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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Vembutai (Viešvienų apyl., 
Telšių raj.). 1981 m. rugsėjo 4 
d. rytą žmonės vietoj kry
žiaus, čia stovėjusio jau ne 
vieną dešimtmetį, rado tik 
skylę. Tikintieji skaudžiai 
pergyvena dėl šios ateistinių 
chuliganų piktadarybės. Kry
žius buvo tikinčiųjų lanko
mas, prižiūrimas ir puošia
mas. 

Lieplaukė (Telšių raj.). 1981 
m. spalio 30 d. aplink koply
tėlę, stovinčią prie Delpšos 
sodybos Lieplaukės centre, 
vaikštinėjo du milicininkai ir 
du skrybėliuoti ponai. Žmonės 
susirūpinę kalbėjo: „Tikriau
sia nugriaus gražiąją koply
tėlę". Ir iš tiesų, sekančią 
naktį dingo koplytėlės figūrė
lės, vitražai bei papuošimai. 

bažnyčią. Nusikaltėliai įsibro
vė per aukštutini bažnyčios 
langą ir pavogė visą garso 
stiprinimo aparatūrą. 

Šilalė. 1981 m. spalio 14 d. 
pas rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotoją 
buvo iškviesti Šilalės bažny
tinio komiteto nariai: Juozas 
Štembergas, Julijonas Auž-
bikavičius ir Jonas Masiduns-
kas. P. Baguška jiems perskai
tė r a š t ą , kur iame buvo 
rašoma, kad teks uždaryti 
Šilalės bažnyčią, jei nesutvar
kys Šilalės vikaro kun. Vytau
to Skipario. J. Štembergas ir 
J. Aužbikavičius po šituo 
raštu pasirašė, o J . Masiduns-
kas pasirašyti griežtai atsi
sakė, motyvuodamas tuo, kad 
kun. Vyt. Skiparis nemoko 
žmonių nieko blogo, nekursto 
jų, bet viešai sako tiesą iš 
sakyklos. 

Laukuva (Šilalės raj.). 1981 
m. rugpiūčio 23 d. naktį buvo 
įsilaužta į Laukuvos bažny
čią. Nusikal tėl ia i i š laužė 
metal inį t abernakul į su 
laužtuvu, išnešė komuninę, o 
Švenčiausią Sakramentą išpy
lė an t altoriaus. 

Palanga. 1981 m. rugpiūčio 
23 d. naktį apiplėšė Palangos 

Šiauliai. 1981 m. rugsėjo 2 d. 
Pramonės įmonių bei įstaigų 
partinių vadovų susirinkime 
Šiaulių m. partijos pirmasis 
sekre to r ius J . L u k a u s k a s 
pareiškė, kad gana taikstytis 
su davatkomis, nepaisyti Vati
kano kalbų, reikia duoti įsaky
mą nugriauti Kryžių kalną... 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
J a u n i m a s už t a i k ą 

D a u g i a u negu d e š i m t 
tūkstančių Italijos Katalikų 
Akcijos jaunimo gegužės 8-9 
dienomis susirinko Romoje 
apsvarstyti priemonėm, kurio
mis katalikiškasis jaunimas 
g a l ė t ų p a d ė t i į t v i r t i n t i 
pasaulyje pastovią taiką. 
Katalikų Akcijos pirmininkas 
pažymėjo, kad šiuo sąskry
džiu italų katalikiškasis jauni
mas trokšta taip pa t išreikšti 
savo solidarumą taikos išsiil
gusiom tautom, ypač tom, ku
rios yra karinių konfliktų 

tiesioginiai paliestos, kurios 
yra tapusios neteisingumo 
aukomis. 

Te resė apie g inklus 
Žmonių meilės apaštale ir 

Nobelio Taikos premijos 
laureatė motina Teresė iš 
Kalkutos paragino pasaulio 
valstybes uždrausti ir panai
kinti visus branduolinius 
ginklus, kurie sukelia tarptau
tiniuose santykiuose baimę ir 
nepasitikėjimą. Kalbėdama 
spaudos konferencijoje Japoni
jos sostinėje, motina Teresė 
pažymėjo, kad branduoliniai 
ginklai yra priemonė sunaikin
ti pasaulio vargstančiuosius, 
panašiai kaip abortu yra 
naikinama negimusi gyvybė. 

T a i k o s akci ja 
Argentinos vyskupai kreipė

si į Didžiosios Britanijos 
katalikus vyskupus, kvies
dami juos įsijungti į bendrą ak
ciją už kilusio konflikto Falk
lando saių klausimu taikingą 
sprendimą. Kvietimu apsau
goti taiką Argentinos ir Didžio
sios Britanijos vyskupai 
šiomis dienomis a t sk i ra i 
pakartotinai kreipėsi į atitin
kamų kraštų vyriausybes ir į 
tikinčiuosius. Westminsterio 
a rk ivyskupas ka rd ino la s 
Hume ragino melstis, kad 

Komunistų blokas 
vilioja Argentiną 

Maskva už kviečius siūlo ginklų 

Pamokslininkas baptistų pastorius Billy Gra
nam (dešinėje) iš Maskvos per Paryžių atvyko į 
Londoną. Nuotraukoje jis matomas rusų orto
doksų Maskvos cerkvėje su religinių darbuotojų 
konferencijos dalyviais. Graham pareiškė 
Paryžiuje, kad sovietų valdžia religijos nevaržo, 

Popiežių puolė 
Lefevro pasekėjas 

Tai reformos priešų demonstracija 
Lisabona. — Popiežius Jo- toriai — integristai. Jie jaučia-

nas Paulius II-sis ketvirtadie
nį aplankė 75 metų karmelite 
vienuolę seserį Lucia dos San
tos, kuri yra vienintelė likusi 
iš trijų piemenėlių, kuriems 

B u e n o s A ire s . — Ar
gentinoje Kubos ambasa
doriaus nebuvo ištisi*metai, 
tačiau tuoj po balandžio 2 d., 
kada Argentina puolė Falk-
lando salas, ambasadorius 
Emilio Aragones skubiai 
atskrido į Buenos Aires ir nuo 
to laiko beveik kasdien matosi 
su Argentinos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnais . 
„Malvinų reikalas yra Kubos 
reikalas, visos Pietinės Ameri
kos reikalas", — pasakė Kubos 
viceprezidentas Carlos Rafael 
Rodriguez, būdamas Prancūzi
joje. J i s pridėjo, kad Kuba yra 
pasirengusi teikti Argentinai 
visą paramą, įskaitant karinę 
medžiagą. 

Kubos ambasadoriaus ir ki
tų pareigūnų draugiškus 
pareiškimus tuoj iškelia 
Argentinos spauda, pabrėž
dama Kubos draugystę ir soli
darumą. Manoma, kad jei 
Argentina nutartų prašyti 
sovietų ginklų, jie geriausiai 
pasiektų Argentiną iš Kubos, 
kuri būtų lyg urmininkas, 
prekių sandėliuoto jas i r 
skirstytojas. Toks Argentinos 
ginklavimas būtų priimti-

T, . , „ nesnis jos kaimynams Pietų 
— Prezidentas Reaganas va- ^ e r i k o j e 

kar l ankės i^enoje Pennsy 1- N o r 8 j ^ ^ g ^ vyriausybė 

— - - - SusMnkusLs kaimynus pre'zt ^ t J ^ S L k ° m ^ Z m u i 

si susirinkimo nuskriaustoji H ^ + Q O , .0^™ .„L™ Jl,L pnešišką politiką, santykiai su 
grupė. Integristų vadas Lilio 
arkivyskupas M. Lefevras at 

tų Sąjunga mielai ieško tokių 
mainų ir siūlo savo karinę 
medžiagą labai palankiomis 
sąlygomis. Iki Falklandų kri
zės Argentina daug mieliau 
pirko ginklus iš Vakarų Eu
ropos, Izraelio ir JAV, tačiau 
Europos paskelbtos ekono
minės sankc i jos i r J A V 
parama Britanijai gali pakeis
ti Argentinos planus. Sovie
tams tokia prekyba būtų labai 
naudinga, nes jai trūksta 
užsienio valiutos pirkti javus iš 
K a n a d o s , A m e r i k o s a r 
Australijos. J i gautų kviečius, 
jautieną iš Argant inos už savo 
karinių fabrikų, kurie ir taip 
dirba pilnu tempu, gaminius. 

ten tūkstančiai bažnyčių atviros, bažnyčios visiš
kai laisvos, nes joms vyriausybė nevadovauja, 
kaip Anglijos bažnyčioje, kuriai vadovauja 
karalienė, pasakė Graham. Jis pridėjo, kad jis 
tikisi sugrįžti į Sovietų Sąjungą ir sakyti 
pamokslus „nuo Sibiro iki Juodųjų jūrų". 

TRUMPAI 
I * VISUR 

dentas ragino spausti savo Kuba buvo'neblogi. Argentina 
Jie 

šiame sunkiame laikotarpyje 
atsakingi asmenys paliudytų 
savo gerą valią, apsaugodami 
taiką ir teising. mą, atsižvel
giant į tarptautinės teisės 
dėsnius ir į tautinius intere
sus. Visa turi būti daroma, 
pažymėjo kardinolas, kad būtų 
išvengta kraujo praliejimo, 
nekaltų žmonių gyvybės aukų. 
Panašiu kvietimu už taiką į 
Anglijos tikinčiuosius taip pat 
kreipėsi Anglikonų Bažnyčios 
primas arkivyskupas Runcie. 

Žodis policijai 
Apie kiekvieno krikščionio 

pareigą liudyti Jėzaus Kris
taus Evangeliją savo kasdie
ninio gyvenimo aplinkoje 
kalbėjo Jonas Paulius II 
grupei Airijos policijos parei
gūnų, kurie su savo šeimomis 
yra atvykę į Romą. Grupė airių 
maldininkų, kurią sudaro apie 
tūkstant is asmenų, dalyvavo 
popiežiaus aukojamose šv. 
Mišiose prie Lourdo grotos 
Vatikano soduose. Krikščio
nys, — kalbėjo šv. Mišių metu 
Jonas Paulius II, — Evange
liją turi skelbti ne tik bažny
čiose, bet ir namų židiniuose, 
visur skleisdami Jėzaus Kris
taus prisikėlimo šviesą ir 
palaimą... 

Sv. T ė v a s — skautams 
S k a u t ų organizaci ja — 

skautizmas — yra sunkiai 
pasiekiamų dorybių mokykla. 
Šią mokyklą pasirenka tik tie, 
kurie sugeba atsižadėti pato
gumų, kurie vietoj bespalvio, 
neprasmingo gyvenimo, suge
b a p a s i r i n k t i g r i e ž t o , 
sudrausminto gyvenimo būdą, 
s ekdami J ė z a u s Kr i s t aus 
pavyzdį: jo heroizmą ir šven
tumą. Taip kalbėjo popiežius 
Jonas Paulius II, audiencijoje 
priimdamas Italijos Katalikų 
Skautų organizacijos gene
ralinės Tarybos 250 narių 

Fatimoje 1917 m. pasirodė 
Mergelė Marija. Prie toje vieto
je pastatytos koplyčios popie
žius laikė t r i s va l andas 
užtrukusias šv. Mišias, kurio-

- " a a S t ^ r f 8 t K b T ž e t e k a d j l t ; 1973 metais atšaukė Amerikos 
virai kaltino popiežių Paulių j?*iT* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ valstybių organizacijos Kubai 

sybės ekonominę programą. n a s kelbta blokada ir sankci-
- Apie 6,000 Varšuvos p a s k e l b t a 

Vl-tąjį nukrypimais, beveik 
herezijomis, suokalbiu su 
komunistais . Kar tą arki
vyskupas pasakė, kad po 
Vatikano II-jo susirinkimo 
„Bažnyčia pasidarė panaši į 

se dalyvavo pusė milijono neištikimą žmoną, kuri gimdo 
tikinčiųjų. i š s i g i m ė l i u s " . V i e n a m e 

Portugalijos policija apkal- Šveicarijos vienuolyne arki-
tino 32 metų amžiaus katali- vyskupas atidarė savo kunigų 
kų kunigą Fernandez Krohn seminariją. Jis nepripažįsta 
pasikėsinimu prieš popiežiaus susirinkimo patvirtintų litur-
gyvybę. J i s kunigu buvo gijos pakeitimų, pamaldas 
pašventintas nepaklusnaus demonstratyviai laiko kaip 
arkivyskupo Marcei Lefevre. prieš susirinkimą, ir visą laiką 
Te i s ingumo m i n i s t e r i j a grasina atsiskirsiąs nuo Vati-
paskelbė, jog incidentas buvo kano. 
izoliuotas įvykis, jo motyvai — Arkivyskupas Lefevras yra 
religiniai nesutarimai. kraštutinis integristas. Kiek 

Popiežius Jonas Paulius II- nuosaikesni y ra Italijos 
sis, kalbėdamas portugališ- vyskupai, kurie nepritaria 
kai, atsakė į Portugalijos Kurijos sutarptaut inimui , 
prezidento Antonio Ramalho vyskupų skyrimo tvarkos 
Eanes sveikinimą, pagyrė pakeitimui. Integristai turi 
portugalų tautą, kuri esanti šalininkų taip pat Ispanijoje, 
darbšti, kantri, sąžininga ir Portugalijoje, Vakarų Vokie-
dosni. Tai kankinių, šventųjų tijoje. 
žemė, heroiškų Dievo Žodžio 
skelbėjų žemė, pasakė popie
žius. Jis aplankė Lisabonoje 
Santa Antonio da Se bažny
čią. Šv. A n t a n a s gimė 
Portugalijoje, nors jis daugiau 
žinomas kaip Italijos miesto 
Paduos šventasis 

Prezidento kalba 
spaudos atstovams 

universiteto studentų tyliai 
demonstravo savo aikštėje. 
Demonstracijos įvyko ir ki
tose aukštosiose mokyklose. 

— Prezidentas Reaganas 
planuoja ateinantį mėn. susi
tikti su Izraelio premjeru Begi
nu Jungtinėse Tautose. 

— Olandijos karalienė tarė
si su politinių partijų vadais. 
Vyriausybė pas i t raukė ir 
tenka ieškoti naujos koali
cijos. Rugsėjo mėn. numatomi 
naujo parlamento rinkimai. 

— Sovietų erdvėlaivis paki
lo į orbitą, kur susitiks su 
neseniai iškelta nauja erdvės 
stotimi. Birželio mėn. numa
tomas bendras sovietų — 
prancūzų erdvės skridimas. 

— Jugoslavi jos angl ių 
kasykloje sprogimas užmušė 
39 darbininkus, 8 sužeidė. 

— Gvatemaloje komunisti
niai teroristai užėmė Brazi
lijos ambasadą ir laiko įkai
tais 7 diplomatus. 

Argentina laukia 
britų puolimo 

L o n d o n a s . — Britanijos 
W a s h i n g t o n a s . — 

Šiemet Prezidentas Reaganas savo 
sueina 750 metų nuo Antano spaudos konferencijoje pareis- premjerė Tbatcher pasakė 
paskelbimo šventuoju. Po- kė viltį, kad sovietai greit parlamente kad ji ieško taikin-

sutiks derėtis dėl branduo- go Falklando salų sprendimo, 
linės ginkluotės apribojimo, tačiau neparduos britų intere-
Prezidentas jau pavedęs sų. 
sekretoriui Haigusi ieškoti Argentinoje slaptai lankėsi 
susitikimų su Maskvos vyriau- Vernon Walters, specialus 
sybe. Prezidento nuomone, prezidento Reagano pasiunti-
sovietų vyriausybė ir žmonės nys, buvęs CIA agentūros vice-
supranta, kaip svarbu išveng- direktorius. Apie jo vizitą 
ti branduolinio karo. Jis Argent inos valdžia nieko 
tačiau nemato jokio praktiško neskelbia. Buenos Aires sklin-
reikalo skelbti, kad Amerika da gandai, kad Britanija 

tugalų policija apkal t ino niekad nepanaudos branduolį- p a s i r e n g u s i pu l t i s a l a s 
pasikėsinimu popiežių nužudy- nių ginklų pirmoji. Europoje pirmadienį, jei iki to laiko 

Amerikos atominiai ginklai nebus diplomatinio spren-
yra vienintelė atgrasinanti dimo. 
nuo sovietų puolimo jėga. Ji -
sudaro pusiausvyrą masinei r e iškė, kad jis parašė laišką 
sovietų paprastųjų ginklų p r e z . Brežnevui ir tikisi dar 
persvarai. šiais metais su juo susitikti ir 

Prezidentas Reaganas pa- susitarti dėl ginklų. 

piežius a t s k i r a i p a g y r ė 
Portugalijos pranciškonus, 
misijonierius, kurie skleidė 
Evangeliją Pietų Amerikoj, 
Afrikoj, Azijoj. 

Fatimoje privažiavo popie
žiaus vizito proga tiek žmonių, 
kad visi pastatai pilni, žmonės 
gyvena palapinėse, atvirame 
lauke. 

Jaunas kunigas, kurį por-

ti, Portugalijoje jau yra maty
tas valstybinėje televizijoje, 
kur jis pasisakė esąs Vatika
no Antrojo Susirinkimo 
priešas. Tarp įvairių grupių 
katalikų Bažnyčioje pagar
sėjo vadinamieji kontesta-

jas. Argentina suteikė Kubai 2 
bil. dol. prekybos kreditų ir 
daugiausia eksportuodavo į 
Kubą savo gaminamus auto
mobilius ir sunkvežimius. Dar 
prieš dvi savaites Argentinos 
Fordas išsiuntė į Kubą 50 savo 
bendrovės gamintų sunkve
žimių. 

Gegužės 12 d. Centrinės 
Ž v a l g y b o s a g e n t ū r o s 
vicedirektorius admirolas Bob-
by Inman pasakė senato 
investigacijų pakomitetyje, jog 
Falklando salų konfliktas gali 
palikti vieną padarinį, — tai 
Argentinos mėsos ir javų 
pardavimą už sovietų gamy
bos ginklus. Jo žiniomis, Sovie-

Išskirtos šeimos 
kovoja už teises 

Washingtonas . — Rusas 
profesorius Edward Lozanski, 
d ė s t a n t i s W a s h i n g t o n o 
amerikiečių universitete, 
paprašė Prancūzijos respub
likos prezidentą užtarti jo 
žmoną Tatianą Lozanską, 
kurią šiomis dienomis sovie
tinė milicija persekioja Mask
voje. Tatiana Lozanską yra 
narė Maskvoje įsisteigusios 
vadinamos „išskirtų šeimų" 
grupės, kurią sudaro jauni 
vedę Sovietų Sąjungos pilie
čiai, negaunantys leidimo 
išvykti į užsienį pas savo 
žmonas arba vyrus. Lozanską 
buvo suimta tuo metu, kai šios 
grupės nariai ruošėsi Mask
voje surengti spaudos konfe
renciją. Ji pati jau penkerius 
metus laukia leidimo išvykti 
pas savo vyrą į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Ta i 
i š s k i r t ų še imų g r u p e i 
priklauso ir Marija Jurgu-
tienė. 

Grupė pasmerkė 
popiežiaus puolime 
Ženeva . — Katal ikų judėji

mo pr ieš V a t i k a n o II-jo 
s u s i r i n k i m o n u t a r i m u s 
s e m i n a r i j a Š v e i c a r i j o j e 
pasmerkė pasikėsinimą prieš 
popiežių Joną Paulių II-jį. 
Seminarijos pareiškime sako
ma, kad užpuolimu apkal
tintas kunigas Fernandez 
buvo įšventintas kunigu 1978 
m., tačiau jis buvo paša l in tas 
iš arkivyskupo Lefebvre judėji
mo praėjusį sausio mėn., nes 
jis atsisakė pripažint i Popie
žių Bažnyčios galva. 

Demonstracijos ir 
streikai Lenkijoje 
V a r š u v a . — Lenkijos riau

šių milicija ketvirtadienį turė
jo daug darbo 13-koje Lenki
jos mies tų . D i d ž i a u s i a s 
susikirtimas įvyko Krokuvoje, 
kur, minėdami karinio stovio 
penkių m ė n e s i ų sukak t į , 
demonstravo 10,000 „Soli
darumo" šalininkų. Daugelyje 
įmonių ir mokyklų įvyko 
simbolinis 15 minučių strei
kas. Varšuvoje buvo sustabdy
ti autobusai ir automobiliai 
užkimšo gatvių eismą. 

Gdanske ir Krokuvoje mi
licija puolė minią ašar inėmis 
dujomis, vandens čiurkšlėmis, 
lazdomis. Buvo daug suimtų ir 
sužeistų. 

Washingtone vyriausybė 
paskelbė, jog ištremiami du 
Lenkijos ambasados diploma
tai: mokslinių reikalų atašė 
Andrzej Koroscik ir politinių 
reikalų kar in inkas M. Woz-
niak. Valstybės departamen
tas pripažino, kad jie ištremia
mi atsi lyginant už dviejų 
amerikiečių diplomatų ištrėmi
mą iš Varšuvos. Departa
mentas paskelbė, kad suspen
duojami visi moksliniai ryšiai 
su Lenkija. Nutraukiamos 
žemės ūkio, sveikatos, ener
gijos r e ika lų p r o g r a m o s , 
pasikeitimai vizitais. 

K A L E N D O R I U S 

Gegužės 15 d.: Torkvatas , 
Sofija, Gaižutis, J aunu tė . 

Gegužės 16 d.: J o n a s 
Nepom., Vaid imantas , Inga. 

Gegužės 17 d.: Paskal is , 
Bazilė, Mindaugas, Gaila. 

Gegužės 18 d.: J o n a s I Pop., 
Julita, Erdvilas, Ryte. 

— Nikaragva skelbia, kad 
jos kareiviai nušovė 10 revo
liucijos priešų, iš kurių atimta 
daug ginklų. 

Saulė 
8:02. 

teka 5:32, leidžiasi 

O R A S 

Saulėta, tempera tūra dieną 
85 1., naktį 70 1. 
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GRAŽUOLIAI KILMINGIEJI 

* 

Varžybos 
ka ra l i aus sostui 

Skoningas ir nuo laiko 
neatsiliekąs apsirengimas yra 
žmogaus tvarkingumo ženk
las. Tą patį galima pasakyti 
apie ištaikingesnius namus. 
Dar vertingesnis yra geras 
asmens laikymasis visuo
menės tarpe. 

Tačiau tvarkingumas kar
tais laužomas ir laukan šluo
jamas rūbo, namų ar išdidumo 
vardan. 

Išsipuoškime, švieskime, 
a t s t o v a u k i m e v ė l i a u s i a s 
madas, bet saugokime likusį 
dolerį, kaip savo galvą. 
Išrikiuokime namuose moder
niausius baldus, atsilankiu
siam akis iš nuostabos užtem-
dykime, bet neduokime Balfui, 
jokioms Bendruomenėms, 
nesių8kime vaikų į katalikų 
mokyklas , kuriose veltui 
priešpiečių nedalina. Įsėskime 
automobilin, kuriame taip 
viskas automatizuota, jog net 
pečius pakaso, nelemtam 
niežuliui įsimetus, bet niekur 
nevažiuokime, kad neapdul
kėtų. Tobulai vykdykime duotą 
pažadą namuose sėdėti. O 
šiam nutarimui turime svarbų 
pagrindą. Nueisi, pirmoje eilė
je pristigs vietos, kris presti
žas. Sutiksi jaunystės pažįsta
mą, suduos ranka nugaron, 
sušuks, „Kaip, Jonai, gyveni", 
o tas pažįstamas gal tik 
mechanikas, ką tada apie tave 
pasakys šitai matę ir girdėję? 
Be to, rodysiesi žmonėse, prikiš 
smalsuolis arčiau akis ir paste
bės, kad spuogelis skruoste 
veržiasi. Ne, tikrai ne. Norint 
garbingai atrodyti, sėdėkime 
namuose, su liaudimi nesimai-
šydami. Tik jei retos, didelės 
šventės rengėjai asmeniškai 
pakvies, bus užtikrinta viena 
iš pirmųjų vietų. Sėdėsi tarp 
sau lygių, nuo minios toli 
atskirtas, gal net atsistoti 
paprašys ir paplos, o žmonės 
šnibždės, — įvykis nusisekė, 
nes ir tasai didvyris (gal toji 
d i d v y r ė , čia s k r i a u d o s 
nesiekiam nei vienai lyčiai) 
atsilankė. Tai šitaip geras var
das žibės visuomenės akyse, 
lyg žvaigždė biaurią naktį, 
netyčiomis tarp debesų atsivė-
rusiame plyšy įstrigusi. 

O gal būtų naudinga, jei tose 
žmonių šnibždose pridėtų: 
„matai, kaip ateitininkas iški
lo?" Net organizacijai susi
krautų naudos. 

Žalinga ši nuvirusių putų 
nauda! 

Tegerbia darbštų ateitinin
ką, tarp žmonių esantį, su jais 
triūsiantį ir apsipykstantį, kad 
pastangos būtų visuomenei 
naudingesnės, atraitotų ranko
vių ir susitaršiusių plaukų 
ateitininką, nespėjusį susišu
kuoti, minioje esantį ir su ja 

besirūpinantį, šventės sėkmei 
bes iaukojant į , bet ne ja 
pasinaudojant}, mėgstamą už 
išmintį, bet r=c už pasipūtimą. 
Jei toks asmuo turi pinigų 
geriems baldams ir brangiam 
automobiliui, jei nepristinga 
pajamų, la iko ir skonio 
tvarkingai apsirengti, dar ge
riau ir mieliau. 

Ateitininkas pirmiausia yra 
visuomenininkas, paskiausia 
— dvarininkas. Jei kada 
reprezentacijai prireiktų kara
liaus, kaip Anglijoje įprasta, jį 
gautume nesamdę, net varžy
tynes reikėtų skelbti, kas 
daugiau primokės už leidimą 
aukščiau pasėdėti. 

Senovė t r auk i a 
. Kai šian kraštan iš laivų 
rengėsi Dievo malonėmis 
apdovanotieji DP stovyklų 
žmogeliai, kai apsižvalgė ir 
truputį pamatė, didžiai nuste
bo. Jų broliai lietuviai, Ameri
kon anksčiau atvykę, skirstėsi 
klasėmis. Nei advokatas, nei 
gydytojas, nei kunigas, nei 
graborius su liaudimi nesitry-
nė. Jie sutūpdavo tik garbin
gose vietose. Nors apsipykę, 
bet ankštai susispaudę, kad 
visiems užtektų suolo, tėkš-
davo aukas po 5 dol. ir, progra
mai baigiantis, bet dar visai 
nepasibaigus, vorele ištrauk
davo. Tegul plebėjai linksmi
nasi vieni, o jie, atskirai 
susimetę, atskirai paūžaus. 
Tada manėme: štai kodėl 
išeivija sunyko, nes savas bijo 
savo, o mes, stovyklose drauge 
iš virtuvių skardinėlėse sriube
lę nešiojęsi, niekados, niekados 
taip nesielgsime. Vienybėje 
galybė! 

Atėjo kiti laikai. Garbės 
stalai gal retesni ir mažesni, 
bet salėse žmonių dar mažiau. 
Tie, kurie laivus prisimena, 
pasirodo. Bet jų vaikai, nuo 
tėvų prakaito šlapiais dole
riais pro mokyklas pračiuožę, 
kažkur įstrigo, bet jų vaikai
čiai, taip pat jau subrendę, 
tarsi žemės gilumon įsmuko. 

Neprapuolė nei vaikai, nei 
v a i k a i č i a i . T a č i a u j i e , 
p r o f e s i o n a l a i , a t s k i r a i 
s u s i r e n k a , k v i e t i m u s 
išsiuntinėję, kad pašalietis 
neužkliūtų. Senieji graboriai 
su advokatais po 5 dolerius 
atkišdavo, šie net kelių centų 
nesukrapšto. O tie vaikai, o tie 
vaikaičiai prisimena esą lietu
viais, kilmės nesigina, tik 
diferenci j uo j asi. 

K i l m i n g i e j i g r a ž u o l i a i 
renkasi atskirai. Išsipuošę 
žmoniškai ir nežmoniškai, 
giriasi ir pučiasi vienas prieš 
kitą, — esą turtingi ir ap
sukrūs, galingi ir svarbūs. Ten 
ir buvę ateitininkai stypso, 
kaip išnykti baigią Lietuvos 
gandrai, ir jie gagena apie 

J a u n i m o s ta la s Los A n g e l e s v i s u o t i n a m e ateiti
n inkų susir inkime. Iš k.: V. Po l ika i ty tė , L. 

P o l i k a i t i s , G. G r u š a s — s t u d e n t ų pirm., M. Palu
b i n s k a i t ė ir G. P a l u b i n s k a i t ė — m o k s l e i v i ų pirm. 

savo plačią įtaką, kol niekas 
nepaprašo, kad galią, įtaką, 
svarbumą panaudotų kokia
me nors visuomeniniame 
reikale padėti. 

Negaila, negaila šių suėjimų, 
juk gal ten turima bendrų 
reikalų, tik gaila, kad jų svorio 
nejaučia lietuviškoji visuome
nė. Kur jaus, — apsižvalgysi 
tarp išrinktųjų ir nustebsi. 
Veidai niekados ir niekur 
nematyti, lyg iš gelmių iškilę. 

Ar jauną inteligentiją 
patraukė senovė, kai iš Atlan
to į Amerikos krantus įsikabi
nę tėvai su seneliais stebėjosi 
lietuvių išeivijos klasėmis? 

Sava mintis 
J o k i a a t s k i r a g r u p ė 

nesudaro visuomenės. Nors 
neįmanoma kiekvienam ar
timai bendrauti su visais, 
tačiau svečiavimasis tik arti
mųjų tarpe nelaikomas visuo
meniškumu. Ryšys su atsisky
rėliais yra labai reikšmingas, 
tik jo tikslas — ne pačiam 
paskęsti tarp užsisklendusių-
jų, bet atsargiai juos artinti 
prie visuomenės. Yra žmonių, 
kurių dvasinė struktūra nepa
kelia maišymosi masėse, ir 
uždarumas jiems yra normali 
sveiko stovio aplinka. Bet šie 
savo būviu nesididžiuoja, skir
tingesnių nesmerkia, visuo
menei padeda savais keliais. 
Nemalonus yra atsiskyrėliš
k u m a s dėl m a d o s , kur 
pagrindiniai skliautai remiasi 
išdidumo pamatais. Po šiais 
skliautais a te i t in inkams 
njolatos apsigyventi netinka. 
Mes nesidomime elitu, dirbti
nai sukurtu, mes siekiame 
prasmės aukštumų. 

Visuoneniškumo principą 
tiksliai nusakyti yra sunku. 
Tačiau nei miegas, nei pūtima
sis, nei slėpimasis jo nesuda
ro. Kiekvienas visuomenišku
mą gali t i k p a t s sau 
išsiaiškinti. Sava mintis visa
da padės, savo rimta mintis, 
nepaisant pašalinių įtakų, yra 
geriausias raktas. 

V.S. 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
ARTĖJA 

Chicagos ateitininkų šeimos 
šventė šįmet įvyks per 
Sekmines, gegužės 30 d. Ateiti
ninkų namuose Lemonte. Šioje 
šventėje sus i t inka visa 
ateitininkų šeima: jaunučiai, 
jauniai, moksleiviai, studen
tai ir sendraugiai. Šventė 
prasidės šv. Mišiomis 11 vai. 
r., kurias atnašaus ir pamoks
lą sakys „Ateities" redakto
rius kun. dr. Kęstutis Trima
kas. Šventės programoje savo 

kūrybą skaitys poetas Bernar
das Brazdžionis, o iš jo eilė
raščių sukurtas dainas padai
nuos stud Darius Polikaitis. 
Pasirodys ir jaunučių būrelis 
su nuotaikingom dainom. 
Šeimininkės paruoš šiltus 
pietus, bet dėl to labai svarbu 
žinoti, kiek žmonių pietų pa
geidauja. Rengėjai prašo jau 
dabar paskambinti Marytei 
Salikiienei 737-1258 a rba Mil
dai Tamulienei 246-5390 ir 
savo šeimai pietus rezervuoti 
(skambinti po 6 v.v.). Šilti ' 
pietūs suaugusiems po 5 dol., o 
vaikams po 2.50 dol. Prašome 
pietus rezervuoti iki sekmadie
nio, gegužės 23 d. Šventės 
ruošimu rūpinasi Chicagos 
sendraugiai ateitininkai, o joje 
da lyvaut i kvieč iami visi 
Chicagos ateitininkai, nuo 
pačių jauniausiųjų iki pačių 
vyriausiųjų. 

J A U N Ų J Ų 
A T E I T I N I N K U 

S Ą J U N G O S 
SKYDELIS 

Pranešama, kad JAS nariai 
ir kandidatai jau gali įsigyti 
naują medžiaginį skydelį, 
kuris yra dalis išeiginės 
uniformos. Skydelis y ra balto 
dugno, auksiniais kraštais , 
kaip ir pats sąjungos ženkle
lis. Centre yra penkialiežuvė 
liepsna, primenanti penkis 
ateitininkų principus ir jaunų
jų užsidegimą savo idealams. 
Liepsnos yra geltonos, žalios, 
raudonos spalvos, primenan
čios jaunųjų lietuviškumą, o 
skydelio viršuje yra Jaunųjų 
Ateitininkų sąjungos inicialai 
— JAS . Viršuje, kairėje pusėje 
yra kryžius, simbolizuojąs 
mūsų svarbiausią principą. 

Skydelis prisiuvamas kairė
je švarko pusėje an t kišenės. 
Skydelį užsakyti pas Gražiną 
Kriaučiūnienę, 1816 Tecum-
seh River Drive, Lansing, 
Michigan 48906. Vieno sky
delio kaina yra 3 dol. su 
persiuntimu. 

ŠIO SEKMADIENIO 
KULTŪRINĖ 
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Sv. Miš ios Part izano D a u m a n t o kuopos š e i m o s 
Lemonte . 

šventėje g e g u ž ė s 2 d. Ateit ininkų namuose , 

Nuotr. A. Liaugaudo. 

Sį sekmadienį, gegužės 16 
d., Atei t ininkų n a m u o s e 
Lemonte įvyks k u l t ū r i n ė 
popietė. Popietės metu Arvy
das Tamulis pasidalins savo 
įspūdžiais iš kelionės į Lietu
vą. J o pokalbis bus gausiai 
iliustruotas skaidrėmis. Kultū
rinė popietė prasideda 3 vai. 
p.p. Ją ruošia Ch icagos 
sendraugiai ateitininkai ir 
kviečia visus, kurie domisi 
dabartine Lietuvos padėtimi 
— ir patys jaunieji galės 
džiaugtis Lietuvos vaizdais. 
Kviečiame į A te i t i n inkų 
namus šį sekmadienį 3 vai. 
p.p. 

MOKSLEIVIAI ! 
Norintieji vykti į MAS CV 

ruošiamą vasaros stovyklą 
Dainavoje, prašomi įsidėmėti: 

Stovykla vyks nuo birželio 
20 d. iki liepos 4 d. Registruo
tis iki birželio 5 d. pas Daivą 
Barškėtytę, 6640 S. Talman, 
Chicago, IL 60629 arba Vilių 
Dundzilą, 6443 Clerendon Hills 
Rd., Apt. 210-J, Clarendon 
Hills, IL 60514, tel. 312-986-
9068. 

Šeštadienį, gegužės 22 d., 
nuo 2 iki 4 vai. p.p. Jaunimo 
c e n t r e v y k s s v e i k a t o s 
p a t i k r i n i m a s . Kartu bus 
galima užsiregistruoti kelio
nei a u t o b u s u . T u r i n t i e j i 
klausimų skambinkite, bet 
kuriam MAS CV nariui. Iki 
pasimatymo stovykloje! 

Daiva 

S T O V Y K L A U T O J Ų 
D Ė M E S I U I 

Į moksleivių ir jaunučių 
ateitininkų stovyklas Daina
voje vykstantieji chicagiečiai 
kelionei autobusu registruo
jasi pas Vilių Dundzilą, 6443 
Clarendon Hills Rd. Apt. 210-
J, Clarendon Hills, IL 60514, 
tel. (312)986-9068. Registruoja-
masi iki birželio 10 d. įmokant 
10 d o l . n e g r ą ž i n a m ą 
registracijos mokestį. Auto
buso pilna kaina (30 dol., įskai
tant registracijos mokestį, jei 
s u s i d a r y s 39 k e l e i v i a i ) , 
sumokama iki birželio 10 d. 
moksleiviams, o birželio 20 d. 
jaunučiams. Čekius rašyti: 
Lithuanian Catholic Youth 
Association „Ateitis". 

Moksleiviai išvyksta sekma
dienį, birželio 20 d., 7:45 v.r. 
nuo Jaunimo centro ir sugrįž
ta sekmadienį, liepos 4 d., 7 
vai. vak. 

Jaunučiai išvyksta sekma
dienį, liepos 4 d., 7:45 v.r. nuo 
Jaunimo centro, o sugrįžta 
sekmadienį, liepos 18 d., 7 vai. 
vak. 

Vilius 

T A U T I N E LAIKO 
R A K E T A 

Šių metų Jaunųjų Ateitinin
kų sąjungos vasaros sto
vyklai parinkta tema, kurią 
galima aptart i trimis žo
d ž i a i s : „ T a u t i n ė l a iko 
raketa". Per dvi stovyklos 
savaites bus „žaibo greitumu" 
perbėgti visi metų mėseniai ir 
tuose mėnesiuose pasitaikan
čios lietuviškos bei religinės 
šventės, su jomis susiję papro
čiai, tradicijos. Ta proga yra 
sukurtas atit inkamas ženklas, 
simbolizuojąs gėlę su dvylika 
metų mėnesių. Gėlės viduryje 
yra stilizuotas ateitininkų 
ženklelis. Pat i gėlė kyla, auga 
iš lietuviško dirvono, lietu
viškųjų simbolizuotų Gedimi
no stulpų. Programa bus 
pateikta vaikams patraukliu, 
suprantamu būdu. Jeigu iš 
stovyklos grįžę vaikai tėvelių 
daugiau prašys papasakoti 
apie J o n i n e s , Kūčias ar 
D a r i a u s ir Girėno žygį, 
nesistebėkite. Jie apie tas ir 
kitas brangias įdomybes suži
nojo skrisdami tautinėje laiko 
raketoje Dainavoje. Stovyklos 
registracija baigiasi birželio 1 
d. Iki to laiko registruotis pas 
Gražiną Kriaučiūnienę, 1816 
Tecumseh River Drive, Lan 
sing, Michigan, 48906. 

* Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
- 4:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Pasaulį judina ne mašinos, o idėjos. 
V. Hugo 

STOVYKLAUTOJŲ 
ŽINIAI 

Neringos ateitininkų sto
vykla bus rugpjūčio 15-28 d. 
R e g i s t r a c i j o s a n k e t o s 
gaunamos pas Vilių Dundzi
lą, tel. (312)986-9068. Tuo 
pačiu telefonu galima užsisa
kyti autobusą į Dainavos 
jaunųjų ir moksleivių atei
tininkų stovyklą. 

DR. JONAS MA2E1KA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4, 

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekolog inė Chirurgija 

6449 S o . Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. o f i so HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2 4 3 4 VVest 71 st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51 st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad. 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . ofiso ir buto: OLyrapk 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. V? 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service. 885-4506 — Page #06058 

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

. DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

{staigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 iSskyrus trec". ir šešt 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA i 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Tel. REIiance 5-1811 
DR. WALTER J . KMSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt. 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak 

Treč. ir seSt. uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. ' 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
T d . 476-2112 

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

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3773 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Va! : pirm., antr ketv ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr , treč., 
ketv 10 v ryto iki 6 v. vakaro 

Tel. - 778-3400 

• 



Lietuviška parapija — 

IDEALIZMO ŽENKLAS 
--

-

-

Parapija yra religinė bend
ruomenė. Gali būti katalikų, 
protestantų ar ortodoksų, bet 
jos pagrindas dvasinis gy
venimas, santykis pagal savo 
įsitikinimus su aukščiausia 
Būtybe. Nėra parapijos be 
dvasinio vadovo — kunigo, bet 
nėra parapijos ir be pasaulie
čių, reikalingų dvasinio patar
navimo. Dėlto kiekviena para
pija tvarkosi pagal savo 
Bažnyčios nuostatus, nors jai 
leidžiama įsivesti ir nekenks
mingus, gražius ir dorus savi
tus papročius. Jau mes visi 
esame matę skirtingumų baž
nyčios vidaus tvarkoje. Bet vi
sur garbinamas Dievas — 
katalikų šv. Mišiomis, sak
r a m e n t a i s , g i e s m ė m i s , 
pamokslais, protestantų — 
savitomis pamaldomis, Šv. 
Rašto skaitymais, giedojimais 
ir panašiai. 

Ne tos skirtybės, kurias 
matome paskirose tautose ar 
skirtingų tradicijų religinėse 
bendruomenėse, sudaro para
piją. Ją sudaro žmonės, baž
nyčia, šventinti vadovai, atlie
ką tarpininkų vaidmenį tarp 
Dievo ir žmogaus. Parapija tai 
yra lyg visa Bažnyčia, tik 
siauresnės apimties savo skai
čiumi, savo patarnavimu ir sa
vo bendravimu. Ji yra reli
ginė šeima, siekianti tų pačių 
dvasinių tikslų, vieni kitiems 
padėdami, vieni kitus paska
tindami ir vieni su kitais bend
raudami. 

Yra parapijos vadovas, ku
ris atlieka sakralinę dalį, nors 
jam tenka rūpintis ir medžia
giniu parapijos išsilaikymu. 
Jo rūpesčiui priklauso pasta
tai, vargšai, mokyklos, auk
lėjimas. Tai gali atlikti ir 
pasauliečiai be kunigo, bet tai 
jau nebus parapija, nes atliks 
tik pasulines funkcijas, o ne 
sakralines. Parapija, ar ji 
yra skirta lietuviams ar ki
toms tautinėms grupėms, lai
kosi ir turi laikytis tų pačių 
pagrindinių nuostatų ir tos pa
čios religinės dvasios. Jos 
pagrindinis tikslas žmones 
religiškai atnaujinti, dvasinį 
JU gyvenimą stiprinti, sak
ramentus teikti ir amžinybėn 
tiesiausiais keliais vesti. 

Paskelbiant lietuviškų para
pijų metus, padarytas tik vie
nas žingsnis — priminimas, 
kad lietuviškos parapijos rei
kalingos. Dėl to niekas negali 
ginčytis, nes juk jos lietuviš
kam reikalui ir buvo kurtos. 
Bet jos nebuvo kurtos tik tau
tiniam reikalui, jos nebuvo tik 
tautinių tikslų, o kaip tik reli
giniam aptarnavimui sava 
kalba, saviems žmonėms 
suburti į vieną religinę bend
ruomenę, kad jie neišklystų, 
nemokėdami svetimos kalbos 
ir užmiršdami savo dvasines 
pareigas. Jos buvo kurtos 
dieviškam kultui — sava kal
ba, kiek tuo metu buvo galima 
(Mišios buvo lotyniškai), pa
dėti saviesiems išlaikyti ti
kėjimą ir išsilaikyti dva
siniam lygy, kurį veikė 
svetimos neigiamos įtakos. 
Mokyklos, draugijos, paskai
tos, laikraščiai buvo tik pr ie 
dai skleisti tikėjimui ir tauti
niam gyvenimui žadinti . 
Reikėjo ir tam pakankamai 
susipratusių žmonių, kurie pa
tys rūpintųsi tautinių gyve
nimu. 

Parapija visuomet yra 
visuotinės Bažnyčios dalelė. 
Bet Bažnyčia neneigia tauti
nių papročių, įsigyvenusių 
protingų tradicijų, juo labiau 
kalbos ir tautybės, kurios yra 

atremtos žmogiška teise kal
bėti sava kalba ir jaust i sa
vais jausmais. Tai padeda ir 
s ava parapija. J i suteikia pro
gą religiniam gyvenime iš
reikšti int imiausias mint is sa
va kalba, savu būdu ir 
savomis tradicijomis. Tai 
nepakeičia parapijos prigim
ties ir tikslų, bet tai t ik papil
do jos dvasinį lygį — tarnaut i 
visiems, būti visiems savo tau
tos ir tikėjimo broliams t a šei
ma , kuri apima visus geriau
s i u s s i e k i m u s i r v i s ą 
gyvenimą. 

Suderinti religinį gyvenimą 
ir tautiškumą nėra nei sunku, 
nei mįslinga. Šios sr i tys yra 
pačiame žmoguje ir jo troški
muose, jei tik jis nuoširdžiai iš
gyvena savo religiją ir nuošir
d ž i a i p r i s i p a ž į s t a s a v o 
tautiškumą. Šios sritys gali iš
siskirti t ik tada, kai viena ar 
ki ta dal is at i tol inama nuo 
savos sąžinės ir padaroma ne 
įsitikinimų, o papročių ženklu. 

Parapija ir parapijos bažny
čia negali būti tik tautiškumo 
auklėtoja. J i t ik turi tautiš
kumą pripažinti, kaip žmogiš
ką vertybę, kaip sielos gelmė
s e g l ū d i n č i ą s a v i t ą a r 
paveldėtą būseną, kurios ne
gali atsisakyti pats žmogus, 
negali sunaikinti nė valstybė, 
norėdama paversti jį tik ma
sės žmogumi a r svetimos tau
tybės nariu. Bet parapija gali 
turėti priemones, be išimtinai 
religinių tikslų, dar ir tau
tiniam, moksliniam, kultūri
n iam auklėjimui. Tai mokyk
los, katalikų akcija, draugijos^ 
kurios neturi tikslo griauti ti
kėjimą, bendravimas ir susi
ėjimai bendruose sambūriuo
se, kurie stiprina tiek parapinę 
bendruomenę, tiek tau t in į įsi
tikinimą. Šias priemones rei
kia palaikyti, skelbiant para-
p i j ų m e t u s . Š i o m i s 
priemonėmis reikia naudotis, 
norint parapijose išlaikyti lie
tuvišką charakterį-

Pradžioje jau sakyta, kad 
parapija nėra nei vienas kuni
gas, nei vieni parapiečiai — 
pasauliečiai, kurie sudaro 
parapiją. Parapijų nykimas 
nėra tik kunigų stoka ar nemo
kėjimas kalbos. Kalbą galima 
išmokti, jei klebonas a r para
pijos kunigas jaus , kad jis rei
kal ingas parapiečiams ta kal
b a a p t a r n a u t i . Bet kai 
]parapija pasidaro mišri, kai 
persvara net turi jau svetimos 
kalbos parapiečiai, tai para
pijos vadovas neturi pareigos 
dviem a r trim žmonėms saky
ti pamokslus, apleidžiant šim
tus kitų, reikalaujančių kitos 
kalbos. Kunigo pareiga tar
nauti savo parapiečiams jiems 
suprantama kalba ir galimais 
Evangelijos aiškinimais. 

Reikia pridėti, kad para
pijos nesukuriamos šūkiais, o 
kietu darbu ir organizuotumu. 
Parapijos ir neatnaujinamos 
tik žodžiais, bet sugebėjimu 
duoti religines tiesas supran
tama kalba ir aiškiais vaiz
dais. Kai parapiečiai a r gali
mi parapiečiai gyvena toli nuo 
parapijos ir neturi idealizmo 
savo parapiją palaikyti, tai 
jau parapija lieka tik tiems, 
kurie gyvena jos ribose ir ku
rie naudojasi religiniu patar
navimu — tarpininkavimu 
tarp Dievo ir žmogaus. Ir lie
tuviškas parapijas sugyvinti 
reikia jas organizuoti kietu 
darnu, o ne šūkiais ir ragi
nimais, kurie mokantiems vie
tos kalbą neturi jokios reikš
mės. 

Pr. Gr. 

Iš visų žemiškų gėrybių tauri 
garbė yra aukščiausia: kai jau 
kūnas pavirsta dulkėmis, didis 
vardas dar palieka. Tavo 
tikras kilnumas nemiršta, nes 
žemiškasis gyvenimas išnyks
ta, bet mirusieji gyvena visa
da. 

Fr. Schiller 

ŪKINIO GYVENIMO 
VALSTYBINĖS IR ŠEIMYNINĖS 

PERSPEKTYVOS 

Rimties valandėlei 

DIEVAS IR GAMTA 

Neskirki laiko niekam, dėl ko 
žinai, kad gailėsies; niekam, dėl 
ko negalėtumei melsti Dievą 
palaimos; niekam, apie ką 
negalėtumei ramia sąžine 
mąstyti mirties patale; niekam, 
ką darant nenorėtumei būti 
užkluptas mirties. 

R. Bazter 

Ekonominio gyvenimo žino
vai pranašavo, kad su pava
sario sugrįžimu pagyvės ir ūki
nis gyvenimas, nes, jų spėjimu, 
recesija arba atoslūgis bus jau 
praėjęs. Tačiau pasirodžiusi 
p a v a s a r i o s a u l u t ė d a r 
ne i šb l a škė nusis tovėjusių 
debesų, slegiančių ekonminį 
aktyvumą. Vis dar merdėjant 
tiek prekybai, tiek pramonei, 
atsirado kritikuojančių prezi
dento ekonominę politiką, bet 
pamiršusių, kad ūkio apmiri
mas prasidėjo ne su dabar
tinės vyriausybes atėjimu, o 
t ę s ias i jau keletą metų. 
Prezidentas R. Reagan ėmėsi 
tik griežtesnių priemonių šių 
negerovių pašalinimui. Prieš jo 
a t ė j i m ą i n f l i a c i j a b u v o 
pasiekusi 13.3%. Dabar jos 
augimas pristabdytas, nukrito 
iki 8 % ir, kaip didmenų preky
bos kainų rodiktis rodo, inflia
cija mažėja. 

Paprastai infliacija sustoja 
augusi recesijos ir depresijos 
metu, nes sumažėja produk
cija, padidėja bedarbių skai
čius, kuris dabar jau pasiekė 
8.8% dirbančiųjų skaičiaus, 
kartu sumažėja prekių apyvar
ta, nes žmonės susilaiko nuo 
nebūtinų išlaidų. Nurodoma, 
kad dabartinis recesijos perio
das užsitęsė net trejetą metų, 
skaudžiai palietęs pramonę, 
prekybą ir visą ūkinio gyve
nimo aktyvumą. 

Didžiausia kova iškilo ne dėl 
ūkio apmirimo, bet dėl pasiūly
to 1983 m. biudžeto 757,6 bil. 
dol. sumos ir numatomo 96 bil. 
dol. deficito. Pacifistus sukėlė 
ant kojų ir 221.1 bil. dol., 
numatyt i ginklavimosi reika
lams. Prezidentas turėjo prieš 
akis ūkio pulsavimo įvairius 
duomenis, kuriais remda
masis ir sudarė biudžeto 
projektą. Labai didelis defi
citas pradėjo gąsdinti, kad jis 
galįs aptemdyti tautos ūkio 
atkutimą ir atgaivinti inflia
cijos augimą. Pasigirdo balsų, 
kad reikėtų sušaukti konsti
tucijos konvenciją jos papil
d y m u i t a p r a s m e , k a d 
vyriausybė būtų priversta 
neperžengti biudžeto ribų. Min
tis p a n a š i o s konvenci jos 
sušaukimui buvo kilusi jau 
prez. J . Carterio laikais. 

Paga l paskelbtą įvairių 
valstybių vidutinį metinių 
pajamų vidurkį JAV užima 9 
vietą su 10,610 dol. Pirma vieta 

P . INDREIKA 

tos skolą padidino iki vieno 
trilijono dol., už kurią 
b a n k a m s t e n k a k a s m e t 
sumokėti 116 bil. dol. palū
kanų. Atrodo, kad kokia bebū
tų vyriausybė — demokratų ar 
respublikonų, ji niekad nesu
gebėjo išsiversti iš surenkamų 
mokesčių, kurių kiekvienam 
JAV gyventojui dabar per 
metus tenka po 3,600 dol. Dide
lis biudžeto deficitas ir vyriau
sybės pinigų skolinimasis jo 
išlyginimui kelia procentus ir 
kitoms paskoloms, tuo stab
dydamas ūkio išbridimą iš 
recesijos. Yra nusistovėjęs dės
nis, kad kuo daugiau valdžia 
surenka pinigų, tuo daugiau jų 
išleidžia, norėdama įsiteikti 
balsuotojams, kad ilgiau išsi
laikytų valdžioje. 

Prezidentas, nepaisant 
kongreso spaudimo, neatsi
sako nuo 10% mokesčių 
sumažinimo, kuris turėtų 
įsigalioti 1983 m. liepos 1 d. 
Mokesčių sumažinimas biudže
to deficitą padidins dar maž
daug 7.5 bil. dol. Savo 
nusistatymą prezidentas moty
vuoja, kad jų sumažinimas 
paskatins bankus numušti 
paskoloms palūkanas ir tuo 
būdu susidarys lengvesnės 
sąlygos kredito gavimui. Ėjo 
gandas, kad bus palietos ir 
socialinio draudimo pensijos, 
bet jos nebus paliestos, tik 
numatoma užšaldyti pragy
venimo pabrangimo pakėli
mai, apkarpyt i Medicaid, 
studentams paskolas ir kt. 

Atsiranda tvirtinančių, kad 
recesijos ir depresijos metu 
biudžeto nesubalansavimas ir 
didesnis deficitas yra kraštui 
net naudingas, nes vyriau
sybė turi Uaugiau pinigų, ku
riais gali finansuoti įvairius 
užmojus ir greičiai išvesti ūkį 

Valdiško biudžeto deficitas yra 
15%, tai mūsų šeimos jis būtų 
lygus 7,500 dol. Tokiu būdu 
šeima, kad suvestų galus su 
galais, turėjo uždirbti 57,000 
dol. N esu vedusi reikalų, ji 
pasiskolino iš banko 7,500 dol., 
mokėdama 12% palūkanų, kas 
sudaro 900 dol., o metų gale ji 
grąžino skolą bankui 8,400 dol. 
Bankas, gavęs 900 dol. palū
kanų, tuojau pakėlė vienam iš 
direktorių 900 dol. algą, kuris 
tuos pinigus investavo į namų 
pirkimą. Tokiu būdu j i s 
pagelbėjo merdėjančiai namų 
statybos pramonei. Šeima už 
paskolintus 7,500 dol. susi
gundė n u s i p i r k t i n a u j ą 
automobilį, norėdama palaiky
ti ir šią sunkiai besiverčiančią 
pramonę. Bet ji atsiminė, kad 
prezidentas yra pas iū lęs 
trečdalį biudžeto krašto apsau
gos reikalams, todėl sekdama 
prezidento pavyzdį, mūsų 
šeima nutarė vieną trečdalį 
savo pajamų, t.y. 16,666 dol., 
išleisti, kad apsisaugotų nuo 
vagių, įruošdama namuose 
moderniškas apsaugos priemo
nes, naujoje mašinoje aliarmo 
sistemą, o užpakaliniame 
kieme nuo bombų slėptuvę. Bet 
biudžete numatoma apkarpyti 
Medicaid, studentams pasko
las ir kt. Todėl, šeimos galvai 
sušaukus visų narių posėdį, 
buvo nuspręsta: sveikatos 
tikrinimą atlikti ne kasmet, bet 
kas dvejus metus, sumažinti 
vaikams, lankantiems mokyk
las, išlaidas iki minimumo ir 
neskirti nei vieno cento „karš
t i ems š u n i u k a m s " . B e t 
federaliniame biudžete numa
tytos sumos ir draugiškų kraš
tų paramai, todėl vyras, 
vadovaudamas i s žmoniš
kumu, paskyrė žmonai 25 dol., 
kad ji paaukotų Paukščių 
globos draugijai. 

Tačiau mūsų šeima susilaikė 
nuo savo sąmatos vykdymo iki 
kongresas patvirtins federali-iš sustingimo į gerąją pusę. 

O pinigų prašančių niekad nį biudžetą, nes ko gero gali 
netrūko ir netrūks: pinigus tekti atsisakyti nuo slėptuvės 
mėgsta vargšai ir turtingi, ima 
priešai ir draugai, nuo jų 
neatsisako ir žydai, todėl prezi
dentas R. Reagan yra paprašęs 
kongresą paskirti 2.5 bilijono 
dol. Izraelio valstybės para
mai, kad sustiprintų Amerikos 
politinę padėtį Viduriniuose 
rytuose, taipgi ir Egiptui — 
2.05 bil. dol. 

Tęsiant pokalbį apie biudže
tą, tenka prisiminti ir savo 
šeimos sąmatą ir labai iš tolo 

užpakaliniame 
simo. 

kieme iška-

Dievas , k a i p dvas inė , 
a n t g a m t i n ė b ū t y b ė , nėra 
pažįstamas pozityvių mokslų 
duomenimis. Pozityvūs moks
lai tyrinėja tik pojūtinį pasau
lį, tad antgamtinio negali 
pažinti. Dėlto ateistai ir teigia, 
kad jokio Dievo nėra, nes jis 
turimomis mokslo žiniomis 
n ė r a s u r a n d a m a s , pažįs
tamas . 

Tačiau yra kitas būdas, nors 
ir netiesioginis, Dievui pažin
ti, būtent protu ieškant daiktų 
priežasties. Yra juk aišku, kad 
pasaulis ir jo daiktai nėra nei 
amžini, nei patvarūs. Reiškia, 
jie savyje neturi buvimo 
priežasties. Bet jei jie yra, tai 
tą buvimą turėjo gaut i iš ko 
nors kito, kas yra už pasaulio 
ribų ir turi buvimą savyje. Tas 
kitas, kuris davė pasauliui ir 
jo daiktams buvimą, yra vadi
n a m a s Dievu. 

Yra faktas, kurį turi visi 
pripažinti, jog pasaulio visi 
daiktai, visi gyviai, išskyrus 
žmogų, yra neprotingi. Tai, ką 
vadiname gyvių protu, yra tik 
n u o s t a b u s jų p r ig imt ies 
instinktas, kurio taip pat 
gyviai neturi iš savęs. O visa
me pasaulyje ir jo santvarkoje 
pastebima nuostabi tvarka ir 
tikslingumas. Tas rodo, kad už 
pasaulio ribų turi būti protin
ga gyvybė, kuri tą tvarką įve
dė ir nustatė pasaulio daik
t ams tikslus. Tokia protinga 
būtybė ir yra Dievas. 

Yra neginčijamas faktas, 
kad visi žmonės savyje jaučia 
sąžinės balsą, liepiantį daryti 
gera ir vengti blogo, giriantį 
už padarytą gerą ir peikiantį 
už padarytą blogį. Tas rodo, 
kad yra aukštesnė būtybė, 
kuri nustatė, kaip žmogus turi 
elgtis ir kuria žmogus turi už 
savo veiksmus atsakyti . Sąži
nės balso davėjas yra pats 
Dievas. 

Sį kartą panagrinėsime 
pasaulio ir jo daiktų nepas
tovumo arba nepatvarumo 
klausimą. Nepastoviu arba 

nepatvariu vadiname tai, kas 
yra, bet ko gali ir nebūti. Tokie 
yra visi šio pasaulio daiktai ir 
pats pasaulis. 

tenka Kuweit sultonatui su 
20,250 dol., paskutinė — Bang- palyginti su valstybės biudže-
ladešui su 90 dol. asmeniui tu. Imkime pavyzdį, kurioje 

Besitęsiantis nuolatinis biu- vyras ir žmona per metus 
džeto nesubalansavimas tau- kartu uždirba 50,000 dol. 

Visi pripažįsta, kad pasau
lio, koks jis šiandien yra, kita
dos nebuvo. Gyvybė pasauly
je taip pat nėra amžina. Buvo 
laikas, kada pasaulyje gyvy
bės nebuvo. O jei šiandien ir 
pasaulis ir gyvybė jame yra, 
tai rodo jų laikinumą, nepat
varumą. 

Stebėdami pasaulio daiktus, 
nerandame niekur, kad kuris 
jų būtų amžinas. Marksistai 
ateistai teigia, kad medžiaga 
yra amžina. Bet medžiaga 
nėra protinga būtybė, kuri iš 
savęs imtų gaminti visus 
pasaulio daiktus. Kita vertus, 
nėra įrodyta, kad medžiaga 
yra amžina. Tuo tarpu mes 
galime stebėti, kaip žmogus, 
kurio nebuvo pasaulyj, atsi
randa, kiek laiko pagyvenęs 
vėl išnyksta. Tą pat galima 
pasakyti apie augalus ir apie 
gyvulius. Skirtumas tik toks, 
kad vieni gyviai ilgiau gyve
na, kiti trumpiau, bet galu
tinis visų likimas tas pats — 
išnykimas. 

• 
Bet ir negyvoji gamta nėra 

nekintama, pastovi. Mokslas 
aiškiai sako, kad žemė prieš 
milijonus ar milijardus metų 
buvo kitokia, negu šiandien. Ji 
buvo ugnies kamuolys, kur 
nebuvo jokios gyvybės. Praeis 
vėl milijonai metų, ir žemė vėl 
pasikeis, sumažėjus saulės 
šilumai, kuri taip pat pamažu 
keičiasi. Mokslininkai su 
pagrindu spėlioja, kad atei
tyje, tiesa, labai tolimoje, žemė 
sustings iš šalčio ir joje jokios 
gyvybės neliks nė ženklo. Taip 
pat mokslininkai teigia, kad 
buvo laikas, kai žemė su saule 
sudarė vieną kūną. Gali atieti 
laikas, kad žemę gali vėl prie 
savęs pritraukti saulė arba 
suardyti koks nors užklydęs 
erdvių kūnas. Taigi ir erdvių 
plotuose esančios masės, 
planetos, žvaigždės nėra 
pastovios, nekintančios. Jos 
n e t u r i s a v y j e b u v i m o 
priežasties, todėl ir keičiasi. 
Tačiau jei jos yra, turėjo tiek 
savo buvimą, tiek ir savo 
evoliuciją, keitimąsi gauti iš 
ko nors kito šalia jų. Ir pirmo
ji vystymosi, tvarkos ir buvo 
priežastis ir nesikeičianti, 
amžina Būtybė — Dievas. 

J. V. 

E. Tautkienė Brocktone prisega insignijas kpt. R. Tautkui 

Tie tikrai verti gyventi, kurie 
miršta dėl savo tėvynės. 

MacArthur 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 
VLADAS RAMOJUS 

8 
Vienu pirmųjų mano ilgų ryto ir pusdienio 

valandų pokalbininku Cicero buvo pirmam to namo 
aukšte gyvenęs Kostas Dočkus. Jis taip pat dirbo 
fabrike antrojoje pamainoje, o jo žmona Jadzė — 
pirmojoj. Tačiau su Kostu pokalbių ilgai nega
lėdavau tęsti, nes jis labai nenoriai atsitraukdavo 
nuo dienraščio „Sun-Times" skaitymo. Lyg atro
dytų, kad amerikonėjo... 

Kai po eilės metų Kostas Dočkus, jau nebe 
pirmosios jaunystės atstovas, baigė inžinerijos 
mokslus, kai savo specialybėje iškopė į neeilinę tar
nybą ir karjerą užantspaudavo eile išradimų, kartą, 
jau būriui metų nubėgus, inžinierius Kostas Dočkus 
man atvirai prasitarė: „Tu gal nesupratai, kodėl aš 
taip stropiai būdavau įsikniaubęs į „Sun-Times" 
puslapius. Juk aš, tą dienraštį atidžiai skaitydamas, 
išmokau anglų kalbos, po to galėjau studijuoti inži
neriją ir gyvenime žymiai aukščiau iškilti''. 

Tikrą tiesą pasakė bičiulis inžinierius Kostas 
Dočkus, vėliau tapęs aktyviu bendruomenininku, 
daug dirbęs ir tebedirbąs jos labui įvairiose valdy
bose, komisijose. 

Tačiau, kai aš 1967 m. spalio mėnesį pradėjau 
dirbti dienraščio „Sun-Times" spaustuvėje, dienraš
tis jau nebebuvo tas, iš kurio puslapių galėtum 
mokytis anglų kalbos. Įvedus rinkimo automatiza
ciją ir kompiuterius, dienraštyje priviso begalės klai
dų, kurių nebesuspėdavo ištaisyti žymiai padidintas 

rinkėjų ir korektorių štabas. Ir aš į tą dienraštį rinkė
ju patekau todėl, kad, kovojant su automatizacijos 
veliamomis klaidomis, reikėjo papildomo būrio naujų, 
patyrusių rinkėjų, priklausančių galingai spaustu
vininkų profesinei sąjungai. Aš į jų tarpą pakliuvau 
rekomenduojamas bei remiamas tos sąjungos nario, 
artimo bičiulio Vytauto Kasniūno. J i s mane 
rekomendavo kaip savo pusbrolį, nes abiejų nosys 
panašios... 

Kartą netrukus po to, kai iš New Yorko persikė
liau į Cicero, Aloyzas Baronas mane supažindino su 
vienu gan maloniu jaunuoliu — Algimantu Pagėgiu-
Mackum. Taip jis tada prisistatė. Buvo ką tik išlei
dęs savo pirmąjį eilėraščių rinkinėlį „Elegijos", kurį 
tuometiniam „Draugo" kultūriniam priede A. T. 
Antanaitis gerokai sumalė, ir mano naujasis bičiulis 
dėl to pergyveno. 

Algimantas priešpietėmis dažnokai ėmė lanky
tis pas mane. Jis gyveno su tėvais 14-je gatvėje medi
nio namo antram aukšte, kuriame vėliau apsigyve
no ir Aloyzas Baronas. Algimantas tuo metu nedirbo 
ir kiek pergyveno, kad esąs pašauktas į JAV 
kariuomenę, kad gali būti pasiųstas į Korėjos karo 
lauką. 

Buvau kiek nustebintas, kai Algimantas, būsi
masis vienas pačių ryškiųjų jaunosios kartos išei
vijos poetų, mūsų poezijon įbrėžęs naują, originalų 
braižą, kartą atėjo su man dedikuotu „Elegijų" 
egzempliorium ir paprašė, kad „Drauge" atremčiau 
piktą A. T. Antanaičio kritiką. Algimantui atsakiau, 
kad esu tik šioks toks reportažininkas, Great Necke 
pas Urbonus išėjęs neoficialų žurnalistikos „fakul
tetą", išklausęs poeto Juozo Tysliavos pastabų, kaip 
atskirti tikrąją poeziją. Tačiau, gink Dieve, nesu 
literatūros žinovas, tai kur gi galinėsiuos su tokiu 
aštriu A. T. Antanaičiu. 

Ir gerai, kad nebandžiau galinėtis, nes pats 
Algimantas, netrukus visai užmiršęs Pagėjrio slapy

vardį, suprato, kad Antanaitis buvo teisus, sukalda
mas jo pirmąjį eilūraščių rinkinį. 0 mes, tuometiniai 
Algimanto bičiuliai, ėmėm dainuoti Aloyzo Barono 
sukurtos dainos posmą: „Algimantai Pagėgi, pakeis
ki bėgį..." 

Mielas buvo tas Algimantas Mackus, kartais pas 
mane prasėdėdavęs po kelias valandas. Kai retkar
čiais paprašydavo, paskolindavau ir dolerį kitą, kurį 
visada labai sąžiningai sugrąžindavo. O savait
galiais, atsiradus progai, ir smarkiau paūždavom, 
susirinkę Skadausko „šventovėje" čia pat už kampo, 
arba pas Budriką prie Sv. Antano bažnyčios. Ir čia 
įsižiebdavo kartais labai aštrūs pokalbiai apie litera
tūrą, kritiką, publicistiką. Tais laikais Aloyzas kar
tais parašydavo gana aštrių ir provokuojančių 
straipsnių prieš buvusią nepriklausomos Lietuvos 
karininkiją. Tuose mūsų pokalbiuose, ypač litera
tūros temomis, neatlaidžiausi meninio poreikio lite
ratūros kūriniuose reikalautojai buvo kaip tik 
Algimantas Mackus ir aktorius Kazys Gandrimas. 

Kai kartais mes, konservatyvieji, būdavom visai 
priremti prie sienos, telefonu išsišaukdavom 
kaimynystėje gyvenusį Benį Babrauską, kuris 
literatūros klausimais diskutuoti nevengdavo ir 
karčiaminėje „šventovėje". 

Netrukus, kai tuometiniuose Tremtinių namuose 
vyko kažkoks literatūros vakaras ir jį pravedė akt. 
K. Gandrimas, man buvo kiek keista, kad K. Gandri
mas Mackui liepė eiti skaityti savo poeziją pirmuoju, 
nes, pasak Kazio tada tartų žodžių mums čia pat 
buvusiems, Algimantas Mackus esąs dar tik ateities 
poetas. Mane tie akt. K. Gandrimo žodžiai tada kiek 
nustebino, nes iš pokalbių Skadausko „šventovėje" ir 
kitur buvau aiškiai įsitikinęs, jog Mackus jau puikiai 
supranta kūrinio literatūrinę vertę, tad kodėl K. 
Gandr imas galvoja, kad jis tik ateityje gerai rašys... 

(Bus daugiau) 

\ 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
LENKIJOS LIETUVIŲ 
RŪPESČIAI 

Baltimorės Lietuvių- namų 
salėje susitinku ką tik iš Len
kijos pasisvečiuoti atvykusį 
lietuvį. Seniau tokie svečiai ne
būdavo naujiena, nes Lenkija 
vizas išvykti į užsienį lengvai 
duodavo. Tačiau, ten įvedus 
karo stovį, reikalai pasikeitė, 
šalia kitų suvaržymų griežtai 
suvaržytas ir keliavimas. Bet 
mano Baltimorės Lietuvių na
muose susitiktam tautiečiui 
pasisekė, nes vizos reikalai bu
vo sutvarkyti dar prieš paskel
biant karo stovį, o išvažiavi
mą tada pristabdė staigus 
širdies sutrikimas. 

Orkestro garsams trankiai 
skambant Baltimorės Lietu
vių namų didžiojoj salėj, ban
dau šį tą sužinoti apie šiandie
ninę padėtį Lenkijoj. J i s 
pasakoja, kaip Lenkijoj ne
kenčiami rusai, kaip patriotiš
kai nusiteikęs jaunimas, kuris 
tiesiog užsidegęs "susidoroti su 
rusais" (ne be reikalo tos die
nos ryto pamoksle Lenkijos 
primas arkivyskupas Juzefas 
Glempas ragino Lenkijos jau
nimą būti santūriems, vengti 
demonstracijų ir smurto veiks
mų). Svetys iš Lenkijos skai
čiais nurodė, kiek maždaug jo 
vaivadijoje per dieną pasker
džiama galvijų ir kiek mėsos 
tenka vietiniams gyvento
jams. Nuostabiai mažai, nes ir 
mėsos normos žmogui nusta
tytos tiesiog mikroskopinės. 
Tad, pasak svečio, toji mėsa iš 
Lenkijos kažkur iškeliauja, o 
kur, žinom mes, tur būt, jau
čiat ir jūs"... 

Pokalbis nukrypsta į Sei
nus, į tenykščią katedrą, kur 
aukšti dvasiškiai lenkai dar 
vis neleidžia lietuviams turėti 
savų Mišių. Svečiui iš Lenki
jos, nors ir kitoje jos dalyje gy
venančiam, tas klausimas ge
rai žinomas. Tačiau jis atveria 
kitą, mums išeivijoje gal ma
žai žinomą faktą. Būtent Wroc-
lawo arkivyskupo Gulbino-
wicz (Gulbinavičiaus — taip 
svetys pakartotinai ištarė) vie
tos lietuviams rodomą tėvišką 
globą. Arkivyskupas esąs tik
rai malonus lietuvių draugas, 
priimąs jų delegacijas ir lei
džiąs kiekvieną sekmadienį 
vienoje iš miesto bažnyčių tu
rėti lietuviškas Mišias. Kai pa
klausiau, ar ten lietuviškai mo
kantis kunigas, svečias atsakė, 
kad arkivyskupas parūpino 
jauną, lietuviškai kalbantį ku
nigą. Nesiryžau klausti pavar
dės, žinodamas, kad ypač "ka
ro stovio" Lenkija yra anapus 
geležinės uždangos. 

Į klausimą, kaip lenkai el
giasi su Lenkijoje gyvenan
čiais lietuviais, jis atsakė 
dviem pavyzdžiais: neigiamu 
ir teigiamu. Pirmiausia pasi
džiaugė, kad kartas nuo karto 
Lenkijos lietuviai išleidžia ne
didelio formato žurnalą "Auš
rą", Lenkijos lietuvių labai 
skaitomą. Pasak svečio, t a s 
žurnalas išeitų žymiai daž
niau, jeigu valdžia leistų įsigy
ti popieriaus jo spausdinimui. 
Tuo atveju "Aušra" esanti la
bai skriaudžiama, kai tuo tar
pu ukrainiečių, gudų ir kitų sla
viškų mažumų laikraščiams 
tokių varžtų nėra. Dėlto svetys 
liūdnai nusiskundė. 

Iš išeivijos spaudos žinome, 
kad kiekvieneriais metais lie
pos 17 d. Dariaus ir Girėno žu
vimo metinių proga (ar arti
miausią sekmadienį) į Soldiną 
suvažiuoja nemažas būrys 
Lenkijos lietuvių pagerbti At
lanto nugalėtojus. Taip buvo ir 
praėjusiais metais, kai lais
vų profesinių sąjungų Solida
rumui gimus, šalyje viešpata
vo naujas, laisvas pavasaris, 
nors parduotuvių lentynos ir 
buvo apytuštės. Ir štai, pasak 
svečio iš Lenkijos, pasibaigus 
iškilmėms Dariaus ir Girėno 
žuvimo vietoje, staiga atsira
do dešimtys kilogramų skanių 
dešrų, ir visi suvažiavę lietu 

viai buvo sočiai pavaišinti. 
Svečio teigimu, tai negalėjo bū
ti padaryta be vietinių val
džios pareigūnų žinios ir pa
galbos. Kažkas iš vietinių 
valdžios pareigūnų lietuviams 
turi simpatijų. Taip teigė sve
tys iš Lenkijos, laimingoje 
Amerikoje besilankąs antrą 
kartą ir gyvenančių šioje lais
vės šalyje laimę žymiai geriau 
jaučiąs dabar, kai jį priglau-
dusioje šalyje tiek nepriteklių, 
vargo ir net kraujo praliejimo, 
nes naujas, laisvės pavasaris 
joje neilgai težaliavo. 

KALBA R E V O L I U C I N I O 
POETO S E S U O 

Prieš porą mėnesių tuose pa
čiuose Baltimorės Lietuvių na
muose buvau supažindintas su 
1921 m. iš Biržų krašto į šią ša
lį emigravusią Emilija Jano-
nytė-Railiene, revoliucinio poe
to Juliaus Janonio sesute. 
Nemažai Baltimorės lietuvių 
ją vadina "dypukų motina ir 
globėja", nes ji pokario atei
viams yra daug padėjusi, pa
rūpindama atvažiavimui iš
kvietimus, darbo sutartis, 
suteikusi pirmąją pastogę, at
vykus jiems į Baltimorę. 

Susipažinus su savo gim
tojo kampelio Lietuvoje duk
ra, nors ir daug vyresne, po
kalbis nukrypo apie jos brolį, 
revoliucinį poetą Julių Janonį, 
nuo kurio tragiškos mirties (jis 
pats, ligos kankinamas, pašo
ko po traukiniu) šį pirmadienį 
sueina 65 metai — žuvo 1917 
m. gegužės 17 d. Komunistai 
Julių Janonį kelia, kaip revo
liucinį — proletarinį poetą. To
kį pat jį aptaria ir Bostone iš
leista Lietuvių enciklopedija. 
Tačiau iškalbingos ir nuosek
liai sakinius pinančios Emili
jos Janonytės-Railienės prisi
minimuose, kurie buvo įrašyti į 
magnetofono juostą, jos brolis 
Julius iškilo kitoks. Revoliuci
nis poetas ta prasme, kad jis 
kiekvienam troško geresnio, 
laimingesnio gyvenimo, tik, jo 
siekiant ne tokiomis kruvino
mis priemonėmis, kurias nau
dojo Leninas, Stalinas ir kiti, 
bet laipsnišku reformų įgyven
dinimu. Julius buvęs nepap
rastai jautrus kiekvienam sa
vo artimui, net ir gamtai. 

Kartą su sesute Emilija išėję 
į pražydusius laukus, jie stebė
jo gėlių grožį. Ir Jul ius įrodinė
jęs, kad tokį grožį gali sukurti 
ne kas kitas, o tik Dievas. Pa
sak sesers Emilijos, Julius Ja
nonis buvo giliai tikintis evan-
g e l i k a s — r e f o r m a t a s , 
dalyvavęs sinoduose, nemažai 
prisidėjęs prie Šv. Rašto pa
ruošimo ir, išvažiuodamas į 
Rusiją, vieną jo egzenpliorių su 
savim pasiėmęs. 

Kai Emilija Janonytė - Rai
lienė septyniasdešimtais me
tais su ekskursija važiavo į 
okup. Lietuvą, Leningrade 
sustojusi giliai pasimeldė prie 
Juliaus kapo, kurį ženklina pa
minklas ir rūpestingai gėlėmis 
puošiamas antkapis. O Vilniu
je, kur ji dabartinių pareigūnų 
buvo pagarbiai sutikta, pama
čius visą apie Julių Janonį su
rinktą medžiagą, susiginčiju

si, kad ten apie Janonių šeimą 
ir jos brolį Julių esą ir neteisy
bės. 

1915 m. dėl karo atsidūręs 
Rusijoje poetas Julius Janonis 
gal ir galėjo būti stipriau ko
munistų paveiktas ir likti šim
taprocentiniu revoliucionie
r i u m . T a č i a u s e s e r s 
prisiminimuose jis iškyla vi
sai kitoks: artimui gėrio ir lai
mės trokštąs jaunuolis, rašęs 
poeziją ir rengdavęs vaidini
mus tam, kad šviestųsi Lietu
vos liaudis, rusų engiami bro
liai ir sesės l ie tuviai . I 
magnetofono juostą įrašytas 
laisvėje gyvenančios liu
dijimas apie velionį brolį liks 
dokumentas, liudijantis Ju
liaus Janonio būdą, veiksmus 
ir pažiūras iki 1915 rrf., xol jis 
pasitraukė į Rusiją. 

VI. R. 

Šnipai terorizuoja 
imigrantus 

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos vaikučiai 
gegužės 2 d. lietuviškai priėję prie pirmosios 
Komunijos. Iš k.: mokyt. Vita Polikaitytė, Danutė 
Araitė, Vanesa Varnaitė, Zina Markevičiūtė, 
Darius Vitkus, Rima Mulokaitė, Ramunė Jacobs, 

prel. Jonas Kučingis. II eilėje: Vincas Giedraitis, 
Viktoras Prišmantas, Andrius ir Paulius Kudir
kos, Paulius ir Danius Gedminai, Tomas Viskan
ta ir Vaidas Sekas. 

Nuotr. Vyt. Fledžinsko. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
BALFO GEGUŽINĖ 

Balfo Los Angeles skyrius 
rengia gegužinę š.m. gegužės 
30 d., 1 vai. p.p. Balfo mecena
tų Julijos ir Emilio Sinkių 
rezidencijoje, 233 Marguerita 
Ave., Santa Monikoje. 

Bus valgių ir gėrimų bei 
gerų laimikių paskirstymas. 
Balfo skyriaus valdyba kvie
čia visus joje dalyvauti ir 
tuomi paremti prasmingą 
Balfo veiklą. 

P I R M O S 
K O M U N I J O S 

Š V E N T E 
Gegužės antrą dieną Šv. 

Kazimiero parapijos bažny
čioje keturiolika lietuvių vaiku
čių priėmė pirmąją šv. Komu
niją. Juos nuo pat rudens kas 
šeštadienį katekizmo mokė ir 
pirmajai išpažinčiai priruošė 
mokytoja Vita Polikaitytė. 

Gegužės antroji buvo graži ir 
saulėta, kaip tik tinkanti Mari
jos garbinimo mėnesiui ir 
pirmosios šv. Komunijos šven
tei. Parapijos klebonas prel. 
Jonas Kučingis pasitiko visus 
vaikučius prie didžiųjų bažny
čios durų ir, juos pašlakstęs 
švęstu vendeniu, iškilmingai 
įvedė į bažnyčią. Pasveikinęs 
komunikantus, palinkėjo jiems 
būti gerais katalikais ir visuo
met mylėti Dievą, tėvynę 
Lietuvą, tėvelius ir kiekvieną 
savo artimą. 

Bažnyčioje buvo daug 
komunikantų šeimų ir arti
mųjų, atvykusių šiai progai net 
iš tolimesnių miestų. Gražiai ir 
i š k i l m i n g a i p r a ė j o 
džiaugsminga Šv. Kazimiero 
parapijos šventė. 

D.P. 

LITUANISTINIŲ 
S T U D I J Ų 

SAVAITGALIS 
Turtingas įvairumais, reikš

mingas kultūriniais nauju
mais savaitgalis įvyks Los 
Angelėje, Calif., 1982 gegužės 
15-16 dienomis. 

Gegužės 15 d., šaštadienį, 9 
vai. 15 min. ryto — dr. Jūratės 
Izokaitytės paskaita „Žvilgs
n is į kalbos ir literatūros reikš
mę tautos gyvybei". 

9 vai. 30 min. svarsty bos 
tema: „Lituanistikos metodai 
šeimoje, organizacijose ir 
mokykloje". Po Dalilės Polikai-
tienės paskaitos vyks nuomo
nių pasikeitimai, pasisaky
mai. Visi kviečiami įsijungti 
savo mintimis. 

11 vai. 30 min. iki 12 vai. — 
tėvai, mokytojai, jaunimas 
praves „Lietuvio jaunuolio 
teismą". 

12 vai. 30 min. Bronys Raila 
kalbės tema: „Paskutiniųjų 
metų išeivijos literatūra". 

1 vai. 30 min. Pranas Visvy
das kalbės: „Paskutiniųjų 
metų literatūra okupuotoje 
Lietuvoje". 

Vakare vėl visi renkamės į 
Šv. Kazimiero parapijos salę 
pasiklausyti linksmų, malo
nių dainų. Dainuos solistė 
Violeta Rakauskaitė. Gyven
d a m a o k u p . L i e t u v o j e 
koncertavo visame krašte. 
Dideliu pasisekimu dainavo 
Sovietų Rusijoje. Persikėlusi į 
Vakarus koncertavo Vokie
tijoj, Anglijoj, Norvegijoj ir 
ki tur , v i sur s u l a u k d a m a 
gražiausių įvertinimų. Ilgo 
grojimo plokštelė „Violeta" įro
do jos dainavimo puikią 
techniką, žavų, patrauklų 
balsą. Būtinai atsiveskite 
jaunimą pasigėrėti. 

Gegužės 16 d., sekmadienį, 
po Mišių, 12 vai., Šv. Kazimie
ro parapijos salėje Laima 
Jarašūnienė kalbės apie V. 
Krėvę. Alė Rūta s k a i t y s 
paskaitą tema: „Vinco Krėvės 
kūryba". Ištraukas iš V. Krė
vės raštų skaitys teatralai Vil
tis Jatulienė ir Vincas Dovy
daitis. Tuo bus pagerbtas 
Krėvės šimtmetis. 

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti JAV LB Los Ange
les ir Santa Monicos apylinkių 
rengiamoje L i t uan i s t i n ių 
studijų šventėje. 

a.g. 
DZŪKŲ DAINOS 

VAKARONĖ 

Žmogus mėgsta burtis su į 
save panašiais. Vis skaitom 
apie Chicagą, kad susirinko 
suvalkiečiai, kad žemaičiai 
išleido knygą, todėl bus laba i 
įdomu sužinoti, kiek Los 
Angelėje turim dzūkų, nes argi 
ga l i būti geresnė p r o g a 
pasigarsinti, kaip susirenkant 
paklausyti geriausios dainos 
apie Dzūkiją? Turim keletą 
žinomų dzūkų: kun. Celiešius, 
Dana Mitkienė, Medžiukas, 
Mockus, Petronis, bet visus 
kitus pamatysim gegužės 23 d. 
12:30 vai. p.p. Tautiniuose 
namuose , kur R i m t a u t a s 
Dabšys dainuos komp. Onos 
Metrikienė8 pirmąją premiją 
laimėjusią dainą: „Šią nakt į 
sapnavau Dzūkiją". Į šią 
kultūrinę popietę mus įves du 
jauni fleitistai — Kristina 
Mickutė ir Sigitas Raulinaitis. 
Po to girdėsime ir keletą kitų 
O. Metrikienė8 dainų, — seniai 
čia begirdėtas sopranas Karo-
lė Dambrauskai tė-Bichne-
vičienė dainuos „Linksmą 
valsą", žodž. Danos Mitkie
nės, o Stasė Pautienienė mums 
žada mėgiamą „Beržui, berže
liui", žodž. Putino. 

Didelį dėmesį šioje popietėje 
kelia čia taip retai matomas 
fotografijos menas. Susirinkę 
svečiai turės malonumą išvys
ti net penkių foto menininkų 
darbus; tai jaunieji — Vincas 
Štokas ir Stasys Pinkus, bei 
t r y s Vytautai : Aleksand-
rūnas, Fledžinskas ir PI ūkas. 
O tada prie kavos puodelio 
galėsime nutarti, kuris iš jų 
mums artimiausias. 

NETIKRŲ 
PACIFISTU 

KAMPANIJA 
PRIEŠ REAGANĄ 

Š. m. birželio 12 d. visoje 
Amerikoje planuojamos simul-
taninės demonstracijos "už tai
ką". Tą dieną New Yorke pra
s idės specia l i J T sesija 
n u s i g i n k l a v i m o k laus imu. 
Masines demonstracijas ren
gia jungtinis net 200 tikrų ar 
tik popierinių organizacijų ko
mitetas. Vadai daugiausia bu
vę Vietnamo karo demonstra
cijų organizatoriai. Tik šį 
kartą įvedama tokia naujovė: į 
demonstracijas planuojama 
atsiskraidinti kelis tūkstan
čius piketuotojų iš Europos ir 
Japonijos! Matyt, "militari-
nio - industrinio komplekso" 
priešininkams lėšų netrūks
ta... 

Organizatorių atstovė Nor
ma Becker pranašauja, kad 
bus demonstruojama "kaip dar 
niekad iki Šiol". O kitas vadas, 
buv. valstybės prokuroras 
Ramsey Clark, organizatorių 
susirinkime siūlė Amerikai 
"būti pirmąja pasaulio valsty
be, kuri drįstų vienašališkai 
nusiginkluoti". Gaila, kad to
kių "padrąsinančių siūlymų" 
iš "taikos mylėtojų" niekada 
nesusilaukia Kremlius. 

Tuo tarpu nemažiau išradin
gas dr.Benjamin Spock masi
niais laiškais šaukia į karą 
prieš Reaganą: "Mes turime jį 
sustabdyti. Mes galime jį sus
tabdyti". Kodėl? Ogi todėl, jog 
Reagano administracijos me
tais "labai padidėjo tikimybė, 
kad jūs ir a š žūsime atominio 
užpuolimo pasekmėje"! 

Tokia antrašte "The Austra-
lian" šių metų balandžio 12 d. 
laidoje yra įsidėjęs Bian Hill 
straipsnį apie komunistų siun
čiamus "advokatus" terori
zuoti pabaltiečius imigrantus 
Australijoje. (Straipsnis gau
tas O.G. rūpesčiu). Smulkesne 
antrašte sakoma: "Rytų bloko 
pabėgėliai bijo sovietų agen
tų, kad jie gali pasibarškinti į 
duris". Taip pat sako, kad 
"ministeris įsakė ištirti rusų 
prievartinį apiplėšimą". 

Australijos vyriausybė mė
gina ištirti sovietų agentų įva
žiavimą į Australiją pradėti 
terorą ir prievartinį išnaudoji
mą tūkstančių Pabaltijo ir Ry
tų Europos pabėgėlių, kurie 
čia gyvena. Tai žinoma vy
riausybei, kad tie atvykėliai 
agentai "geros valios" vi
zomis atsiveža ir sąrašą su pa-
baltiečių pavardėmis, kuriuos 
jie turi kontaktuoti. Tie agen
tai, padedami Sovietų Sąjun
gos diplomatų, jau yra aplan
kę Melbourną, Adelaidę ir 
Sydney, kuriuose gyvena pa-
baltiečių pabėgėlių, imigravu
sių į Australiją. Jie reikalauja 
tūkstančių dolerių neva pagel
bėti artimiesiems, likusiems už 
geležinės uždangos. Tai jau ži
no ir ministeris imigracijai ir 
etniniams reikalams Mac-
phee, kuris įsakė tai ištirti. 

Gautos tyrimų žinios pa
rodė, kad pereitų metų gruo
džio ? d. atvyko iš okupuotos 
Lietuvos Genovaitė Valinskie
nė, kuri jau lankė JAV ir 
Kanadą. J i turėjo ilgą sąrašą 
mirusių pabaltiečių, ypač lie
tuvių, ir sakėsi atstovaujanti 
Teisininkų kolegijai Lietu
voje. Ji ne tik teisiškai rodė 
pretenzijas į testamentus, bet 
ir iš likusiųjų gyvų artimųjų 
reikalavo tam tikros dalies, 
kuri priklausanti mirusiajam 
ar ok. Lietuvoj gyvenantiems 
"mirusio giminėms". Ir tai lie
tė ne tik lietuvius, bet visus 
pabaltiečius ir kitus iš Rytų 
Europos pabėgėlius ir imigra
vusius į Australiją. Jų po ant
rojo karo Australijon atvyko 
apie 10,000. Australijos vy
riausybė žino, kad G. Valins

kienė, gyvendama Australi
joje, nuolat palaikė ryšius su 
Sovietų S-gos ambasada, ieš
kojo kiekvienoje buvusių pa
bėgėlių kolonijoje agentų, ku
rie jai praneštų, kas toje 
apylinkėje mirė, kas kiek 
turto paliko, kas yra jų gi
minės a r draugai Australijoje. 
Jau ji pati žinojo, kas yra 
"giminės" okupuotoje Lietu
voje. 

Daugelis pabėgėlių iš bai
mės, kad nepakenktų savo 
giminėms okupuotoje tėviš
kėje, sutiko dalį atiduoti, už
mokėti išlaidas arba siųsti per 
tą vadinamą "advokatę" savo 
paramą artimiesiems. "Bet tai 
yra teroras mūsų žmonėms, 
kurie, palikę savo tėviškes dėl 
bolševikų okupacijos, rado 
prieglaudą Australijoje ir ti
kėjosi čia turėti ramų gyveni
mą". Sovietų pabėgėlių ir imi
gravusių į Australiją žmonių 
bauginimas jau yra iškeltas ir 
jų spaudoje". 

Straipsnio autorius pri
mena "Tėviškės Aidus" ir ci
tuoja iš jų: "Sovietinis oku
p an t a s , nuo kurio mes 
bėgome, vėl iš naujo savo ran
ka siekia ne tik mus, bet ir mū
sų uždirbtas santaupas. Jis 
randa, kad daugelis mūsų tau
tiečių, veikiami lyg prietarų, 
miršta nepadarę testamentų ir 
jų santaupos lieka valdžiai. 
Sovietai to ieškoti pradėjo 
Amerikoje ir Kanadoje, o da
bar jau siekia ir Australiją 
paliktų giminių Lietuvoje var
du". 

Tai reiktų žinoti ne tik 
vyresniems žmonėms, kurie 
turi būti padarę atitinkamus 
testamentus, bet ir jaunes
niems, kurie nenori patarnau
ti komunistiniam terorizmui. 
Taip pat reikia žinoti, kad šni
pų nelengva išsisaugoti. Ge
riau juos perduoti atitinka^ 
moms įstaigoms, kad jos 
laiku suprastų ir bolševikinių 
agentų šnipinėjimą svetimuo
se kraštuose sulaikytų. Ir tai 
nesvarbu, ar jie būtų atsiųsti 
iš pačios Rusijos ar iš okupuo
tos Lietuvos. 

- A. Dl. 

I 
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JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, Dl. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniai! nuo £ vaJL ryte Bd 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

1982 METŲ KELIONĖS 
KELIONĖS I LIETUVĄ: Maskva/Vilnius/Maskva 18 NEW YORK CHICAGO 
Čikagos BOSTON 
Birželio mėn. 13 d./Liepos mėn. 4 d./Rugpjūčio mėn. 22 d $1130.00 $1285.00 
16-kos dienų kelionės: 
Liepos mėn. 18 d.—Rugpjūčio mėn. 1 d. 
Maskva/VIIJ^IUS/Maskva/Zurichas/Muenchenas/Zurichas $1580.00 $1735.00 
Rugpjūčio mėn. 8 d.—Rugpjūčio mėn. 23 d. 
Maskva/VILNIUS/Maskva/Roma $1495.00 $1650.00 
Rugsėjo mėn. 19 d.—Spalio mėn. 4 d. 
Maskva/VILNIUS/Riga/Leningrada8/Helsinki8 $1295.00 $1450.00 

* * * 
KELIONĖ l EUROPĄ - 15 dienų, Rugpjūčio 16 d—29 d. 
Vokietija, Šveicarija, Italija ir Austrija $1405.00 $1475.00 
Registracija iki š.m. birželio mėn. 10 dienos 
KELIONĖ LAIVU — 7 dienos, Gruodžio mėn. 4 d. Kainos nuo 
St Maarten, Martinique, Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Tomas $1060.00 iki $1265 00 
„World Renaissance" laivas; Registracija iki spalio 1 dienos 
KELIONĖ J KINIJĄ - 21 diena, spalio 9 - 2 9 d. Kaina iš San Francisco 
3 naktys Tokio, 3 Pekine, 2 Wuxi, 1 Soochovv, 3 Shanghai, 
2 Kweilin, 1 Canton, 4 Hong Kong $2960.00 ' * ' 
VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI - gyvenant dviese kambaryje 

NEDELSKITE REGISTRUOTIS! 
PRAŠOME KREIPTIS DĖL BROŠIŪRŲ APIE VISAS SlAS KELIONES - TUOJ^-

ATSIŲSIME!!! 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9 7 2 7 Sou th Western Avenue 
Ch icago , I l l inois 60643 te l . (312) 238-9787 

Visos kainos gali keistis dėl skridimų kainų pasikeitimo ir dolerio svyravimo. 



Redaguoja Ginta Remeijytė, 1900 Ctringtim Rm. 105, Evanston, 1L 60201; tdef. (312) 864-2304 

Absurdas sovietams pavojingas 
Jurašas Northwestern universitete 

Northwestem universitete 
(prie Chicagos), š.m. balan
džio 28 d. kalbėjo vienas iš 
žinomųjų Lietuvos, o dabar ir 
J A V teatro režisierių — Jonas 
Jurašas . J į pakvietė ir prista
tė Northwestern universiteto 
Lietuvių-latvių k lubas ir 
Slavistikos ir Teatro fakul
tetai. 

Ju ra šas gimė Lietuvoje 1936 
m. J i s baigė Maskvos Valsty
binio teatro institutą ir kele
rius metus režisavo rusiškus 
veikalus. Grįžęs atgal į Lietu
vą, jis dirbo kaip režisierius 
Kauno valstybiniame teatre, 
seniausioje teatro grupėje 
Lietuvoje. Būdamas Lietu
voje, jis sėkmingai parengė 
scenai daug įdomių veikalų, 
įskaitant „Mamutų medžiok
lę" ir „Barborą Radvilaitę". 
Tada Jurašas buvo pakvies
t a s pas ta ty t i va id in imą 
viename iš Maskvos avant-
gardo teatrų. Šešis mėnesius 
jis dirbo prie Šekspyro „Mac-
betho" pastatymo, bet kai 
sovietų pareigūnai pamatė jo 
interpretaciją, spektaklį tuoj 
pat uždarė, ir jis nebuvo 
p r i s t a t y t a s v i s u o m e n e i . 
J u r a š a s ne t rukus p a r a š ė 
kultūros ministeriui protesto 
laišką ir 1975 m. jis pasitrau
kė iš Lietuvos. Po metų 
emigravo į JAV. Amerikoje 
yra pastatęs veikalus Brodvė
juje ir Yale universiteto 
repertuariniame teatre. Jo gar
siausias, čia surežisuotas, 
veikalas buvo N. Erdmano 
„Suicide". 

Northwestern universitete 
Jonas Jurašas pasakojo apie 
gavo patyrimus ir išgyve
nimus sovietų teatre studen
t a m s , p r o f e s o r i a m s i r 
visuomenei. Jo tema buvo 
„Kūryb ingumas represijos 
są lygose" . Cia J u r a š a s 
pasakojo savo patyrimus lietu
vių ir šiaip sovietų teatre. 
Aiškino, kad jis niekad negalė
jo statyti absurdo teatro 
veikalų. „Idiotiškumas yra 
dalis žmogaus gyvenimo, bet 
sovietai bijo tokių univer-

Nauja valdyba 
ir kongresas 
J A V Lietuvių jaunimo 

sąjungos tarybos suvažia
vimas įvyko balandžio 3-4 d., 
Dievo Apvaizdos parapijos sa
lėje, Detroite. Suvažiavime 
dalyvavo tarybos nariai iš 
Detroito, Chicagos, Clevelan-; 
do, ir Philadelphijo8. 

JAV LJS Centro valdybos 
pirmininkas Virgus Volertas 
atidarė suvažiavimą. LB kraš-

\ to pirmininkas Vytaus Kut-
• kus pasveikino dalyvius ir 
J pranešė Bendruomenės vyk

domus darbus. Taip pat linkė
jo tarybos nariams sėkmės, 

' renkant naują centro val
dybą. 

- * 
Vidmantas Rukšys, JAV 

LJS valdybos ryšininkas, pra
nešė apie planuojamą "Baltic 
Youth Congress", kuris įvyks 
rugpjūčio 19-22 d., Long 
Island, New York. 

L J S skyriai pranešė apie sa
vo veiklos darbus ir prob
lemas. Buvo diskutuotas klau
simas: "Kaip įtraukti daugiau 
jaunimo į sąjungos veiklą?" 

Po pietų įvyko naujos cent
ro valdybos rinkimai. Vitas 
Plioplys pasisiūlė perimti CV, 
ir pakvietė Dalią Musonytę, 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 15 d. 

G i n t a R e m e i k y t ė p r i s t a t o J o n ą J u r a š ą 
Northwestern universiteto publikai. Dešinėje sėdi 

prof. Irwin Weil, Slavistikos fakulteto vedėjas. 
Nuotrauka Vidos Budrytė* 

Tomą Pankų ir Vytenį Rasutį 
į valdybą. Kadangi suvažia
vimo dalyviai nesudarė kvo
rumo, tarybos nariai turės 
patvirtinti valdybą korespon-
denciniu būdu. 

Po rinkimų Rusnė Kasputie-
nė pravedė diskusijas, liečian
čias ateinančio Jaunimo kong

reso akademinę programą. 
Rusnė išklausė narių pasiūly
mus ir pageidavimus aka
deminei programai. Sekma
dienį Violeta Abariūtė, V 
kongrese ruošos pirmininkė, 
pranešė vėliausias kongreso 
žinias. 

Danutė Račiūnaitė 

Šiaurietė Pietų Amerikoj 

Po paskaitos Jonas Jurašas tsako į studentų klausinius. 
Nuotrauka Vidos Budrytės. 

Studentai klausosi Jono Jurašo. Iš kairės į dešinę: Paulius Majauskas. 
Aras Tamošiūnas, Raminta Pemkutė, Birutė Sontaitė, Arūnas Pemkus 
ir Dana Juodvalkytė 

salinių temų. Kada filosofinės 
temos įžvelgia per giliai į žmo
gaus natūrą, tada pasidaro 
pavojinga". Taip pat aiškino 
klausytojams, kad tokiuos 
s u v a r ž y m u o s r e ž i s i e r i u s 
išmoksta perduoti savo idėjas, 
naudojant labai subtilius 
metodus, o visuomenė tampa 
įžvalgesne ir pastebi šias 
subtilias detales ir jų interpre
tacijas. 

Sekančią dieną Slavistikos 
fakulteto vedėjas prof. Irwin 
Weil ir vienas iš teatro fakul
teto režisierių, prof. Robert 
Schneideman, parodė Jurašui 
naujai pastatytą teatro ir 
i n t e r p r e t a c i j o s p a s t a t ą . 
Jurašas ten irgi vienai teatro 

klasei skaitė paskaitą. Studen
tams jis rodė skaidres ir 
fotografijas kelių jo pasta
tymų Lietuvoje ir JAV, tarp jų 
ir „Mamutų medžioklės". J is 
aiškino savo patyrimų techni
nį aspektą ir tiksliai nurodė, 
kaip jis perdavė savo gana 
radikalias idėjas sovietams. 

Jurašas labai jausmingai ir 
įdomiai kalbėjo, paliko gerą 
įspūdį ir sudarė progą studen
tams, profesoriams ir šiaip 
visuomenei susipažinti su 
gyva lietuviška kultūra. Šį 
įvykį išsamiai aprašė ir 
universiteto dienraštis „North-
westem Daily" balandžio 30 d. 

N e r i j a G u r e c k a i t ė 

Baltiškųjų studijų konferencija 

(Tęsinys iš balandžio 17 d. 
"Akademinių prošvaisčių"). 

Su Ramute Kemežaite čia 
kalbasi Ginta Remeikytė. 

— K e l i a u k i m e į 
Urugvajų... 

— Urugvajuje jaunimas vi
sas jau antros a r trečios kar
tos. Jaunimas man čia paliko 
geriausią įspūdį, nes jis buvo 
pats draugiškiausias, dau
giausia noro rodė viskam, 
kaip pvz. mokytis lietuviškas 
dainas. Jiems labai rūpi kal
ba. Labai nori, kad kas atva
žiuotų juos pamokyti lietuvių 
kalbos. Mat jie supranta, kad, 
norint susipažinti su kitų kraš
tų lietuvišku jaunimu, reikia 
mokėti lietuviškai, nes tai yra 
m ū s ų bendra k a l b a . J i e 
Urugvajuje reiškiasi, kiek ga
li, dainomis, tautiniais šo
kiais. Yra grupės "Ąžuoly
n a s " ir " R i n t u k a i " . 
"Rintukai" net turi dvi grupes 
— jaunesnę ir vyresnę. 

Urugvajiečių lietuvių jauni
mo nėra daug. Jie patys neno
ri atskiromis organizacijomis 
susiskaldyti. Tai bandžiau 
įpiršti visiems bendrą Jauni
mo sąjungą. Ten dabar yra 
įsisteigęs Urugvajaus Lietu
vių kultūros draugijos jauni
mo skyrius su šešių žmonių 
komisija, kurią sustatėme, kai 
aš ten buvau. (Panašiai yra ir 
su LB — Kultūros draugijos 
pirmininkas yra PLB pri
pažintas). Taip mes darysime 
ir su Jaunimo sąjunga. Yra 
įdomu, kaip jie rinko komisiją 
— demokratiškai išrinko du iš 
"Ąžuolyno", du iš "Rintukų" 
ir du jaunuolius, kurie jau bu
vo nariai vyresniųjų Kultūros 

draugijos. Jie suprato, kad du 
iš jų turės būti ryšininkais, 
bendradarbiaujant su veres-
niaisiais. 

Bet po truputį atsiranda no
ro ir skirstytis, žmonėms 
prasigyvenus. Jau pradėta kel
tis toliau nuo tos vietos, kur 
yra lietuvių parapija ir lig šiol 
buvęs centras. Taip ypač yra 
Brazilijoje. Pasklidę tėvai jau 
sunkiau vaikus atveža susi-
rinkiman. Taip kaip ir Chi-
cagoje. Dabar Urugvajuje 
jie visi dar koncentruojasi 
viename rajone, taip kaip pas 
mus Marąuette Parke. Be to, 
Urugvajuje mažai kas turi 
mašinas. Jie visur turi eiti pė
sti. Į tą rajoną kokiais 1925-6 
m. atvažiavo jų tėvukai, nes 
ten buvo darbų — skerdyklos. 
Daug iš tų tėvukų dar gyvi ir 
nenori keltis kitur.Jaunimas, 
žinoma, mūsų generacijos, jau 
nori kilti aukščiau, eiti toliau, 
bet tie seneliai ne. O tos Šei
mos tokios artimos, toks mie
las šeimų sambūris. Tai taip 
jie ten ir laikosi. Jaunimui 
taipgi lengviau vienam pas ki
tą nubėgti, susirinkti šokių 
repeticijai ir t.t. Kai aš turėjau 
susirinkimus su jaunimu, man 
buvo lengviausia Urugvajuje, 
nes visi buvo čia pat. Per 10 
dienų turėjau keturis susirin
kimus ir į tuos susirinkimus 
atėjo tarp 35-40 jaunuolių nuo 
16 iki 25 metų amžiaus. Taigi 
ten procentai dalyvaujančių 
buvo geriausi, nes iš viso to 
jaunimo gal buvo apie 50. Iš tų 

yra 8-10 jaunuolių, kurie tik
rai nori įeiti į valdybas, komi
tetus. Iš dalyvavusių susi
rinkimuose, sakyčiau, su 8-10 
galėjau lietuviškai susikalbė
ti. Visi mano pasikalbėjimai 
turėjo būti verčiami į ispanų 
kalbą. 

Ekonomiška i Urugvajus 
pats neturtingiausias kraštas. 
Jaunuolis tenai uždirba gal 
160 d o l e r i ų į mėnes į . 
Pavyzdžiui, jie nori nusipirkti 
drabužių, ypač mergaitės nori 
apsirengti pagal madą. Batai 
ten kainuoja 30-40 dolerių. 
Suknelė panašiai. Bet jei jie 
nori vieno, žino, kad negali tu
rėti kito. Taigi, jei jie nori šiek 
gražiau apsirengti, jie negali 
išsikraustyti iš miesto. Gal 
jaunimas jau ir galvoja, kad 
laikas keltis kitur, bet jų tėvai 
sako: "Ne, ne, ne, mes negali
me, kadangi močiutė čia gy
vena ir ji nenori kitur keltis, ji 
čia užaugo, čia jos visas gy
venimas, visi draugai". Taip ir 
visi pasilieka. 

O k a i p Argen t ino je? 
Argentinoje skautai veikia, 

bet silpnai. Dabar bando juos 
atgaivinti. Ateitininkų visai 
nėra. Yra Jaunimo sąjunga ir 
šokių grupė. Ten iš vyresniųjų 
du klubai veikia: Susivieni
jimo centras ir Lietuvių cent
ras. Man buvo įdomu, kuo jie 
skiriasi, nes man atrodė vie
nas ir tas pa ts . Vyresnieji pri
klauso ten arba ten. Jauni
mas priklauso ir Lietuvių 
centrui, ir susivienijimui. Bu-

" A s s o c i a t i o n for t h e 
Advancement of Baltic Stu-
dies" ruošia aštuntąją Baltų 
studijų konferenciją Univer-
sity of Minnesota, 1890 Buford 
Ave., St. Paul. Minn. 55108, 
1982 m. birželio 17-19 d. Pla
nuojamos šių sričių sesijos: 
senoji istorija ir archeologija, 
baltų menas, bibliografija, 
ekonomija, aplinka ir žemės 
turtai, istorija, imigracijos 
istorija, lingvistika, literatū
ra, muzikologija, mitologija ir 
tautosaka. Tartu universite
tas, vikingai, politiniai moks
lai, studentų reikalai. 

Pranešimus skaityti ir sesi
jas moderuoti yra sutikę lietu
viams pažįstami: Marija Gim
butienė, Juozas Jurginis (iš 
Lietuvos TSR Mokslo aka
demijos istorijos instituto), Jo
nas Genys. Romualdas Misiū
n a s , M i l d a D a n y s , R. 
Kriščiūnas, William Valkavi-

čiu8, W. Schmalstieg, J. Rėk-
laitienė, Audronė Willeke -
Barūnaitė, Rimvydas Šilbajo
ris, Raminta Lasmpsatytė, 
Eglė Viktorija 2ygaitė, Vy
tautas Vardys ir daug kitų 
baltų specialistų. 

Salia paskaitų vyks ir meno 
bei knygų parodos, apsilanky
mai Imigracijos istorijos tyri
nėjimų centre Minnesotos uni
versitete, "audio - vi8ual" 
pristatymai, baltų muzikos 
rečitalis, latvių ir suomių tau
tinių šokių pasirodymai, ban
ketas, šokiai. Konferencijos 
antrą dieną savo poeziją skai
tys Nobeho laureatas Česlo
vas Milošas. 

Konferencijos išlaidos stu
dentams: 25 dol. — registra
cijos mokestis, 10 dol. kas nak
tį nakvynė bendrabutyje, plius 
pinigų maistui. Norintys dau
giau informacijų gali kreiptis į 

Lcri Graven, Nolte Center, 315 
Pillsbury Drive, S.E., Univer-
sity of Minnesota, Minnea-

-polis, MN 55455, (612-373-
5361). 
Ši konferencija yra puiki pro
ga lietuviams studentams 
pagilinti savo žinias, sutikti 
kitų tautybių studentus ir bal
tų studijų specialistus aka
deminėje atmosferoje ir pa
sikeisti idėjomis. Lietuviai 
studentai, suvažiuokime! 

Ginta Remeikytė 

Lietuvių nelaimė tebėra ta, 
kad jie praktiniame gyvenime 
arba veikia visai be plano, 
arba amžinai tik planuoja. 
Planams ruošti išsenka ener
gija, ir nebelieka jiems reali
zuoti. Taip buvo palaidota 
daugel puikiausių sumanymų. 

J. Ambrazevičius 

Venezuelos Lietuvių jaun 
Aras Mažeika verčia i 
Kemežaites paskaitą. 

į m o tąju 
mp«nn 

nu >u pr 
kai hų 

rmininkas pirmojo Pietų Amerikos jaunimo suvažiavimo daly-
Raantfa vių d a j j B „ , Ramute Kemežaite is Siaurinės 

Amerikos. 

Studentų 
kalendorius 

Vasara prieš akis. Šį mėne
sį pateikiamas ilgesnis kalen
dorius, kad j is padėtų jums 
susiplanuoti vasarą. 

Gegužės 15 d. Pull together 
(lenkų, ukrainiečių, lietuvių ir 
latvių susibūrimas). Jaunime 
centre, Chicagoje, 2:30 — 
diskusijos. 8 v.v. tautinių gru
pių pas i rodymai ir šokiai. 

G e g u ž ė s 1 6 d. Popietė su 
Arvydu Tamulių: įspūdžiai iš 
kelionės į Lietuvą. 3 v. p.p. 
Ateitininkų namuose, Chi-
cagoj. 

G e g u ž ė s 2 6 d. — Alek 
sandro Št romo paskaita apie 
Lenkijos įvykių reikšmę Rytų 
Europos ateičiai, rengiama 
Santaros - Šviesos. 

Gegužės 2 8 — 2 9 . — Poezi
jos dienos J a u n i m o centro 
kavinėje, Chicagoj . 

Gegužės 2 9 - 3 1 d. — Vyres
nių skaučių, skautų vyčių, gin-
tarių ir jūros budžių suvažia
vimas Dainavoje. 

Bi rže l io 1 7 - 1 9 d. — AABS 
(Association for the Advance
ment of Balt ic Studies) su
važiavimas University of 
Minnesota, St. Paul , Minn. 

Bi rže l io 1 9 - 2 6 d. — II 
lituanistikos seminaras skfu-
tų-čių vadovams-ėms, ir aka 
demikams Union Pier "Gin-
tarė". 

L iepos 3 -5 d . — Jaunimo 
sąjungos o rgan izuo jamas 
savaitgalis LInion Pier — lau
žas, Šokiai, "beach party". 

Rugp jūč io 1-8 d. — Moky
tojų ir j aunimo studijų savaitė 
Dainavoje. 

Rugpjūč io 8-22 d. — IX 
lituanistikos seminaras , PLIS 

ryšių centro ruošiamas, prie 
Akrono, Ohio. 

R u g p j ū č i o 1 4 - 2 2 . -
Studentų ateitininkų ruoš.a-
ma stovykla Dainavoje. 

Rugpjūč io 19 -22 d. — Bal
tų jaunimo kongresas Long 
Island. NY. 

Rugpjūčio 2 6 - 2 9 d. -
Akademinis skautų sąjūdžio 
studijų dienos Tabor Farm, 
Mich. 

Rugsė jo 9 - 1 2 d. — San
taros - Šviesos suvažiavimas 
Tabor Farm. Mich. 

Iki pas imatymo! 

vo įdomu, kad kai aš ten bu
vau, turėjau du posėdžius fa 
Jaunimo są junga — pirm^aa-
rėme Lietuvių centre, neš ' im 
priklauso pirmininkė, fo įtr? 
Susivienijime, nes j am* > ra Vi
cepirmininkas. Atrodo, kad 
kai žmonės a tvaž iavp į Argen 
tina, tie, kurie buve^aug iau 
profesionalai, susitelkė Susi
vienijime. Ta i jiems finan
siniai geriau, organizacija 
gauna daugiau paramos iš na
rių. Jie d a b a r neseniai atnau
jino salę, o d a b a r statosi basei
ną, bus ir tinkliniui žaisti 
aikštė. Lietuvių centras yra 
senesnis p a s t a t a s . -Tam pri
klauso t ie žmonės, kurie į 
Argentiną a tvažiavo ir buvo 
čia paprasti fabrikų darbinin
kai. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 15 d. 

KANADOS ŽINIOS 
Sault Ste. Marie, Ont. 

proga su programos dalyviais 
VĖLYVO PAVASARIO 

N A U J I E N O S 

Jeigu vi*»a Šiaurės Amerika 
skundėsi šalta ir snieginga žie-

- ma. tai ką kalbėti apie šį šiau-
> rės Ontario užkampį, kur prie 

netoli visus rekordus mušan
čių žiemos išdaigų žmonės yra 
pripratę. Tačiau imant iš "švie
sesnės" pusės, tai čia net ne
girdėti apie jokius žemės dre
bėjimus, viesulus ar potvynius. 
Turbūt, atsisveikinimui pas
kutinis žiemos pasispardymas 
buvo balandžio 20 d. (per n e 
lemtos atminties Hitlerio gim
tadienį), užkrečiant dar 10 cen
timetrų sniego. 

Verbų sekmadienį mūsų tau
tiečius aplankė Blind River, 
Ont., klebonas kun. Augusti
nas Sabas, pavaduodamas mū
siškį Sudburyje gyvenantį ka
pelioną Antaną Sabą. Svečias 
pasakė labai gražų, su gyveni-
m i š k a i s p a v y z d ž i a i s , 

, pamokslą. Gaila, kad pamal
dose beveik nedalyvavo jau
nesnės kartos tautiečių. Dau-

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

susipažinti, o jau pažįsta
miems — tas pažintis atnau
jinti. Tą šeštadienį poetas ap
silankė lietuvių šeštadieninėj 
mokykloj ir, kaip Vytė Nemu
nėlis, susipažino su Meškiuko 
Rudnosiuko ir kitų jo vaikiškų 
knygų skaitytojais. 

Prie įėjimo į sekmadienio po
pietę buvo dalinami sąlankė-
liai su trumpais poeto biogra
finiais duomenimis. Bern. 
Brazdžionis nepriklausomoj 
Lietuvoj išaugęs ir subrendęs 
poetas, Lietuvos valstybinės lietuvių Operos choras repeticijos metu su dirigentu Alvydu Vasaičiu. Antrasis metinis koncertas Jaunimo 
premijos laureatas (1939 m.), centrui paremti įvyks š.m. gegužės mėn. 23 d. 3 vai. p.p. 
Gimnaziją lankė Biržuose, Ii- • 
teratūrą ir pedagogiką studija-. 8ofijos pamoka, daina su 
vo V. D. universitete (1929 — "trupučiu tik laimės"; balsių 
1934) Kaune. Buvo literatūros pamoka, daina "Tik palauk, 
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T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Partia vimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2*46 W. m S t , teL 776-1486 
uotu i i1 u J i 11 iiuiiiiiiiiiiuiiiuiuuuuiuiii 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkiaustymas 
Įvairių atstumų 

Te t 376- 1882 arba 876-5996 
NMIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIMUIIIIIIII 

mokytojas, redaktorius, žur
nalistas. Dirbo "Sakalo" kny
gų leidykloje, redagavo litera
tūros žurnalą "Dienovidį" ir 
kt. Buvo Maironio literatūros 
muziejaus vedėjas. 

Pasitraukęs į Vakarus, dir
bo fabrike, dėstė literatūrą liet. 

miels Vainy"; Elzei dingus; pa 
moka po vidurnakčio, daina 
"Geroj girioj girti vyrai"; dip
lomų įteikimas, dainos "Štai, 
prašvito mums diena šviesi", 
"Galėčiau šokt pernakt". 

Veikėjai buvo: Elzė Maža-
darė — Regina Turnevičiūtė -
Ruesch; Prof. Vainys — Vikto-gimnazijoje. 1949 m. atvyko į 

JAV. Kurį laiką dirbo fizinį ras Kelmelis; Prof. Vaičelis — 
giausia matėsi tik žilutės, ar darbą, vėliau Lietuviškoj En- Vincas Olšauskas ; Pon ia 
plikutės galvos.. ciklopedijoj. Nuo 1955 m. reda- Kriaučienė — Dalia Kiudulai-

Praėjusių 1981 m. statisti- gavo mėnesinį žurnalą "Lietu- tė; Žiogelis — Vitas Plioplys; 
niais duomenimis iš mieste gy- vių Dienas", leidžiamas Los Pranešėja — Alvyde Eitutytė. 
venančių 83 tūkstančių žmo- Angeles, Calif. Šiuo metu yra Kiti — Laura Lauciūtė, Vida 
nių buvo 36,101 dirbančių — Lietuvių Rašytojų draugijos Momkutė, Laima Vadeišaitė, 
22,822 vyrai ir 13,279 moterys, pirmininkas. Antanas Kivėnas, Arvydas 
Didžiausioji miesto darbovietė Mirga Bankaitytė kankliuo- Stalionis. 
Algoma Steel plieno fabrikas, ti pradėjo būdama 7 metų. Sep- Antras vaidinimas buvo 
su visais savo padaliniais tu- tynerius metus lankiusi Onos "Žemaitija". Ryto idilija, dai-
rėjęs apie 11,000 darbininkų ir Mikulskienės kanklių studiją, na "Rūkas gaubia žaliąsias 
raštinės tarnautojų, paliesta ją baigė 1976 m. 1972 m. buvo ™ūs pievas"; pakvietimas į 
visoje Šiaurės Amerikoje jau- priimta į Čiurlionio ansamblio Plungės šokius, daina "Spin-
čiamo ekonominio atoslūgio, Ii- kanklių orkestrą, kur pasiro- dinti karieta su apsiūtais kū
gi balandžio vidurio atleido iš dydavo kaip kanklių solistė, tais"; Juozo nepasisekimas, 
darbo apie 1700 dirbančiųjų, Pati viena yra atlikusi progra- daina — "Sudiev, Juozuk"; 
bet visai neseniai atidarė 300 mą Detroite, New Yorke, Phi- netikėtas pragiedrulis, daina 

__milijonų dolerių kainavusį ladelphijoj, Washingtone, Los "Kaip aš galiu sakyti ne?"; 
m naują vamzdžių skyrių (Tube Angeles, Chicagoje, Jaunimo Plungės šokiai, dainos — 

mill). Algoma geriau tvarkosi, kongrese Europoje ir net Ba-
kaip pat didžiausias Kanados hamose. Šią vasarą vyksta į 
plieno fabrikas Stelco, Hamil- Carako miestą Venecueloje, 
tone, kuris pernai turėjo 125 kur lietuviams ir vietinei pub-
dienas nusitęsusį streiką. Ūkai demonstruos kanklių 

Streikuojantieji labai mažai muziką, 
laimėjo, bet fabrikas prarado Toronto scenoje pasirodė šie Laura Lauciūtė; Antanas — 
daug užsakymų, o Stelco Šerai du žodžio ir muzikos meninin- Antanas Kivėnas; Julytė 
nuo 32 dol. krito ligi 22 dol. ir kai. B. Brazdžionis su "Vaidi-
dabar atleido iš darbo 1750 la Valiūnas pradeda kankli-
darbininkų. ninko kelionę". Skaitė savo 

Mūsų "valdžia" ruošia Moti- kūrybos poeziją ir ją komenta-
nos dienos minėjimą, kuris vo, dažnai su humoru apipin-
įvyks ukrainiečių salėje gegu- tais komentarais 
žės 15 d. Minėjimo programo- M. Bankaitytė kanklėmis at-
je, be šokių ir vaišių, pasirodys liko "Siuntė mane motinėlė" 
4 viešnios — sesutės Stankų- (liet. liaudies dainos fantazija 
tės iš Sudbury, kurios sėkmin- Alf.. Mikulskio), ištrauką iš 
gai gastroliuoja net tolimesnė- "Mergaitės svajonė" — lietu-
se vietovėse. vių tautinių dainų fantazija, 

Programoje pasiūlyta pasi- "Girios idilija" — liet. liaudies 
rodyti ir mūsiškei šeštadieni- dainų poema, taip pat Alf. Mi
nei mokyklai, vedamai J. Skar- kulskio. 
džio ir D. Poderienės, bet Užbaigus popietę, visi daly-
duodama tik 15 min. laiko, tai viai audringai plojo net atsis-
reiktų atsiklausti paties Salia- toje. Programos atlikėjai ap-
mono, kad per tokį trumpą lai- dovanoti gėlėmis, kurias įteikė 
ką neapsijuokintų. Galima bu- vaikučiai, lydimi popietės ren-
vo suderinti šeštadieninės gėjų dr. D. C»plinskienės ir C e 
mokyklos mokslo metų užbai- paitienės. Savo ruožtu ir poe- J, BACEVIČIUS 7 7 8 - 2 2 3 3 
girną ir Motinos dienos minė- tas Brazdžionis dovanojo savo • ,_,,, ._„.—.—IMIIM.._... __ .,, . 
jimą tuo pačių laiku, bet kaž- atsineštas gėles. Po to popie 

Vodevilio vaidintojai dau
giausia pasigėrėtini. Jie Kana
dos lietuvius gana gerai nutei
kė ir p ra l inksmino . Mes 
dėkingi jiems. 

Įvadinį žodį tarė dr. S. Če
pas, kuris vėliau ėjo ir prog
ramos pranešėjo pareigas bei 
pravedė laimėjimus, kuriuose 
fantais buvo daug vertingų da
lykų, įskaitant ir 500 dol. pini
gais. 

Spaudos vakaro proga Ana
pilio parodų salėje balandžio 
17-18 dienomis vyko dailinin
ko Sauliaus Jaškaus paveiks
lų ir dail. Birutės Dilkutės — 
Batraks keramikos darbų pa
roda. Dailės parodą atidarė 
"Tėviškės Žiburių" redakto
rius kun. dr. Pr. Gaida. Šo
kiams grojo "Sunset" penkių 
asmenų orkestras. 

Pranys Alšėnas 

"Oi, nenešk tu man gėlių", 
"Žemaitija". 

Cia veikė: Senis Juozas — 
Viktoras Kelmelis; Barborėlė 
— Regina Ruesch; Kazys — 
Vincas Olšauskas; Laurutė — 

Dalia Kiudulaitė. Kiti — Alvy
de Eitutytė, Laima Vadeišaitė, 
Vida Momkutė, Vitas Pliop
lys, Arvydas Stalionis. 

"Vaivos" vadovas Faustas 
Strolia, režisorius — Viktoras 
Kelmelis, butaforija — An
tanas Kivėnas, scenos priežiū
ra — Marija Petkūnaitė. 

P U S M E Č I U I 
$128.00 Chicagoje 

£ 9 7 . 0 0 
C i c e r o j e 

(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

6529 S o . Kedzie Avenue 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 
IR PAGERINIMUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
Skambint po 6-os vai. vakaro 

TEL, — 847-7564 

EXPERT RE-UPHOLSTERING 
Ali work guaranteed at 

reas. prices. 
Draperies made to order 

Call for free estimate 
331-3234 

COMPLETE LINE 
OF UPHOLSTERING 

Ali work guaranteed. Custom Made 
Couches & Draperies. 

New Lamps. Fast service. 
Acme Mfg. & Upholstering 

873-0800 
TRAVEL CLEANING SERVICE 

Carpet Cleaning People 
Reaidentiai Commercial 

24 HOUR SERVICE 
Free Estimates - Fumiture 

Šame Day Service - Wall Washing 
Low • Low - Prices 

Reliability & Ouality 
- Citywide & Suburbs 

CALL 445-1057 

V A L O M E 
K I L I M U S LR B A L D U S 

Plaunama ir valkuojama 
visų ru*ų. grindi*. 

B U B N Y S 

T«l — RE 7-5168 
i M I I I tm• • •> 

B E A L E S T A T B 

g 
SAVININKAS PARDUODA Marquette 
Parke 2-jų butų po 4 kanbt, netoli 
bažnyčios (1 bik. nuo 'Paramos" krau-
tuvės), po karo statytą gelsvų plytų 
namą. Rūsyje gyvenamas kambarys. 
Prieš i s m. {vestas naujas gazo šildy
mas. 13 m. garėtas. Variniai nutekeji- ' 
mo vamzdžiai. 220 V. elektra. Nuo sie
nos Od sienos kilimai. Potvynio kont
role. 2emi taksai — Tekt: 434-0073 po 4 vai vakarą ev 

Parduodamas geram stovy didelis mū
rinis bungalo su mūr. garažu. 66-os 
ir Maplewood apyL Kaina $49.500. 

Skambute sav. teL 434-9079 

{VAIRUS DA2YMAS NAMŲ 

NAMŲ' 
IS LAUKO IR VIDAUS 

Prieinama kaina 
Skambinkite PETRUI 

TELEF. — 8 4 7 - 1 8 8 8 

Remkite tuos biznierius, kv-
ne skelbiasi dierx "Drauge" 

, # < $ * * & * 

Hiimiiitiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiuii 
M. A. i I M K U S 

INCOME TA_X SERVICE 
NOTART PUBLIC 

4280 S. Maplewood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETTBfiS PRASTMAI Ir 

cltokle blankai. 
iimrrniiiiiHiHiiuniiiiiiiiimimiiHimmi 
luiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiimiiiiiilfiiiiiim 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

0OSMO8 PARCELS E X P » E S 6 
3001 W. 89th Sf, Chicago. EL 00629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 9X5-2737 

Vytautas Valanti nas 
liiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuuuiuiiiiiniii 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, III. 80632, teL 927-5980 

niiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiHiiiniiiiHUiiiiii» 
BUTŲ NUOMAVTMA3 

Draudimas — Valdymas 
Namą pirkimas — Pardavimą* 

— 

INCOME TAX 
Notariatas — VerUmai 

BELL REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

>iO 

6529 S. Kedzie Ave. — 778- t t t t 
UllllililHIIIIIUlIlIlUUliUUlI 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA NOREIKIENfl 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rOSiee 

prekes. MaJstaa ii Europos sandeliu. 
3008 W. 69th St.. Chicago, DL 6062* 

TELEF. 925-2787 

kas iš kažkur nesiklijuoja, ir tės dalyviai buvo pavaišinti "** 
šeštadienio mokyklos LB apyl. kava ir pyragaičiais. 
valdyba neremia, nors ižde tu
ri daugiau kaip 6000 dol. Viso
kie pasiteisinimai yra daugiau 
negu juokingi. Mokykla yra 
gavusi pašalpą iš Kanados 
Lietuvių Fondo. 

Senjoras korespondentas 
TORONTO, ONT. 
P O E Z I J O S IR KANKLIŲ 

MUZIKOS POPIETĖ 
Balandžio 24 — 25 dienomis 

Toronte lankėsi poetas Ber
nardas Brazdžionis ir kanklių 
muzikos solistė Mirga Bankai
tytė atlikusi pasigėrėtinai 
puikią programą Kanados 
Liet. Katalikų Moterų Prisikė
limo parapijos skyriaus su
ruoštoj popietėj Prisikėlimo di
džiojoj salėj balandžio 25 d. 

Popietės išvakarėse progra
mos atlikėjam inž. E.ir dr. Di-
tos Cuplinskų namuose buvo 
suruoštas priėmimas, kuriame 
dalyvavo apie 150 kviestinių 
svečių. Buvo sudaryta graži 

Pranys Alšėnas 
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" 
SPAUDOS VAKARAS 
T r a d i c i n i s k a s m e t i n i s 

Master Plumbing 
Boodsd, Inaured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir voniog kabinetai. Keramikos plyte
le*. Karsto vandens tankai. Flood con-

savaitraščio 'Tėviškės Zibu- ,^ u ^ y ū ^ vamzdžiai Jvaiomi 
rių" vakaras įvyko balandžio elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
17 d. Anapilio didžiojij salėj, lietuviškai. 
kur meninę programą atliko SERAPINAS — 635-2960 
muziko Fausto Strolios vado-" - - ••—..—•-.-..••- _ . -
vaujama vokalinė grupė "Vai- _̂  — 
va" iš Cbicago8. Jau pusamžio 
sulaukęs muz. Faustas Stro-

Uetuviai pranciškonai kviečia Jus praleisti savo atostogas 
jų VASARVIETĖJE Kennebunkporte, Maine. 

Sezonas prasideda liepos 3 ir baigiasi rugsėjo 6 

Vasarvietė yra labai gražioje kurortinėje vietoje — prie pat 
Atlanto vandenyno. Buto ir maisto kainos visiems prieinamos 

Informacijai adresas: 

Franc i scan G u e s t H o u s e 
Kannebunkport, Maine 04046 
Tel. (207) 967.2011 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagoa miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. TaJman Ave. 927-8559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

• • • • • • I I I I I I I I I I U I I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

BUDRAITIS REALTY 
€600 S0. PULASKI 
Tel. — 76741600 

56-ta ir PULASKI — 3 miegamų arba, 
tinka giminingom šeimom. Medinis 
namas. 2% vonios. Centrinis Sildy-' 
mas. $37,500. *m 

65-ta ir LAWNDALE. 3 miegamų mūr. 
bungalo. Pilnas rūsys. 2 mas. garą-' 
žas. $58,900. 
77-ta ir ALBANY — 3-jų miegamų" 
mūr. rezidencija. Įrengtas rūsys. 2-jų 
mas. garažas. Galima gauti paskolą 

per VA arba FHA administracijas. 
$63,900. 

54-ta ir MAPLEWOOD — 3-jų butų 
liuksusinis 13 metų senumo mūr. na
mas. Savininkas sutinka finansuoti 
Tik $79,000. 

40-ta ir R0CKWELL — 3-jų butų me
dinis namas. Garažas. Geras susisie
kimas Archer Ave. su miestu. $39,000. 
65-ta ir SACRAMENTO — 2-jų butų 
mūro pastatas. Butai po 3 miegamus. 
Pilnas rūsys. 2 maS. garažas. $65,900. 
59-ta ir MOZART — 8 butų mūro pas
tatas. 14 metų senumo. Geras investa
vimas. Galima perimti seną paskolą. 
Kaina 6 kartai metinių pajamų. S 
Skambint — 

BUDRAIČIUI 
Tel. 767-0600 ,* 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną DečkĮ 
Tel. 585-6624 po 5 vai vak. 

Kalbėti lietuviškai 

P A R D A V I M U I 

Nebrangiai parduodamas vartotas 
"air conditioner". 5500 BTU. 

Skambint — 776-9203 

<5\n>ber Holidays" 
1982 M. EKSKURSUOS I LIETUVĄ 

iš Bostono / N e w Yorko 

MASKVA / VILNIUS 

M O V I N G 
lia, kaip matėme, buvo ir tebė- ftfiRfiNAS perkrausto baldus ir 
ra susirišęs su lietuvišku jau- kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
nimu ir tuo dirba labai svarbų dimai ir pilna apdrauda. 
lietuvybei išlaikyti darbą. Priimame MASTER CHARGE ir VISA 
Pasirodyti Kanados lietuvių Telef. — WA 5-8063 
scenoj jis atvežė Kanados lie- —•—•- ' • -—-—•" —~— 
tuviams juokais persunktą vo-m i — „ _ _ , . 
devilį, kuris kanadiečius lietu-10% _ J0% _ 
vius pradžiugino kai kuriuos oi apdrauda nuu 
netgi iki ašarų. m%° P " ma*-

'e p ig iau mokčaf t 
<igril«a Ir a u t o m o -

Pirmiausia — "Kilnioji ma
no dama"; Operai "I Lituani" 
pasibaigus, daina "Elzė nore 
tų išmokti skaityti"; profeso
riaus Vainio kabinetas; filo-' 

FRAN K ZAPOLIS 
3208 y2 VVest 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

gegužės 24 $1135.00 
birželio 2 $1135.00 
birželio 16 $1135.00 
liepos 5 $1165.00 
liepos 19 $1135.00 
rugpiūčio 4 $1135.00 

rugpiūčio 18 (su Ryga) . . $1350.00 
rugsėjo 6 $1171.00 
rugsėjo 15 $1045.00 
rugsėjo 27 $1082.00 
spalio 6 $995.00. 
Gruodžio 27 $995.00 

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, 
su papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai. 

Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į: 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
SOS W. Broadway, P.O. Box 116, S. Boston. Mass. 02127, TeL (617) 268-8764 

įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2IŪNAS 
Prices are based on double oceupancy and are subject to changes. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

IŠNUOMOJAMA — FOR B E N T 

FLORIDOJE — Gražioje SL Peters-
burg Beach vietovėje, netoli jūros iš
nuomojama 5 kambarių butas — na
mas su baldais. Teirautis po 5 v. vak 
telef. 652-8747. 

ISNUOM. Brighton Parke 3-jų mažų 
kamb. butelis. Vidutinio amž. asme
nims. Skambint nuo 7 iki 11 vai. ryto 
arba po 4 valandos popiet — 

telef. 376-0785 

ISNUOM. 2-jų miegamų kambarių 
BUTAS 

privačiame name Marouette Parke. 
Skalbiamoji maš. ir džiovintuvas. Pri
vatus kiemas ir garažas. Pageidau
jama tik suaugę žmonės. 

Telef. — 737-8647 

ISNUOM. gražus 5 kamb. butas, 4 
blokai nuo Burlington stoties, River-
side. Skambinkit nuo 10 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro — tel. 476-2112. 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maS. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os k 
Kedzie Ave. 

2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS REALTT 
2951 West 63rd Street 

MICHIANA—NEW BUFFALO, MICH. 
Didelis "log cabin" stiliaus namas, 
oilnai apstatytas — 4 miegami, poil
sio kamb. Židinys. 3 sklypai su me
džiais, plius privatus paplūdimys. Prie 
Stop—39. $98,500. Skambint tel. 
(616>-469-0996. 

72-os ir Whipple apylinkėje — 
4 kamb. mūr. namas. 2 kamb. 
ir vonia viršuj. Garažas. 

Skambint 776-5076 

HELP WANTED — VYRAJ 

OPEN HOUSE SUNDAY 
1:00 to 4:00 P. M. 
6043 SO. KOLMAR 

See it to believe it. One of the most 
beautiful homes in West Lawa. Wood 
deck off huge kitehen, sunken tub, 
new garage and other extras. Priced 
in the 60's. 

CENTURY 21 — CAHTJLL BROS. 
TEL. —585-6100 

Reikalingas pensininkas prižiūrėti 
namą — nemokamai kambarys su 
galimybe naudotis virtuve. Mar-
ąuette Parko apylinkėj. Skambint Washtenaw 
po 8 vai. vak teL 737-6031. Į ' 

MARQUETTE PARKE —į 
Savininkas parduoda 3-jų mie-i 
gamų mūr. bungalow. 2 mašinų 
garažas. Apylinkėje 69-os i r ' 

Skamb. 737-0746-



LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

surinkta 1385 dol. Rugsėjo mėn. Į įteikė T. Remeikio knygą — 

JAV LB FLORIDOS 
APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 

Baigiantis Fl. LB apygardos 
valdybos kadencijai pranešta, 
kad į naują apygardos valdybą 
nekandidatuos. Nuo apygardos 
įsteigimo Fla. 1975. XL 2 K. Gim
žauskas apygardos valdybos pir
mininku išbuvo 6,5 metu. Daly
vavo VH-tosios tarybos paskuti
nėje ir VIII-os ir I£-os tarybos vi-
nėje ir VIII-os ir DC-os tarybos vi
sose sesijose. Buvo V-tojo PLB 
seimo atstovu ir dalyvavo seime 
Toronte, IX-sios tarybos vyriau
sios rinkimų komisijos pirminin-1 

ku, aplankęs visus didesnius Flo
ridos lietuvių telkinius, pasirū
pinės, kad įsikurtu Atlantos, Ga., 
ir Sunny Hills LB apylinkės. Vi
sas kelioniy, pašto, raštinės bei 
telefono išlaidas —kelių tūks
tančių dol. — pats apsimokėda
mas. 1976.1. 28 LB Floridos apy
gardos delegacija lankėsi pas gu
bernatorių ir išgavo Vasario 16 
d. proklamaciją. Tais pat metais 
surengė JAV LB garbės pirm. 
prel. Jonui Balkūnui jo kunigys
tės 50 metų jubiliejaus pagerbi
mą. 1979. 3. 8 surengta vaidini
mas Jaunimo kongresui paremti 
ir 615.07 dol. pelnas pasiustas 
rengėjams. 1979. IV. 4 surengta 
Vilniaus universiteto rniriėn^i^s 
su" dr. V. Miciūno paskaita ir 
Veronikos Kulbokienės parengto
mis ir demonstruotomis skaidrė
mis. 1980. IV. 9 surengta "Drau-

lituanistinio švietimo reikalams 
surinkta 738 dol., to rezultate 

j vietos lituanistinė "Saulės" mo-
go" redaktorius Br. Kviklys paį- kykla sušelpta 700 dol. Šelpiama 
vairino aktualia paskaita ir paro-Į Vasario 16 gimnazija. Apylinkės 
da. Iki šiol Fl. apygardos valdy- valdybos rūpesčiu kovo 9 d. su-
bose be pirm. K. Gimžausko da-1 ruošta argentiniečių solistu Z. 
lyvavo: Liutermozienė, Aušro- į Valadkaitės ir A. Slančiausko 
tas, Jurgėja, Prekeris, Pupelis, Mik j koncertas buvo sėkmingas. Iš 
šys, Gruzdys, dr. H. Lukaševi- j gautu pajamų 300 dol. pasiusta 
čius, Rinkienė, Stanelis, Kliorė, PLB solistų kelionės išlaidoms. 
Sabalis ir Jezukaitienė. Visiems Lietuviu Fondui surinkta 1265 
jiems bei kitiems bendradar
biams pirmininkas dėkojo už tal
ką ir naujai valdybai linkėjo ge
riausios sėkmės. I naują Fl. apy
gardos valdybą išrinkta: A. 
Gruzdys, K. Jurgėla, B. Kliorė, 
dr. H. Lukaševičius, O. Rinkienė 
K. Sabalys ir Pr. Stanelis, į revi-

dol. Sėkminga pavasario geguži
nė davė pelno 450 dol. Iš gautu 
pajamų paremta lietuvių spauda: 
"Pasaulio Lietuvis" 50 dol. kiti 
laikraščiai 150 dol., Vasario 16 
gimnazijai pasiųsta 100 dol. Iš vi
so praeitais veiklos metais LB St. 
Petersburgo apylinkė turėjo 

zijos komisiją: Aušrotas, Strazdas 6366 dol. pajamų ir 5219 doL 
ir Beleckas. Fl. apygardos valdy 
ba, įnešusi Lietuvių Fondui 200 
dol. tapo jo nario, Lietuvos lais
vinimo reikalams Vasario 16 
proga skyrė 50 dol. spaudai pa
remti ir kt 

K apylinkių atstovų praneši
mų atrodė, kad viena didžiausių 
ir veikliausių yra St. Petersburgo 
apyl., turinti daugiau kaip 200 
solidarumo mokestį mokėjusių 
narių. Apie apylinkių veiklą te
liudija jų darbai. Pagal St Pe
tersburgo apylinkės pirmininko 
M. Krasausko pranešimą valdy
ba vienerių metų bėgyje turėjo 8 
posėdžius ir 2 visuotinius narių! 

išlaidų. 

Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945 —1980' 'ir supa
žindino kongreso atstovą su mū
sų tautos tragedija, P. Mikšio ini
ciatyva rašyti prašymai Floridos 
senato ir kongreso atstovams dėl 
kalinio V. Skuodžio išlaisvinimo, 
surengta gegužinė ir Naujų metų 
sutikimas, iš gauto pelno Lietu
vos pasiuntinybės namų remon
tui pasiųsta 100 dol. Šiuo metu 
apylinkės ižde yra per 2000 dol. 
Vietoje gėlių mirusiems nariams 
nutarta iš iždo pasiųsti Lietuvių 
Fondui. 

Pompano apylinkei atstovavo 
ir pranešimą padarė Paškienė. 
Valdyba turėjo 6 posėdžius, su
rengta gegužinė ir keletas kitų 
parengimų. Vasario 16 minėjimas 
su programa, aukų surinkta 956 
dol. iš kurių 762 dol. LB. Lietu-

Mūsų kolonijose 
Lemont, IU, 

MOKSLO METŲ UŽBAIGA 

Lemonto Maironio lituanistinė 
mokykla mokslo metus baigia 
gegužės 22 d. Ta proga nese
niai susikūręs Motinų klubas 
rengia tą pačią gegužės 22 d. 
šaunią gegužinę. Pradžia — 
11:30 vai. r. Bus Ateitininkų 
namuose prie Archer ir 127 
gatvės. Klube dalyvauja D. Gy
lienė, L. Mažeikienė, L. Mačiu-

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 15 d 

Palm Beach apylinkės veiklos I v i u reikalams aukota: Lietuvių 
pranešimą, paruoštą apyl. pirm 
I. Manomaitienės, perteikė E. 
Aušfotienė. Valdyba turėjo 5 po
sėdžius, dalyvauja atstovai LB apy 
gardos suvažiavimuose, kapinėse 
rengia mirusių pagerbimus, orga
nizuoja pa(maldas už Lietuvos 
kariuomenę ir Vasario 16 proga 
parūpino proklamaciją, skelbian
čią Vasario 16 "Lithuanian Day", 
surengtas iškilmingas Vasario 

16 minėjimas su paskaitininke G. 
Damušyte ir soliste E. Blandyte, 
visuotinio apylinkės susirinkimo 

susirinkimus. Paminėta rugsėjo 8 m e t u k u n - J- Prunskis supažindi-
d. Tautos šventė. Atkviestas iš 
Los Angeles Dramos sambūris 
suvaidino A Škėmos legendą, ku
ria grožėjosi per 400 žiūrovų. Va
sario 16 minėjime pagal aukoto
jų apsisprendimą LB surink-

go" premijos įteikimo iškilmės., t a 2700 dol. Apylinkės auka LB 
Šaukti metiniai apygardos suvažia- KV-bai 400 dol. Lietuvos pasiun-
vunai su menine programa su
važiavimo dalyviams ir visuome
nei. Šį suvažiavimą buv. "Drau-

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSrTE 
NUO $300 IKI $1,000 

Chrysler LeBaron Medallion 
r į . _ 2-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SAUS 
CHRYSLER • EYTPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

-U WILL LIKĘ US" 

4030 Archor —VI 7-1515 

tinybės rūmų restauravimui aukų 

no su knyga "Lietuviai Sibire 
J. Jokubauskas suorganizavo ki
tų organizacijų atstovus su kun. 
V. Pikturna apsilankyti pas kon-
gresmaną Daniel Miką, kuriam 

televizijoje apie Lietuvą. Išsiųsti 
laiškai popiežiui ir Lenkijos ar
kivyskupui dėl lietuvių kalbos 
Seinų bažnyčiose. Gauta palan
kūs atsakymai 

Aptarus einamuosius reikalus, 
apygardos pirm. K. Gimžauskas, 
sveikindamas naująją valdybą, 
dėkojo visiems bendradarbiams, 
linkėjo sėkmės šakotame LB dar
be, nuoširdžiai dirbti lietuvybei 
ir Lietuvai. 

(Bus daugiau) 

lienė, C. Rudienė, A. Stirbienė 
ir D. Januškienė. Tai nors ma
žas skaičiumi, bet ypatingai 
darbštus mamyčių būrelis. Jų 
suruoštas prieš Velykas kiauši
nių ritinėjimas bei marginimas 
mokinių tarpe turėjo didelį pa
sisekimą, o kas šeštadieni jų 

vedamoj kavinėj ir tėveliams 
malonu pabendrauti 

Tikimės, kad ateinančiais 
mokslo metais tas skaičius didės 
ir visi įvertins jų pastangas. 
Mūsų linkėjimai šiam Motinų 
klubui gero pasisekimo ir atei
tyje. Tėvų komitetas 

SENIOR CITIZEN5 
EDENS OPTICIANS 

2717 W. 63rd, Chicago, 111. 
778-4626 

5569 W. 95th, Oak Lawn, 111. 
Prescriptions filled 

Frame8 repaired 

K & S PHARMACY INC. 
A REXALL STORE 

We honor all Insurance & Welfare 
plans. Free neighborhood prescription 
delivery service. 

476-8008 
2601 W. 59th, Chicago, 111. 60629 

Complete auto repairs 
Air conditioning 

BrakesOjne-Ups*Transmissions 
M & H AUTO CRAFT 

3120 S. Austin, Cicero, 111. 60650 
656-3333 

NATIONAL FOOT HEALTH MONTH 
-s 
•> 

- i 
— 

A Sa lu t e to t h a t s egmen t o f t h e 
Medical Profess ion t h a t keeps 

Chicago on i t s feet! 

D r . Seymour Kess le r 
Diplomat, American Board of Ambulatory Foot Surgery. 

Surgical & Orthopedic Podiatrists Ltd. 
Podiatry Medical Center Sunnymde Medical Ceoter 
4061 W. 63rd St. 4627 N. Pula.ki 
Chicaffo, IL 60629 Chica»o, IL 60630 
284-6400 683-5330 

D R . H E N R Y S P U N A R 
Diseases & surgery 

of the foot 
6 7 8 0 N o r t h w e s t H w y . 

Ch icago , 111. 6 0 6 3 1 
7 6 3 - 4 7 8 8 

D R . IRVING P I K S C H E R 
D.P.M. 

Board certified by 
American board of 
Podiatric surgery 

24 hr. answering service 
Hours by appointment 
Diseases & surgery of 

the foot & ankle 
6 8 2 0 S. P u l a s k i 

C h i c a g o , 111. 6 0 6 2 9 
2 8 4 - 2 7 7 2 

Beverly Foot CHnic 
DR. R. A. ANTHONY 

DR. J. F. GRADY 
Family Podiatry 

10400 S. We*tern 
Chicago, 111. 60643 

239-8660 
DR. MICHAEL HR1LJAC 

.^ Family Podiatry 
26 E. Waahington 

236-0680 
6725 Stanley, Berwyn 

788-6232 
Houra bv appointment 

D R . N O R M A N S H A P I R O 
Kojų gydytojas 

1 5 0 7 C h i c a g o A v e . 
E v a n s t o n , 1)1. 6 0 2 0 1 

T e l . 4 7 5 - 5 8 3 1 . 
Kalbėti angliškai 

D R . E M A N U E L VIOLA" 
Family Podiatry 

1700 W. Lawrence 
Chicago, 111. 60640 

334-8055 
Tues. 1-6 P.M. 

Sat. 9 A.M. - 1 P.M. ««•* 

WA6NER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
SCI* So. Pulaski Rd.. Chicago 

Phooe — 581-4111 

MARtyJETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pikiai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 

vakarais iki 9 vai. 

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

Fondui —100 dol., Vasario 16 
gimnazijai 100 dol. Lituanisti
nėms mokykloms 250 dol., Pa
saulio Lietuviui 40 dol-, pogrin
džio leidiniui ''Vytis" 20 dol., 
spaudai paremti 85 dol. Lietu
vos atstovybes rūmu remontui 
200 dol. Lietuvos laisvės veiklo
je valdyba palaiko ryšius su ki-! Medžiaga yra vertingas Da
tomis grupėmis, informuoja ame- j grindas, dvasia gi laisvės pagrin-
rikieciu spaudą apie Lietuvos d a s- Medžiaga yra padalinimo 
kančias, rašo laiškus valdžios at- j pagrindas, dvasia gi yra vieny-
stovams, supažindindama su Lie- į "es pagrindas, 
tuvos papročiais pasikalbėjimais Fu.lt. Sheer 

Alvudo garbės nariui 

A. f A. JUOZUI BOSUI 
pas Tvėrėja nukeliavus, 

visą BOSŲ ŠEIMĄ — žmoną MARIJĄ, Alvudo stipriau
sią ramstį, jo vaikus JUOZĄ, JONĄ, JURGĮ, gailestingą 
seserį ONĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučia 

ALVUDAS 

P A D 
A. t A. 

TEOFILIUS LABANAUSKAS 
Mirė balandžio 23 d., palaidotas iš Tėviškės parapijos bažny

čios Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse balandžio 27 dieną. 
Dėkoju kun. A. Trakiui ir kan. V. Zakarauskui už gedulo apei

gas bažnyčioje ir maldas koplyčioje ir kapinėse. 
Dėkoju už giesmes koplyčioje solistams p. Momkams. Nuoširdi 

padėka sol. Aldonai Buntinaitei ir sol. L. Gružiui už giesmes baž
nyčioje. 

Dėkoju Šv. Mišių, bažnytinių aukų ir gėlių aukotojams ir grab-
nešiams. 

Dėkoju visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už su
teiktą užuojautą ir pagalbą mano sunkiose valandose. 

Nuliūdusi žmona EVA MARIA 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. + A. 
J O N A S V I R B Y L A 

Mirė gegužės 21 d., 1977 m. 

šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje gegužės 21 d., penktadienį, 8 valandą ryto. 

Prašome draugus i r pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose 
ir kartu pasimelsti už jo sielą. 

Žmona, dukterys ir sūnus 

iimimiiiinniimiiiiiinmmiimiiiiiiiiM 
JONAS PCZINAS 

PETRAS AVIŽONIS 
Profesorius medicinos daktaras 

(1875-1939) 
Jo visuomeninė, kultūrinė 

mokslinė veikla 
ir 

DR. DIMITRIS G. DERNIS 
Podiatrist-Foot Specialist 

3301 N. Central 
Chicago, UI. 60634 

545-1466 
Hours by appointment 

DR. JESSE J. SNEED 
1207 W. Bryn Mawr 
Chicago, III. 60660 

275-0101 
Family Podiatry 

Hours by Appointment 

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi., 
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$ 12.85. Illinois gyventojai dar prideda 
72 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S I . 

Chicago, ELu 60629 
mimimiiiiiiiiimiiiiuiiiiuiiiiiiiHiiiimii 

smiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiuimi m 
S O P H I E B A R Č U S 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Lietuvių kalba Šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stoti. WOPA 1490 AM 
Transliojama ii nuosavos studijos 

Marquette Pfce., vedėja Aldona Daukus. 

71M So. Maplewood Avt.. 
Chicago, IL 80628 
TaL — 778-1543 

1 IIUIIIinilHIIUlUIIIUIHIIUIIUIIIIIlUIIIIIII 

A. f A . ALGIRDUI BAZARUI mirus, 
jo šeimai Chicagoje ir tėvui, gyvenančiam 
Hot Springs, Ark^ reiškiame nuoširdžiau
sia užuojautę. 

ŠKLĖRIAI, SABALIŪNAI 
ARTMONAJ. SMAIŽIAI 

G a u t a n a u j a p l o k š t e l e 

P A V A S A R I S 
DAINUOJA DVYNUKAI ASTRA IR ALFREDAS 

ŠALČIAI IR MAŽOJI ANGELĄ. 
Tai pramoginės ir liaudies dainos, kaip Pavasaris, Tyliai vakaras 

slenka. Ramoną. Noriu dainuoti. Po stikliuką. Tu prisimink. Daug daug 
dainelių. Pražydo Jazminai ir kitos populiarios dainos. Plokštelė verta 
dėmesio, nes mur.ka profesionališkai paruošta ir pritaikyta. Galima 
kartu dainuoti. Šokti arba klausytis. Tinka jaunimui ir senimui. 

Dainininkai ŠALČIAI gyvena Vakarų Vokietijoje. PrieS kelis metus 
jie buvo atvykę j Chicagą ir čia davė koncertą, kuris praėjo su dideliu 
pasisekimu. 

Produced by K it A. Saltys, West Germany 1981. Kaina su per 
siuntimu $10.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45Ą5 Weat 63rd Street 

Chicago, IL 60629 
Illinois gyvtojai dar prideda 54 et. valstijos mokesčio. 

A. + A. 
A L G I R D A S B A Z A R A S 

Gyveno Chicago, Illinois 
Staiga mirė gegužės 12 d., 1982 m., sulaukęs 45 m. 
Gimęs Lietuvoje, Šiauliuose. 
Liūdesyje liko žmona Beverly, duktė Valerie, sunūs 

Kenneth, tėvas Zigmas Bazaras, Hot Springs, Arkansas, 
sesuo Lydia Rakos, Kanadoje, tetos Paulina Vilkaitienė, 
Downers Grove, Hlinois, ir Elvira Šimkūnienė, Kaliforni
joje, Misiūnų ir Vilkaičių šeimos ir kiti giminės Ameri
koje ir Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį Tohle koplyčioje, 
4325 W. Lawrence Avenue. Lankymo valandos šeštadieni 
ir sekmadienį nuo 1 iki 9 vai. vakaro. 

Laidotuvės pirmadienį, geg. 17 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus nulydėtas į St. Edward bažnyčią ir palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuliūdę: Tėvas, žmona ir vaikai. 
Laid. direktorius Tohle — Tel. 685-4400. * 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F* DJMMiD 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avemie ~" 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

46Q5-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MAKQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., C icero 

Tel. 47P-2345 
AIKŠTĖ AL TOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWI0Z) Ir SOMOS 
2424 W. S&th STREI7T TeL RKpvbtte 7-1213 
11028 Southwe*t Highwmy, Pfckw HU1*. DL T*L 174-4410 

PETRAS BiaiONAS 
4348 SO. GALIFOSN1A AVE. TaL lAtmjMto S-JS72 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STKTET , jyL 

YASAiTiS - BUTKUS 
1444 8 0 . 5Mk AVR. CICERO, DLL. Tci. OLyapfe t - l f e t 

http://Fu.lt


DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 15 d. 

X Prieš Billy Granam, sklei
džiantį bolševikinę propagandą 
po dalyvavimo Maskvos ' 'taikos" 
konferencijoje, latviai organi
zuoja demonstraciją prieš vadi
namą Billy Graham centrą, 217 
N . Washington, Wheaton, UI. 
Demonstracijos bus sekmadienį, 
gegužes 16 d., 1 vai. p. p. Kvie
čiami ir lietuviai dalyvauti. 

* X Marijonu bendradarbių Chi-
| cagos apskrities susirinkimas 
vyks šį trečiadienį, gegužės 19 
d., 1 vai. p. p. Marijonų vienuo
lyno svetainėje prie "Draugo". 
Vadovaus naujai išrinktoji pir-

1 mininkė St. Kaulakienė. Visi 
nariai ir prijaučiantieji yra kvie
čiami dalyvauti. 

x Dainos Elenos Baraitės ir 
Gintaro Kazimiero Aukštuolio 
sutuoktuvės bus šį šeštadienį 3 
vai. p. p. Nekalto Prasidėjimo 
par. bažnyčioje Brighton Parke. 
Jaunoji yra Elenos ir soL Stasio 
Barų duktė, jaunasis — Nata
lijos ir Vytauto Aukštuolių sū-

CHICAGOS ŽINIOS 

nus. Liet. Jaunimo sąjungos X Į Chicagos Aukst. bt. mo-, l r m i n i n k a s 
kyklą nauji mokiniai bus pri
imami birželio 12 d. 9 vai. r. 
Jaunimo centre. 

X "Lietuvis bažnyčių" knygų 
autorius paieško šių Vilniaus 
arkivyskupijos bažnyčių nuo
traukų: Eitminiškių, Godžrūnė-
lių, Parudaminio, Pavilnio, Rie
šės, Rykantų, Rackiškės, Rodū
nios, Apso, Soniškio, abiejų 
Dūkšto bažnyčių, Pabarės, Tur
manto. Jeigu kas turėtų, pra
šomi paskolinti ir atsiųsti ad
resu: Br. Kviklys, 5747 So. 
Campbell Ave., Chicago, JJlinois 
60629. 

X LB švietimo taryba išleido 
Alg. Gustaičio pasaką žuvinin
kai", gausiai keliom spalvom 
iliustruotą. Knygelė greit pasi
rodys knygynuose. 

X Stasė Pautienienė, grįžusi 
iš Floridos, išskubėjo į Torontą 

rys seminarijos sodus Lemonte, a p l a n k y t i ^ ^ v y r o a ^ d a i l 

Į Juozo Pautieniaus sunkiai ser
gančios sesers Onos Jonaitie-

"Draugo" renginių komitetas ir svečiai. Iš kairės (sėdi): K. Milkovaitis, B. Jasaitienė, M. Remienė, J. Dočkienė, 
"Draugo" administratorius kun. P. Cibulskis, A. Rūgytė ir U. Balskienė; (stovi): St. Džiugas, provinciolas kun. V. 
Rimšelis, M. Marcinkienė, vienuolyno vyresnysis kun. J. Vaškas, B. Bagdonienė, D. Pareigienė, V. Baleišytė, dr. A. 
Razma ir K. Dočkus. Nuotr. J. Duobos 

X Kraujo spaudimas bus ti
krinamas nemokamai Šv Kry
žiaus ligoninėje gegužės 24-25 
d., pirmadienį ir antradienį. 
t a r p 3-4 vai. p. p. ir tarp 7-8 
vai. vak. Kraujo spaudimą ti
kr ins registruota nursė — gai
lestingoji sesuo šiauriniame li
goninės laukiamajame kamba
r y j e 

X Mokslo metai Dariaus-Gi
rėno Bt. mokykloje baigiami 
šeštadienį, gegužės 22 d. Moki
niai atvyksta mokyklon įpras
t u laiku — 9 vai. r. Mokslo me
tų užbaigimo aktas Jaunimo 
centro salėje 10 vai. r. Po to 
visi kviečiami vykti į St. Ma 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

kur tėvų komitetas ruošia 
gužinę mokiniams, tėvams, mo 
kytojams ir visuomenei. 
* X Maironio, tautos žadintojo, 

50 metų mirties minėjimas ren
giamas gegužės 16 d., sekma
dienį, 3 va i po pietų, Jaunimo 
centro salėje. Kalbės poetas 
Stasys Santvaras ir kun. dr. Pra
nas Gaida, "Tėviškės Žiburių" 
redaktorius. Meninę dalį atliks 
solistai Roma Mastienė ir Algir
das Brazis, akompanuojant mu
zikui Aloyzui Jurgučiui. Įėjimas 
laisvas. Visi kviečiami dalyvau
ti . Po minėjimo kavinėje daly
vių pabendravimas. Rengia 
LST Korp! Neo-Lithuania, 

X Romo Kalantos susklegįni-
mo 10 metų sukakties minėjime, 
kuris įvyks gegužės mėn. 16 d. 
11:30 vai. Marąuette Parko pa
rapijos salėje, muzikas A Jur
gutis paskambins M. Čiurlionio 
kūrinį, o solistai A Giedraitie
nė ir V. I iorentas padainuos tai 
dienai pritaikintas dainas. 

(pr.). 

X Prof. dr. K. Ėringi© paskai
t a laike R. Kalantos minėjimo j 
gegužės mėn. 16 d. 11:30 vai 
Marąuette Parko parapijos sa
lėje, bus paįvairinta atitinka
mais eilėraščiais, kuriuos pa
skaitys stud. R Tričytė. (pr.). 

X Beveriy Shores, Indiana, 
ieškoma išnuomoti vasaros se
zonui mažą namelį arba butą. 
Kreiptis Chicagoje tel. 776-8700. 

(sk.). 

X St. PetersbuTg Beach, Flo
ridoje, parduodamas 6 kamb. 
mūr. namas. 2 mieg., 2 vonios, 
2 maš. garažas. Centr. oro vėsi
nimas. 2 blokai nuo jūros. Sav. 
duoda paskolą už 12%. Skam
bint 813—360-3261. (sk.). 

X Baltk Monumentą* Inc., 
2621 W. 71 Street, teL 476-2882, 
vienintelė lietuviška paminklų 
bendrovė Chicagoje, savininkai 
L. ir G. Kazėnai. PasitiKrinki-
te kainas kitur, atėję pas irnis 
•eapsivifeite. ((sk.) 

x Akiniai siuntimai i Ltota-
v%. Kreipkitės į V. Karosaitę— 
Optical Studio 2437 y2 W. U-
thuanian Plaza Ct. (69th S t ) 
Chicago, PI. 60629. Telef. — 

- T7S-6766. («k) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savingg, 2212 
We*t Cermak Road. — Telef. 
VI7-TM7. («k) . 

nės - Tugaudienės. Grįždama su
sirgo gripu (flu) ir net turėjo 
gulti ligoninėn- Dabar jau grį
žo namo ir baigia sveikti savo 
namuose, Cicero. 

X Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse Kapų puošimo diena bus 
švenčiama gegužės 31 d. Pamal
das laikys kun. Jonas Vyšniaus-1 
kas, Šv. