
tais Virginija lankėsi visose 
Australijos lietuvių gyvena
mose vietovėse dar prieš susi
darant „Svajonėms". Jų sąstate 
ji du kart apvažiavo visą 
Australiją ir 1986 metais 
sėkmingai koncertavo Jungti
nėse Amerikos Valstybėse bei 
Kanadoje. 

„Svajonių aidų" akompania-
torė Zita Prašmutaitė jau nuo 
1970 metų įvairiomis progomis 
talkina Melbourno Dainos sam
būriui ir parapijos chorui. Kaip 
choristė ir akompaniatorė Zita 
su Dainos sambūriu dalyvavo 
Penktoje Dainų šventėje Toron
te 1978 metais ir po to vyku
siame koncertų cikle Šiaurės 
Amerikoje. Retas liko Melbour
no muzikinis vienetas ar 
solistas, kuriam Zita nėra 
akompanavusi koncerto salėje 
ar bažnyčioje. Retos paskuti
niųjų metų Australijos lietuvių 
dienos, kuriose vienu ar kitu 
būdų nebūtų pasirodžiusi Zitą. 

Zita visą laiką aktyviai reiš
kėsi Melbourno lietuvių 
bendruomenės gyvenime. Ji 
aktyvi skautė, Jaunimo 
sąjungos narė, trijų jaunimo 
kongresų atstovė. Zita kartu su 
Virginija dalyvavo „Svajonėse", 
koncertuodama Australijoje ir 
svetur. Jos įnašas jaučiamas 
visame Melbourno lietuvių 
bendruomenės muzikiniame 
gyvenime. Nepaisant savo 
muzikinės ir bendruomeninės 
veiklos, Zita rado laiko išeiti 
aukštąjį mokslą, įsigydama 
griežtųjų mokslų bakalaurą — 
B. Sc. (Hons) ir diplomą kom
piuterių valdyme. 

Muzikinėms veteranėms 
Virginijai ir Zitai „Svajonių 
aiduose" talkina ir Virginijos 
brolis Arūnas Bruožis. Nors jam 
tik 22 metai, jo muzikinė kar
jera tęsiasi jau 19 metų. Taip. 
Arūnas pirmą kart į sceną išėjo 
būdamas trijų metų, dainuoda
mas duetu su sesute Virginija. 
Nuo tų laikų Arūnas daug 
kartų pasirodė Melbourno lie
tuvių scenoje, įvairiomis pro
gomis. Jo specialybė — gitara. 
Ją skambinti Arūnas pradėjo 
būdamas dešimties metų, tebe
simoko ir dabar. Melbourno lie
tuvių jaunimo orkestre „Dabar" 

Arūnas groja gitara ir sakso
fonu. „Svajonių aidų koncer
tuose Australijoje ir užsienyje 
Arūnas gros gitara ir padės savo 
sesutei, su ja dainuodamas kai 
kurias dainas. 

Jauniausias „Svajonių aidų" 
narys — Tomas Zdanius yra 
būgnininkas. Pradėjęs jais groti 
būdamas dar mokykloje, Tomas 
vėliau ėjo pas profesionalus 
mokytojus toliau dailinti savo 
techniką. Tomas grojo su 
„Svajonėmis" 1986 metais, 
Australijos koncertų kelionėse. 
Kaip ir Arūnas, Tomas groja 
jaunimo orkestre „Dabar". 

Savo dešimties kraštų kon
certų kelionę „Svajonių aidai" 
pradės Australijoje rugpjūčio 
pradžioje. Rugsėjo 10 pasieks 
Pietų Ameriką, iš ten į JAV, 
kurią (Los Angeles) pamatys 
rugsėjo 24. Po devynių koncertų 
JAV-ėse, „Svajonių aidai" nu
vyks į Kanadą (spalio 29). 
Gruodžio pradžioje jie jau bus 
Europoje, pradėdami su Vasario 
16 gimanzija Vokietijoje ir 
užbaigdami su Glasgovv miestu 
Škotijoje. 

„Svajonių aidų" koncertų ke
lionę globoja Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga. Visas koncer
tų pelnas bus panaudotas PLJS 
veiklos pagyvinimui ir sekančio 
Jaunimo kongreso ruošai Pietų 
Amerikoje. 

