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Poeto G. Iešmanto 
kalba teisme 

Taip jau išėjo, kad man teko Į vidinis noras numatyti tuos nu 
pirmam kalbėti šiame teisme pa- j rodymus ir užbėgti už akiu, dėl 
čioje pradžioje ir dabar proceso Į visa ko pridėti avansu, 
pabaigoje. Išeina, kad man rei- \ Faktas, kad teisiami mes, o ne 
kia apibendrinti šį procesą. j saugumiečiai, yra labai skaudus, 

Visu pirma dėkingas teismui,! bet vardan Tėvynės laisvės ir Tie 
kad sudarė sąlygas ir davė gali-; sos reikia ir kentėti. Teisdami 'jūs 
mybę viešai paskelbti savo pažiū-1 mus pažeminote, bet ir išaukšti-
ras. Labai simboliška ir tai, kad Į note... 
mes trys, iki šiol nepažįstami žmo i 
nės, apjungti į vieną grupę. T u o ! Gintautas Iešmantas gimęs 
pačiu mus ištiko vienodas liki- į 1928 m. sausio 1 d. Sakių raj. 
mas —i atsidūrėme teisiamųjų { Šiuklių kaime. Poetas, baigęs Vil-
suole už įsitikinimus ir tiesos j niaus pedagoginį institutą. Dirbo 
troškimą. [''Komjaunimo Tiesos" redakciįo-

Simboliška ir tai, kad m a n o j e skyriaus vedėju. 1974 m. pada-
laiškas, perrašytas Skuodžio ran- ryta pas jį krata, rasti eilėraščiai, 
ka ir rastas jo bute, kalba apie už kuriuos pašalintas iš darbo ir 
pareigą Tėvynei ir kad skola Tė- iš Komunistu partijos. Po to iki 
vynei ir jos labui aukojimasis yra arešto dirbo Knygų rūmuose iki-
aukščiau už asmeninius intere- tarybinės literatūros skyriaus ve
šus. Tai liudija, kad idėja ir tie- dėju. Areštuotas 1980 m. pra 
sos troškimas apjungia nebūtinai džioje. Nuteistas 1980. XII. 23. 
pažįstamus žmones. Man džiugu, Bausmė: 5 metai sunkaus režimo 
kad teisiamųjų suole pažinau idė- kalėjimo ir 5 m. trėmimo (teis 
jos draugus. tas kartu su V. Skuodžiu ir P. Pe-

Norėčiau padėkoti sūnui Vai- čeliūnu). Teisme laikėsi stoiškai 
dui, kad jis neišsigynė savo laiš- Kaltu neprisipažino. Bet prisipa 
ko, rašyto iš kariuomenės, turi- žino rašęs straipsnius į pogrindžio 
nio, kur kalbama apie karininku leidinį "Perspektyvos"; tarp jų 
žiaurumą, jų nežmonišką elgesį buvęs straipsnis "Rubikonas..." 
su kareiviais. Tuo atėmė galimy- Prisipažino, jog organizavęs sąjū-
bę saugumui ir teismui apkaltin- dį už Lietuvos išstojimą iš Tary
ti mane šmeižto skleidimu. :bu Sąjungos: Lietuva turinti bū-

O kas liečia teismo sprendimą,. ti nepriklausoma valstybė. Teis
tai šis sprendimas yra sufabri-> mo posėdžio metu deklamavo kai 
kuotas, todėl už tai teisti reikia i kuriuos savo eilėraščius, kurie 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Gegužės 25 d. Lietuvoje mi 
j rė Viešintu (Panevėžio vyskupi 
| joje) altaristas kun. Povilas Paš-
| kevičius. Velionis buvo sulaukęs 

88-nerių metu amžiaus. Kunigu 
j įšventintas 1918 metais. 

Kun. Povilas Paškevičius bu-
jvo palaidotas gegužės 27 dieną 

Ar Bani Sadras 
pabėgs iš Irano ? 

Revoliucijos gvardija saugo aerodromus 
Teheranas. — Pranešimai iš i straipsnius. Nuo to momento bu 

Irano teigia, kad prezidentas Ba- ' vo aišku, kad Bani Sadro dienos 
ni Sadras pralaimėjo ilgai truku- į Irano valdžioje baigtos- Prasidė-
šias varžybas dėl galios porevo- I jo jo šalininkų atleidimai ir suė-

Viešintų bažnyčios šventoriuje, j Huciniame Irane. Jį nugalėjo fa- Į mimai. Atleista iš pareigų daug 
Mūsų žiniomis, tai jau septintas j natiški mulos- Sakoma, kad ket-' Vakaruose mokslus baigusių ad-
šiemet Lietuvoje miręs kunigas, j virtadienį revoliucijos gvardijos' ministratorių, jų tarpe centrinio 

- Irane prasidėjo kautynės tarp grupės pradėjo saugoti aerodro- j Irano banko gubernatorius Ali 
mus, stebėti vieškelius, stabdyti j Rėza Nobari. Bani Sadras ilgai 
automobilius, nes įtariama, kad j atidėliojo kelių Irano premjero 

prezidento Bani Sadro rėmėjų ir 
jo priešų. Širaze buvo žuvusių ir 
sužeistų. Amoiashe žuvo dvi mo
terys. Teherano persų kalba lei
džiamas dienraštis "Sobh į Aza-
deban paskelbė vedamąjį: "Bani 
Sadras dingo". 

— Washingtono valstijoje 
esąs ugniakalnis Mount St. He-
lens vėl pradėjo nerimauti. 

Bani Sadras ketina pabėgti į už
sienį. 

Stebėtojai pripažįsta, kad Ira
no valdžia atsidūrė fanatiškų Is
lamo Respublikos partijos vadų 
rankose. Kurį laiką imamas Kho-
meinis palaikė prezidentą, kuris 
1980 m- sausio mėn. rinkimuose 

- JAV vyriausybė pasirašė su- j buvo išrinktas absoliučios daugu- i £ u « e E t v i r t i ^ £ į m u l o s ak-
j tartį su Gvatemala, kun galės pir j mos balsuotojų, gavęs 75% vi- I H k o J d e j i e d a r Q s i n e p o p u i i a r 5 s . 
<ti uz 3 mil do i karinių sunkve-j sy balsų. Spaudžiamas mulų, jis j D a u g e l i o m a n y r n u , jei mirtų aja-
z i m i u ' r , d*yW • . ,. „ Į t r i s k a r t ? r a s i n o Pasitraukti iš pa- , t o ) a ^ ^ 0 ^ m u i o s i r y ^ is_ 

—Vak. Vokietijoje, netoli Ha- reigų, tačiau nesiryžo to padary-
noverio, bombos sprogimas su-, ti, kol vyksta karas su Iraku. Jis 

parinktų ministrų patvirtinimą, 
nes, jo nuomone, — jie beraščiai, 
netinkami savo postams. Muloms 
pavyko pradėti parlamente deba
tus apie paties prezidento kom
petenciją-

Nuosaikieji Iraniečiai apgailės 
tauja prezidento pralaimėjimą. 

1 žalojo naujai statomą Nato ka- Į buvo vyriausias kariuomenes va-
Pooiežius Jonas Paulius IT sis palaimino iš savo kambano lango Sv Petro • _ A _ _ ;„L1 , , „„JAli I J • • ... u- i - » 1 : . .... . . . . . . . . . . . . , . . "Z• , ' ; nuomenes ginklų sandeli. 1 das ir jo pasitraukimas butų lai-bazihkos aiksteie susirinkusius žmones. Iš nuotraukos matyti, kao 11 nu-1 w 1 • x J i* -** ' , « . »» 1 
•aroino kovo 13 dienos atentatas. Jo kairės rankos pirštas dar subintuotas. „ ~ Maskvoje žydas aktivistas komas dezertyravimu. Mulų par

tija siekė pratęsti karą, kad kariuo 

ne mus, o saugumo organus ir pa- j pravirkdė esančius posėdyje jo bi-
tį pirmininką. Kaip jau žinoma,'čiulius. 
teismo sprendimus apsprendžia | Bausmei atlikti išsiųstas į Per 
net ne nurodymai iš viršaus, o'mės sritį. 

ITALIJOS SPAUDA 
APIE OK. LIETUVĄ 

Viktor Brailovsky, pogrindinio žy 
du laikraščio redaktorius, kom
piuterių specialistas, nuteistas 
trims metams ištrėmimo "už so
vietų sistemos šmeižimą". Jis bu-

menės vadai ir prezidentas būtų 
užimti fronte, o tuo tarpu islamo 
partijos vadai konsolidavo savo 
pozicijas sostinėje ir visame kraš-

vo suimtas pernai lapkričio mėn. Į te. Ajatola Khomeinis prieš du 
—Prancūzijos atominės ener- mėnesius paskelbė 10 dalių dekre 

gijos agentūros pirm. Michel Pe- j tą, kuris uždraudė prezidentui ir 
įcąuetur pareiškė, kad Irakas nebū-
jtu galėjęs gaminti atominių 

KATALIKAI PASAULYJE 

Lietuvos katalikai meldžiasi už Šv. Tėvą 
Roma. — Tarp daugelio in- dimos. Be to, ir atskiri katalikų! bombų savo reaktoriuje, kurį Iz-

formacijų, kurias Italijos laikraš- sąjūdžiai, kurie, nors oficialiai už- '• raelis sunaikino, nes statybos su-
čiai pateikia apie pasikėsinimo drausti, yra gyvi ir veiklūs visame' tartyje Prancūzijos mokslininkai 
prieš popiežių atgarsius visame krašte, stengiasi savo galimybių '• būtų stebėję reaktorių iki 1989 m. 
pasaulyje, yra minimas ir Lietu- ribose informuoti tikinčiuosius \ — JAV aerouostų kontrolie-
vos tikinčiųjų ualyvavimas mal- apie popiežiaus sveikatos būklės j riai pirmadienį pradeda streiką, j j u asmenų komisiją suderinti par-

| dose už Šventojo Tėvo sveikatą-; vystymąsi, ir visame pasaulyje gi-1 Jie reikalauja darbo valandų su- j tij'os ir prezidento santykius. Ko-

trim islamo partijos vadams saky
ti viešas kalbas. Tas pakenkė pre
zidentui, kuris jokio politinio už
nugario neturi, jo neremia jokia 
oficiali partija, jis buvo išrinktas 
kaip individas-

Ajatola Khomeinis paskyrė tri-

lamo respublikos partija būtų nu
šluota per kelias savaites. Iranui 
jau trūksta administratorių, tech
nikų, inžinierių, šalinant iš darbų 
Vakaruose mokslus baigusius, pa
dėtis dar pasunkės. 

Bani Sadras ypač populiarus 
jaunesniųjų karininkų tarpe. Ira
no kapitonai ir majorai galėtų su
kelti naują revoliuciją, panašią, 
kaip Libijoje, tačiau nesiryžta iš
eiti prieš labai populiarų "ima
mą", ajatola Khomeini-

no korespondentas iš Maskvos 
Vittorio Zucconi, komentuoda-

Nauja palaimintoji kė savo tikėjimą, popiežius pažv-' ll^sni * j j " n j a P i e "* J T * ^ . l i a i *%??"* trfgišką . į v y k į 
„, , . >. . T .|«*ii - „ J • j „ i , ; , - „ - i „a lįtakingiausias Italijos dienraštis Jau trečiadienio vakare, ką tik 
Dalyvaujant popiežiui Jonui: mejo, .<ad ir dabartinių laikų L c * . , n į ~ D i e n r a § I i L u s J — s-a-s 

Pauliui II-jam, šventųjų bylom į Bažnyčiai reikia dailininkų, kurie!,!1 " • • " " ' ' 
spręsti kongregacija paskelbė ita-! savo meniniu talentu padėtų 
lės sesers vienuolės Maria Gabriel ! žmogui pažinti dieviškąją tikrovę. 
, „ , , , , . r . , .. , , mas Sovietų Sąjungos aukščiau 
Ia Sagheddu beatiri.<acnos de.<re-! nranev meldusi 1 • u -J- • ; 

6 . . , . „ . d rauge meiaesi . SI0S tarybos prezidiumo pirmi 
tą, patvirtindama jos užtarimu _, . . v. . • .-1 i • 1 r> - • •" -„«.: . , . 1. 11 o • Taip pat ir šiais metais tuks-1 ninko Brežnevo ir rusų stačiati iw.<usius stebuklus. Sesuo vie- \ >. . \ , - . „., .. » . , . ... , 0 . _ _„ - *. 

r \A • C K • 11 «1 UtrAA t a n c i a i Aukštosios Silezijos sach-! kių patriarcho Pimeno telegra 
: * * ' > r - 'Uininkų, Lenkijoje, paskutinį! mas Šventajam Tėvui, rašo, kad i bar jau neturi savo klebonų) j —I l l ino i s valstijos seimelis} 

mažinimo iš 40 iki 32 ir atlygi- Į misijoje vieną narį paskyrė isla- j 
nimų pakėlimo S 10,000 daugiau j m o partija, kitą — prezidentas. į 
per metus. Vidutiniškas kontro- j Trečiasis komisijos narys buvo Į 

Pasmerkė Izraelį 
VVashingtonas. — Senato užsie 

nio reikalų komitete kaį kurie se
natoriai griežtai pasmerkė Izra
elį už Irako branduolinio reakto
riaus sunaikinimą. Kiti — Izrae
lį gina ir teisina. Vakar Jungti
nėse Tautose buvo laukiama 
griežtos rezoliucijos priėmimo. 
Už rezoliuciją, kuri griežtai pa-

yra paties ajatolos žentas, b n s i r » - | s a i e i t t | I z r a e 3 L t u r ė j o balsuoti ir 
pasklidus žiniai apie įvykusį pa 
sikėsinimą prieš popiežių, rašo'lierių uždarbis šiuo metu 
italų žurnalistas, daugelyje dar, 32,000 dol. per metus. ' lėmė prezidento likimą. Jis P3" j j ^ y ambasadorė Kirkpatrick. 
atidarytų Lietuvos bažnyčių, ku- j — Nairobi, Kenijoj* Afrikos Vie | laikė islamo partijos pusę, pasmer " y a j s t ^ departamento pata
riu yra apie penki Šimtai (korės-1 nybės suvažiavime į /ko mušty-'įkė Bani Sadrą ir pareikalyo, * * * | | į j a 5 į&etl McFarlane pasakė 
pondentas čia pastebi, kad apie,nės tarp Maroko delegatų ir Po-j j a m būtų iškelta byla už jo kai-1 

du šimtai Lietuvos bažnyčių da- Į lisario sukilėlių atstovų. j bas, už jį remiančių laikraščių 

mirė 1939-tais metais, būdama 
25-erių metų amžiaus. Ji priklau 
sė trapistų seserų vien 
gregacijai. 

Gyvasis Rožinis 
Popiežius Jonas Paulius II-sis 

priėmė apie tris tūkstančius jau
nimo, vadinamo "Gyvojo Rožan
čiaus" maldos sąjūdžio narių. Šį 
sąjūdį praėjusiame šimtmetyje 
įsteigė prancūzė domininkone 
tretininkė Paolina Jaricot, siekda 

gegužės mėnesio sekmadienį da- j už popiežiaus sveikatą šiomis die-į lietuviai 
ji p n K i d u j i y v a v o tradicinėje maldos kelio-i nomis, nors ir tyliai, bet nuošir-j rinkosi melstis už popiežių 

i nėję į Piekary Sląskie šventovę, Į džiai yra meldžiamasi Lietuvoje, ( g u s daugiau) 
kur visi drauge meldėsi prie savo | kurią žurnalistas vadina kataliky

bės tvirtove dabartinėse Sovietų 
Sąjungos ribose. Po pirmo trum
po pranešimo per radiją ir televi
ziją apie įvykusį pasikėsinimą 

Globėjos —Dievo Motinos — 
paveikslo. Džiugi staigmena lau
kė šachtininkus — maldinin
kus; į juos pamaldų metu Pieka
ry Sląskie šventovėje, radijo ban- j prieš popiežių, rašo žurnalistas, 
gomis trumpai prabilo popiežius j Lietuvoje žinios apie popiežiaus 
Jonas Paulius II-sis, kuris pats sveikatos būklę visai nutrūko, 
daug kartų, dar gyvendamas Siekdami daugiau ką patirti apie 

ma per Dievo Motinos ultJUiMĮ j Lenkijoje, dalyvavo drauge su.Šą. Tėvo padėtį, lietuviai dar uo-
sugrąžinti į tikėjimą tuos, kurie \ darbininkais šioje maldos kelio-Miau pradėjo klausyti Vakarų radio 
buvo nuo jo nutolę ir išplėsti | n ė j e . Kasmetinės šachtininkų transliacijų, kurios yra gerai gir-

tikintieji spontaniškai Springfielde 150 —8 balsais su
griežtino įstatymus prieš girtus 
automobilių vairuotojus. 

— Specialus pasiuntinys Arti-! 
muosiuose Rytuose Habib ap-l 

Kinų įspėjimas 

Pagerbtas kunigas 
Zenonas Smilga 

S. m. birželio 16 d- Italijos ge
neralinis konsulas New Yorke 

Pekinas. 
tūra, vos 

—Kinijos žinių agen-
išvykus iš Kinijos 

; lankė Libaną, Siriją, Saudi Ara- į valstybės sekretoriui Haigui, spa-
biją, Izraelį. Jis bando įtikinti Siri- į skelbė pareiškimą, kuriame įspė
ja išvežti iš Libano sovietų prieš į ja Ameriką nebandyti ginkluoti 
lėktuvines raketas, kurias Izrae
lis grasino sunaikinti. 

įteikė kun. dr. Z. Smilgai Italijos _ T a j v a n o vyriausybė kriti-
vyriausybės oficialų dokumentą, :

 k a v 0 Amerikos pažadą parduoti 
kuriuo jis pakeliamas į Italijos j Kinijai ginklų. Pareiškime sako-
valstybės specialaus ordino kava- ; m a > k a < i b e t ]<okįos priemonės pra 

Bažnyčioje Rožinio maldos pap-; 
rotį. 

Atsinaujinimas 
Rimini mieste, prie Adrijos jū-į 

ros, gegužės 1 — 3 dienomis vy
ko vadinamo "Atsinaujinimo i 
Šventojoje Dvasioje" italų katali
kų sąjūdžio visuotinis suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo daugiau 
kaip dešimt tūkstančių šio są
jūdžio narių iš visos Italijos. 

Į Dievą per meną 
Per meninę kūrybą yra iš

pažįstama Dievo tikrovė, nes me
nininkai, ieškodami grožio, daž-

maldos kelionės į Pokary Sląskie; 
Marijos šventovę vyksta nuo se-! 
niausiu laikų. 

Popiežius stiprėja 
Po trijų savaičių iš ligoninės1 

sugrįžęs atgal į Vatikaną, popie
žius Jonas Paulius II vėl palaips-

Soviety reakcija 
del ginklu Kinijai 

VVashingtonas. — Sovietų am
basadorius Dobryninas lankėsi 
valstybės departamente ir protes-

iierius (Cavaliere de la Repub-
lica Italiana)- Su šiuo dokumen
tu buvo taip pat įteiktas specialus 
auksinis žymuo — medalis. Ofi
cialiame dokumente pažymėta, 
kad šitai daroma, norint jam pa
dėkoti už nepailstamą ir labai 
•ėkmingą darbą italų tarpe Šv. 

ilginti komunistų režimą Kinijo
je tik atneš kinams daugiau kan 
čių. 

—Argentinos policija buvo 
suėmusi apie 1,000 automobilių 
darbininkų, kurie pradėjo nele-

' galų streiką, protestuodami prieš 
[infliaciją, darbų nebuvimą, tačiau 

priežiūros ir ypač ilgesnio poilsio. 
Sekmadienį —Sekminių dieną — 
Sv. Tėvas dar negalėjo asmeniš-

nai savo kelyje atranda tiesą, pa-1 kai vadovauti iškilmingom pa
žymėjo popiežius Jonas Paulius! maldom Šv. Petro ir Santa Maria 
II-sis, audiencijoje priimdamas 

. ,. „ Sebastijono parapijoje, kurioje: n e t r u k u s ' su imt ie j i buvo paleisti. 
niškai pradeda savo normalią ga-,tavo pasekretonui Walter btoes-, i< u n Smilga su labai trumpa per j _ N e w Y orko universiteto 
nytojinę veiklą. Ilgesnį laiką to-sel dėl JAV nutarimo parduoti | t r a u k a dirbo nuo IPib m. pavasa 1 R a L p h rHiiilii įns titutas paskyrė 

rio iki 1979 m. birželio mėnesio. M V O m e t i n ę Taikos premiją Suo-
Šitoks įvykis turbūt yra pir- j m i j o s p r e z i < 1entui Urho Kekko-

mas lietuvių kunigu tarpe ir t a i p ; n e n ) k u r i s j a u 26 metai eina pa-
pat vienintelis Šv Sebastijono r e į g a s p r e m į j a bus įteikta Helsin 
parapijos 60 metų istorijoje. k y j e „ ^ 0 15 d. 

P e r t r a u k e d e r y b a s į — Prancūzijos vyriausybė pa-
| skelbė programą kovai su nedar-

ji veikla dar turės būti labai ap-; Kinijai ginklus. 
ribota, nes pooperacinė sveikatos Spėjama, kad ambasadorius už-
būklė dar reikalauja rūpestingos i siminė ir apie Amerikos spaudoje 

Italijos tautinio bažnytinio me
no suvažiavimo dalyvius, drauge 
su italų katalikų menininkų uni
jos nariais, viso apie šešis šimtus 
dailininkų. Priminęs, jog Vatika
ne ilgų amžių bėgyje daug žymių 

Maggiore bazilikose, minint vi
suotinių Bažnyčios susirinkimų 
Konstantinopolyje ir Efeze sukak
tis. Pamaldom vadovavo popie
žiaus įgalioti kardinolai, bet pats 

skleidžiamą žinią, kad Kinijoje 
jau nuo pernai metų slaptai vei
kia dvi sekimo ir stebėjimo elek
troninės stotys, dėl kurių su Ki
nija susitarė Carterio vyriausybė, 
derybos dėl jų prasidėjo 1973 m. 
Viena žvalgybos stotis yra kal
nuotoje Xinjang uigurų autono-

senato komitete, kad Izraelio žy
gis sulaužė Amerikos pasitikėjimą 
ir bus nelengva atstatyti buvusius 
artimus santykius. 

Italijos premjeras 
Roma. — Naujai paskirtas Ita-

lpjos premjeru nedidelės respubli
konų partijos atstovas Giovanni 
Spadolini paskelbė, kad jo vy
riausybę, kurią jis paskelbs po sa
vivaldybės rinkimų ateinančią sa
vaitę, remti pažadėjo: krikščio
nys demokratai, socialistai, res
publikonai, socialdemokratai ir 
liberalai. Jis toliau žadėjo palai
kyti artimus ryšius su Vakarais, 
su Nato paktu ir Europos Rinka. 

Amerika, b r p žinoma, Kinijos • Vyriausybė kovos dar griežčiau 
spaudžiama, nutraukė sir Taiva-1 su teroristais ir uždarys masonų 

Taivano. Jei Amerika nepaisys ki 
nų liaudies jausmų, Amerikos — 
Kinijos santykiai ne tik neis į prie
kį, bet pablogės. Kinija neabejo
jo veikti ir nepaisė nuostolių, nu
traukdama draugystę su Sovietų 
Sąjunga, pabrėžiama kinų pareiš
kime. 

nu oficialius ryšius, tačiau toliau 
parduoda gynybos ginklus už 
700 mil. dol. per metus. 

Atėnai. — Graikijos užsienio: 
reikalų ministras Mitsotakis pa-Į 
skelbė, kad derybos su Amerika 
dėl karinių bazių Graikijoje per
trauktos iki Graikijos rinkimų, ku 

menininkų kūrybine kalba išreiš-' atitinkamą kalbą. 

mmeje provincijoje, netoli sovietų 
sienos. Ši stotis stebi sovietų ra- j n"e įvyks šį rudenį. Daugelis klau 

Sv. Tėvas pamaldų metu iš savo;ketų poligonus prie I^ninsko, ne- j simų dar liko neišspręsti, 
darbo kambario per radiją pasakė I toli Aralu jūros ir prie Sary Saga-j Valstybės departamentas 

bu. Kiizės spaudžiamos įmonės 
gaus valdžios subsidijas, pasko
las. Darbdaviai gaus privilegijų 
už jaunuolių samdymą. 

pri-

komplikuotos, tačiau pareiškė vil
tį, kad sunkumus pavyks nuga

no, netoli Balkašo ežero. 1 pažino, kad derybos sunkios, 1 lėti. 

— Aukščiausiojo teismo teisė
jas Potter Stewart, 66 metų, iš
buvęs pareigose 23 metus, nutarė 
pasitraukti, praleisti daugiau lai
ko su šeima, pailsėti. Jis parašė 
raštą prezidentui Reaganui ir ki
tiems Aukščiausiojo Teismo na
riams. Vakar jis pareiškė spaudos 
konferencijoje, kad į jo vietą rei
kėtų paskirti kompetentingą, tem
peramentu ir charakteriu tinka
mą asmenį, nebūtinai "baltą vy
rą". Prezidentas Reaganas turės 
progą paskirti naują teisėją. To
kios progos neturėjo prez. Carte-
ris. Per JAV teismų istorijos 193 
metus Aukščiausiame Teisme tar
navo 101 teisėjas, visi vyrai. 

slaptą "P — 2 " skyrių, dėl kurio 
įvyko pastaroji vyriausybės krizė. 
Buvo išaiškinta, kad masonų sky
riui priklausė kabineto ministrai, 
politikai, biznieriai, karininkai, 
žurnalistai. Tai buvo lyg slapta 
Italijos valdžia. 

KALENDORIUS 

Birželio 20 d.: Silverijus, Flo-
rentina, Genulis, Aiva-

Birželio 21 d.: Kristaus Kūno 
šv., Tėvų diena, Aloyzas, Demet-
rija, Ramūnas, Vasarė. 

Birželio 22 d.: Jonas F., Tomas 
Moras. Sudargas, Laimutė. 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:28. 

ORAS 
Besikeičiantis debesuotumas, 

temperatūra dieną 80 1-, naktį 
65 1. 

• 
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JUBILIEJINIAM KONGRESUI 
BESIRUOŠIANT 

Jubiliejiniam Ateities kong
resui smarkiai artėjant, 
Ateitininkų federacijos valdy
ba pakartotinai prašo visus 
organizacijos vienetus (sky
rius, kuopas, draugoves, 
sambūrius, korporacijas) 
išrinkti savo atstovus (po 
vieną nuo dešimties narių ir po 
vieną papildomai nuo likučio) 
ir jų vardus pranešti federaci
jos generaliniam sekretoriui: 
Linui Kojeliui, 2749 Ordway 
St , N.W., Apt 5, Washington, 
D.C. 20008. 

Visais kongreso ruošos 
reikalais (posėdžių vietovės, 
laiko, registravimosi, nakvy
nių ir kt.) prašome kreiptis 
rengimo komiteto adresu: 
Vytautas Šoliūnas, 115 
Stephens St , Lemont, IL 
60439. 

Clevelando jaunučių įžodis. Iš k.: Vytukas Zoreka, Audrius Bankai-
tis, Danius Šilgalis, Rimas Biliūnas ir Vida Žiedonytė. 

Nuotr. L. Vyšnionio. „Ateities" įnašą į lietuvių 
jaunimo kultūrinį gyvenimą, o 
dabartinės redakcinės komisi- V Y T A U T A S S K U O D I S , V A T I K A N O I I S Ū N U S 
jos narys Saulius Kuprys mes 
žvilgsnį į „Ateities" ateitį. 

Popietinis bendras posėdis ir 
atskiri posėdžiai skirti svars-
tyboms „Mūsų uždaviniai sie
kiant visa atnaujinti Kris
tuje". 

Vakare — „Ateities" vaka-

Nuo pat Antrojo Vatikano 
susirinkimo tenka išgirsti 
argumentą, kad siūlomi 
Bažnyčios arba teologijos 
pakeitimai yra pagal Antro 
Vatikano nutarimus. Tikru-

Rašytojas Paulius Jurkus kalba 
Philadelphijos ateitininkų meti
nėje šventėje. 

Kongreso posėdžiai prasidės 
1981 m. rugsėjo 4 d. 9 vai. ryto 
Ateitininkų namuose. Išvaka
rėse, ketvirtadienį, rugsėjo 3 d., 
4 vai. p.p. Ateitininkų namuo
se kviečiamas federacijos tary
bos posėdis. Jame bus svars-
tomi8 ir kongrese kai kurie 
nagrinėsimi klausiami. 

Kongreso pirmąją dieną, 
penktadienį, rugsėjo 4 d., 
pirmieji posėdžiai bus atskirų 
sąjungų (sendraugių, studentų 
ir moksleivių) konferencijos 
organizaciniams reikalams 
svarstyti. Po Mišių ir užkan
džių įvyks pirmas bendras 
kongreso dalyvių posėdis 
pirmajai temai svarstyti. 
Pranešimą „Ateitininkų šei
mos kartų bendravimas" pada
rys dr. Adolfas Darnusis, fede
racijos tarybos pirmininkas. 
Pranešimui pasibaigus, visi 
dalyviai pasiskirstys į atski
rus studentų, moksleivių ir 
sendraugių posėdžius pateik
tam klausimui svarstyti ir 
savo išvadas padaryti. Vakare 
— susipažinimo pobūvis. 

Antroji kongreso diena, 
penktadienis, rugsėjo 5, prasi
dės Jaunimo centre šv. Mišio-
mis. Tai mūsų žurnalo „Atei
ties" 70 metų sukaktuvinės 
Mišios. 

Oficialus kongreso atida
rymas įvyks tuojau po šv. 
Mišių. Atidaryme: vėliavų įne
šimas, malda, himnai, rengi
mo komiteto ir federacijos 
valdybos žodžiai, prezidiumo ir 
kongreso darbo komisijų suda
rymas. 

Pirmasis kongreso viešojo 
posėdžio tikslas — paminėti 
„Ateities" 70 metų sukaktį. 
Šiam uždaviniui atlikti yra 
pakviesti trys pranešėjai. 

Kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
vyr. „Ateities" redaktorius, 
pateiks mūsų Žurnalo idėjinį 
skerspjūvį. Buvęs redaktorius 
Kazys Bradūnas įvertins 

ras. 
Sekmadienio, rugsėjo 6, 

visas rytas skirtas temai 
„Mūsų rūpestis Lietuva". 
Bendrajame posėdyje bus trys 
pranešėjai: 

Dr. Vytautas Vardys, 
Oklahomos universiteto profe
sorius, praneš apie „Žmogaus, 
tautinių ir religinių teisių kovą 
Lietuvoje. 

Gintė Damušytė supažin
dins su ryškiaisiais kovo
tojais, o kun. Kazimieras Puge-
vičius, Religinės Šalpos 
vedėjas, kalbės apie „Mūsų 
uždavinius rūpinantis Lietu
va". 

Šios svarstybos bus tęsia
mos atskiruose posėdžiuose, 
ieškant įvykdomų sprendimų. 

Popietiniame posėdyje dr. 
Kęstutis Skrupskelis, South 
Carolina universiteto filosofi
jos profesorius, kalbės tema 
„Tautinė kultūra ir mes". 
Profesoriaus pranešimas tuo
jau bus svarstomas atskiruose 
posėdžiuose. 

Sekmadienį, 4:30 vai. p.p. 
įvyks iškilmingos Mišios už 
Lietuvą. 7 vai. vak. ruošiamas 
kongresinis banketas. 

Pirmadienį, rugsėjo 7 d., 9:30 
vai. ryto prasidės bendras 
baigiamasis posėdis: veiklos 
gairių pateikimas, nutarimų 
priėmimas, kongreso užda
rymas. Kongresas bus baigtas 
padėkos šv. Mišiomis. 

Sąjungų valdybos rūpinasi 
atskirų posėdžių programomis 
ir jų tinkamu pravedimu. 

Kongreso rengimo komi
tetas yra pasiskirstęs ruošos 
darbus. Jam rūpi ir kongreso 
darbų finansavimas. Nors šis 
kongresas ir nėra manifesta-
cinio pobūdžio, tačiau nema
žos išlaidos vis dėlto neiš
vengiamos. Gali tekti padengti 
bent dalį kelionės išlaidų 
jaunimo atstovams iš tolimo 
užsienio. Finansų telkimo 
komisija jau yra išsiuntusi 
laiškus jai žinomais antra
šais. Bet tai tik dalis ateitinin
kų. Mes kreipiamės į visus 
ateitininkus, prašydami prisi
dėti savo parama kongresui. Iš 
tikrųjų dabartinis lėšų telkimo 
vajus siekia paremti, kaip 
pažymi vajaus komitetas, 
„visokeriopus ateitininkų dar
bus", stengiantis auginti nau
jas ateitininkų kartas, išlaiky
ti šaunų „Ateities" žurnalą ir 
gyvinti savo veiklą. Talkon 
kviečiami ir atskiri organi
zaciniai vienetai, kurių iždas 
leidžia paskirti atitinkamą 
sumą. Čekius rašyti Lithua-
nian Catholic Federation Atei
tis vardu ir siųsti Centrinio 
finansinio vajaus komiteto 
iždininko antrašu: Bronius 
Polikaitis, 7218 So. Fairfield 
Ave., Chicago, IL 60629. 

Federacijos valdyba yra 
labai dėkinga rengimo komi
tetui, visoms komisijoms už 
visas pastangas kongreso 
pasisekimui užtikrinti. Tačiau 
kongresas tik tada atspindės 
pačias geriausias pastangas, 
kai visų vienetų vadovybės 
atliks savo pareigas. 

Ateitininkų 
federacijos valdyba 

moję išaiškėja, kad tų žmonių 
sumanymai nieko bendro su 
Antrojo Vatikano nutarimais 
neturi. Tai tik parankus argu
mentas. Dažnai pasirodo, kad 
siūlomi pakeitimai yra klaidin
gi ir klaidinantys, net aiškiai 
priešingi tikybos tiesoms. 

Štai dabar tenka skaityti, 
kad net ateistai pradeda moky
ti katalikus, kaip pridera elg
tis pagal II Vatikano nuta
r i m u s . LKBK N r . 46: 
„Bekalbant Religinių reikalų 
tarybos įgaliotinis (P. Anilio-
nis) ,pamokė', kad pamoksluo
se reikia dėstyti Evangeliją ir 
laikytis Vatikano II Susirin
kimo nutarimų. Keista, bedie
vis moko kunigus, kaip sakyti 
pamokslus ir bara už visa, kas 
tik daroma, laikantis Evange
lijos ir Vatikano II Susirinki
mo nutarimų". Šis įvykis 
primena posakį, kad pats vel
nias cituoja Šventą Raštą, kai 
jam tai naudinga. 

Vatikano II išoriniai pakei
timai liturgijoje Lietuvoje dėl 
valdžios varžtų įvedami labai 
lėtai ir atsargiai. Prie to prisi
deda ir apsunkinta komunika
cija su Roma, knygų ir lėšų sto-
kos . Tačiau a p e i g i n i a i 
pakeitimai ne tiek reikšmingi, 
kiek dvasinio gyvenimo atsi
naujinimas. Vatikano antro 
nutarimams yra būdingas 
dėmesys ir rūpestis pasau
liečių dvasiniu gyvenimu ir jų 
apaštalavimo atsakomybių 
teisingas supratimas. 

Ateitininkų vadai yra sakę, 
kad nepriklausomoje Lietu
voje ateitininkai yra pralenkę 
Vatikaną pasauliečių teolo
gijos įdėjine evoliucija. Ateiti
ninkai seniai suprato, kad 
pasauliečiai nėra antraeiliai 
piliečiai Bažnyčioje. Nė kiek 
nenuver t indami kun igų 
paskirties, ateitininkai pabrė
žė, kad patys pasauliečiai turi 
vadovauti sąjūdyje, kuris sie
kia atnaujinti Kristuje visuo
menę, šeimą, kultūrą. Juk tik 
pasauliečiai dalyvauja kiek
viename visuomenės, šeimos ir 
kultūros pasireiškime. Tik 
pasauliečiai gali imtis tinka
mos apaštalavimo iniciatyvos 
ir tinkamai komunikuoti su 
kolegomis, kaimynais, bendra
darbiais. Pats krikšto sakra
mentas suteikia krikščioniui 
atsakomybę ir galią rūpintis 
savo artimo dvasine sveikata. 

Šias idėjas dabar sutinkame 
ne tik ateitininkuose, bet visoj 
Bažnyčioje. Visgi teoretinis 
idėjų nagrinėjimas ir konkre
tus įgyvendinimas yra visai 
skirtingos idealų siekimo sta
dijos. Amerikoj kunigai kuone 
priverčia pasauliečius būti lek
toriais. Kuo nors daugiau 
pasauliečiai atsisako už
siimti. Taigi, po-Vatikaninėje 
Bažnyčioje pasauliečio misija 
visur nagrinėjama, bet beveik 
niekus neįgyvendinama. 

Niekur, išskyrus Lietuvoje. 
Bendrijoje, kuri labiausiai 
izoliuota nuo Romos, atsirado 
šv ies i aus ia s pasau l i eč io 
pavyzdys. Vytautas Skuodis 
dirbo, buvo teisiamas ir dabar 
kali griežto režimo kalėjime dėl 
laisvai — savanoriškai užsiim
tų pasauliečio apaštalavimo 

Linas Sidrys , MD 
darbų. Skuodis parašė studiji
nį veikalą: „Dvasinis geno
cidas Lietuvoje". Norėdamas 
prisidėti prie Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komi
teto, šį darbą paskyrė TTGK 
komitetui. 

Lietuviai gali Skuodžiu 
didžiuotis, kaip tikru Vati
kano II sūnumi, kurio pavyz
džiu, tikėkimės, kiti lietuviai 
galės nugalėti tarybinės val
džios metu papUtusias ydas, 
alinančias tautą. 

Šias ydas apibūdina viena 
moteris „Aušroje" (Nr. 22-62, 
„Atviras laiškas sūnui"): 
„Patys svaiginamės ir nebe
norime girdėti, kad tampame 
girtuoklių, bedievių, paleis
tuvių, iškrypėlių, kriminalinių 
nusikaltėlių tauta..." Visi tikri 
lietuviai Lietuvoje dabar 
supranta, kad pagrindinę grės
mę tautai dabar sudaro ne 
kultūrinis nutautėjimas, bet 
moralinių vertybių prara
dimas. Todėl TTGK komitetas 
stoja į kovą su pagrindiniu ir 
pavojingiausiu tautos priešu. 

LKBK Nr. 46 paskelbė se
kantį pranešimą, Vytautui 
Skuodžiui jau patekus į kalėji
mą: „Pranešame, kad paten
kintas doc. Vytauto Skuodžio 
prašymas priimti jį į Tikin
čiųjų teisėms ginti katalikų 
komitetą ir po visais doku
mentais įrašyti jo pavardę". 
Pagalvokime: kada istorijoje 
pasaulietis ryžosi taip uoliai 
darbuotis Bažnyčiai, išei
damas į viešumą pri^č tironi
ją, rizikuodamas savo paties 
gyvybe? Gal t ;k Anglijos 
Tomas Moore — dabar šven 
tas Tomas Moore. 

KO TIKIMĖS 
IS STOVYKLOS? 

Kas yra stovykla? Ar tai tik 
dviejų savaičių pasilinksmini
mas, suvažiavimas pabend
rauti su draugais? Ko norime 
atsiekti? Ko galima reikalauti 
iš stovyklautojų bei vadovų? 

Dažnai suvažiuojame į 
stovyklą, padainuojame, pasi-
maudome, susitinkame su 
senais draugais, ir užmez
game ryšius su naujais. Sugrį
žę į namus (aišku, nudegę 
saulėje), klausiam, ko mes 
atsiekėme? Ko išmokom? Ką 
mes padarėm? Gaila, jeigu per
žvelgę tas dvi praėjusias savai
tes pamatai, kad iš tikrųjų 
mažai kas prasmingo sto
vykloje įvyko. Pagalvokime 
apie tai. Turime puikią progą 
stovyklos metu ką nors ypa
tingo atlikti su moksleiviais. 
Pagal Antaną Saulaitį, stovyk
la turi būti antra mokykla Tai 
nereiškia, kad reikia vaikus 
susodinti už suolų ir jiems kalti 
rimtus mokslus. Tai reiškia, 
kad reikai suruošti ir pravesti 
stovyklos programą taip, kad 
jaunimas kuo daugiau „neju
čiomis" išmoktų. Svarbufj Jrjpd 
visa vadovybė suprastų 
programos tikslą, kad jis būtų 
gerai susipažinęs su stovyklos 
ryžtu. Vadovybė turi būti 
vieninga ir kartu dirbti; turime 
būti kaip mašina, sudaryta iš 
daug dalių. Kiekviena dalis 
turi atlikti tam tikrą darbą, o 
jeigu viena dalelė sugenda, 
arba nebeveikia, tai visa maši
na nukenčia ir negerai dirba 
(kartais net visiškai sustoja!). 

Mūsų darbas nėra lengvas. 
Turime būti ne tik vadovai, bet 
ir stovyklautojų draugai; turi
me kurti didelę ateitininkišką 
šeimą; turime pravesti įvai
rius stovyklos punktus ir užsiė
mimus; palaikome tvarką ir 
švarą; dainuojame ir šokame ir 
visada vaikščiojame su šypse
na lūpose. Tai ne mažas užda
vinys. 

Sių metų stovyklos pagrin
dinis tikslas yra pasiruošimas 
Ateitininkų Kongresui, kuris 
įvyks rugsėjo 3-7 dienomis, 
Chicagoje. Norime duoti kiek-
•ienani stovyklautojui progą 

įsireikšti ir pasisakyti savo 
nuomonę apie mūsų organi
zaciją. Stovykloje bus nagri-

l inksma Kun. Alf. Lipniflno kuopos susirinkime. 
Nuotr. Rūtos Muaonytės. 
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nėjamos kongreso temos — 
vyks paskaitos ir diskusiniai 
būreliai. Stovyklos kulminaci
nis taškas bus „Ateities vaka
ras", kuriame turėsime progą 
visas stovykloje išreikštas 
mintis suvesti. Kaip matote, 
mūsų laukia didelis darbas. 
Tikimės, kad dirbdami kartu 
pravesime įdomią, ir mokslei
viams naudingą stovyklą. 

Garbė Kristui! 

Kai jau viskas yra prarasta, 
dar pasilieka ateitis. 

Chr.Bavee 

Advokatų Draugiją 
VALDEMARAS 

VINCAS BKIZGY8 

2458 W. 69th S t , Chica*Q, BL 
V U teL 778-86M 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cranrford 
Medical Building). Tel. LU 5 - 6 4 4 6 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
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Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak. išskyrus 
treč Sėst 12 M 4 vai popiet 

STT5SB-

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ UGOS : . , 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 1 s t Street 

Vai : Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v ..£.?.. 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe rėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

Vai Dagai susitarimą pirmad ir ketv 1-4 ir 
7 9 antrad irpenkt 10-4:seštad 10-3vai 

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 
EMOCINĖS LIGOS 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos vagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - B E 3 5 8 9 3 
Specialybė Akiu ligos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Vatendos pagal susitarimą 

Ofs. H E 4 -1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR"CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2 4 5 4 West 7 l s t Street " 

(71-mos ir Campbel l Ave. kempes) 
Vai pirmad . antrad . ketvirtad ir oetiktdd 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

Ofiso tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski R d . 

valandos pagal susitarimą 

STOVYKLON 
VYKSTANČIŲ 

DĖMESIUI 

Moksleiviai ateitininkai, 
vykstantieji į Dainavą au
tobusu, renkasi prie Jaunimo 
centro sekmadienį, birželio 21 
d. 7:30 vai. ryto. Autobusas 
išvyks 8 valr. ryto. Pavėlavu
sių nebus laukiama. Kelionės 
kaina į abi puses 28 dol. 
Informacijoms kreiptis pas 
•pūva BarSkėtyte, tel. 476-1974. 

„ATEITIES" 
KONGRESO 
FINANSINIS 

V A J U S 
Jubiliejinio .Ateities" žurna

lo kongreso proga finansinis 
vajaus komitetas išsiuntinėjo 
arti 1000 laiškų. Juose prašo
ma aukų „Ateities" žurnalui, 
kongreso išlaidoms sumažinti 
ir ateitininkiikai veiklai 

padėti. Iki šiol jau atsiliepė 52 
asmenys. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame ir laukiame aukų i i 
kitų ateitininkų bei jų prie-
telių. 

Visos aukotojų pavardės bus 
paskelbtos spaudoje. 

Jei kuriuos dėl adresų 
netikslumo ar kitų priežasčių 
mūsų kreipimasis būtų nepa
siekęs, prašome savo auką 
siųsti: Bronius Polikaitis, 7218 
S. Fairfield Ave., Chicago, IL 
60629. 

Finansinio vajaus 
iždininkas 

PATIKSLINIMAS 
Studentų ateitininkų vasa

ros stovykla įvyks i.m. rugpjū
čio 23-30 d., o ne birželio mėn. 
tom pačiom dienomis, kaip 
kad buvo anksčiau tilpusiame 
pranešime paskelbta. 

Ofs. PO 7 -6000 . Rez GA* 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

fstaigos k buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOAR0 
OF PAMILT PRACnCE 

1 4 0 7 So. 4 9 t h Court. Cicero. M. 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir SeSt 

Ofs. 742-0255 Namų 584,5527.-

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundės Ave. 
Bgm. UI. 60120 ' - > » -

Valandos pagal susitarimą. -.-»» 

Tel. 372-5222.236 8575 " 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą,'-. 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberte Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimjį'T" 

_ ^ l i ^ i L 

* * A V « f * 

DR. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) • 
0PT0METRISTAS ""•""* 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir J " 
"Contact lentas** ~m.iv* 

2618 W 71st St. - Tel. 737 5148 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 

s t; -.->*.. t . 

DR. LEONAS SEIBUTTS 
INKSTŲ. PŪSIĖS IR T 

PROSTATO CHIRURGIJA " " 
. 2 6 5 6 W 6 3 r d Street * 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7vak*«^ 
Ofiso tel . 776 2 8 8 0 . rtzid. 448 5545 

2658 W. 9 9 8C, 
476-2112 

Vai pagal susitarimą Pirm .. antr. treč 
ketv 10 iki 6 vai. Sestad 10 iki 1 vai. 

Tel. REHance 51811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 We*t 99th Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč\ ir Sėst 
uždaryta 

DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
4912 W. 14th Street 

Cicero. Illinois 
Ta i 856-2441 

Valandos pagal susitarimą 

.*.:. ^ » i . I ^ 

i ^ f i j i n 

Ofiso tel. 434-2123, namu 444-6145 

DR. V. TUMASONtS 
C H I R U R G A S , „ . T 

2454 West 71st Street 
Va).: pirm., antrad.. ketv. ir penktai 

ir 6-7 — iš anksto susrlarūs?'""" 

Ofs. tel. 588-3166; name 381-3772 

DR. PETRAS 2UDSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

6745 Vfeet «3rd Strest "' * * 
Vai : pirm, antr ketv iruti et. 

2 - 7 ) šeštadieniais patai susitarimą. 

http://~m.iv*


-41 Ateitininkų 

KONGRESUI 
BESIRUOŠIANT 

Ateitininkų judėjimui, kaip 
katalikiškai, tautiškai ir kultū
rinei organizacijai, pradžią 
davė keli ano meto studentai, 
norį atsispirti rusiškam nihi
lizmui, marksizmui ir socializ
mui, tapusiems pavojingomis 
lietuvių tautos dvasiai 
srovėmis. Bet ateitininko var
das gimė prieš septy
niasdešimt metų su „Draugi
jos" žurnalo priedu .Ateitimi", 
kurioje buvo nutiesti organiza
cijos ideologiniai keliai ir nu
brėžta veiklos kryptis. Tai 
davė jaunesnis, stipraus inte
lekto studentas Pranas Dovy-

į daitis, užsibrėžęs Lietuvos kul
tūrini kelią ir jos kėlimą 

3 paremti krikščioniška etika, 
.ĮFflJf̂ kiftlrgig principais ir tau
tine dvasia. Tai buvo būtina, 
nes rusų universitetų ir visuo
meninių bei politinių krypčių 
raizginys buvo pavojingas 
okupuotam ir visomis pastan
gomis nutautinamam kraštui. 

.Ateities" gimimas yra pir-
mo]L' ryški ateitininkijos 
ideologinė ir visuomeninė 
apraiška. Šis žurnalas, kuriuo 
ateitininkija ir vėliau rėmė 
savo veiklą ir gyvenimą, mirė 
ir kėlėsi, buvo varžoma ir vėl 
galinti laisvai rodytis, niekada 
neprarado savo įtakos 
organizacijai, ypač iš jaunimo 
paruošiant naujus narius. Ji 
rimtai žvelgė į save, rimtai 
vertino išorines kliūtis ir krikš
čioniškus principus. .Ateitis" 
padėjo ateitininkams gyventi 
sava dvasia, o ateitininkai 
.Ateityje" gebėjo reikšti savo 
tikslus, kurie tuo metu buvo 
reikalingiausi, susirasti prie
mones tikslams realizuoti ir 
susirasti vadovus organi
zaciją išlaikyti gyvą, kul
tūringą, pilnutinės krikščio
niškos dvasios. Jie gyvenimą 
grindė Dievo ir tėvynės meile, 
mėgindami viską atnaujinti 
Kristuje. 

Ruošiantis .Ateities" ir pa
čios ateitininkijos jubilieji
niam kongresui — paminėti 
septyniasdešimt metų nuo žur
nalo ir organizacijos vardo at
siradimo — yra rūpestis atei
tininkų ir lietuviškos kultūros 
išeivijoje kūrėjų ir ugdytojų. Tai 
nėra Lietuvos istorija. Bet tai 
yjra_;istorijo8 iškarpa, kuri 
negah' būti išleista iš akių, nepa
mirštant savo tautos kelių. 

* * K 

* * » 

pažįsta Kristų ir Bažnyčią. Jie 
mato žmogaus tragediją be 
Dievo, bedvasės kultūros 
grėsmę. Žmonijos tobulybė ir 
atbaigimas priklauso Kristui, 
koks jis yra katalikų Bažny
čioje. Kristui priklauso ateitis 
ir tik jis gali atnaujinti mūsų 
gadynės pasaulį. Tai buvo gai
rės, rodančios kelią, idealas 
žmogui siekti kartu su Kris
tumi, buvo linkmė aukštyn, 
neišleidžiant iš akių net žemės, 
kurioje savo laikotarpyje 
gyvenama. 

Ar paseno šie klausimai ir 
atsakymai po septyniasdešim
ties metų — tai klausimas, į 
kurį turi atsakyti ne istorikas, 
bet dabarties ateitininkas, 
ateitininkiškai siekiąs žmo
gaus pilnatvės krikščioniška ir 
tautine prasme. Gal dabartis 
šiuos klausimus formuluotų ki
tais žodžiais, nes jau daugelis 
ano meto žodžių semantiškai 
pasikeitė. Bet atsakymai būtų 
tie patys, jei formuluojami 
kitoje aplinkoje įgytų skirtingą 
išraišką. Ne be reikalo prof. A. 
Maceina kadaise rašė, kad ir 
ateitininkų ideologiją reikia iš 
naujo atkurti. 

KELIAS LAISVĖN Rimties valandėlei 

ŠEIMOS RŪPESČIAI 
Daug žinių yra suteikę mūsų 

rašytojai ir kiti kultūrininkai 
ištrūkę iš okupuotos Lietuvos 
apie visokius kūrybos suvar
žymus. Tačiau, kai prabyla tos 
pačios rusų tautos narys 
smerkdamas komunistinį reži
mą ir patirtus vargus, yra dau-

ninį gyvenimą, pagrįstą savo 
patyrimais fronte ir kitur. 
Todėl jis savęs nelaiko disi
dentu, bet politiniu kovotoju su 
režimu, kuriame yra suvar
žyta ne tik žmogaus laisvė, bet 
ir jo teisės bei kūrėjo sąžinės 
balsas. Rašytojų unijoje buvo 

giau įtikinamesnis, nes jie įvairių prisiplakėlių, bet buvo 
neturi pagiežos ir neapykan- ir kovotojų, kurie stengdavosi 

* * * 

.Ateities" pasirodymu rūpi
nosi išsisklaidę po įvairius uni
versitetus studentai ir aukš
tąsias mokyklas lanką 
moksleiviai. Patį vardą, sek-
dami prancūzus, anglus ir 
vokiečius, parinko Kauno 
moksleiviai. Jiems rūpėjo, kad 
katalikiško jaunimo žurnalas 
išeitų gražus, patrauklus ir 
įvairus. Bet jie dar negalvojo 
apie jo linkmę. Ją turėjo su
formuluoti tie, kurie jau turėjo 
didesnę patirtį ir norėjo Kristų 
pastatyti žmogaus gyvenimo 
centre. Kultūra turėjo būti ne 
prieš krikščionį, bet krikščio
nio gyvenimo dalis, kurią kar
tu su savo gyvenimu reikia 
kurti ir vis atnaujinti. Tą tikslą 
laikraščiui ir pačiai atei-
tininkijai pastatė Pranas 
Dovydaitis, iškeldamas „tris 
pamatinius klausimus", jais 
duodamas esminę programą 
siekti visiems ateitininkams, 
kad galėtų viską atnaujinti 
Kristoje. 

Tie" „trys pamatiniai klau
sima?' buvo tokie, kaip rašo St. 
Yla (Ateitininkų vadovas, p. 
28): Kuo mes save vadiname ir 
kodėl? Ką mes aplink save 
matome? Kokios mūsų prie
dermės, siekiai ir keliai? Davė 
ir atsakymus aiškius, moksliš
kai fagrįstus, gyvenimui pri
taikytus. Ateitininkai iš-

Aišku, daug kas pasikeitė 
nuo to laiko, kai pop. šv. Pijus 
X pakartojo šv. Pauliaus žo
džius „visa atnaujinti Kristu
je" ir skatino krikščioniškes-
niam gyvenimui. Pasikeitė ir 
nuo Pijaus XI laikų, kai jis ska
tino vadinamą katalikų 
veikimą — .Actio Catholica" 
ir ragino visus nešti atsa
komybę už Kristaus mokslo 
plėtimą. Dabartinės encik
likos, kurios kelia socialinius 
klausimus daug ryškiau ir pla
čiau, kaip „Mater et Magist
rą" (Motina ir Mokytoja), „Pa-
cem ir Terris" (Taika žemėje) 
ar „Populorum progressio" 
(Tautų pažanga), išleistos 
pastarųjų popiežių, neturi bū
ti paliktos nuošaliai nė atei
tininkų, kurie svarsto „pamati
nius" klausimus dabartyje. Ne 
idealus reikia taikyti žmo
nėms, bet žmones ruošti, kad 
jie susirastų tinkamas priemo
nes krikščioniškų idealų, 
kuriuos skelbė Kristus ir tebe-
skelbia naujais žodžiais Baž
nyčia, siekti ir juos laimėti. 

Besirengiant jubiliejiniam 
kongresui iš anksto reikia 
galvoti apie šią dieną — šiuos 
laikus, turinčius tuos pačius 
moralinius pagrindus, tuos 
pačius žmogiškus tikslus, bet 
skirtingus kelius į idealą ir 
skirtingas siekimo priemones 
naujoje aplinkoje. Kultūrinė 
krikščioniška organizacija 
negali nuvingiuoti svetimais 
keliais, nepaisant laikų pasi
keitimo ir žmonių prisi
taikymo naujoms gyvenimo 
sąlygoms. Vienas yra Dievas, 
vienas yra Kristus, viena 
Šventoji Dvasia, nors mums 
kalba skirtingomis kalbomis ir 
su mumis gyvena skirtingu 
būdu. Kristaus Bažnyčioje 
ateitininkas šiandien jau turi 
atsakyti ne tik už veiklą tarp 
katalikų, bet taip pat veikti ir 
atsakomybės imtis už Bažny
čią, už Evangeliją ir už 
žmones, su kuriais tame pačia
me laike gyvena. Ir kongreso 
mintis turės būti — pasaulie
čiui katalikui atiduoti daugiau 
teisių ir veiklos pačioje Bažny
čioje, nes visų bendras tikslas 
yra atnaujinti viską Kristuje. 

Neliečiame kongreso deta
lių. Apie jas bus dar progų 
pasisakyti. Bet ruoštis turime 
kuo plačiau. Ir tai liečia ne tik 
ateitininkijos praeitį ir jos 
ateitį, bet ir kiekvieno kataliko 
— net jokiai organizacijai 
nepriklausančio — sąžinę ir 
atsakingumą. 

Pr. Gr. 

tos svetimų tautų okupantui. 

Ištremtasis sovietų rašy
tojas Vladimir Voinovič 
lankosi JAV su paskaitomis 
apie patirtus vargus ir kelią į 
laisvę. Jo bėdos prasidėjo 1960 
m. dar bebūnant Maskvoje, 
kada jis ryžosi užstoti ir ginti į 
komunistų partijos nemalonę 
patekusius rašytojus: Yuli 
Daniel ir Andrėj Sinyavskį. 
Pradžioje jį įspėjo rašytojų uni
ja neįsivelti į kitų reikalus, kad 
nenukentėtų jo, kaip rašytojo 
geras vardas ir visa šeima. Jis 
jau buvo žinomas, nes iš jo 
parašytų veikalų Mosfilm stu
dija ruošė susukti filmą, o kiti 
jo sukurti draminiai veikalai 
dažnai buvo statomi teatruose 
ir turėjo didelį pasisekimą. 

Prieš pradedant rašytojo 
karjerą jis buvo daug prisi
dėjęs prie socializmo kūrimo: 
dirbo kolchozuose, prie kelių 
statybos ir turėjo nusipelnusio 
veterano vardą, dalyvaujant 
„Didžiajam patriotiniam kare" 
prieš vokiečius. Jį dar labiau 
išpopuliarino sukurta daina 
„14 minučių iki pergalės", 
kurioje jis apdainavo sovie
tinių kosmonautų žygį į toli
mąją erdvę. Ši daina taip 
patiko diktatoriui N. Kruščio-
vui, kad jis ją išmoko atmin
tinai ir vieno parado metu 
bestovėdamas ant Lenino 
mauzoliejaus pradėjo traukti: 
— Viską šioje žemėje panie
kinau ir nors vieną trumpą 
valandžiukę norėčiau pakla
joti su kosmonautais. 

įnešti demokratines nuo
taikas, pvz. renkant unijos 
valdybos narius buvo prak
tikuojamas slaptas balsavi
mas ir dažnai atsitikdavo, kad 
„stalinistai" nepatekdavo į 
valdybą. Aktyvistai turėdavo 
slaptus susirinkimus ir, kad 
apsisaugojus nuo seklių, visa
da būdavo išjungiamas tele
fonas. Kritus N. Kruščiovui 
reikalai staiga pasikeitė, 
sustiprėjo partijos kontrolė, 
ypač 1971 m. išrinkus unijos 
pirmininku Georgij Makarov. 
Jis yra pagarsėjęs „storų"kny-
gų rašymu, panašių į telefono 
abonentų knygas, kuriose 
sukrauna visus žinomus komu
nistų partijos garbinimus ir 
liaupsinimus, už tai gau
damas pagyrimus ir premijas. 

dėjęs. Tačiau vienai užsienio 
rašytojų delegacijai prispyrus 
Yevgnij Yevtušenko, kad jis 
būtinai supažindintų su VI. 
Voinovič, jis, nerasdamas 
kitos išeities, paskyrė pasi
matymą vidunaktyje. Dele
gacijos narius nuvedė į Pere-
delkino kapines, kuriose 
palaidotas Boris Pasternak ir 
prie jo kapo perskaitė savo eilė
raščius, nukreiptus prieš 
komunizmą. Delegacijos 
nariai • daugiau jo jau nebe
klausinėje. 

VI. Voinovič kas kartą vis 
darėsi sunkiau ir sunkiau išsi
sukti iš KGB persekiojimų. 
Vieną dieną KGB agentai jį 
pasikvietė į Metropolio viešbu
tį užsakydami puikią vaka
rienę su vodka ir ikrais ir 
pradėjo pokalbį apie litera
tūrą. Jo turėtą kaip rašytojo 
reputaciją, kurie padėtų ją 
atgauti, jeigu jis atsisakytų 
nuo Paryžiuje išleisto veikalo 
ir iškeltų leidėjui bylą už auto
riaus teisių pasisavinimą. 
Tačiau Voinovič jiems atrėžė, 
kad jis neatsako kas užsienyje 
yra daroma. KGB agentai jam 
pakišo pavyzdį, kad vienas 
dailininkas irgi panašiai 
elgėsi. Greitai įvyko žmogžu
dystė ir pirštu parodė, kurioje 
vietoje kulka pataikė į galvą, 
grasindami, kad žvakė dega 
tol, kol ją kas nors užpučia. 

Grįžęs iš pasimatymo, 
pasijuto labai blogai, kreipėsi į 
gydytoją, kuris nustatė, kad 
yra apsinuodijęs. Mat, agentai 
jam buvo įpiršę porą ciga
rečių. 

N e b e p a k ę s d a m a s KGB 
persekiojimo, jis ryžosi emi
gruoti į užsienį, nes kaip tik 
laiku buvo gavęs iš Bavarijos 
Meno akademijos kvietimą. Ir, 

Neilgai trukus jo veikalai ir 
numatytos filmos susukimas 
pateko į draustinų knygų sąra
šą ir cenzūros išimtos iš knygy
nų. Jam užklausus unijos kas 
atsitiko, trumpai buvo atsaky
ta, kad jam primetamas inter
nacionalinio imperializmo 
agento vardas. 1974 m. jis 
buvo pašalintas iš unijos, ir 
1980 m. priverstas emigruoti į 
užsienį. 

Jį daugiausia išgarsino 
veikalas „Gyvenimas ir 
nepaprasti nuotykiai puska
rininkio Ivan Chonkin", įvai
rūs išgyvenimai raudonarmie
čio kario karo metu Vokietijoje 
ir kituose kraštuose. Tačiau 

Sovietų Sąjungos rašytojų 
unija dažnai pasikviečia iš 
laisvojo pasaulio kultūrinių 
mainų pagrindu rašytojus, ku
riems unijos pakiša A. Voz-
nesenskio ar Y. Yevtušenko 
kūrybą, kaip vadovaujančių 
sovietinės Rusijos literatūrai. 

Po ginamosios kalbos 
Sinyavski ir Daniel unija tuo
jau nutraukė jam mokamus 
honorarus ir įspėjo leidėjus, 
kad jo veikalų daugiau 
nespausdintų; priešingu atve
ju grasinant leidyklų direk
torius atleisti iš pareigų. 
Nutrūkus pajamų šaltiniui jis 
rado išeitį: parašytus trumpus 
veikaliukus jis atiduodavo 
nežymiam autoriui, kuris 
išleisdavo savo vardu ir gautą 
honorarą pasidalindavo. 
Vieną kartą jis gavo iš unijos 
leidimą išleisti trumpą istoriją 
ir biografiją apie revoliucio- — — — — — — — — 
nierę Verą Figner, kurios išlei- Valstybės gali žlugti, bet 
dimas pagerino jo materialinę tautinė bendruomenė lieka, 

Pagal Dievo planą, kada 
buvo sukurtas vyras ir mote
ris, Dievas liepė jiems augti ir 
daugintis ir taip pripildyti 
žemę. Tas augti suprantamas 
ne fizine prasme, nes pirmieji 
žmonės buvo sukurti ne kūdi
kiai. Tą augimą paaiškina 
žodis: dauginkitės. Taip Dievo 
plane yra noras, kad žmonija 
ne mažėtų, bet augtų, daugėtų. 
Natūralios, neiškrypusios tau
tos šį Dievo planą ir norą vykdė 
savo gausiomis šeimomis. Im
kime kad ir lietuvių tautą. Ją 
teriojo kryžiuočiai, vesdami j 
nelaisvę vyrus, moteris ir 
vaikus. Tautą naikino karai, 
badas, ypač marai. Paskutinis 
didysis maras 1710-11 metais 
taip nusiaubė Lietuvą, kad ji 
neteko trečdalio gyventojų. 
Vien tik Vilniuje šio maro metu 
mirė per 30,000 krikščionių ir 
3800 žydų. Žemaitijoje tas 
maras išskynė apie 300,000 
gyventojų. Bet jau 1773 m. Že
maičių vyskupijoje buvo dau
giau kaip 300,000 gyventojų, o 
Vilniaus vyskupijoje — 643,513 
gyventojų. Išgelbėjo tautą nuo 
katastrofos tiktai gausios 
šeimos, turėdamos kartais po 
10 ar 15 vaikų. Tiesa, anais lai
kais ir vaikų mirtingumas, dėl 
medicinos pagalbos stokos, 
buvo didelis, tačiau gausios šei
mos ir tą nuostolį išlygindavo. 

Turime stat ist ikas iš 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikų, kada prieauglis tūkstan
čiui gyventojų buvo apie 13. 
Sovietinės statistikos duome
nimis gyventojų prieauglis 
1959 metais buvo 14 vienam 
tūkstančiui gyventojų. Tačiau 
šį prieauglį sudarė ne lietu
viškų šeimų vaikų gimimai, o 

anot jo išsireiškimo, Rusijos kolonistai rusai, kurių į Lietuvą 
ekonominė padėtis reikalauja atvyko kelios dešimtys tūks

tančių. 1979 m. gyventojus 
surašinėjant , nelietuvių 
Lietuvoje buvo apie 20 proc. 
visų gyventojų. 

demokratinės santvarkos ir ją 
įgyvendinus, jis mielai grįžtų 
namo. 

P. Indreika 

padėtį. 

Netikėto smūgio jis susi
laukė, kada Paryžiuje buvo 
išleistas „Gyvenimas ir nepap
rasti nuotykiai puskarininkio 
Ivan Chonkin", net nežinant 
komunistų partijai. VI. Voino
vič galutinai neteko unijos 
pasitikėjimo ir negalėjo gauti 
jokio darbo; atsidūrė taip vadi
namų „liaudies parazitų" 
eilėse. Prasidėjo psichologinis 
šantažas ir jeigu užklydęs 
užsienietis rašytojas į Sovietų 
Sąjungą pasiteiraudavo apie 

nes ji yra gyva kiekviename 
individe. O. Bauer 

Tiesa, paskutiniais metais 
gyvenimui kiek sunormalėjus, 
lietuvių gyventojų skaičius 
augo. 1960 m. Lietuvoje buvo 
2,711,000 gyventojų, o 1979 m. 

šiame veikale negvildeno | VI. Voinovič, jam buvo atsako-
komunistinės ideologijos klau- ma, kad tokio rašytojo pas mus 
simų, o aprašė kario kasdie- nėra ir niekas apie jį nėra gir- Astronautas Young Columbijos erdvėlaivyje prie vairo. 

jų priskaičiuota 3,399,000. Bet į 
šį prieauglį reikia įskaityti į 
Lietuvą atvykstančius rusus, 
gudus, ukrainiečius. 

Tautų normaliam vysty
muisi kaip tik stabdis yra be
vaikės, vienavaikės ar dvi-
vaikės šeimos. Vengimo 
šeimoje turėti daugiau vaikų 
yra daug priežasčių. Tuose 
kraštuose, kur gyvenimas 
pasiekęs aukšto laipsnio, įsi
vyrauja egoizmas, ieškojimas 
tik patogumų. Pasitenkinama 
tik vienu vaiku, o daugiausia 
dviem. Tokios tautos ima iš
mirti. Todėl daug kur vals
tybės vadai ima remti gauses
nes šeimas, netgi premijomis ir 
visokiomis privilegijomis 
ragindami šeimos gausumą. 

Lietuvoje gyventojų lietuvių 
prieaugliui kliudo ne tik mi
nėtos priežastys, bet dar prisi
deda ir lietuvių jaunimo siun
timas į kitas Sovietų Sąjungos 
respublikas, kur jis dažnai 
dingsta savo tautai. 

Tautos prieauglio priešas yra 
abortai, leidžiami ir ska
tinami. Juk nepaslaptis, kad ir 
Lietuvoje kasmet nužudytų 
negimusių kūdikių skaičius 
viršija gimusius. Tauta, kaip 
matome, pati žudosi, nyksta, 
neskaitant jau iš šalies pati
riamų žudynių. 

Miršta paskiras žmogus, bet 
gali mirti ir tauta. Istorija 
mums pasakoja apie išmi
rusias, išnykusias tautas ir ne 
vien tik dėl priešų, kurie jas su
naikino arba asimiliavo. Jų 
liko tik vardai istorijos lapuose. 
Jos sunyko ir dėl išvidinių prie
žasčių. 

Turint prieš akis tokią rūpes
čio keliančią būklę, visi savo 
kraštą ir savo tautą mylintieji 
turi rimtai susirūpinti savo tau
tos ateitimi. Visi turi kovoti už 
tautos išlikimą, ne tik ginantis 
nuo svetimų įtakos, bet ir gi
nantis nuo vidaus priešų, kurie 
mažina tautos potencialą, jos 
gyventojų skaičių. Pirmoje 
vietoje, jei jau ne moralinė, tai 
bent tautinė pareiga rūpintis 
gausesnėmis lietuviškomis 
šeimomis. Praeityje lietuvių 
tauta išliko tarp jai priešingų 
nedraugiškų germanų ir slavų 
kaimynų vien tik savo gy
ventojų prieauglio išsau
gojimu. Tėvų ir protėvių pa
vyzdys turi skatinti kiekvieną 
lietuvį, kuris myli savo tautą ir 
sielojasi jos ateitimi, sukurti 
vaikais gausią šeimą. Tai yra 
ne tik moralinis, bet ir tautinis 
rūpestis. Lietuvių tautos atei
tis jos vaikų rankose. Bet tų 
vaikų lietuvių tautoje skaičius 
turi ne mažėti, o didėti ir augti. 

J. V. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 
VLADAS RAMOJUS 

Kai lapkričio mėnesio pabaigoje visi lapai nuo 

Daryk tiktai tą, ko ateityje neturėsi gailėtis. 
Pytagora* 

čiulaičio redaguojamą „Aidų" žurnalą, pasijutau pradėjo platinti savo šmeižikiškos medžiagos glėby-
esąs labai jau „didelis". Bet, ačiū Dievui, eilėraščių j e T a ( j 8įauraregių lietuvių tarpe gal ir tapau „komu-
rašymo liga ilgai nesirgau. Ji baigėsi Chicagos prie- nį8tu", nes buvusiam Altos įstaigos tarnautojui 
miestyje Cicero, kur rankraščio teisėmis išleidau buvau dedikavęs savo pirmąją knygelę. Albinas 
pirmąjį ir paskutinį eilėraščių rinkinėlį „Nuėję Morkus, vėliau iš širdies ar dėl reikalo parau-
plotai", ilgainiui likusį jau bibliografine retenybe, donavęs, tą knygelę išmetė į sąšlavyną, kaip „kapi
nes tiražas tebuvo tik 1UO egzepliorių. talistinio raugo" turtą. Taigi , kaip gyvenime kar-

Tą šimtą egzempliorių išdalinau savo drau- ^ia atsitinka. 
gama, pažįstamiems, pasiunčiau kai kuriems rašy- Dabar vėl šoku prieš 20 metų, besidžiaugdamas, 

medžių nukrito ir spėjom nupiaustyti sausas medžiį tojams, o prof. Vaclovas Biržiška parašė gražų ir k a d pirmąją žiemą Amerikoje pragyvensiu iš rašy-
šakas, o kai kur ir didžiulius medžius kurie ponams skatinantį laišką. Tačiau mekad nesitikėjau, kad tas m 0 ; i s lietuviško žurnalizmo ir, duok Dieve, jei snie-
nebepatiko, žemėn nuleisti, sezono darbai galutinai " S ™ * ! ? po daugelio metų taps šmeižto priemone. g o d a r i g k r i S j atsiras ir doleris kitas ant alaus, 
baigėsi. Tuo tarpu šeimininkas Aleksandras Vaši- i 9 5 1 " 5 5 m e t m 8 aTtuDf1 draugavo g u k a mų pažiū- Atrodė, kad man žurnalistinis darbas sekėsi, nes 
liauskas kartą prasitarė- "* u t e r a t u Albinu Morkum, „Naujienų" dienraštyje netrukus Aleksandras iškilo į visos Amerikos 

„Tu gali pasilikti gyventi pas mus iki pavasario, recenzavusiu ne vieną knygą, rašiusiu straipsnius Lietuvos Vyčių centro valdybos pirmininkus. O jis 
kol vėl pradėsim soduose dirbti. Tau nieko nekainuos kultūrinėmis temomis. Kai jis išvyko į Paryžių hte- DUVO veiklus vyras ir nesnaudė lauruose. Savait-
nei butas, nei maistas. Kartu su manim važinėsi ir 'atūros studijų gilinti, mudu su Aloyzu Baronu iš g a l i a i g v i s l a n k ė V ycių kuopas New Yorke ir ypač 
rašysi lietuviškiems laikraščimas apie Vyčių veiklą!" C l c e r o pasiųsdavom jam ir po kelis dolenus. Kai jis New Jersey valstijoje, kur jų anais laikais buvo visa 

Tai mane ir pradžiugino ir nustebino: iki 1 9 5 3 m - &&0 » Chicagą, užrašiau ir jam savąjj eilė- 3 i l ė : Kearny, Patersone, Newarke, Elizabethe, 
pavasario gyvensiu iš rašymo, iš lietuviško žurnaliz- r a M i l » rinkinėlį. Jis dirbo Altos įstaigoje, buvo Bayonne ir kitur. Tai vis tos vietos, kuriose man su 
mo šioje palaimintoje Amerikos žemėje, kur naujie- malonus ir draugiškas vyras, visi jį laikė lietuvių c e n t r o vaidybos pirmininku teko ne kartą lankytis ir 
šiems ateiviams doleris gal 99 procentais atplaukia patriotu. aprašinėti. Tai vis būdavo posėdžiai, minėjimai, 
tik kietų muskulų ir prakaito dėka. Ta mano Kas žmo kokie poveikiai paveikė jo galvoseną, o kėgliavimo turnyrai. 
žurnalistinė patirtis taip pat dar menka. Vokietijoje į L ^ J ^ S S £ S S Z ^JStZJSSi Kartą, kai mano šeimininkas kartu su kitais 
kartais parašydavau neilgus reportažėlius „Žibu- manėm bet Albinas Morkus po eiles metų sugnzo j kė*havo sėdėiau Kearnv Lietuviu namu 
riams" Augsburge ir „Lietuvių žodžiui" Detmolde, ok»P-. L"*™* » ten P™"""*8' ° «? " "vonoru. Vyčiais kėghav -ėdėjau Kearny Lietuvių namų 
redaguotam J. Kardelio. Dar kiek ir ..Žingsnių" r a šė išeivijos lietuvių veikėjus šmeižiančius straips-
žurnalui, kurį P. Būtėnas redagavo tame pačiame nius bei brošiūras. 
kambaryje, kur ir aš gyvenau. Tai ir viskas. ,. *P* kvykdamas Albinas likvidavo „kapi-

Kartu žaidžiau ir eilėraščių rašymu ir ke- talistinio raugo" turtą. Atrodo kad to išdavoje ir 
liasdešimt jų buvau atspausdinęs vienur ar kitur, mano ,,Nuė,ę plotai" atsirado Bndgeporto sąšlavy-
pradedant stovykliniu biuleteniu „Lietuvių infor- n « L > ' . ? ***** 8 U . *r,^u " ^ i e l a m J*"**™ 
macijos" ir baigiant „Žiburiais", kurio literatūrini Mhmm M??"kui ~ A u t o n u 8 . surado užkietėjęs antį-
skyrių tvarkė kaimynas iš tėviškės - poetaa •emitinės literatūros ir ivainų šmeižikiškų lapelių 
Leonardas Žitkevičius. Kai apie 1951-52 m. vienaa Platintojas lietuvių tarpe Suradęs sąšlavyne tokj 
mano eilėraščių pateko net į rašytojo Antano Vai- „baisiai inkriminuojantį dokumentą", jo fotokopijas 

bare. Anais laikais, kai anglų kalba buvo visai dar 
svetima, labai viliojo lietuviškos vietos — Lietuvių 
namai, dar ankstyvesniosios išeivijos įvairiuose 
lietuvių telkiniuose pastatyti, su savomis salėmis, 
barais, posėdžių kambariais, kur jie jau beveik per 
pusę šimtmečio rinkdavosi, norėdami išlaikyti 
savąjį, lietuviškąjį identitetą, o gal ir dėl anglų 
kalbos pilno nesu virškinimo, ir noro tarp savęs kal
bėtis lietuviškai už uždarų sienų. 

(Bus daugiau) 
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DAIL. KfSTUČIO ZAPKAUS 
PARODA 

Dail. Kęstučio Zapkaus dar
bų parodą (One Man Show) 
ruošia Carnegie Ins t i tu to 
meno muziejus Pittsburgh, 
Pa. 

Iškilmingas parodos ati
darymas vyks birželio 25 d. 

Dail. Kęstutis Zapkus gal 
bus pirmasis lietuvis dailinin
kas, gavęs šį garbingą pakvie
timą turėti išimtinę savo dar
bų parodą pasaulyje žinomam 
Carnegie Meno muziejuje — 
institute. 

Paroda tęsis visą vasarą, 
parodos metu bus rodomas fil

mas apie dailininko meninės 
karjeros vystymąsi. Filme 
pažymima, kad Kęstutis 
Zapkus yra lietuvis, taip pat 
yra įjungti vaizdai iš Lietuvos. 
Šis filmas yra laimėjęs 1980 m. 
Tarptautiniame Filmų festi
valyje primąją vietą — aukso 
medalį dokumentinių filmų 
grupėje. Filmą susuko Jerry 
Gambone & Associates. 

Kęstučio Zapkaus darbai ne
be pirmą kartą yra išstatomi 
žymiausiuose meno muziejuo
se, t.y. Chicagoje, New Yorke, 
Washingtone, Cincinnatti ir 
1.1. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
SVEIKINAME 

RIMĄ POLIKAITĮ 
Los Angeles lietuvių bend

ruomenė gerai pažįsta Rimą 
Polikaitį iš jo daugelio gerų dar
bų ir darbelių lietuviškoje 
veikloje. 

Šiais mokslo metais Rimas, 
Antano ir Dalilės Polikaičių 
vyriausias sūnus, baigė Kali
fornijos Valstybinį univer
sitetą Los Angeles (USLA), 
gaudamas bakalauro laipsnį 
politinių mokslų ir istorijos sri
tyse. 

Rimas yra baigęs Šv. 
Kazimiero parapijos mokyklą 
ir Daniel Murphy katalikišką 
berniukų gimnaziją. Trylika 
metų lankė Šv. Kazimiero 
lituanistinę mokyklą, įsigy
damas ne tik jos baigimo diplo
mą, bet ir Pedagoginių kursų 
pažymėjimą. Tapęs Lituanis
tinės mokyklos mokytoju, kele
tą metų dirbo kaip akom-
paniatorius dainavimo ir 
tautinių šokių pamokose, o 
vyresnėse klasėse dėstė Lietu
vos istoriją. 

Nuo pat mažens Rimas 
priklausė ateitininkams. Būda
mas vyresniu moksleiviu ir stu
dentu, ėjo vadovo pareigas 
Dainavos, Wasagos ir Kali
fornijos vasarų stovyklose bei 
žiemos kursuose. 

Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenės ansamblyje „Spin
dulys" Rimas keliolika metų 
dalyvavo šokdamas, dainuo
damas chore, akompanuo
damas akordeonu tautiniams 
šokiams. Daugelyje įvairių 
renginių jis pasirodė su 
„Spinduliu" ar su jo suorgani
zuotu orkestru „Vakarų vėjai", 
ar individualiai — akompanuo
damas pianinu savo sesutei 
Vitai Polikaitytei ir kitiems 
solistams, ar dainuojančioms 
grupėms. 

Nuolatos dirba su Los Ange
les Vyrų kvartetu, kuriam 
akompanuodamas yra pasiro
dęs daugelyje koncertų Los 
Angeles, Long Beach ir San 
Francisco lietuvių visuomenei. 
Kompozitoriui Broniui Budriū-
nui negaluojant, kurį laiką 
sekmadieniais ėjo vargoni
ninko pareigas Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. 

Rimas didžia dalimi prisidė
jo ir prie muzikinės dalies 
paruošimo 1979-80 metais 
vykusių jaunimo spektaklių 
„Viva Europa", su kuriais pasi
rodė lietuviams Los Angeles, 
San Francisco. Clevelande, 

Chicagoje ir, ištraukų forma, 
New Yorke. 

Rimas — veiklus JAV Jauni
mo sąjungos narys. Yra buvęs 
Los Angeles skyriaus valdy
bos nariu ir politinės sekcijos 
koordinatorium Keliu metus 
dalyvavo Politinių savaitgalių 
Los Angeles simpoziumuose, 
skaitė referatus, pasisaky
damas lietuvių tautiniais ir 
politiniais klausimais. 1979 m. 
vasarą dalyvavo IV Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese, Eu
ropoje". 

Rimas Polikaitis. 
Pastaruoju metu aktyviai 

reiškiasi ir Informacijos centro 
(Los Angeles) darbuose; 1980 
m. vasarą buvo vienu svar
biausių organizatorių bei 
d a l y v i ų p r i e š sov ie t inėse 
demonstracijose San Francis
co miete, Kalifornijoj; vėliau 
tuos įvykius plačiai komen
tavo per radiją ir lietuvių susi
būrimuose; aprašė lietuvių 
spaudoje. Padėjo ruošti Vlado 
Šakalio ir Simo Kudirkos susi
tikimus su UCLA studentais ir 
amerikiečių spaudos atsto
vais. 

Rimas jau priimtas toli
mesnėms studijoms į šiuos uni
versitetus: American Univer-
sity, School of International 
Service, Washington, D.C.; 
Graduate School of Interna
tional Marketing, Phoenix, Ari
zona; University of Southern 
California, School of Interna
tional Relations, Los Angeles. 
Kurį iš tų universitetų jis bepa
sirinktų, linkime Rimui daug 
sėkmės tolimesnėse studijose. 
Sveikiname jį sėkmingai bai
gusį, gavusį bakalaurą; ypač 
sveikiname — tarp studijų bei 
darbų radusį laiko ir entuziaz
mo lietuviškam visuomenės 
darbui. 

A.R.A. 

„ S P I N D U L I O " 
25-OJI ŠVENTĖ 

Daugiausiai su Kalifornijos 
lietuvių jaunimu veikianti, juos 
mokant lietuviškų tautinių 
šokių ir dainų, yra Los Angeles 
mieste gyvenanti mokytoja 
Ona Razutienė. Jau 32 metai ji 
moko jaunuosius. 1981 birželio 
7 d., sekmadienį, surengė 15-tą 
jos vadovaujamos grupės pasi
rodymą garsiajame Holly-
wood Palladium, iš kur koncer
tuoja Laurence Welk ir kitos 
garsenybės. Iš tolo matėsi 
įrašas angliškai: 25-ji Lietuvių 
tautinių šokių ir dainų šventė. 

Dabar O. Razutienės viene
tas vadinamas „Spinduliu", jį 
globoja Lietuvių Bendruome
nė. Jame arti poros šimtų jauni
mo, pradedant mažiausiais ir 
mažiausiomis, gal nuo penkių 
metukų. Kaip žirniukai — 
pupuliukai. Visi ir visos, be 
išimties, tėvelių gražiai aprė
dyti, papuošti lietuvių tauti
niais drabužiais. 

Šventėje dalyvavo ir iš Den-
ver, Colorado, atvykusi tauti
nių šokių grupė „Rūta" su 
vadove Antanina Bulotiene. 
Jie gražiai pašoko klumpių 
šokį. Šauniai pasirodė ir iš San 
Francisco atvykę „Vakarų vai
kai", vadovaujami Danutės 
Janutienės. Džiugu, kad įsten
giama iš toliau keliauti. 

Maloniai talkino estai su 
vienetu „Kivi-Kasukas", nors 
jų tešoko aštuoni asmenys, 
vad. V. Lillipuu. Latviai turėjo 
didesnę g rupę „Perko-
nitis", vad. D. Karklina ir D. 
Reins. Šie du mūsų kaimynų 
vienetai paskendo lietuviško 
jaunimo platybėje. 

Šventė praėjo gražiai, sklan
džiai. Mūsų jaunimas puikiai 
šoko, maloniai dainavo — pa
vieniai ir visos trys grupės. 
Programoje išvardinta tiek 
daug pavardžių, asmenų, pava
dinimų, globėjų, vadovų, nusi
pelniusių, gyvų ir mirusių, kad 
nedrįstu perrašinėti tuos aštuo
nis puslapius. 

Padaryta daug nuotraukų. 
Jasiukonis filmavo Video apa
ratu. Daug sveikinimų, gėlių. 
Plota tautinių šokių veikėjui 
Vytautui Beliajui. Lietuvių 
Tautinių šokių instituto pirmi
ninkė Galina Gobienė pasakė 
gražią baigiamąją kalbą. 

Dalyvavo šimtai svečių. Gro
jo patrauklus lietuvių jaunimo 
orkestras „Vakarų vėjai", vad. 
R. Polikaitis ir D. Steikūnas. 
Onai Razutienei talkina jos 
dukra Danguolė Varnienė, V. 
Polikaitytė, K. Baltrušaitytė ir 
kt. Kompozitorė G. Gudaus
kienė ir O. Metrikienė parūpi
na naujos muzikos. Eilę metų 
akompanuoja O. Barauskienė 
ir R. Apeikytė. Solo dainavo V. 
Variakojytė, V. Polikaitytė, V. 
Dūda, R. Matienė. Fleita grojo 
Sigitas Raulinaitis. Pranešėja 
Ilona Bužėnaitė. 

„Spindulys" ir jo vadovai 
turi visuotinį Kalifornijos lietu
vių pritarimą ir padėką už 
tikrai gražią veiklą, saugant 
mūsų jaunimą nuo pasken
dimo amerikiečių jūroje. 

alg. g. 

W 'AĮijber Hdidays 
1961 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVA 

rugsėjo 17 
rugsėjo 24 
spalio 8 
gruodžio 26 

— $1069.00 
— $1059.00 
— $1019.00 
— $ 979*0 

B e šių 
su pa-

„Spindulio" apdovanotos gėlėmis tautinių šokių grupės vadovės pasi
rodo šokyje šio ansamblio 25-rių metų sukakties šventėje. Iš kairės: D. 
Janutienė iš San Francisco, D. Razutytė-Varnienė — „Spindulio" iš 
Los Angeles, Vyt. Beliajus — svečias iš Colorado ir A Bulotienė iš 

VAKARAS SU 
AMERIKIEČIAIS 
REDAKTORIAIS 

Lietuviškus reikalus ginąs ir 
garsinas Lietuvių Amerikiečių 
Informacijos centras birželio 5 
d. surengė šaunų subuvimą su 
vakariene ištaikingame Shera-
ton Tovvnhouse viešbutyje, Los 
Angeles didmiesčio centre. 
Atsilankiusieji pripildė salę. 
Maždaug pusė buvo kita
taučiai. Svečius priiminėjo 
Daina Gudauskaitė, Jūratė 
Venckienė, Rimas Polikaitis, 
Saulius Darnusis. Programai 

Denverio „Rūtos" ansamblio. 

torius, John Kerzweil — The 
National Catholic Register 
redaktorius. Buvę laisvo 
Afganistano vyriausybės 
atstovai dr. Shir Miskinyar ir 
atstovai: dr. Blakis, Alphonse 
Reins, Inora Reins; estų atsto
vai ponas ir ponia Purisild; 
daug vadovaujančių Uetuviškų 
organizacijų atstovų, daug 
jaunimo. 

Birželio 3 d. žinomam 
Kalifornijos laikraštyje „The 
Register", redaktorius Alan 
Bock paskelbė puikų vedamąjį 
apie lietuvius, mūsų tautą 
persekiojančius rusus — ko
munistus. Straipsnio kopijos 
buvo dalinamos atvykusiems. 
Dėkota redaktoriui Alan Bock, 
p rašy ta ir ateityje savo 
raštuose prisiminti Lietuvą, 
lietuvius. 

Pagr indinis šio vakaro 
tikslas — pagerbti Los Ange
les Times redaktorių Dan 
Fisher, kuris ilgokai buvo 
žymiausio Kalifornijos laikraš
čio — Los Angele* Times — 
atstovas Maskvoje. Jis lankė
si okup. Lietuvoje, paraše kele
tą lietuviams palankių repor
tažų, buvo susitikęs su 
lietuviais patriotais, jų tarpe ir 
Terlecką. Jo įdomūs repor
tažai apie lietuvių pogrindžio 
veiklą, velnių muziejų Kaune ir 
kt. buvo radijo bangomis 
transliuojami iš Maskvos. 

Dan Fisher ilgai, įdomiai 
kalbėjo. Jis turi taiklų humo
rą, gera atmintį. Lietuviai 
okupuotoje Lietuvoje jam pali
ko nepamirštamą įspūdį kaip 
savo krašto patriotai. Jų 
idealizmas esąs nuostabus. Jo 
žmona Candy Fisher, žurnalis
tė, drauge su juo buvo Mask
voje. Iškviesta pasakojo apie 
gyvenimo sunkumus Mask
voje, Sovietų Rusijoje. 

Lietuvių Amerikiečių in
formacijos centro atstovai 
(Mažeika, B a r a u s k a i t ė ) 
pagerbtiems kalbėtojams Dan 
Fisher ir Candy Fisher įteikė 
dovanų: redaktoriui D. Fisher 
— anglų k. knygas apie Sovie
tų įvykdytą genocidą Lietu
voje ir knygą apie lietuvių 
rez is tenci ją sov ie t inė je 
okupacijoje. Poniai C. Fisher 
— knygą apie lietuviško mais
to gaminimą. 

Susirinkusieji kalbėjusius 
plačiai klausinėjo. Simas 
Kudirka ir Vladas Šakalys šia 
proga atsiuntė telegramą 
anglų kalba, kurią perskaitė 
Sigitas Raulinaitis. 

alg- g. 

ĮGIJO MOKSLO 
BAIGIMO 

DIPLOMUS 
Š.m. birželio 7 d. University 

of Redlands, Kalifornijoje, 
mokslus baigė ir bakalauro 

Nuotr. L. Kanto 

vadovavo Danutė Baraus- laipsniu diplomus gavo jauna 
kaitė. Visko pirmininkas Anta- lietuvių pora — Dalia ir Vytas 
nas Mažeika. Svečių tarpe Gedgaudai. Diplomų įteikimo 
buvo Gloria Tierney — Amnes- iškilmėse dalyvavo ir mokslą 
ty International, Steve Law- baigusius sveikino Dalios tėve-
aon — East West News redak- liai p. Gurčinai, Vyto tėvai — 
torius, Jeffrey Collins — East Česlovas ir Elena Gedgaudai 
We8t News Service direk- bei teta su vyru — Marija ir 
torius, Leslie Dutton — The Henrikas Butkai. Savo 
Hannaford organizacija, Alan krykštavimu tėvelius sveikino 
Bock — The Register redak- ir dvejų metų sūnelis Marius. 

H M H i 
liepos 20 — $1112.00 
rugpiOčlo 3 — $1112.00 
rugpiūcio 19 — $1382.00 

(su Riga) 
rugsėjo 3 — $1148.00 

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. , 
grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MIESTŲ 
pildomu mokesčiu. MEMBER - V 

Registracijos reikalą kreipkite* t *'*%{&&' 

TRANS-ATLANTIG TRAVEL SERVICE, I N C . 
$M W. Broadway, P.O. BOK 116, S. Boston, Mass. 02127, TeL (617) 268-8764 

įstaigai vadovauja Aldona Adomonis ir Albina Rudžiona*. ** ' 
Pricea are based on double occupancy a.nd are subject to chanjjes. 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

We'll help you make the right movė. 
• 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skam
binti ar užeiti į mūsų įstaigą. 

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį. 

V i r š 5 0 0 - t a i n a m ų 
pasirinkimai. 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 

LATRONICA ASPHALT 
DRIVEWAY SPECIALISTS 

Reputable Service for 30 Years. Licens-
ed, Bonded, Insured, Radio Dis-
patched.Office at 3111 W. Colum-
bus (Southwest Hwy & 79th St.). 
434-6564 days, 434-6240 nights. 

M. ESUNIS 
DECORATING CO. 

Specializing in painting, paper hang-
ing also removing paint & stain from 
wdwork & refinish to natūrai beauty. 

Call after 5 eves. 458-5674 

TOM'S FURNITURE 
Stripping & refinishing cabinets, 
woodworking. Free Est. Reasonable 
prices. Ouality work. 

841-0919 or 
841-4693 

TONY & SONS 
DECORATING 

EXT/INT. Ouality work since 1960 
Texture ceiling, Wallpaper. 

Sr. Citizen Discount 
Free Estimate. 

425-0855 

QJx&itaix Onts.xnation.al J2td. 
su bendradarbiu 

JONU ADOMĖNU 
pristato 

BALTIJA - LAISVALAIKIU 
• Pasirinkimas is 5 kelionių maršrutų 
• Pirmos klasės patarnavimai 

• Via Finnair — CSA 
• Su palydovu is JAV 

6 V 
• 0 d 

• Prieinama, viską — įskaitoma Kaina 

r, o: 
Programoje 

• Pagal tvarkaraščius tarptautinių dJetų skraidos iš New Yorko su pilnu patarnavimu skrendant. . . 
• Pirmos klases viešbučiai su vonia/shower (dviem asmenim kambary) 
• Trys valgiai kasdiena Lietuvoje, Pabaltijo apylinkėse 
• Inturisto vaūovo-vertėjo patarnavimas 
• Platus įžymybių apžiūrėjimas. Įskaitant jėjimo mokestį j muzieius ---
• Persėdimai į ir iš aerodromų 

Specialūs ORBITAI R patarnavimai 
• Lietuviškai kalbantis amerikonas palydovas išvyks su 15 ar daugiau keleiviu grupe iš New Yorte. 
• Lankymosi teatruose pagal kelionės maršrutą. 
• Oru susisiekimas tarp RUSIJOS miestų. 
• Rusijos vizų sutvarkymas ir įskaitytas mokestis. 
• Galima gauti papigintas kainas vaikams 
• Rankpinigių įmokėjimas po 100 dol. asmeniui 
• Įvairių kelionių maršrutuose įskaitoma Vilnius, Riga, Tallin, Maskva, Leningradas. Roma ir Pragūe. 

Pilnos dieno* ekskursija j Kauną ir pusę dienos apsilankymas Trakuose. - < 

0RBITAIR INTERNATIONAL. LTD. Toli Free (800) 223-7953 
20 East 46th Street N Y statė (212) 986-1560. 
New York. N w York 10017 T 7 T 
Prašau prisiųsti man „nemokamą" brošiūrą su pilna informacija apie kainas ir 
datas penkių kelionių programoms j Pabaltijo kraštus. 

Vardas 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

LINCOLN 
ROOFING 

AI,Į. TYPES OF ROOFING 
GUTTERS AND TUCKPOINTING 

271-6721 

SELEMAN SERVICE 
COMPANYINC 

Painting — Decorating 
Wallpaper Hanging 

Paint &Spraying, Exterior & Interior 
8901 A Robind Drive Dea Plainea 

296-4115 

NEW WORLD BUILDERS 
RESIDENTIAL & COMMERCIAL 

20 Years Experience 
Reputable & Reasonable 

Licensed & Bonded 
409 W. 108th St. 

821-4800 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRĘŠL 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflerg 
and pipes. Tune-ups. Lubrication,^ 
Change of oil and fflters. 

• - HM 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«st 59th Strtet _ Tel. GA 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vaL ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai popiet. 

. 

WITNEY CONSTRUCTION CO. 
Complete Remodeling 

RESIDENTIAL COMMERCIAL , 

HERTHEL STEPHENS 
ROOFING & REPAIRS. 
REASONABLE PRICES. 

WORK FULLY GUARANTEED. 
FREE ESTIMATES. 

790-1529 

INDUSTRIAL TUCKPOINTING 
DHURCHES ROOFING-CONCRETE SHINGLES 

FLAT Compare our Prices Free Estimatesf 
261-2033 

ARTHUR H. BAUER & CO. 
ROOFING & SIDING 

ASPHALT, WOOD & SLATE 
ROOFING 

FREE ESTIMATES 
539-3818 

McCLENDON'S PAINTING * 
DECORATING SERVICE 

CITY & SUBURBS 
30 Years* Ezperience 

INTERIOR * EXTERIOR 
BRUSH. SPRAY. ROLLER 

Complete Painting Service 
Specialistą in Paper Hanging 

BONDED & INSURED 
488-7932 

8528 S. ELIZABETH 
CHICAGO 

WATSON'S ROOFING 
762-1211 

LAMINATED 
REROOFS 

GRAVEL FREE ESTIMATES 
Ali Work Guaranteed 
Emergency Service 

• 

• • 

B E C K E R BLACKTOP ; . ; 
& CEMENT .:.:: K 

Sidewalks, Patios, —-
Garage Floors, DrivewaysV 

389-6926 .... . . . 
448-4886 448-8965 

MAHONEY C O N C R E T E 
Ali concrete work. Garage 
floors, driveways, patios, steps, 
sidevvalks. 

CALL 422-7136 . .... 

JAY DRUGS V A I S T I N Ė 
27S9 W. 71 it St., Chicago. m. 60629 .... 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas 

•at ryte id 16 vai. vaka 
ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Ttl — 4 7 6 - 2 2 0 6 

Atdara šiokiadieniais nuo S 
ano 9 vai 

Yra gundymų Žaltys Žmoguje, tai jo pilvas, linkęs į apsi
rijimą. Jis gundo, pasiduoda, baudžia. 

V. Hugo 

http://Onts.xnation.al


KEDAGUOJA KAMUNft KJBJLJCTt, S1M W. M PIACE. ODCAGO, ILUNOIS OID 
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Panaikinkime gintarinę uždangą 
Skilimas, atsiskyrimas, nubyrė

jimas yra organinio kūno mirties 
požymiai. Vieneto susiskaldymas 
yra to vieneto disintegracijos 
pradžia. Tai mes visi gerai žino
me. 

Žinome, kad tie patys gamtos 
dėsniai galioja ir žmonių sukur
tom visuomeninėm organizacijom 
tautom ir civilizacijom. Pačioj 
Evangelijoj parašyta: „Namai, 
padalinti — neišsilaikys". Romė
nų imperijos svarbiauias politinis 
dėsnis buvo: „Padalyk ir nuga
lėk". 

Lietuvių tauta prieš keturis de
šimtmečius buvo rusų padalinta, 
išvaikyta, išbarstyta, atkirsta ir 
uždaryta — lietuviai atsidūrė 
Sibire, koncentracijos lageriuose, 
okupuotoj Lietuvoj ir išeivijoje. 
Kad lietuvių tauta išliko ir šiek 
tiek y*l susibūrė, yra vieningos 
tautinės dvasios išdava. Meilė 
Lietuvai jungė visus tikrus lietu
vius, nežiūrint geografinių nuoto
lių-

Išeitąją ir tėvynę vis tebeskiria 
geležinė uždanga. Tačiau nuos
tabi ironija, kad tai geležinei 
uždangai pastaruoju metu truputį 
prasiskyrus, kai kurie išeivijos 
lietuviai bandė nuleisti savotišką, 
lietuvišką ^gintarine uždangą". 
Gintarinės uždangos statytojai 
bijojo turėti bet kokių asmeniškų 
ryšių net su pavergtom giminėm, 
lyg toji vergija anuos būtų užkrė-
tusi kokia nors nepagydoma liga. 
Išeivijos kai kurie vadovai pabū
go užsikrėsti šia „liga". Užuot gal
voję, "taip pasinaudoti naujom 
aplinkybėm pavergtiesiems padė
ti, kaip jiems trokštamų vaistų 
nunešti, Sie „daktarai" paskelbė 
Tėvynei visuotiną karantiną, 
drausdami keliones į okupuotą 

LINAS SIDRYS*) 

Lietuvą. 
Pirmasis gydymo principas yra 

„nedaryk žalos". Pasitaiko, kad 
per didelį gydymą daktaras 
pacientą patsai numarina. Šie 
gero norintys tautiečiai gydytojai 
nesuprato, kad išeivijos jaunimui 
būtina aplankyti antrąją tautos 
pusę, būtina užmegzti asmeniš
kus draugystės ryšius su okupuo
tos Lietuvos jaunimu, būtina 
susipažinti su dabartinės vergijos 
sąlygomis ir su lietuviškosios liau
dies rūpesčiais. Visa tai yra būti
na, kad išeivijos ir Lietuvos 
jaunimas išlaikytų vieningą tauti
nę dvasią. 

Labai apgailėtina, kad gintari
nės uždangos statytojai taip užsi-
hipnotizavo dėmesiu rusui oku
pantui, kad pamiršo, jog už tų 
uždangų yra dar ir pavergti lietu
viai. Gaila, jog pamiršo, kad 
katalikiškasis gailestingumo prin
cipas taipgi ragina „aplankyti 
pavergtuosius kalėjime". Negerai, 
kad nevykusios uždangos statyba 
suskaldė išeivijos visuomenę. 
Gaila, kad lietuviškoji išeivija 
pradėjo naudotis uždangos nulei
dimu, ta totalitarinių valstybių 
priemone. 

Blogiausia, kad sąmoningasis 
lietuviškasis jaunimas, kuris 
dabar teisėtai važiuoja į Lietuvą 
aplankyti giminių ir „atsilietu-
vinti", dar turi prasimušti pro dvi
gubą barjerą. Dėl mūsiškių suda
rytos gintarinės uždangos 
jaunimas negali tinkamai išstu
dijuoti geležinės uždangos, negali 
atidžiau kelionei pasiruošti. Savai
me aišku, kad yra kliūčių, einant 
per muitinę, kad yra komunis
tinės propagandos pavojus, kad 

giminės ne visuomet drįsta atvi
rai kalbėti, kad lankytojas yra 
saugumo sekamas ir kad kai ku
riem saugumas ruošia spąstus. 
Visos šios aplinkybės ir galimos 
kliūtys turėtų būti žinomos ir 
jaunimo apsvarstytos. Deja, taip 
dabar nėra. 

Dėl gintarinės uždangos suda
rytos painiavos, nors nemažai 
jaunimo į Lietuvą nuvažiuoja, 
tačiau sugrįžę apie tai viešai 
nekalba. Nepasidalina įspūdžiais. 
Neperduoda savo patirties. Kiti 
nuvažiavę padaro tas pačias 
klaidas. Šioji tyla užkrečia kitus 
sovietų sistemos nežinomumo 
baime. Užuot pasielgę kaip laisvi 
žmonės, kurie žino savo teises, 
mūsų jaunimas dažnai pasielgia 
kaip susikūprinęs, palūžęs gulago 
kalinys, kuris visko bijo. 

Atėjo laikas organizacijų vadam 
prisipažinti, kad jų išbandytas 
karantinas neefektyvus. Kiauras 
karantinas yra daug blogesnis, 
negu joks karantinas, nes ligos 
tada plečiasi slapčia. Išeivijoje 
atsirado naujos ligos: nebylumo 
liga, paslaptingumo liga, nepa
sitikėjimo liga, baimės liga. Šios 
ligos kenkia jaunimo vienin
gumui, ardo solidarumą. Jauni
mas reikalauja, kad organizacijų 
vadovai atšauktų šį kelionių 
karantiną, panaikintų gintarinę 
uždangą ir sušauktų konferenciją, 
kuri išstudijuotų šių kelionių pavo
jus ir nustatytų apsisaugojimo 
gaires. 

*) Dr. Linas Sidrys yra aktyvus jau
nosios kartos atstovas išeivijos visuo
meniniam ir kultūriniam gyvenime. 
Pagilinęs savo profesijos ophthamolo-
gijos žinias Gainesville, Floridoj, 
dabar su žmona Rima, dukra Linute ir 
sūnum Rimuku vėl grįžta į Chicagą. 

Redaktorės 
žodelis 

Sveikinu visus vasaros atostogų 
proga. Sveikinu aukštuosius moks
lus baigusius, vedybinį gyvenimą 
pradedančius. Linkiu jums sma
giai atostogauti, pakeliauti. Kas 
galite, vykite bent į vieną čia minė
tą stovyklą. Noriu patikslinti, kad 
1981 m. vasaros metu, pasirodo, yra 
studentų ir jaunų profesionalų, 
kurie keliaus į Europą, į Lietuvą ir 
pan. Taip pat norėčiau atsiprašyti 
skaitytojų, jei .Akademinėse proš
vaistėse" įsivelia koks nors 
netikslumas. Redaktorei sunku 
rinkti žinias (kartais reikia tiesiog 
drastiškai straipsnių ir medžiagos 
prašyti). Tuo pačiu vieną kartą į 
mėnesį išeinantis skyrius dažnai 
kaip tik išpuola prieš kokį įvykį ar 
jau gerokai po kokio įvykio. Sunku 
patikslinti žinutes, nors, žinau, 
žurnalistams nepatikslintos ži
nutės yra nuodėmė... Ačiū visiems, 
kurie straipsniais, nuotraukomis ir 
kitaip yra prisidėję prie skyriaus 
gyvavimo. 

Ramunė 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1981 m. birželio mėn. 20 d. 5 

Studentų 
ateitininkų 

vasaros 
stovykla 

dant ką nors nuveikti tarptautinė
je politikoje; 

— universitetuose ir jų 
bibliotekose galima įsigyti nema
žai informacijos apie įvairias tau
tines grupes. Angliškai išleistus 
aprašymus galima gauti iš įvairių 
radijo programų, tikinčiųjų ir 
žmogaus teisių stebėjimo organi
zacijos siūlo prenumeruoti jų leidi
nius informacijai; 

— radikalūs veiksmai dažnai 
nėra etninių grupių remiami, 
tačiau jie dažnai atkreipia 
spaudos dėmesį. Radikalūs veiks
mai turėtų būti kiekvieno žmo
gaus sąžinės reikalo apspręsti. 

Po pietų įvyko šokių mokymas. 
Visi prisijungė, ir buvo įdomu 
išmokti įvairius tautinius šokius ir 
skirtingus šokių žingsnius. Vėliau 
buvo etninių grupių pasirodymai. 
Lietuviams atstovavo tautinių 
šokių grupė „Gija". Daugiausia 
plojimų sulaukė vikrūs ukrai
niečių kazokiški šokiai. Užbai
gėme savaitgalį šeštadienio vaka
re su šokiais, kuriuose dalyvavo 
maždaug 200 žmonių. 

Visas savaitgalis buvo įdomus 
ir smagus. Užsimezgė nemažai 
naujų tarptautinių draugysčių. 
Žinoma, galėjo būti daugiau daly
vių, tačiau įvairūs renginiai tą 
savaitgalį vyko visose tautybių 
grupėse. Visi organizatoriai įdėjo 
daug darbo ir jėgų. Tikimės, kad 
sekančių metų Pull-Together 
pritrauks dar daugiau žmonių. 

Audra Kubiliūtė 

PULL Together dalyviai, Jaunimo centre Chicagoje 
Nuotr. R. Kaminskaitės 

Jaunimo sąjungos Chicagos 
skyriaus susirinkimas 

Jau buvo po sėkmingai pasi
sekusio „Pull-Together" savait
galio, kurio metu kartu su 
lenkais, ukrainiečiais ir latviais 
Chicagos lietuviškas jaunimas 
dalinosi mintimis diskusijose, 
pramoko kitataučių liaudies žaidi
mų ir šokių. Jaunimas bendrai 
užmezgė glaudesnius ryšius su 
pavergtų tautų išeivijos jaunimu. 
Jaunimo sąjungos Chicagos sky
rius susirinko veiklos metų pasku
tiniam susirinkimui gegužės 27 d. 
Jaunimo centre. Jaukioje kavi
nėje aptarėme šių metų veiklą ir 
ateities planus. 

Iš susirinkusio būrelio girdėjosi 
vienas prašymas, t.y. daugiau 
renginių jaunimui Jaunimo cent
re. Siūlymai buvo įvairūs ir įdo
mūs šiom jaunimo vakaronėm, 
pvz. komedijos ir muzikos vaka-

• Dar atliko „PULL 81" 
marškinėlių (t-shirts). Jei lietu
viai studentai, kurie dalyvavo 
PULL savaitgalyje, dar nori įsigy
ti marškinėlius — kreipkitės pas: 
Rasą Kaminskaitę, tel. 778-6452 
(vakarais). Marškinėlių kaina 4 
dol. 

Antrasis Pull-Together 
Chicagos LJS skyrius jau ant

rus metus suruošė Pull-Together 
savaitgalį Jaunimo centre. Pull-
Together yra grupinis bandymas 
palafkyti ryšius tarp įvairių tautų 
išeivijos jaunimo. Pradinę grupę 
sudaro lenkai, ukrainiečiai, lat
viai -»lietuviai — iš to ir sudary
tas "las pavadinimas „Pull". 
Kadangi Pull-Together taip 
sėkmingai vyksta jau antrus 
metus, tenka girdėti, kad ir kitos 
etninės grupės planuoja prisidėti 
prie sekančių metų savaitgalio. 

Penktadienį, gegužės 8 d., įvyko 
susipažinimo vakaras kavinėje. 
Vaišindamiesi vynu ir sūriu, žiū
rovai stebėjo skaidres iš visų tau

tinių grupių. Skaidrėse buvo gali
ma matyti, ką įvairių etninių 
grupių jaunimas veikia Ameri
koje. Priedo, ukrainiečiai pristatė 
labai įdomią anglų kalba įkalbėtą 
skaidrių programą apie jų tautos 
istoriją ir kas dabar vyksta Ukrai
noje. Šios programos formatu 
galėtų ir lietuviai pasinaudoti — 
visiems žiūrovams paliko gilų 
įspūdį. 

Po skaidrių įvyko muzikinė 
dalis. Mes buvome pasikvietę 
Liudą Kuliavą ir Vitą Underį 
atstovauti lietuviams. Lietuviai 
muzikantai pralinksmino visus 
mūsų liaudies dainomis, ir tada 
buvo „sing-a-long". Spontaniškai 

PULL Together dalyviai klausosi pranešimo. 
Nuotr. R. Kaminskaitės 

Lietuvių tautinių nokiu grupė „Gija" stebi kita* tautinių tokių grupe*, 
pasirodančias Pl.'LL Together programoje, .Jaunimo centre, Chicagoje. 

Nuotr. R. Kaminskaitės 

buvo pravesti tautybių šokiai-žai-
dimai. Nuotaika buvo labai gera ir 
vakaras smagiai praėjo. 

Šeštadienio rytą įvyko simpoziu
mas. Anų metų tema buvo „Jauni
mas ir etniškumas" (Youth and 
Ethnicity), o šių metų — „Žings
niai laisvėn" (Steps Towards Free-
dom). Kalbėtojai buvo: dr. Vasyl 
Markus, ukrainietis, politikos 
mokslų profesorius Loyolos 
universitete Chicagoje; Romas 
Sakadolskis, lietuvis, vidurvaka-
rių „Voice of Amerika" korespon
dentas Chicagoje; Xenya Odezyns-
kyj, ukrainietė, Amnesty , 
International veikėja Chicagoje; į 
Janis Kramens, latvis, Amerikos 
Latvių jaunimo sąjungos vicepre-' 
ridentas, kuris kalbėjo apie „baltic 
lobbying" Washingtone; Maris 
Graudins, latvis, moderatorius, 
kuris yra viceprezidentas 
Amerikos latvių jaunimo sąjun
goje ir gyvena Milwaukee. 

Vieno kalbėtojo, lenko, trūko, 
kadangi lenkų visuomenės svar
baus veikėjo laidotuves įvyko šeš
tadienį. Tačiau, Mark Sokolows-
ki, vienas iš Pull-Together 
organizatorių, trumpai paaiškino 
apie lenkų disidentų leidžiamą 
„Pomost" (Tiltas) leidinį. Pasku
tiniuose „Pomost" numeriuose 
buvo aprašytas „Solidarumas" ir 
pasikalbėjimas su Simu Kudirka. 

Kalbėtojai diskutavo jų organi
zacijų tikslus ir siekimus. Jie 
nemažai žinių pateikė, keli 
svarbesni pasisakymai: 

— nemanykite, kad kiekvienas 
etninis jvykis bus svarbus dides
niems laikraščiams ir radijo sto
tims. Reikia sužinoti, j ką kreiptis, 
pavyzdžiui, miesto žinių biuras ar 
laikraščio etninio skyriaus redak
toriui tikriausiai domėtųsi jūsų 
veikimu; 

— kiekvienas, kuris nori daly
vauti politinėje sferoje, tori 
pirmiausia tikrai gerai suprasti 
savo tėvynės padėtį, prie* ban-

rai, talentų pasirodymai ir tarp
tautinė šokių programa, kuria 
norėtumėm pasidalinti su visa 
lietuvių visuomene. 

Realistiškai atsižvelgus į šiuos 
siūlymus, kilo klausimai: „kas 
ruoš?", „kas papuoS?", „kas 
programas atliks?" ir t.t. Norint 
įrodyti, kad nėra sunku suorgani
zuoti kokį nors renginį, skyriaus 
ižd. Vitas Plioplys pravedė įdomų 
pratimą. Trim savanorėm uždėjo 
šią „naštą": per 15 min. supla
nuoti šokius, atsižvelgiant į skel
bimus, muziką, vaišes ir kitus 
ruošos darbus. Kol susirinkusieji 
besivaišindami nekantriai lau
kėme, kitame Jaunimo centro 
kambaryje „gimė" įdomi tema, 
perpinti šokių planai. Grįžusios į 
kavinę, mūsų darbščiosios organi
zatorės pristatė šią įdėją: rudenį, 
rugsėjo pradžioje, suruošti Hava
jų vakarą — šokius, kuriuose vy
rautų havajietiška nuotaika nuo 
dalyvių aprangos iki muzikos. Tik
rai būtų smagus būdas užbaigti 
vasaros saulėtas dienas, prieš 
grįžtant prie studijų. Tikimės, kad 
Havajų šokiai taps realybe — tad 
laukite! 

Naujos Jaunimo sąjungos 
Chicagos skyriaus valdybos rinki
mai taip pat bus rudenį. Lauk
sime vasaros atostogų metu pa
siilsėjusio jaunimo, veikliai 
įsijungiančio į Jaunimo sąjungos 
darbus. 

Lidija Dudėnaitė 

PULL Together simpoziumo dalyviai. Iš kairės į dešinę: dr. Vasyl Mar
kus, Romas Sakadolskis, Maris Graudins, Xenya Odezynskyj, Janis 
Kramens. Nuotr. R. Kaminskaitės 

• Chicagos Jaunimo centro 
kultūrinė komisija prie „Mūsų 
žinių" pridėjo anketą. Joje laukia
ma atsakymų klausimams, kurie 
iškilo Chicagos Jaunimo sąjun
gos susirinkime. Klausimų pavyz
džiai: Ar verta turėti Jaunimo 
centre: „game room", talentų 
vakarus, „councelling service", 
filmų vakarus, kūrybos ratelį ir t.t. 
Lauksime apklausinėjimo rezul
tatų. Reikia pasiūlyti, kad Chica
gos LJS skyrius ir Jaunimo centro 
Kultūros komisija sueitų kartu. 

Studentų ateitininkų sąjungos 
ruošiama stovykla, Tippecanoe, 
Ohio, rugpjūčio 23-30 d. Kreiptis: 
Edis Razma, 1100 Buel Avenue, 
Joliet, IL 60435, 815-727-1196. 
Stovyklos kaina maždaug 110 dol. 
Kitos informacijos apie stovyklą: 
stovyklautojų skaičius neribotas. 
Gali dalyvauti gimnazijos abi
turientai ir aukštuosius mokslus 
einantys studentai. Kviečiami ne 
tik studentai ateitininkai, bet ir 
visas lietuviškas jaunimas. 
Stovyklos tema bus „Susipaži
nimas su Lietuvos menu, muzika 
ir poezija". Kviesti prelegentai 
pristatys savo žinias paskaitų for
ma, ir tikimės, kad praves „work-
shops", kad stovyklautojai galėtų 
pabandyti savo jėgas mene, muzi
koje ir rašyboje. Stovyklautojams 
taip pat bus proga arkliais jodi
nėti ir irkluoti (turbūt bus baida
rių iškyla, kur nors pemak-
vojant). Bus du užsiėmimo būreliai 
— choras ir tautinių šokių. Vaka
rinės programos įvairios, nuo 
grynai smagių (vėliavėlių karas ir 
šokiai) iki rimtų (diskusijos apie 
padėtį Lietuvoje). Pati stovyk
lavietė labai graži. Gyvensime 
patogiuose nameliuose -labai 
gražioje gamtoje. 

Stovyklavietė yra Tippecanoe, 
Ohio, maždaug valanda į pietus 
nuo Canton. Stovyklautojai gali 
skristi į Clevelandą arba Pitts-
burghą. Važiuojantieji Amtrak — 
į Cleveland, Pittsburgh ar Can
ton, arba Greyhound į Canton, 
Cleveland, New Philadelphia, -
Ohio arba į Pittsburgh, praneikit 
iš anksto, ir ruošėjai jus pasitiks ir 
atveš į stovyklą. Mašina važiuo-
jant: iš vakarų galima dviem 
būdais — interstate 80,90 iki inter-
state 77 (į pietus); važiuot pro 
Akron, Canton, iki US 250-Ohio 
800 į pietus ties Uhrichsville. Kai 
US 250 ir Ohio 800 skirsis, sekt 
Ohio 800 į pietus kokias 15 mylių 
iki Tippecanoe, Ohio. Miestelyje .','. 
bus rodyklės, kurios rodys, kaip 
važiuot į YMCA camp — sek ženk
lus į stovyklą. Iš Chicagos galima 
interstate 65 į pietus iki interstate 
70 (Indianapolis) į rytus. Iner-
state 70 iki pat Ohio 800 (prava
žiuot Columbus) į šiaure. Važiuos: ą . 
apie 20 mylių į žiaurę iki Tippe
canoe, kur rasi Tippecanoe rodyk
les. Iš rytų važiuot interstate 80 iki 
interstate 77 į pietus ir tada taip 
pat, kaip viršuje pažymėta, arba 
interstate 70 iki Ohio 800 į šiaure 
ir taip pat kaip anksčiau. 

Kiekviename mieste, kuriame 
yra studentų ateitininkų drau
govė, yra asmuo, kuris organizuos 
važiavimą į stovyklą. Jų vardai 
bus paskelbti Ateitininkų skyriuje 
„Drauge". Jei kam reikia kaip 
nors nuvažiuoti ar nori ką nors 
paimti į stovyklą, tai susisiekite su 
anais asmenimis ar su E. Razma. 

SAS Centro Valdyba 
• 

- • 

š i įą vasarą 

PULL Together dalyviai laukia instrukcijų kaip pašokti kurios nors tau
tybės šokių žingsnį. - — 

Nuotr. R. Kaminskaitės 

PULL Together rengėjos daro sumuštinius pietums. 
Nuotr. R. Kaminskaitės 

Rugp. 2 - 9 d. Lietuvių kultūros 
seminaras anglų kalba prie Ak
ron, Ohio. Kreiptis: PLJS RySių 
centro seminarų komisija, 5620 S. 
Claremont, Chicago, Illinois 
60636. 

Rugp. 9 - 23 d. Lituanistikos se
minaras lietuvių kalba prie Ak-
rono, Ohio. Kreiptis PLJS Ryšių 
centro adresu (jau anksčiau 
paminėta). 

Rugp. 2 - 9 d. Europos lietu
viškųjų studijų savaitė Chatilly, 
40 km nuo Paryžiaus, Prancū
zijoje. Kreiptis: Madame Z. 
Klimas, 14 Rue Oudinot, 75007, 
Paris, France. 

Rugp. 13 - 16 d. Akademinio 
skautų sąjūdžio studijų dienos. 
Kreiptis: Lydija Jadviršytė -
Griauzdienė (312) 735-0493. 

Rugp. 16 - 23 d. Vakarų Kanados 
lietuvių jaunimo stovykla Oak 
Point (tarp Edmonton ir Calgary). 
Kreiptis: Rita Rudaitytė, 22 

Kenneth Avenue, Toronto, On-
tario M6P 1H9, Canada. (416) 763-
2136. 

• 

Rugp. 16 - 23 d. Mokytojų ir jau
nimo studijų savaitė Dainavoje. 
Joje turėtų dalyvauti visi 
lituanistinėse mokyklose dirbą 
mokytojai. Kviečiami ir tėvai bei 
jaunimas. Registruotis pas savai
tės vadovą J. Masilionį, (312) 585-
2629. 

Prof. R. Šilbajoris 
Illinojaus 

universitete 
Gegužės 26 d. Illinojaus uni

versiteto John Paul II centre 
Chicagoje, prof. Rimvydas Šilba
joris, svečias iš Ohio universiteto, 
skaitė paskaitą apie Donelaičio 
„Metus". Jo paskaitos klausėsi 
studentai, lietuvių kalbos dėsty
tojos tame universitete — Marijfc 
Stankus-Saulaitė ir Vita 
Musonytė, PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas, Illinojaus uni
versiteto chancellor, vice-
chancellor, slavistikos skyriaus 
pirmininkas bei kiti susidomėję 
klausytojai. Prof. Šilbajoris ang
liškai išanalizavo kiekvieno 
„Metų" laikotarpio ypatybes, 
palygino Donelaičio valstiečių 
vaizdavimą su kitų rašytojų dar
bais. Jo atvykimą parėmė Lie
tuvių fondas. 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
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IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS 

95 L F. 
Biuletenio pradininkas buvo 

Kęstutis Grigaitis — skautu vei
kėjas ir Lietuviu klubo sekreto
rius. Pirmąją redakcinę kolegiją 
sudarė Kęstutis Grigaitis, Angelė 
Kamiene, Kazys Kleiva ir dr. Hen 
rikas Lukaševičius. Jie redegavo 
dvejus metus- 1978 m. redagavo 
Kazys Mereckis. Ona Petrikienė, 
Felicijonas Prekeris, Pranas Sta-
nelis ir Kazys Urbšaitis. 1979 m. 
redagavo Julija Adienė, Kęstutis 
Grigaitis ir Bronius Kliorė. 

Šiuo metu jau antrą terminą: 
Mečys Krasauskas, Aldona Kru-
likienė, Justinas Liaukus, dr. Ire
na Mačionienė ir visą širdį įdė
jęs šiam darbui Stasys Vaškys, ku
ris pasirūpino ir 5-riu metu sukak
ties minėjimu, kuris įvyko gegu 

Prel- Jonas Balkūnas grįžo 
sveikas iš Romos birželio 13 d. ir 

MŪSŲ lietuviy klubo biuletenis > u birželio 14 d. sekmadienį drau-
gegužės23 d- švenčia penkerių! S6 s u k u n - Kęstučiu Butkum ir 
metu sukaktį. "Lietuvių 2iniu" 61- j k u n- Stasiu iškilmingai 1 vai. at-' 
mas numeris yra sukaktuvinis, j l a i k * Šv. Mišias už Sibiro išvež-
Džiugu tai prisiminti tiems, ku- tu°sius ir žuvusius už Lietuvos 
rie tą redakcijos darbą sekė, juo l a i s v e- šv- Miš»U metu Šaulės, vy 
džiaugėsi ir didžiavosi tų darbais, į t*8 tautiniais rūbais ir vyrai da-
kurie buvo skelbiami "Lietuvių lvvavo su Kalantos ir Palangos 
Žiniose". Kai kurie, išvykę vasa- k u °P u vėliavomis, o savo puikią 
rai Torontan "Lietuvių Žinias" ^ V vėliavą nešė pirm. Anta-
užsiprenumeruodavo, kad galėtų n a s Mažeika, šv- Mišias užprašė 
sekti St Petersburgo lietuvių dar-1 Lietuvių klubo valdyba. Giedojo 
bus, kai termometras ten rodo net; ^ubo choras. Pamokslą pasakė 

' Šv. Kazimiero misijos klebonas 
Kęstutis Butkus, kuris birželio 13 
d. koplyčioje atlaikė Šv- Mišias už t 
a. a. prof. Antaną Salį. Mišiose j 
dalyvavo velionio žmona Sofija,, 
Armaliai, Sodaitienė ir kiti. Po Į 
Mišių visi dalyvavo klubo pietuo
se ir išvežtųjų minėjime-

Išvežimų minėjimas pradėtas 
Amerikos ir Lietuvos himnais, 
kuriuos sugiedojo susirinkusieji 
salėje. Pirm. Alb. Karnius nuš
vietė anų dienų įvykius. Muz-
Armonas su trimis moterimis at
liko "Pauper Reąuiem". Kazys 
Gimžauskas paskaitė a. a. dr. Do
mo Jasaičio atsiminimus — išveži 
mų dienų vaizdus Kaune- Angelė 
Kamiene nusakė Lietuvos grožį, 
gamtą eiliuota forma ir pagailę-. 
jo, kad "jau nesiūbuos ant mano I 

Su iš-! 

BRENNAN & COMPANY 
Complete Plumbing & Sewer Service. 
Ali Work Guaranteed. 

QUICK EMERGENCY SERVICE 
778-4454 349-8009 

Loretto ligonines direktorė ses. M. Stephanie įteikia pažymėjimą geriau
siai metų tarnautojai Lottie Williams, stebint Bernard Wiatrak, specialios 
šventės rengimo komisijos pirmininkui. 

i — — — — — — — — — — — — — m & m 

CLASSIFIED ADS 
P A R D A V I M U I 

žės 31 d- sekmadienį po piety Lie- ; ̂ Po svyruoklis beržas 
tuvių klube. Buvo suvaidinta j vežtojo mokinio parašu, rašytu 
Vinco Krėvės "Prie dangaus savo mokytojui — "Rytą išveze 

tėvą, o vakare mane', parodė kad vartų". Skaitytoja buvo S. Vaš
kienė, Šv. Petras — Justinas Liau
kus. Ypatingai puikiai suvaidino 
"Lietuviu 2inių" red. St- Vaškys, 
kai šiaip taip įsiprašęs į dangų 
rodė savo geraširdiškumą savo Į 
draugui, kurie ne visada gyveni-j 
me jam tuo atsilygindavo. 

Sveikino ir už darbą dėkojo Al-1 
birias Kamhis, klubo pirminin-' 
kas. | 

CHORO PAGERBIMAS ! 
Po gegužinių sezono čia dar vis 

sunkiai sutelpa piety metu mū-į 
sų klubo salėje lankytojai, nes vis j 
įdomumų atsiranda. Taigi įvy
ko klubo choro pagerbimas, kur 
klubo pirmininkas Albinas Kar
nius, pasigėrėdamas balsingų na
rių ir JŲ šeimų pasišventimu, pri-
statėchoro buvusius vadovus. Da
bar chorui vadovauja muz. 
Petras Armonas. Taip pat pa
skelbė klubo choro atskirų balsų 
vadovus- Visi buvo vaišinami 
pietumis veltui. Kalbėjo choro pir 
mininkas Pupininkas, choro vedė
jas su savo arti 40 narių mišriu 
choru padainavo popupliariausias 
Šešias dainas. Chore dalyvauja 
šeimos: abu Kamiai, Lašinskai, 
Vaškfai, Krasauskai, Balniai ir ki-

* 

PUSMEČIUI 
J121.00 Cfafcagoj* 

$93.00 
O 1 e e r o J e 

(io/a/s/UM) 

buvo išvežamos šeimos. 
Choras sudainavo "Nuliūdo i 

kapais apsiklojus tėvynė","Kur gi- į 

ria žaliuoja" ir kitas dainas. 
Klubo pirmininkas visiems da- į 

lyviams padėkojo už skaitlingą | 
atsilankymą ir programą. 

Klubo choras ir šokėjų grupė 
"Banga" atostogaus, bet Lietu
viu klubas dirbs visą vasarą- Sek 
madieniais bus pietūs 2 v. p. p, 
I vai. p. p. lietuviškos Šv. Mišios 
Šv. Vardo bažnyčioje Gulfporte, 
8 vai- bus Šv. Mišios pranciško
nų koplyčioje, o prel. Jonas Bal
kūnas po kelionės Romon pasiliks 
vasarą St. Petersburge. 

Putnamo seselės džiaugsis 2,272 
dol. aukomis, kurias surinko ko
misija St. Petersburge: Veronika 
Kulbokienė, E- Kačinskienė, O-
Kindurienė, O. Petrikienė, Z. Pu-
pienė. S. Stanelienė ir S. Vaškie
nė. 

Cia veikia kepykla "Rūta" ir 
"Baltica" restoranas vadovauja
mas Irenos Jurgelienės 160 107th 
Ave. Treasure Island. 

Laimingai grįžo iš Šventosios 
Žemės — Petrikienė, Kleivienė ir 
Valauskienė. 

K. Keblinskienė 

10% — 20% — 30% pifflM mokeatt 
už apdraudą nuo ugnie* ir automo
bilio pas mus. 

FRANK ZAP0LIS 
3208V2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

J . L E P O S E I N C . 
Complete landscaping. Specializing in 
evergreen trimming. 24 hour phone 
service. service. Tel. (312) 881-4700 

10934 S. Westem Ave., Chicago 

E L E K T R O S 
1TKUIMA1 — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Dečkį 
Tel. 5854624 po S vaL vak, 

Kalbėti lietuviškai 

PAOKAGE EXPRESS AGENCY 
MARMA NORELKIENft 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prek£s. Maistas Ii Europos sandeliu, 
2608 W. 6»th St, Culcago. m . M«M 

Tel. 125-2787 

IBM Dictating Recorder, portable, bat-
tery operated $25.; Wang desk-top 
calculator with electronic package, $25. 
Victor electric calculator, $20.; Royal 
office model typewriter, $65. Misc. 
office furniture. TeL 582-3019. 

IŠNUOMOJAMA — FDR BENT 

H & R EXTERIOR & INTERIOR 
Siding, soffit and fascia, trimming, 
gutters, plastering, painting and 
remodeling. 

RANDY — TEL. 254-7445 
> « • « • » • • • « • • • • • • • • • • • • « • « • • 

J &K CABINETRY & CONSTRUCTION 
Interior: Professional design & layouts 
Exterior: Garages, room additions, 
soffit - fascia, gutters. Fin'g available. 

TEL. 479-1337 or 349-0334 

SCAVELU & SONS 
CEMENT COVTRACTORS 

Paving & sealing driveways. Water-
proof foundations. Commercial & re-
sidential — Fully insured. 

TeL — 582-3869 

iiiiiiiniililllliiiliilllilllllllimilllllllliiilii 

T O N Y P I E T 
Pontiac - Datsun 

6633 S. tVESTERN AVL 
Nauji ir %rartoti automobiliai. 

Kreipkitės i ARMANDO NACIU 
Lietuviams geriausios kainos 

ir patarnavimas. 

Tel. 434-8200 
IIIIIIIIIMUlUMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUHlUllilI; 

ISNUOM. 4 kamb. butas (2 mieg.) vy
resnio amžiaus nerūkančioms mote
rims. Jokių gyvuliukų. Arti 47-os ir 
California. Skambint 8-tą vai. vak. 

Telef. 378-7894 

Priimu pensininką pasidalinti butu. 
Marąuette Parko apylinkėje 

Skambint 778-3418 

FOR RENT — 4 room heated apt. 
$210 per month 

6757 S. Artesian — TeL «27-10M 

ISNUOM. miegamas kambarys su gali
mybe naudotis virtuve. 67-os ir Camp
bell apylinkėj. Skambint 925-7910 

ISNUOM. butas vasarvietėje — Union 
Pier, Michigan. 

Teirautis tel. (616)—469-3493 arba 
Chicagoje teL (312)—476-3647 

ISNUOM. Marąuette Parke 
5 kambarių butas 
Skambint 471-9366 

MISCKLLANEOUS 

D A Ž A U NAMUS 
Dekoruoju kambarius. Įrengiu rūsius. 
Atlieku įvairius staliaus darbus. Ne
brangiai. Skambint po 4 vai. popiet 

TEL. — 597-3643 

Elegant Lead Crystal 
FREE with 

a $250 Deposit 
F{- V*/ 

miiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiititiiiiiimuiiiiiiiii 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 

lietuviams! 
•Kas SeStadien} iŠ WEVD Stotis* 
Į New Yorke nuo % Iki 9 vai. vakaro 

97.9 meg. FM. 
Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 

234 Simllt Driva 
VVatchung. N. J. 07060 

TeL — (201) 753-5636 

mnimiiiiiiiiiiiuiiiimimiiiimiiimiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiiiiiii 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
i§ mūsų sandėlio. 
OOSMOS P ARCELS EXFRES8 

2501 W. 69th St, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į UETUV4 
TeL — 925-27S7 

Vytautas Valantinas 
iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiyuuiiiiiiiiiiiii 
s — a s s — 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitas krislus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, m. 60632, tsl. 927-5980 

11 
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I The I 
I Elegant Road 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplev/ood, teL 254-7450 

j Taip pat daromi VERTIMAI. 
= GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
~ PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 
= kitokia blankai. 
s : iininniiniiiiHimniniiiiiiiiimiiiiimiim 
S j iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

I A Shopping Guide E 
Į for the | 
| Particular Woman! | 
ntlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlHIIIUIIUIIIIIIIl? 

Amilaf B iki 80 m. 
6629 So. Kedzie Avenue 

i. uanem — 778-2233 
ATLIEKAME 
N A M Ų P A T A I S Y M O 

D A R B U S 
PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 

po 6 T. vak. TeL 847-7564 

illlllllllllllimillllllllllllllllllllllllllilllllll 
FULLER TUCKPOINTING AND 

SAND BLASTING 
Residential - Commercial, Caulking, 
Wtterproofing, Chimney Repairs. 
For Free Estimates Call 777-4099 

UlllllllllllllllllllllllilIlIlIHIlIlIlIlIilHllllli 
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WA6HER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDMG MACHINES 

V isU thc nc\v St. Anthony Sa\-
ings ofticc in \X illowbro()k and 
choosc from a bcautiful assort-
mcnt of fine lead cr\stal. Your 
choice is frce vvhcn you deposit 
S250 to a St Anthony Savinas 
Account 

Fhitnl \vhtra\ 
1 F!ower Bow1 
A Nccpsaki' R<>\ 
i (Hai (Vml 
^ RIK! \ax" 
<i Rmimi B'IMI 

ull 
K Rraccful V . " 
2 S " ull 
lu« 2" iall 
\ daintv -»" tall 
\n K1<-J! l't" ta 

VrvmsĮ Mstl liist >'•" m diamt'UT 
tad X Pi!ih<T 

<) Tca M 
Hi IMM M 
11 StinhutM \vhtra\ 

I 12 Cmorvtl ( jrnfc R«i\ V ," »1xm cov<wl 

V petite f tai! 
\ da/'lin)! S" tall 
\ Imviv *̂ i" l<>n̂  
\ perfert 2" tall 

Talio 
Viri 50 metų patikimas jums 

(MMaraavimas. 
MM S*. PuUakl R<L. Chicago 

-811-4111 

.Jį 

aExtra O f f e r ! 
Bring in this ad and receive a frce sening 
dish vvith no obligation! 
Hurry — supplics limited! 

SUPREME NOVELTY FABRICS 
330 S. Wells, Chicago. 

922-2086 
Specializing in Alencon & Chantilly 
Lace, Bridal & Formai Fabrics. In-
cluding Embroiderie8 & Brocades. 

DVORAKS SEWING MACHINES 
Singer Approved Dealers 

Sales. Service-Rentals. Trade-Ins 
On Ali Makes & Models 

5 2 2 - 2 2 3 1 
3506 W. 26th St. 

ELECTROLYSIS 
ANTOINETTE HUGHES 
P I T T S F I E L D B L D G 

Medically Approved. Short Wave 
Method. Gentie, Safe and Permanent. 

Closed Monday 
2 6 3 - 2 7 2 6 

55 E. Washington 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376. 1882 arba 376-5996 
IHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllUUlIllIlIlIlIli 
IIIIIIIUMIltlIUIIIIlIflIlMIlIlIUlIlIlIUlUIHl 

P L U M B I N G 
Lieenflod, Bonded, Inaurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIUUUIUUUIUIII 

B K A L 1 1 1 1 n 

MĖSA, A M Z O N A 
Parduodamas gražus naujai eįįp. a»-

3 miegami. Centrinis vėsinimas. 
2 maš. garažas. 75' x 100" TklMJŽi.Į su 
vaismedžiais. Rašyti adresu: '-"X 

A. BALTUSNIK 
255 N. Hunt Dr. East, Mėsa,'Arizona 
85203. TeL (992) 989-0252 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME T A X 
Notariatas — Vsritassi 

BELL REALTOR5 
J. B A C E V I Č I U I 

6529 S. Kedsto Ave. — T78-23S3 
IIIIIUIIIMIIIIIHIIHIU 

S-ju. butų mur. Evanstoae 20 
Gražiai išlaikytas. Arti ligoniai*, ir 
universitetų. $130,000. 

ilMAITIS REALTY 
Inmrancs — IHCSSM Tas 

Nstary Puklk 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 438-7878 ar 

J U S T L I S T E D 
Sharp oetagon 2-flat with two 6 room 
apts. With eat-in kiteh., large formai 
dining nn. and 3 large bedrooms. Plūs 
3 car brick garage. 4*891 

Call Tom Malone 
KE/MAX SOUTH 

TeL 424.7900 -

LEMOINTE 
Parduodama skalbykla — 
L A U N D B O M A T 

su namu. Skambint 257-0214 

m M I » I M H M H H » M M H « | 

PERRY PLAZA MOTE 
PARDUODA 3-IŲ KAMB. 

BDTŪS ^ 
Arti Super Market. Mali 

mokesčiai ir apdraudą, 
Fireproof. Swimming Pool. 
Mot Springs. Ark, 71901 

TfL 501-823-9814 
• • • • • m n m i i i i m i H M M 1 9 S S 9 * m i 9 9 

•* i • . • I i . . 
•TT jsnT-TBrrsarT'awissirTSBiisas i — 

PROGOS — OPFDK'l'UMTBtt 
• i n i ui mmmm —•—w • M— įĘf* 

TASTEE-FREEZ 
2535W.69th^rect 

Jūsų kaimynystėj — Nepraleis
kit progos užimti šį įsigyvenusi 
biznį. Išmokytam—Fin&nsuosim 
—Proga tinkamam pirkėjui. 

Inf ormaciiai skambint 
3 3 4 - 3 3 0 1 

D t M E S I O 

Zenonas Ignonls 

PRAEITIS KALBA 
-

or, 

N A M Ų APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius i gazinius. 

ALStN BANYS, Telef. 447-

St. Anthony 
Savings & Loan Association 

Willowbrook, Illinois 60521 
10 South 660 Route83 
(312)789-0777 B D 

7STH ST 

c* S AVE 
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B R I D A L S H O V V R O O M 
Designer Wedding Gowns at 

20-50% SAVINGS 
Your Dream V/edding for Lest 

999 W. Grand Ave. — TeL 884-8779 

Dienoraitmlai užralai 
G U D I J A 

1941-1944 
Spaudai parengė JOM 

BECKY ROSS DRESS SHOP 
2888 W. M St — TeL 778-3428 
Complete line ladies ready-to-wear 

dresses for the mother of the bride & 
Grootn. Tues., Wed., Fri., Sat. 9 to 5:30 
p.m. Mon A Thurs. 9 to 8 p.m. 

V A L O M E 
KHJMTJS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
vieų r 0 l U1 srt"U»-

Tel — RE 7-5168 

rmaamnnnsnanMiiHiMiUHUiiiiMNM* 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE., 
nes Jis plačiausiai skaitomas lietuviu 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

•IIIIIIIIIIIMIIIMMtMIlBBBMUBilSBBBBl 

Tai lietuvio karo kapeliono dieno
raštis Antrojo pasaulinio karo metu. 

Leidėjai Bronius Ignatavilhsv 
Spaudė- Pranciškonų sjpausruvė 

Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 28« pual Kaina su 
paraunamu S8J5. 

niinoto gyventojai dar prideda 
48 et. valstijos mokesčio. , mą 

įrn 

DRAUGAS, 4S45 W. 63rd St 
Chicago, DL 60629 



Scena iŠ "Gulbių ežero". Iš kairės: Rimute Polikaitytė, Vida Brazaitytė, 
Jūra Avižienytė, Linda Balčiūnaitė. Ilona Vaičiulyte, Audre Budrytė, Audra 
Avižienytė, Dalia Polikaitytė, AuSra Jasaitytė, Aušrinė Mikutaitytė ir Ka-

Scfaikschnutė. Nuotr. Puolaus 

Irenos Valeckytes mokiniu pasirodymas 
Birželio 5 d., penktadienį, Jau

nimo centro didžiojoje salėje 
įvyko Irenos Veleckytės baleto 
ir pianino studijos mokinių va
karas, užtrukęs beveik tris va
landas. Tai buvo septyniolikta
sis tos mokyklos pasirodymas. 
Mokykla pradėjo veikti 1962 m. 
rudenį, atsiradus 10 mokinių, 
pradžioje vien baleto, o kiek vė
liau ir pianino. Pirmasis viešas 
I." Veleckytės mokinių pasirody
mas jvyko 1966. V- 29 d. toje 
pačioje salėje. (Mokyklos moki
nių eilėse buvo (ar yra) daugiau 
negu pusantro šimto mokinių. 
Kasmet tik nedidelis skaičius 
mokinių pasikeičia. Tų mokinių 
"branduolys5' joje mokosi 6—8 
m., o kai kurie ir daugiau: pvz., 
Viktorija Meilytė ir Aušrinė Mi
kutaitytė (su vienų metų per
trauka) baleto mokosi nuo 1971 
metų ir jau šoko mažiausiai 12 
rolių. 

Vakaro programos pirmą dalį 
sudarė pianino mokinių pasiro
dymas. Skambino šešios mer
gaitės-(dvi iš jų dalyvavo ir 
abiejose baleto scenose) ir du 
berniukai; Rasa Brooks, Viole
ta Mieliulytė, Darius Juška (la
bai gerai paskambinęs sunkoką 
komp. Elmenreicho kūrinį), An
gelė Mieliulytė, Daniel McCrea, 
Linda Balčiūnaitė, Susan Zaleski 
ir Daina Mieliulytė. Paskutinės 
trys pianistės jau gana gerai 
yra apvaldžiusios pianino skam
binimo techniką. 

Baleto mokinės savo pažangą 
rodė dviejose baleto scenose: 
'Mažoji raudona kepuraitė" ir 
JlSųlbių ežeras". Abiejų baleto 
stėnų muziką (pagal čaikovskį), 
DClarfp pat ir visą choreografiją, 
pritaikydama prie mokinių su
gebėjimų, suruošė mokytoja L 
Veleckytė. Kostiumų eskizai 
taip pat jos pačios suprojek
tuoti. Scenos apšvietimą tvar
kė Aleknai. 
Pasirodymai, tai viešas mokinių 

egzaminas. Jos tose scenose ro
dė, kiek jos sugebėjo išmokti — 
pirmon eilėn klasikinio baleto 
judesius, o ypač juos suderinti 
su kitų mokinių judesiais. Abi 
scenos taip pat buvo turtingos 
pantomimomis. Šokėjos turėjo 
ne tik šokti, bet ir vaidinti, kad 
"parodytų" žiūrovams scenos 
turinį. 

Labai išsireiškimo pūna Rau
donkepuraitė. Rimutė Polikai
tytė, eidama lankyti močiutę, 
miške sutiko suktą vilką Audrę 
Budrytę. Vėliau, vilkas, apsi
gaubęs močiutės skara, bandė 
įtikinti Raudonkepuraitę, kad 
jis josios močiutė, o paskui stvė
rė jąją ir nusitempė į mišką. 
Visą tą "įvykį" matė peteliškės 
(Krista šihmaitytė, Rasa Kaspe-
ravičiūtė, Rasa Brooks), mažo
sios laumes (Kristina Jakštytė, 
Aldutė Norkutė, Vilija Meilytė, 
Gailė Sabaliauskaitė, Sabina 
Markvaldaitė) ir didesnės lau
mės (Lisa Bartkutė, Lydi ja Vir-
žinskaitė, Ingrida Mikūnaitė, 
Vida Beleckaitytė, Rasa Potriū-
tė, Lina Viržintaitė, Kimberly 
Ealiot). Jos apie Raudonkepu
raitės pagrobimą papasakojo 
Princui (Aušrai Jasaitytei), ku
ris vilką nušovė ir Raudonke
puraitę išlaisvino ir po to suren
gė Raudonkepuraitės garbei 
pokylį, kuriame, greta peteliš
kių bei laumių dalyvavo ir kitų 
panašių pasakų "herojai": Pele-

burtinink&s Rotbartas (Lina 
Meilytė) savo kerais valdė gul
bių būrį ir jųjų karalienę Odettę 
(Linda Balčiūnaitė) ir princą 
Zigfridą (Dalia Polikaitytė), 
kurio nuviliojunui nuo Odettės 
jis panaudojo savo dukterį Odilę 
(Viktoriją Meilytė). Labai dar
nų porinio šokio derinį parodė 
Odettė ir Princas Zigfridas (abi 
šokėjos mokosi nuo 1973 metų). 
Ilgų katučių susilaukė "Ketu-

jrios gulbės" (Rimutė Pol&ai-
•tytė, Vida IBrazaitytė, Aušrinė 
'Mikutaitytė ir Karina Schik-
schnus). Tai buvo tikrai labai 
darniai ir melodingai atliktas 
"grupinis" gulbių šokis. Sekan
ti grupė buvo "Penkios gulbės" 
(Audra Avižienytė, Hona Vai-

. čiulytė, Jūra Avižienytė, Audrė 
nė (Kar. Schikschnus) su Prhi-'Budrytė ir Aušra Jasaitytė). 
cu Fortune (Vida Brazaitytė), pasj^į j ^ gekė "eilinės" gulbės 
Pelenės pamotė (Audra Avižie- Į ^ ^ Bartkutė, Lydi ja Viržin-
nytė), pastarosios dvi dukterys j ^ ^ ^ viržintaitė, Kimber-
(Jūra Avižienytė ir Dona Vai-Į ly E Į ^ Ingrida Mikūnaitė, Vi-
čiulytė), batuotas katinas (Lina fc Beleckaitytė, Aldutė Nor-

raumenis pajungti muzikali- j sėkmingumą. Neabejotina, kad 
niam ritmui Šituo požiūriu čia ĮI. Veleckytė, kiekvienais ne 
kaip tik galima paminėti (alfa-j tais pateikdama vis naujus sa 

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. birželio mėn. 20 d 

betine tvarka) Lindą Balčiūnai' 
tę, Vidą Brazaitytę, Liną Meily-
tę, Viktoriją Meilytė, Aušrinę 

vo mokinių laimėjimus, moka 
savo mokiniams įskiepyti muzi
kos bei judesio ritmo nuvokimą, 

Mikutaitytė, Dalią Polikaitytę, kad šokėjos scenoje tikrai šok-' 
Rimutę Polikaitytę ir Kariną' tų, mokėtų darniu judesiu iš-
Schikechnus. Atskirai reikia | reikšti muzikos melodiją, o ne 
paminėti ir "Gulbių ežero" sce
nos pabaigoje parodytą vaizdą 
"Mirštančioji gulbė", kurio mu
ziką mokytoja pritaikė pagal 
komp. Saint-Saenso to paties 
pavadinimo kūrinį. Tą rolę la
bai grakščiai ir gyvai atliko Lin
da Balčiūnaitė. 

Žiūrovų buvo prisirinkusi be
veik pilna salė ir tai ne vien tik 
pasirodymo dalyvių tėvų, arti
mųjų, bet ir šiaip jaunimo me-

tryptų, vaikštinėtų ar tik be-' 
giotų scenoje. Tai rišasi ir su Į 
mokytojos režisoriniais gabu-: 
maia. Mokydama visų pirma 
klasikinio baleto technikos, ji 
net labai greitai savo mokines 
priveda prie "šokio ant pirštų 
galų" ir drauge moko jas taupiai 
naudoti savo jėgas. 

Mokyklos metų užbaigimas 
tai visų pirma, mokinių ir tik 
mokinių pasirodymas. I Velec-

itiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiniittiimimi 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Sterec ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas. 
MIGLINAS TV 

2346 W. 69 St, teL 776-1486 
llllllllllllllllllllillllllllllllll 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. '«? 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tetof . — WĄ MĮSJ 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Meilytė) ir juodas katinas 
(Aušrinė Mikutaitytė), mėlyna 
paukštė (Viktorija Meilytė) ir 
Princesė Floriną (Linda Balčiū
naitė). Taip pat buvo ir Prin-

kutė, Sherri Petramala, Vilija 
Meilytė, Gailė Sabaliauskaitė, 
Sabina Markvaldaitė). Atskirą 
grupę sudarė "peteliškės" (Ju
lytė Plačaitė, Vida Gaišutytė, 

ninių pasirodymų mėgėjų, kurie i kytė to metodo laikosi nuosek-
plojimais. tvirtino pasirodymo liai. J 

= M4« W 
filllllllllllllllllllllllllltllltllllllllllll! 

Street — Tai. BE 7-1941 = 
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nios, naujokės ( tik pirmus me
tus esančios mokykloje, būda
mos tarp 4y2 ir 101 metų am-

cesė Aurora (Dalia Polikaitytė) K^gtina Jakštytė, Christine 
šokusi drauge su " atgijusiu" i schonauer, Tina Avila, Rasa Ka-
vilku (Audrė Budrytė). Labai j gperavi&ūtė, Krista šflimaitytė 
lengvai šoko Pelenė su Princu i r ^g^ Brooks), kurių septy-
Fortune. Labai vykusiai šoko 
ir vaidino abudu katinai. Jiems 
muzikos melodija buvo paimta 
iš kito baleto muzikos, įjungiant į iiaxaL 

net "pasauliniai žinomą" kačių j yisų to pasirodymo dalyvių 
ariją "Miau-miau". Labai gerai baleto mokymosi laikas jvai-
šoko mėlyna paukštė ir ypač ^ g . pa8kiros šokėjos rolės at-
Princesė Floriną. Apskritai vi- j luomas nėra aritmetinė išdava 
sa ši baleto scena buvo kruopš- m e t ų skaičiaus išbūtų toje mo
čiai parengta ir atlikta. Joje, tykioje. Tai nulemia ne vien 
kiekviena šokėja, atlikdama sa-j y^ geriau ar blogiau išmoktos 
vo indivklualę rolę, vykusiai ją | baleto deivės Terpstchoros meno 
suderino su kitų judesniais ir su- technikos "paslaptys", bet ir 
darė spalvingą vaizdą. įgimti savumai, o ypač individu-

Antroje baleto scenoje Cai- j alus muzikos takto pajutimas 
kovskio 'Gulbių ežere", piktasis' ir sugebėjimas šokėjos kūno 

Kanadoje, Edmonte birželio 6 dieną mirė 
mūsų mylimas dėdė 

A.f A. 
JUOZAS DAVYDENAS 

Giliausią užuojautą reiškiame jo sūnui, mūsų 
pusbroliui DR. PROF. JUOZUI DAVYDfcNUL pusse-
seriai DAINAI DAVYDfiNATTEL, netekus mylimo tė
velio. 

Esame sykiu su Jumis maldoje. 

LEONAS IR MARIJA VIRBICKAI 

PAUL IR ALEKSANDRA MORIARTY 

PETRAS IR JADVYGA SAPRAI 

VLADAS IR HELENA DAUSOS 

ALEKSANDRUI KASNICKUI 
mirus, su juo paskutinį kartą atsisveikinti bei pasimelsti, atsilankė 
daug jo draugų, bičiulių, pažįstamų. Karstą papuose gėlės, jo išsi
skyrimą palydėjo šv. MiSių aukos ir aukos įvairioms organizaci
joms. Visiems reiškiame nuoširdžią padėką. Dėkojame jo artimiems 
draugams -grabneSiams, atsisveikinimo metu kalbėjusiems: St Va-
nagūnui, Adolfui Švažui, Kazimierui Pociui, brolėnui Mariui Kas-
niūnui. koplyčioje jį aplankusiems kunigams bei vienuoliams už jų 
maldas, Kan. Vaclovui Zakarauskui už gilių minčių pamokslą, solis
tei Prudencijai Bičkienei, į kapus palydėjusiam Kun. Juozevičiui, 
ir paskutinį atsisveikinimo žodį, savo poezija papuoštą, tariusiam 
Viktorui Simaičiui. 

Prašome ir toliau a. t a. Aleksandrą prisiminti savo maldose, 

žmona Stase, sunūs Alfredas, broHs Vytautą* sa setam. 

A.fA. 
Teis. PETRUI LINKUI mirus, 

žmonai Jonei, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžia užuojautą reiškiame. 

LIETUVIŲ TEISININKŲ DRAUGIJA 
CMoago 

A. A. 
SESUO BL CELITA, SSC 

AKTOI3TE1TE DOWEXKO 
Mūsų mylima SeselS mirS Moti

niško Namo infirmarijoj 1981 m. 
bit-želio 18-tą diena. 

Velione buvo duktė Juozapo 
ir Viktorijos (Dauginavičiūtes) Do-
weikių. 

Į vienuolyną įstojo IA Visų Šven
tų parap., Roeeland, IlIinoU. Vie-
nuoyne išgyveno 49 metus. 

Paliko nuliūdime Sv. Kazimiero 
Seseris, savo sesutę Joanna Jus-
kevice, svainį Ted. brolį Stanley 
Dowelko, brolienę Ritą. ir J>u šei
mas, taipgi kitus gimines, moki
nius ir pažįstamus. 

VelionS bus nulydėta į koplyčia 
antradienį, birž. 23 d., 7 vai. vak. 

Laidotuves įvyks trečiad., biri. 
24 d. su gedulingomis pamaldomis, 
kurios prasidės 9:30 vai. ryto Sv. 
Kazimiero Seserų kopyčloje, 2601 
W. Marcruette Rd.. Chicago. 111. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazi
miero kapines. 

Prašome gimines. Seseles moki
nius ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse ir pasimelsti už a. a. Sese
les sielą. 

•V KAZIMIERO SESERYS 
ir 

Ooweiko felm. 
Laidot direkt Petras Bieliūnas, 

tetef. — LA 3-1572. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-174 1-2 

/A 

ADĖ 
A. f A, į 

ANELE GERKIENfi 
SUKAITYTO 

Mūsų mylima motina, uošvė ir senele mir§ 1981 m. birt. 13 d. ir 
buvo palaidota birt. 17 d. Sv. Kazimiero liet kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiem*, kurie suteikė jai paskutini patar
navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui, kuris atlaike gedulingas 
pamaldas už jos sielą ir palydėjo velionę į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė Sv. Mišias už jos sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pareiSkė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame R.K.M. Sąjungos 20-tos kuopos narėms už atsilan
kymą koplyčioje ir dalyvavimą laidotuvėse. 

Dėkojame preL D. Mozeriui ir kun. F. Kereiliui už maktas ko
plyčioje. 

Dėkojame Mary Kinčius už giesmes bažnyčioje. 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 

neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame grabneSiams ir laidotuvių direktoriui Petrui Bieliū

nui už malonų patarnavimą. 
Visiems, visiems nuoširdus ačiū. 

Nuliūdę: Sunos, duktė, atarėtos, tentas, anūkai n> 

A. + A. 
ADOLFAS G. VAINAUSKAS 

Gyveno Berkeley, Illinois. 
Mirė birželio 18 d., 1981 m., sulaukęs 69 metų amžiau*. 
Gimė Latvijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jane (Petraška), duktė Vida, 

žentas Richard Van Note, sesuo Vanda Dagys, kiti gimines, drau
gai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Hennessy - Bruno koplyčioje, 5903 Burr Oak 
Avenue, Berkely, Illinois. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 20 dieną. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į S t John Chrysostom parap. bažnyčią, 
Belhrood, Illinois, kurtoje {vyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Queen of Keaven kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame ' 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįstamas 

Nuliūdę: Zasona. duktė Ir * a 

Laidotuvių direkt Hennessy • Bruno — Tel. 544-0100. 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME % 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Ch ic jgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



__*-
DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. birželio mėn. 20 d. 

X Dail. Jurgis DaugvŪa, ku
rio dekoratyviniai darbai puo
šia žymiausią Chicagoje preky
bos namą "Water Tower", dabar 
savo darbais papuošė Stankūnų 
Pines restoraną, kuris, ryšium 

y A m Ir Stealey Bndrys, R u 
čine, Wis., pratęsdami "Draugo" 
prenumeratą, pridėjo ir 25 doL 
auką. A. ir S. Budrius skelbia
me garbės prenumeratoriais, o 
už betų visko laikraščio vertini
mą labai dėkojame. 

x Petras Vyšniauskas, Cle-

X Mokytoja ir skautininke 
Ona Sifiūiuenė, suprasdama lie
tuvių kalbos svarbą jaunimo 
lietuviškumo išlaikymui, iš ku
klių pensininkės sutaupų pasky 

su rengiama Lietuvos dukterų I veland, Oh., atsiuntė 7 dol. dien-
Beverly Shores seniūnijos ge- ! raščio paramai. Stasys Grišma-

nauskas — 3 dol. P o 2 dol . : 
Pranas Gylys, Martin Rakaus
kas, Eva Kavai ir Kazys Šiau
dinis. Ačiū. 

gužine, bus oficialiai atidarytas 
liepos 5 d. 

x Chicagos skautininkių drau
govė paskyrė 100 dol. LSS ruo-

uką LSS ruošiamo I šiamo Lituanistikos seminaro i x Genovaitė Viskantas, Grand 
li tuanistikos seminaro skautų skautų vadovams reikalui. I š , Blanc, Mich., su prenumera tos 
vadovams vieno dalyvio kursų ; s i o s sumos buvo nupirkta 
išlaidoms apmokėti. 

X Muz. Aloyzas Jurgutis bir
želio 9 d. gavo Amerikos pilie
tybę, š i diena taip pat sutapo 
su jo gimtadieniu. Abiem pro
gomis jį pasveikino Valdas 
Adamkus, JAV Gamtos apsau
gos direktorius. 

X Pefcer Cibulskis, Mr. and 
Mrs. Walter Cibulskis, gyv. 
3640 So. Marshfied, sūnus, buvo 
išrinktas "Pasižymėjusiu fizi
kos studentu" Whitney M. 
Young Magnet aukšt. mokyklo
je. Petrui Cibulskiui buvo įteik
tas pažymėjimas Amerikos Fi
zikos mokytojų draugijos vy
resniųjų susirinkime birželio 10 
d. Fizikos mokytojų draugija, įs-1 
teigta prieš 50 metų, skatina la- j 
biau studijuoti gamtos mokslus į 
ir matematiką. P. Cibulskis nue 
rudens pradeda fizikos studijas 
IIT. 

X Rima (Briedytė) ir dr . l i 
nas Sidriai susilaukė sūnelio 
Rimo. [Naujagimiu džiaugiasi 
sesutė Lina. seneliai Birutė ir 
inž. Juozas Briedžiai, dr. Giedrė 
ir dr. Rimvydas Sidriai. Jaunie
ji Sidriai yra labai aktyvūs lie
tuviškoje veikloje ir liepos mė
nesi grįžta j Chieagą iš Flori
dos, kur dr. Linas Sidrys spe
cializavosi. 

20 i mokesčiu atsiuntė ir 30 dol. au-
egzempborių neseniai iš spaudos J ką lietuviško dienraščio stipri

nimui. Genovaitę Viskantą 
skelbiame garbės prenumerato-

išėjusios Algio Norvilos 'T>vi-
kalbiškumas: Palaima ar P ra 
keikimas". Knygos b u s įteiktos 
kursų dalyviams, o likusi pini
gų suma — kursų vadovybei 
išlaidų sumažinimui. 

x Komos ir Leono Dambraus-

IŠ ARTI IR TOLI 

re, o už paramą nuoširdžiai dė
kojame. 

X Jurgis Bauža, anksčiau gy
venęs Port Orange, Fla. , vėl su
grįžo į namus — Davison, Mich. 

Šeši solistai, dainuoja "I Lituani" operoje pakviesti rugpiūčio 12 d. Guber
natoriaus dienai j gubernatūros rūmus Springfielde duoti koncertą. Nuo
traukoje iš kaires: Lt. gubem. Davė O'Neil, jo pirmoji asistentė Dorothy 
Miaso ir sol. Algis Grigas. 

jame. 

'•• ku namuose ilgesnį laigą gyve- j Pakeisdamas adresą, pridėjo ir 
! no dvi iš Vokietijos atvykusios, | 5 dol. auką. Nuoširdžiai dėko-
; pagal studentų pasikeitimo pro-
j gramą gimnazijos mokinės. Kri- i 
; stina ir Daiva Dambrauskaitės. 
kurios lanko lituanistinę mo- j 
kyklą, atvykdamos į Chieagą i? j 
Beverly Shores, šią vasarą pra-

j leis jaunimo stovyklose. Jos 
J taip pat planuoja vykti į Vokie
t i j ą . 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
TRADICINE LIETUVIŲ 

DIENOS GEGUŽINE 

Tradicinė Lietuvių dienos ge
gužinė jau beveik čia. Birželio 

vinti karštą vasaros dieną. Be 
virtuvės ir maisto gegužinės ne
būtų, šiais metais maistą pa
rūpins ir tvarkys Cicero ir Mel-

] rose Parko apylinkės su pagal 
X Dominikas Ei tmanas, Chi-

cago. UI., V. Cimbalienė, H o t 
springs, Ark., M. Ancerys, Chi- Į 28 d. Ottawa Woods parke ^ | i , 7 į Y ^ | 7 j į l l i t ' n ^ l ^ \ ^ , ^ m m 7 ^ ^ i M ^ w 

ii atsiuntė po 5 dol. lem Ave. ir Joliet Road) nnk- : , - „ . u„„.ai;0 Ae&mc tnniia. L,« n , 0 ; f l „ ;« ^ u . ; ^ ^ 17^1,;^;;, 

ARGENTINOJE 
— Teofilė ViršiteJtė - Vaniū-

nienė - Guda, mirė balandžio 2 
dč Berisso mieste. Palaidota 
Berisso kapinėse. 

— Marcelė Sutkutė - Pacie-
nė, 72 metų amžiaus, mirė sau
sio 27 d. Palaidota Chacarita 
kapinėse. 

— Povilas Žukas, 68 metų am
žiaus, mirė 16. IV. 1981 m. Ve
lionis buvo ilgametis C. Riva-
davia miesto gyventojas, jo šei
ma priklausė Sarmiento koloni
jos pirmiesiems gyventojams. 
kur jis ir jgimė. Mirė Buenos 
Aires mieste, sekančią dieną 
parvežtas ir iškilmingai palai
dotas su reuginėm apeigom C. 
Rivadavia mieste, Cementerio 
Oeste. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a Stasys eižauskas mi

rė Sydnėjuje. 
— A. a. Stepas Drungilas 

mirė gegužės 20 d., širdies 
smūgio ištiktas. Buvo gimęs 
1919 m. Kretingos apskrityje. 

VOKIETIJOJE 
— Negausus hiutenfekliečia 

būrelis susirinko su gimnazijos 
mokiniais į kapus palaidoti sep
tynioliktojo lietuvio a. a. Sta
sio Leščiukaičio. Velionis ilgą 
laiką darbavosi švecingeno 
darbo kuopose, vėliau sirgo 
Vyslocho ligoninėje, paskiau
siai, kun. V. Šarkos rūpesčiu pa
imtas iš ligoninės, dirbo prie 
Hamburgo. Leščiukaitis, buvęs 
inžinierius architektas, kari
ninkas, per savo 67 amžiaus me
tus sutaupė gana žymią sumą 
pinigų, kuriuos bandė testamen
tu palikti Vasario 16 gimnazi
jai. Ją velionis puikiai pažino 
ir pamilo, besidarbuodamas 
Švecingene, iš kur nuolat at
vykdavo į gimnaziją su dovano
mis ar raumenų bei mašinų jėga 
jai kaip nors palengvinti gyve
nimą. 

cago, HL, visi atsiuntė po „ 
iž kalėdines korteles ir kalendo- j sis gausi lietuvių minia. Čia jau 

X A. a Vytautas Nakas, jau
nas miręs muzikas, jau 1970 
m. buvo išvertęs į anglų kalba 
Ponchiellio "I Lituani" libretą, 
studijuodamas Indianos valst. 

rių. Nuoširdus ačiū. 

x Kęstutis Miklius, Oak 
Lawn, 111., A. Liškūnas, Chica
go, 111., aplankė "Draugą" ir 
:sigijo naujausių leidinių. 

x S. Barnius ir R. Matonšenė, 

ir pereitais metais buvo suruoš
t a Lietuvių dienų gegužinė. Vi- Į 
dūrio Vakarų apygardos valdy- j 
ba sparčiai dirba su visomis! 
apylinkėmis, ruošdama šį didelį j 

puikūs: kugelis, dešros, kopus- j vo pasienio policijoje. Vokiečių 
tai ir daržovės. Vaikams bus; okupacijos metais buvo suimtas 
pardavinėjamos ir dešrelės su, ir kalintas koncentracijos sto-
visokiais priedais. vykioje. Australijoje buvo ak-

Kas, nuo mažiausio vaiko iki \ tyvus llietuviškoje veikloje, va-
žilo senuko, nemėgsta bandyti į dovavo Sale lietuvių seniūnijai, 
savo laimę loterijoje arba laimės \ Laidotuvių metu šv. Mišias Sa-

įvykį. Aptart i darbo a h — ' r „ f c l J j , - A i š k u _ k a d visus i les katedroje aukojo kun. Pra -
j apylinkių atstovai susirinko s u : t r a u k i a į d o m i a i s u s t a t y t o s pre-Į nas Dauknys. Palaidotas vietos 

:ikagiškiai, "Drauge"' nusipir- Į apygardos valdyba pirm. Kazio, m i j o s fc f a n t a i Loteriją suruoš- į kapinėse. 
universitete Bloomington muzi- ko naujausių leidinių ir plokšte-; Laukaičio namuose birželio 10 
kologiją ir dainavimą. J is no
rėjo, ruošdamasis magistro 
laipsniui, išpopoiliarinti ne tik 
"I Lituani", bet ir savo diplo
miniam darbui pasirinkdamas 
V. Karnavičiaus "Gražinos" ope
rą, š is jo darbas buvo išspaus
dintas "Lituanus" žurnale. 

d. Buvo gražu matyti daug ats-1 
rų iš visų apylinkių ir stebė

ti, kaip gražiai ir sklandžiai vi-

X CJevekuido skaufcinlrikin 
draugovė paskyrė 110 dol. į LSS 

! : tuviŲ Skautu Sąjungos ruošiamą Lituanistikos semina
rą skautų vadovams vykstan
čios klevelandietės sesės išlai
doms apmokėti. 

X Jadvyga PupeBenė, St. 
Petersburg Beach, Fla., hetuvių 
organizacijų darbuotoja, yra 

X Ištraukas iš Balio Sruogos Į atvykusi ilgesniam laikui pas 
dramų "Radvila Perkūnas", "Ka-! savo dukterį Laimą Jurkūnienę, 
zimieras Sapiega". "Apyaušrio Bervvyn, UI. Ta proga su dukra 
dalia" ir kitų perteiks aktoriai; aplankė "Draugą", pasidalino 

1981 m. srrvažftavimo biuletenį ir 
dalyvavimo "LSS vadovybės rin
kimuose registracijos lapus bus 
galima gauti Jaunimo centre 
š. m. birželio 24 d. tarp 7-9 vai. 
v-v. 

ių už didesnes sumas. 

x 
Cal., mūsų bendradarbis, pra- \ ll> k a i p ? r a ž l a l i r sklandžiai vi- į v i e n a a p y l i n k ė n e g a l i surinkti | mi organizaciniai paruošiami ;i 
tęsdamas prenumeratą, atsiuntė ^S^F ^ ^ i Pakankamai fantų. Prašome į darbai, 
ir 15 dol. auką lietuviško dien
raščio paramai. Labai ačiū. 

X Kalifornijos Lietuviu Ra
dijo klubo valdyba atsiuntė 10 
dol. auką su laiškučiu: "...val
dyba, suprasdama nelengvą lie
tuviškos spaudos ekonominę pa
dėtį, nutarė bent simboliškai 
atsilygint: mūsų... rengto radijo 
valandėlės baliaus pranešimus 
talpinusiems laikraščiams, kurių 
vienu buvo ir Jūsų redaguoja
mas "Draugas". Pasirašė VI. 
Bakūnas, K. L. Radijo klubo 
valdybos vardu. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Birželio 20 d. 

1789 m. prasidėjo prancūzu, 
revoliucija. 

1837 m. karalienė Viktorija 
perėmė Didž. Britanijos sostą 
iš savo dėdės William IV. 

1898 m. JAV užėmė Guam 
salą per Ispanijos-Ajmerikos 
karą. 

1971 m. sovietų erdvių moks
lininkas Anatoly Fedoseyev ga
vo leidimą, likti Britanijoje, kuo-ti ir pravesti ta i didelis darbas, i _ Australijos lietuviai spor 

^ . ,šį organizavimo darbą apsiėmė tininkai jau ruošiasi išvykti į i met pasitraukė iš savo delega-
Petras Indreika, Pacifica, j *°VJįQ^ I ! ! S 3 ? 2 J B 2 ^ L ! M a n 5 u e t t e P a r k o apylinkė, bet i Ameriką 1983 metais. Atlieka- j cijos Paryžiaus aviacijos pa
mušų bendradarbis, pra-

Planuojama ne t iktai 
tikslui. j v i s u apylinkių padėti Marąuette į dalyvauti sporto žaidynėse, bet 

Jau nuo pereitų metų nutar- į Parko darbininkams! Kiekvie-. ir aplankyti žymesnes JAV ir 
ta, kad vėl bus naudojama bi- na apylinkė turi surinkti kiek i Kanados vietas. Iš viso vyks 
lietukų sistema, kai žmonės nori gali fantų. Juos prašome pri- 100 sportininkų. 

odoje. 
1977 m. Menachem Begin t a 

po Izraelio ministru pirmininku. 

šio sekmadienio popietėje Lie- į įvairiais įspūdžiais apie lietuvių 
veiklą ir įteikė didesnę auką 
dienraščio paramai. Nuoširdus 

tuvių Tautiniuose namuose. 

JAV LB Vidurio Vakarų X 
apygardos ruošiamoj Chicagos acm. 
Lietuvių Dienos gegužinėje lo
teriją tvarkys Marąuette Parko 
valdyba, vadovaujama pirm. B. 
Vindašienės. Apygardos valdy-
ba prašo paaukoti fantų tai lo
terijai ir juos pristatyti p. Kos
tui ir Onai Juškaieiams, 7005 
S. Catifornia A v. (tel. 436-6641) 
tarp 6 ir 9:30 vai. vak. Gegu
žinė įvyks birželio 28 d., Otta-
wa Woods Parke, Joliet Road ir 
Harlem Avenue. (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-

X Kazys Motuš», Los Ange
les, Cal., Konstancija Gudaitis, 
Chicago, BĮ., I rena Morkūnas, 
Toronto, Ont., Kanada, P r a n a s 
Joga, Akron, Ohio, Aloyzas 

x Kviečiame dalyvauti links-1 Sirutis, San ta Monica, Cal., visi 
moj gegužinėj birželio 2 1 d,\ atsiuntė po 10 dol. aukų įvairio-
sekmadienį L. Vyčių salėj ir mis progomis. Nuoširdžiai dė-
sodely, 2455 W. 47 S t Darbš-1 kojame. 
čios ponios čia vaišins gardžiu 
maistu, gerą nuotaiką žadins; 
baras, o šokiams gros B. Pakš
to orkestras. Visus kviečia ren
gėja — L B Brighton Parko val
dyba. Pradžia 12 v a i (pr.) . 

x Cicero Medžiotoju-Žuvauto-
ju klubo bičiuliai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti birželio 27 

pirkti maisto arba gėrimų, j s ta tyt i i Margučio raštinę 
Toks metodas lengviausias ir, Marąuette Road, a r b a jeigu 
sklandžiausiai pavyksta. Bilie- j t ikrai negalite ten atvežti, gali-
tukus per gegužinę pardavinės j ma gegužinės rytą į Ottawa 
apygardos valdybos narys, Ro- i "VVoods nuvežti. Dar kar tą nuo-
mualdas Nemickas, su žmona, širdžiai prašome visų padėti pa-
Jie atvyks net iš tolimos East j rūpinti fantų gegužinei 
Chicagos. Taip pat prie bilietu- Į Vidurio Vakarų Apygardos 
kų pardavinėjimo dirbs Brigh- Į valdyba dirba sunkiai per visus 

metus, remdama kultūrinę veik
la lietuvių gyvenime. Dėl to yra 

ton Parko apylinkės narys Si-j 
mas Jokūbaitis. Baro reikalus! 
tvarkys Lemonto apylinkė, ku-J labai svarbu, kad šiais metais 
rios nariai ir praėjusiais metais j Lietuvių diena gerai pavyktų, 
energingai tvarkė gėrimų par- j Cia proga visiems lietuviams 
davimą. Vaikams bus atskirai | pabendrauti ir padraugauti, ir 
pardavinėjami gėrimai, ir taip [ pelnas parems kultūrinę vaiklą 
pat ledai, kad galėtų atsigai-1 ir darbus. 

CHICAGOS ŽINIOS 

SKOLOS duodamos mažais mė- d., šeštadienį, Joninių gegužinė-
ceginiais įmokėjimais :r priei- j je, Kubo šaudykloje, prie An-
am>i« nuošimčiais. Kreipkitės J tioch, EI., (Deep Lake Road ir 
Mutual Federal Savings, 2212 
Weit Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

x Tragiškųjų Birželio dienu 
msnėjim** Lemonto apylinkėje 
įvyks šį sekmadienį, birželio 21 

Route 173). Pradžia 2 vai. < 
popiet. Pelnas skiriamas pa
remti lietuviškoms mokykloms. I 

(pr-). 
x Akiniai siuntimai } l ie tu- į 

vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
popiet De Andreas Optical Studio 2437 V2 W. I i - j 

koplyčioje. Po šv. Mišių PLB thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
valdybos vicepirmininko Vacio- Chicago, 111. 60629. Telef. — 
vo Kleizos žodis. Maloniai kvie 
čiame visuomene dalyvauti. 

(pr.). 
y \ \plon f^vdvrijoH krautuvė

je parduodama 14 ir 18 karatų 
auksiniai ir deimantiniai papuo
šalai, sužieduotuvių ir vedybiniai 
žiedai už 30*^ nuol. Yra dide
lis pasirinkimas kristalo, ginta
ro, porcelano, Hummel, Dresden 
ir Tiadro figūrėlių ir įvairių ki 

778-6766. (sk.) 

x Baltic Monumentą. Ine-, 
2621 W. 71 S t TeL 476-2882. 
Atdara kiekvieną dieną nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. vak. Antrad. 
ir sekmad uždaryta. (sk.) 

X Atostogų seaoms Gtntaro 
vasarvietėje ant Michigan eže
ro kranto, Union Pier jan pra
sidėjo. Kviečiame atvykti ir 

tų dovanų visokioms progoms. į pasidžiaugti visais vasaros ma
lonumais. Dėl informacijų ir re
zervacijų skambint tel. 616 — 
469-3298. arba rašyti adr.: 
Gintaras Resort, 15860 Lake 

£av Dalia ir Romas Daukšai 
maloniai jums patarnaus. Pensi
ninkams duodama 10rr nuolaida-
Adr.: 4248 Archer Ave. (tarp 
Sacramento ir Whipple St.) . 
T«L %-? 7-6969. 

Shore Road, I'nion Pier, Michi-
(sk.). (sk.) tgan. 49129 

X Ona Yaskūnas, Chicago, 
111., Ona Ivaškienė, So. Boston, 
Mass., atsiuntė po 10 dol. aukų 
dienraščio stiprinimui. Nuošir
dus ačiū. 

X Bronius Gnrėnas, savinin
kas Shore Acres Resort , Hay-
ward, Wis., atsiuntė 10 dol. au
ką ir laiškutyje pasidžiaugė, 
kad "Draugą" vėl gaunąs regu
liariai. Maloni žinia, nes daug 
skaitytojų skundžiasi blogu 
pašto patarnavimu. B. Gurėnui 
už auką ir gražų laiškutį tar ia
me ačiū. 

X Robertas j MbigėJa, Cecilija 
Janušauskas. Antanina Rač
kauskas, visi čikagiškiai, Pe t r a s 
Brizgys, Hickory Hills, 331., pra
tęsdami prenumeratas, a ts iuntė 
po 10 dol. aukų. š i rdingai dė
kojame. 

X Frai tk Butvinas iš Chica-
j gos atsiuntė prenumeratos mo
kestį už visus metus su laišku-

!čiu: "Prašau man siuntinėti 
1 'Draugą', nors jau esu 83 metų 
! amžiaus, ligonis, be t be lietuviš-
1 ko laikraščio sunku gyventL 
I Esu naujas prenumeratorius 

. . . rašau dar savo ranka". Lin
kime sveikatos. 

x •Icnn.s Kapočius. Juno 
Beach. F l a , užsisakė plokštelę 
'Pavasaris", pridėjo 10 dol. au

ką ir palinkėjo sėkmės. Nuošir
dus ačiū už paramą ir linkėji
mus. 

KARD. CODY IJGONINfiJE 

Kardinolas Cody buvo nuvy-; 

TIRS LAIDOTUVES 

Chicagos miesto vadovybė 
kęs į ligoninę kur buvo gydo-1 nusprendė ištirti laidotuvių di-
mas nuo cukrinės ir sklerotinio į rektorių patarnavimus, kad ga

lėtų išrauti paktnaudojimą ir 
žmonių skriaudas. Apie tai bu
vo plačiai rašyta spaudoje. 

svei-širdies sutrikimo, bet jo 
kata nėra bloga, i r jis ryžosi 
šeštadienį, birželio 2 0 d., aukoti 
šv. Mišias invalidams Šv. Var
do katedroje. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

'M-mriH!ji!iimiiiiiiuiiiiimi:Hinimiui 
Advokatas 

GINTARAS P. ČZPENAS 
Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v . 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-516S 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, ID. 60829 

iiiiiitiifiitiuutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 

ŠEIMOS DRAMA 

K & C TUOK POINTEVG 
TUCK POINTINO & MASONRT 

SAND BI.ASTINO 
Building Cleaning, Chimney Repairs 

Mason Repairs. GIaas Block Work 
Pully Insured, Free Estimatea 

3015 W. Addison 463-7459 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chloago, IffiDoiB 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

D E - F E N C E S A L E S 
Opens The Gate Of Savlngs. 

Spectallzingr ln chain link, custom 
wood, ornamentai aluminum and 

all vinyl systema 
Commercial, Residential, Industrial. 

Free Estimates 349-1373 

viiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii 

Murphy's Party Rentai 
Showers, Weddings 

JAUNIMO GAUJOS 
Buvęs Chicagos jaunimo gau

jos narys paliudijo, kad per ke-
Šeimos drama-komedlja "The I lerius paskutinius metus penkio-

House guest". kurią parašė; se valstijose, jų tarpe ir Illinois, 
Alan Gross. s ta toma Perfor- į jaunimo gaujos paaugo iš 8,000 į Banąuet and Catering Supplies 
mance teatre, 1225 W. Belmont j iki 16,000. Gaujos atlieka įsi- j S Ilk W. 95th Tel. $23-1810 
Ave., Chiacgoje. Patyrę akto- i laužimus, apiplėšimus, žudy- j millllllllinilllllllimillllllllinilinilinmi 
riai vaizduoja verslininką ir jo • mus, narkotikų vartojimą ir | 3sssxzssaiasssa!ssBSBs&&aaaagssxa 
dailią žmoną, pas kuriuos at- į platinimą. Pasinaudojant tais CAPITOL ALARM SYSTEMS 
vyksta mokslo drangas — liau- i duomeninus, sustiprinama kova Alzrms designed for your personai 
j - J -v • i. • •_«. ~~x needs and budget. 
dies dailininkas ir gitaristas. pnes gaujas. 

For Free Estimates call 
JIM at 725-0206. 

K O R B I L A S , I N C . 
Illgh quality tuckpolntlng achleved 
with 20 years eotperience. Caulklnr, 
brickvuork, chimney repalrs. ho* A 

shingle roofing. F R E E ESTIMATES. 
889-1165 725-0282 

CinCAGO MAINTENANCE AND 
CLEANING COMPANY 

Commerclal, Residential. In*i29irtfti. 
Interior, ETterior. Spray Palntin*. 
Dry Wall. Wallpaper. Bonded and 
inaured. F ree Estimates. 

Tet 2C7-M64 521» W. CuUom 

Muz A. J'ir-;. 
•>roga 

sveikina in?.. Vildas Adamkus Am^/ikos pilietybes į^iRiji-

BURGLER ALARMS 
SnyS ELECTR1CAL PROTECTION 

SERVICE 
HOME - BUSINESS 

Inst Uation, Maintenance. Service 
16122 Wolcott, Martenam — 3M-OC80 

DENGIAME IR TAISOME 
VXSŲ RtŠIU STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

Trį.: 434-9656 a r t a 737-1717 

ACTTVE PORCELAIN REFINISHERS 
Bathtubs, Kitchen Sinks, Face Bowls 

— Expertry Refinished — 
Residential, Commercial. Free Estim's 
87S-29B8 A C1-SJM, 74< E. 7*h St 

Vasarotojų Dėmesiui! 
ATOSTOGAUJANT CAPE COD, 

MASSACHUSETTS, 
prašome apsistoti mOsų motelyje: 

SPRING H H X MOTOR 
LODGE 

351 Route 0 A 
East Sanchrich, MA 02537 

TeL 617—888-1406 
VYTAS Ir AUGĘ RASTONIAI 

mo m 
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