Šis trijų kontinentų koncertų 
ciklas turbūt bus pirmas toks 
įvykis ne tik užsienyje 
gyvenančių lietuvių gyvenime, 
bet visos Lietuvos muzikiniame 
gyvenime. Keturių žmonių an
samblis lankysis dešimtyje 
kraštų ir koncertuos 24 vietovė
se. Tikimasi, kad viso pasaulio 
lietuviai parems šią išvyką 
gausiai atsilankydami koncer-

UETUVIS - PREKYBOS 
MISIJOJE Į KINIJĄ 

^1 

Lietuvis dalyvauja JAV 
Prekybos departamento suorga
nizuotoje Įmonių vedėjų semi
narui — misijai į Kinų liaudies 

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 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

tuose. J . Mašanauskas 

VIEVERSYS 

respubliką (KLR). JAV teleko
munikacijos įmonių atstovai 
birželio 10-24 ke l i aus po 
Beijingą, Šanhajų ir Kwangžu 
pašnekesiams - seminarams su 
kinų valstybinės bei vietinės 
valdžios telekomunikacijos va
dovybių atstovais. Ši misija yra 
išdava Pramoninės bei technolo
ginės kooperacijos sutarties, 
kurią pasirašė JAV ir KLR. Jos 
t iks las y ra JAV įmones 
supaž indin t i su versl inio 
pobūdžio bendradarbiavimo 
galimybėmis Kinijoje. 

Devynių JAV įmonių atstovų 
tarpe šioje misijoje yra Drasutis 
Gudelis , p rez iden tas Nida 
Corp., Melbourne Floridoje. 
Nidos įmonės pagamintos 
elektros bei elektronikos kom
piuterizuotos mokymo progra
mos yra vartojamos visose JAV 
kariuomenės (Army) karinėse 
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Pas mus vieversys yra visų 
mylimas ir globojamas paukštis, 
ir vargiai kas jį medžioja, bet 
Europos vakarų, o ypač pietų 
kraštuose iki nesenų laikų šie 
paukščiukai be atodairos buvo 
medžiojami masiniu būdu ir 
turguose sudarydavo dažną 
prekę. Senesniuose veikaluose 
randame nusistebėjimą suke
liančius šių medžioklės būdų 
aprašymus. Vienas tų būdų yra 
toks: rudenį lauke statomi tink
lai aštuoniomis eilėmis, kiekvie
nas tinklas apie pustrečio šim
to metrų ilgio ir du su puse 
metro pločio. Šiuo įrengimu per 
keletą valandų galima pagauti 
vieną, dvi kapas vieversių. Be 
to, vieversiams gaudyti var
todavo klijus, išmokydavo 
specialiai šiam tikslui paukšt
vanagius ir smulkius sakalus. 
Šie būdai, bent vidurinėje Eu
ropoje, jau perėjo į istoriją, nes 
ten, pagal įstatymą, kai kur vie
versius medžioti, apskritai, 
draudžiama, bet lotynų kraš
tuose vieversių medžioklė ligi 
šiol dar gana plačiai įsigalėjusi. 

T. Ivanauskas 
(Iš „Lietuvos paukščiai") 

Lietuviškų Knygų klubo išleistų leidinių 
I Š P A R D A V I M A S 

K A I N A 
Buvo Dabar 

MEILĖ DVIDEŠIMTAJAME AMŽIUJE. Petras 
Maldeikis. 273 psl. 1970 $5.00 $2.50 

MANO LAIMĖS IR NELAIMĖS LIETUVOJE IR 
AMERIKOJE - Juozas Ratkus. 231 psl. 1977 $3.50 $1.00 

MARIJOS ŽEMĖ - Alfonsas Tyruolis. Lietuvių 
poetų Marijos eilių vainikas. 23 autorių rinkinys 
apie Mariją. 63 psl. 1959 $1.00 $0.50 

MARTYNAS MAŽVYDAS V I L N I U J E - J . 
Kralikauskas. Romanas. 307 psl. 1976 $6.00 $3.00 

MIGUEL MANARA - O. V. Milašius. 94 psl. 1977 $4.00 $2.00 
NEBAIGTOJI SIMFONIJA - Adolfas Markelis. No

velių rinkinys. 126 psl. 1981 $6.00 $3.00 
NAUJŲJŲ METU ISTORIJA - Birutė Pūkele-

vičiūtė. Premijuotas romanas. 183 psl. 1974 . . $4.50 $2.50 
NARSA GYVENTI - Jurgis Gliaudą. Romanas. 310 

psl. 1978 $6.00 $2.00 

KARALIAI IR BULVĖS - Liudas Dovydėnas . 
Apysakos 212 psl. 1973 $4.50 $2.00 

KULTŪRINES GELMĖS PASAKOSE. I Dalis. Vy
tautas Bagdanavičius, MIC. 226 psl. 1966 . . $5.00 $2.00 

KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKOSE. II dalis. Vy
tautas Bagdanavičius, MIC. 357 psl. 1969 . . $5.00 $2.00 

KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKOSE. III dalis. 
Vytautas J. Bagdanavičius, MIC. 282 psl. 1983 

$9.00 $4.00 
KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA - Mykolas 

Krupavičius. 163 psl. 1948 $100 $0.50 
KATALIKU BAŽNYČIA LIETUVOJE - Vysk. V. 

Brizgys. 191 psl. 1977 $4.00 $2.00 
LAISVOS ATOSTOGOS - J. Savasis. 192 psl. 1980 $6.00 $3.00 
LIETUVIU BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA, I 

dalis. Red. Bem. Brazdžionis. 608 psl. 1957 . $7.00 $5.00 
LIETUVIU POEZIJOS ANTOLOGIJA - sudarė J . 

Aistis ir A. Vaičiulaitis. 832 psl. 1952 $6.00 $4.00 
LIETUVIU APYSAKOS - Herman Sudermann. 132 

psl. 1970 $3.00 $1.50 
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI - Jurg i s 

Gliaudą. Premijuotas romanas. 304 psl. 1969 . $4.00 $2.00 
LUKŠIUJAI — Antanas Giedrius. Autoriaus gimtojo 

kaimo istorija Čia sunku atskirti, kur baigiasi 
realybė ir prasideda pasaka. 121 psl. 1959 $2.50 $1.50 

LIETUVIU POEZIJA IŠEIVIJOJE, III dalis An
tologija. 1945-1971. Redagavo K. Bradūnas. 671 
psl. 1971 $13.00 $10.00 

LIETUVIŠKOS PASAKOS - dr. J. Balys. 307 psl. 
1976 $2.50 $1.00 

LAIPTAI I TOLUMAS - Liudas Zeikus. Romanas. 
242 psl. 1954 $2.50 $1.00 

MOTINA IR MOKYTOJA - Šv. Tėvas Jonas XXIII. 
Enciklika. 115 psl. 1962 $2.00 $1.00 

MANO PASAULĖŽIŪRA - Red kun. dr. J . Pruns-
kis. 352 psl. 1958 $3.50 $1.50 

MAČIAU DIEVO TARNĄ - J- Vaišnora, MIC. 31 
psl. 1962 $0.50 $0.25 

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaišno
ra, MIC. 439 psl. 1958 $5.00 $1.00 

METU VINGIAI - Alfonsas Tyruolis. Lyrikos 
rinktinė. 176 psl. 1963 $3.00 $1.00 

Pastaba: Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, užsimokėsite 
gavę .-askaita. Šį sąrašą išsikirpkite ir pasilaikykite. 

f$<\ midlcind Fcdcrcil 
mttKMMr C a v i n n ^ a n d I n a n A s s n r . i a t i n n Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

mokyklose ir pačią naujausią 
Nidos komunikacijos technolo
gijos mokymo — vartojimo prog
ramą įsivedė JAV kariuomenės 
Satel i t inės komunikacijos 
mokykla, Fort Gordon, Georgia. 
D. Gudelis numato, kad jo 
ekspertizė telekomunikacijos 
personalo mokymo technologi
joje žymiai prisidės prie šios 
prekybos misijos pasisekimo. 

MERGYTĖ SU NAUJA 
ŠIRDIM 

Vaikų ligoninėje, Chicagoje, 
aštuoniolikos mėnesių mergytei 
Shavell Arnold prigydyta kito 
mirusio kūdikio širdis. Tris sa
vaites išbuvus ligoninėj, ji grįžo 
pas motiną. Tai jauniausia 
mergytė, kuriai Chicagoje per
sodinta nauja širdelė. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
STASYS STEMBRUS 

Š.m. birželio mėn. 13 d. sukanka vieneri metai, kai mirė 
mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis. 

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Švč. M. Marijos 
Gimimo Bažnyčioje birželio 16 d., 6:30 v. ryto; Šv. Adrian 
bažnyčioje birželio 14 d. 7:00 v.v. ir Tėvų Marijonų koplyčioje 
birželio 13 d. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti velionį Stasį 
savo maldose. 

Nuliūdę žmona Marija, duktė Judi ta ir šeima. 

Liet. Kar. kūrėjui-savanoriui 

A.tA. 
LEONUI BALZARUI 

mirus, jo žmonai, giminėms ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia 

Liet. Kar. Kūrėjų-savanorių sąjungos 
V.D. Chicagos skyriaus valdyba ir nariai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefona8 - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N U S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 9744410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

EIE ta 
(XMN0UStS 
LENDER 

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 
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x JAV LB Vidurio V a k a r ų 
apygardos valdyba kviečia 
visus lietuvius dalyvauti de
monstracijoje, prisimenant 1941 
metų pradėtus lietuvių trėmi
mus j mirtį. Demonstracija bus 
antradienį, birž. 14 d. Chicagos 
centre, Daley Plaza, prie Picas-
so paminklo. Pradžia 11:30 vai. 
(ne 12:30 vai., kaip klaidingai 
buvo vakar paskelbta). Prašome 
atsinešti ir lietuviškas ar ameri-
kietiškas vėliavėles. Ruošia 
Vidvakarių Baltų jaunimas. 

x Vincas Natkevičius, lietu
vių literatūros istorikas, kriti
kas bei filosofas, lietuvių kalbos 
ir literatūros dėstytojas Frank
furto universitete (Vokietijoje), 
birželio 25 d., Toronte. Pasaulio 
lietuvių IV kultūros kongreso 
svarstybose „Lietuviškas kūry
binis žodis" pareikš savo mintis 
apie lietuvių literatūrinę kū
rybą iš Europoje gyvenančio as
mens požiūrio. 

x Mokytojų, tėvų ir j aun i 
mo studijų savaitėje, kuri bus 
rugpjūčio 7-14 d. Dainavoje, Sta
sė Vaišvilienė skaitys paskaitą 
„Švietimas Lietuvoje ,glasnost' 
dvasioje". Jau laikas daly viams 
registruotis šiuo adresu: J . Ma-
silionis, 4632 S. Keating Ave., 
Chicago, IL 60632. Tel. vakarais 
585-2629. 

x I r e n a ir d r . L e o n a s 
Kriaučel iūnai , GRANDIES 
ansamblio globėjai ir mecena
tai , tautinių šokių šventės Ha
miltone, Kanadoje, p roga 
padovanojo $1,000 GRANDIES 
ansambliui už nenuilstamas pa
stangas jaunimo tarpe puoselė
jant tautinius šokius. GRAN
DIES šokėjai, tėvai, globos ko
mitetas ir vadovė už šią dovaną 
reiškia nuoširdžiausią padėką. 

(sk.) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, Westchester 
a r kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į AIex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Vik toras Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatus asmenys. Jeigu mes 
negalim parduoti: mes gal im 
patys nupirkti! 

(sk.) 

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

(sk.) 

x Akiniai siuntimui į L ie 
tuvą. Kreiptis į V. Karosaite 
— Optical Studio, 2620 VVest 
71 Street, Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 
r-

x Dėmesio turintiems sve
čių ir Lietuvos! Pagal naują 
įstatymą yra lengvatų parsive-
žant dovanas iš Amerikos. Jeigu 
surašysite dovanojimo raštą ir 
patvirtinsite pas notarą, jūsų gi
minei už tuos daiktus nereikės 
mokėti muito. Tokus raš tus 
galima sudaryti ir patvirtinti 
pas American Travel Service 
Bureau , 9727 S. Wes te rn 
Ave., Chicago, IL 60643, tel . : 
312-238-9787. ( s k ) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX FIRST, R i m a s 
Stankus , tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x L e o n a r d a s A n d r i e k u s , 
OFM, „Aidų" žurnalo redak
torius, dalyvaus Pasaulio lietu
vių rv kultūros kongreso litera
tūros vakare, kur skaitys savo 
kūrybą. Vakaras įvyks birželio 
24 d., Toronte. 

x Šakių apskr i t ies k l u b a s 
rengia gegužinę birželio 12 d. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 st. 
Pradžia 12 vai. Bus labai ska
n a u s , l i e t u v i š k a i gamin to 
maisto, veiks baras, dovanų 
laimėjimai. Šokiams gros Evvald 
Kroli orkestras. Nuoširdžiai 
kviečiame visus nar ius ir 
svečius. Pageidaujama, kad 
klubo nariai atneštų dovanų 
laimėjimams. 

x E d v a r d a s Tuskenis , nuo
latinis „Pasaulio lietuvio*' žur
nalo redakcijos talkininkas, bir
želio 27 d., Toronte, Pasaulio lie
tuvių IV kultūros kongreso 
svarstybose „Spauda ir radijas 
mūsų kultūriniame gyvenime" 
aptars jaunimo kelią į spaudą. 

x Juozas Kalėda, Seminole, 
Fla., prašė laikinai sustabdyti 
siuntinėjimą „Draugo", nes 
išvyksta į ilgesnę kelionę, kur 
truputį šalčiau. Ta proga pridėjo 
10 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių ir palinkėjo visam 
„Draugo" štabui geros sėkmės 
dirbant tokį svarbų lietuviškos 
spaudos darbą. Nuoširdus ačiū 
už auką ir linkėjimus. 

x Liet. T a u r a g ė s klubo pus-
• metinis nar ių susir inkimas 
įvyks 1988 biržeio 19 d. 2 vai. 
p.p. Šaulių namuose. 

x V. P a u l i u s , Allendale, 
N.J. , suprasdamas lietuviškos 
spaudos sunkumus , pratęs
damas prenumeratą, pridėjo dar 
ekstra 100 dol. dienraščio stip
rinimui. V. Paulių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
mielą paramą savai spaudai ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Balzeko Lietuvių kul tū
r o s muziejaus 22 m. sukakties 
pokylis įvyks birželio 18 d., 
šeštd.. 8 v.v. muziejaus „Ginta
r o " salėje, 6500 S. Pulaski. Lie
tuviškų valgių bufetas, gimta
dienio pyragas, šokiai, balionai, 
linksmybės. $12.00 asmeniui. 
Rezervacijoms skamb. 582-6500. 

(sk) 

x „Tautodai lėje" , 6229 S. 
Campbell Ave.. parduodamos 
staklės, siūlai ir tautiniams dra
bužiams priedai. Skambin t i 
WA 5-8023. 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
' i r Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar ki tus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kur is su t inka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į A m e r i c a n Travel 
Service Bureau , 9727 S. Wes-
t e r n Ave., Chicago, III. 60643. 
Tel . 1-312^238-9787. 

(sk.) 

x Dėmesio nor int iems ap
lankyti pageidaujamas vietas 
Lietuvoje! Rugsėjo 6 d. lydėsiu 
grupę - 1 5 d. Lietuvoje. Yra likę 
t ik keletas vietų. Smulkesnė 
informacija American Travel 
Service Bureau, 312-238-9787. 
Iki liepos 8 d. būsiu Lietuvoje. 
Grįžęs vėl siųsiu kargo , pa
rūpinsiu v ideo , s t e reo apara
tūrą. Giminėms iškviesti patar
navimas vyks ir toliau. Tarpi
ninkausiu nebrangiai automo
bilių ir kt. prekių pirkime Lie
tuvoje. Rašykite, pranešdami 
savo telefoną. Grįžęs tuoj pat 
jums paskambinsiu. R o m a s 
Pūkštys , 9040 S. Rober ts Rd. , 
Hickory Hills, IL 60457. Tel . 
312^*30-4145. 

(sk) 

mm LIETUVOS PASIUNTINYBES 
PRIE SV. SOSTO 
PAREIŠKIMAS 

Pakeldamas į kardinolus Kaišiadorių diecezijos 
Apaštališkąjį administratorių vyskupą Vincentą Slad
kevičių, Sv. Tėvas dar kartą parodė savo palankumą 
Lietuvai ir ypatingą dėmesį jos bažnyčios reikalams. 

Šis istorinis įvykis turi būti visiems lietuviams nau
ju akstinu stovėti dar arčiau savo tautos ir dar ryžtin
giau ginti Lietuvos bažnyčios ir tikinčiųjų teises. 

Tegul patys nuoširdžiausi sveikinimai pasiekia mūsų 
kardinolą Vincentą Sladkevičių, kuriam reikia karštai 
palinkėti, kad jis visų lietuvių padedamas galėtų pilnai 
atlikti Ganytojo misiją Lietuvos žemėje. 

Šią džiaugsmingą valandą prisimename visus tuos, 
kurie kenčia nuo svetimųjų persekiojimų, kad mes 
galėtume laisvai gyventi ir tikėti. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos seimo Daytona Beach. Fla., gegužės 21-22 dienomis: posė
džio pirmininkė Vida Jonušienė, vysk. Antanas Deksnys, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis. 
ALTS pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas, „Dirvos" redaktorius Vytautas Gedgaudas, Liet. 
gen. konsulas Vytautas Čekanauskas, seimui rengti komiteto pirmininkas Vytautas Abraitis. 

Nuotr. V. Kučo 

DIDESNI COOK APSKR. 
MOKESČIAI 

Cook apskrityje antri metai iš 
eilės numatyta šiek tiek pakelti 
mokesčius. 

IS ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— A. a. Stefanija Bendžiū-
naitė-Bucko. 75 metų amžiaus, 
mirė Hamiltone, bet palaidoti 
atvežta į Montrealį. Gedulingos 
pamaldos buvo Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. 

— J o n a s T immermanas , 
YVinnipego vienas iš darbščiųjų 
kolonijos darbininkų, išėjo į pen
siją. Nors jis yra olandas, bet 
vedęs lietuvaitę Teklę Tautku-
tę, prisidėdavo prie lietuviškų 
darbų ir visa šeima taip pat 
dalyvavo lietuviškoje veikloje ir 
parapijos darbuose. Jis buvo 
vandentiekių specialistas labai 
mėgiamas visų darbininkų, 
dėl to, jam išėjus į pensiją, jo 
vardu pavadinta viena gatvė. 

J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— Lietuvoje žydams sau
giau negu Rusijoje, rašo „Los 
Angeles Times" gegužės 31 d. 
„Pranešama, kad vandalai su
naikino paminklus žydų kapi
nėse i vakarus nuo Maskvos, ir 
sovietų sostinės žydai kalba biją 
anti-semitinių išsišokimų, kai 
čia prasidės 1000 metų krikščio
nybės jubiliejaus minėjimai... 
Vienas 29 metų Maskvos žydas, 
kuris saugumo sumetimais savo 
šeimą išsiunčia į Lietuvą, pa
reiškė įtarimą, kad prieš žydus 
kampaniją veda ultra-nacio-
nalistinė anti-semistinė grupė 

pė „Pamiat" Sią žinią iš 
Maskvos perdavė AP žinių 
agentūra. 

x Romualdo Požerskao me
niškų fotografių paroda „Atlai
dai Lietuvoje" vyksta Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje iki 
sekmadienio, birželio 12 d. 
Lankymo valandos: penktadienį 
nuo 7 iki 9 v.v., šeštadienį ir 
sekmadieni nuo 11 v.r. iki 7 v.v. 
Visi kviečiami astilankyti. 

Į (sk) 

x Birželio 15 d. (trečiadienį) 
2 vai. p.p. „Seklyčioje" įvyks 
Baisiojo Birželio minėjimas. 
Kalbės kun. J. Prunskis. Pro
gramoje dalyvaus B. Pakštas ir 
E. Pakštaitė-Sakadolskienė. 
Visi kviečiami! (sk.) 

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

(sk) 

x Pasaul io Lietuvių centro 
steigimo komitetas dėkoja Al
binui Kurkuliui, senior vicepre
zidentui Rodman & Renshaw 
firmoje, už jo $1000 auką. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 VVest Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s 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. 

x A.a. dr. Mykolo Devenio 
dešimties metų mirties minėji
mas ruošiamas 1988 m. birželio 
mėn. 19 d. 3 vai. p.p. Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 S. 
Kedzie Ave., Chicago, IL. Apie 
velionio gyvenimą, jo pergyve
nimus tremtyje Sibire ir visuo
meninę veiklą apibūdins visuo
menininkas Jonas Daugėla. Mi
nėjimą ruošia Devenių Kultūri
nis fondas ir šeima, į kurį kvie
čiama apsilankyti. Po minėjimo 
užkanda. (sk.) 

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

(sk) 
i 

x I šnuomojamas b u t a s 
Lemonte. Vienas mieg., I-me 
a., be laiptų. Plyta ir šaldytuvas. 
Skambinti 425-2791. 

(sk) 

x Dėmesio norintiems vykti 
su sportininkais į Australiją 
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų 
skaičius ribotas. Prašau skubiai 
registruotis pas American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Westera Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk.) 
x Lietuvių Pensininkų s-

gos narių susirinkimas — pobū 
vis įvyks birželio 16 d., ket-
virtd., 1 vai. p.p. Šaulių na
muose, 2417 W. 43 St. Bus pra
nešimai, šiltas maistas ir dova
nų paskirstymas. P. Regina 
Kučienė parodys įdomių skaid
rių iš Lietuvos ir iš kitur. Nariai 
prašomi atnešti vertingesnių 
daiktų dovanų paskirstymui, 
tėiimo auk* 5 dol. 

(sk.) 

— Juozas Izokaitis, Elytės 
ir Vinco Izokaičių antrasis 
sūnus gimė 1970 liepos 21 d. 
Chicagoje ir birželio 3 d. baigia 
Saugatuck, Michigan High 
School su aukščiausiais pažy
miais. Jis atžymėtas National 
Honor Roll ir „Who is VVho 
among American Students" 
1986-1987 metų laidoje. 
Priklauso debatų ir vokiečių 
kalbos klubams. Mokykloje žai
dė europinį futbolą, bet mėgsta 
ir kitas sporto šakas. Kaip retas 
Amerikoje gimęs jaunuolis Juo
zas gyvai domisi pasaulio tarp
tautiniais įvykiais ir politika. 
Tarp tau t inės organizacijos 
Youth for Understanding re
miamas, Juozas 1987 vasarą 
praleido Vokietijoje gilindamas 
vokiečių kalbos ir papročių stu
dijas. Lituanistinę mokyklą lan
kyti pradėjo Chicagos Mar-
ąuette Parko lietuvių parapi
joje. Vėliau šeimai persikėlus 
gyventi į Michigano valstiją, 
lankė Grand Rapids lituanistinę 

mokyklą ir ją baigė gerais pažy
miais. Ten pat dalyvavo tau
tinių Šokių grupėje, giedojo 
chore arba patarnaudavo mi
šioms lietuviškų pamaldų metu. 
Nuo pat mažens priklauso lie
tuvių skautų Lituanicos tuntui 
ir daug metų dalyvaudavo Rako 
skautų stovykloje. Juozas pri
imtas j VVestern Michigan Uni-
-versity, Kalamazoo, pradės 
studijuoti „Liberal Arts". 

x Dr. A l g i r d a s S t a tke -
vičius, atvykęs į šį kraštą iš 
Lietuvos Balfo c. vald. pirm. 
Marijos Rudienės rūpesčiu ir 
globa dabar apsigyveno su 
dukra Rasa pas savo pusseserę 
dr. Aldoną Lukienę ir seserį 
Agnę Šatienę. Jis atvyks su 
dukra į Chicagą dalyvauti Bai
siojo birželio įvykių minėjime 
birželio 12 d. Bus pagrindiniu 
kalbėtoju Alto ruošiamame 
renginy Marąuette Parko para
pijos salėje. 

Dr. Algirdo Statkevičiaus pirmieji žingsniai Amerikoj, Miami aerodrome. 
Iš k. į d.: duktė Hasa, Statkevičius, pusseserė dr. Aldona Lukienė, sesuo 
Agutė Šatienė. XT , . T . , . 

Nuotr. dr. A. Lipskio 

„ D R A U G O " A D M I N I S T R A C I J A P R A N E Š A 

Jau praėjo 18 mėnesių nuo paskutinio „Draugo' 
prenumeratos kainos pakėlimo. Per tą laiką dukart buvo 
pakelta popieriaus kaina, rašalo bei kitų cheminių medžia
gų kainos pakilo 4%-8% ir pašto kaina pakilo 18%. Algų 
pakėlimai, kad ir nedideli, buvo būtini. „Draugui" 
nebeįmanoma visų šių kainų pakilimų absorbuoti. Todėl 
„Draugo" administracija po įvairių pasitarimų praneša, nors 
ir labai nenoromis, šias naujas prenumeratos kainas: 

DRAUGO prenumerata mokama 19 anksto 

U.S.A 
Kanadoje (USA. dol.) 
Užsienyje (U.S.A. dol.; 
Savaitinis (S*St. pried.) 

metams 
$70.00 
$7000 
$70.00 
$40.00 

V£ metų 3 mėn 
$40.00 $25.00 
$40.00 $25.00 
$40.00 $25.00 
$2500 

Pavienio kasdieninio numerio kaina bus 35 centai; 60 et. 
šeštadieninio „Draugo'* su kultūriniu priedu. Prenumeratų 
mokesčiai bus priimami senąja kaina iki liepos 1 d., tačiau 
laiško pašto antspaudo data turi būti nevėliau birželio 30 d. 

Palyginę „Draugo" dienraščio kainą su kitos spaudos 
kainomis be abejo sutiksite, kad „Draugas" yra geras 
pirkinys net ir naująja kaina. 

PRIEŠ EUTANAZIJĄ 

Kard. Bernardinas buvo pa
kviestas į Chicagos universitetą 
paskaitai apie eutanaziją — 
gyvybės atėmimą nepagydo
miems, susenusiems. Kalbėjo 
medicinos mokykloje. Pabrėžė, 
kad žmogus neturi bijotis, kad 
gydytojas galės nutraukti jo 
gyvybę. Kardinolas pareiškė 
baimę, kad valstijos, taupy
damos lėšas, gali per lengvai 
leisti eutanaziją. Skatino, kad 
visuomenės nusistatymas gintų 
nuo kėsinimosi prieš žmogaus 
gyvybę. Tačiau arkivyskupas 
nereikalavo, kad nepagydo
muose atvejuose būtų tęsiamos 
nepaprastos priemonės palaikyt 
gyvybę. 

ZOOLOGIJOS SODE 

Brookfield zoologijos sodas 
plečiamas. Įvesta kasdieninė 
delfinų programa, yra 
savotiškame teatre su 2000 vie
tų. Čia yra prūdas su daugiau 
kaip milijonu galionų sūraus 
vandens. Vaikams skirtame pa
daliny mažieji gali arčiau susi
pažinti su naminiais gyvuliais. 

GERIAUSIAS VAIDINIMAS 

Chicagos Bailiwick Repertory 
teatro grupė laimėjo net 15 
metinių žymenų, kurie buvo 
paskirti Civic teatro patalpose 
birželio 6 d. Geriausiu jų vaidi
nimu rasta „Animal Farm", 
miuziklas, sudarytas iš to pat 
pavadinimo George Orwell 
kūr inio . Už šį pas ta tymą 
Bailiwic, Repertory laimėjo 5 žy
menis. Čia buvo pagerbtas ir šio 
pastatymo režisierius David 
Zak. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 va i . .d . 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 68th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

i 


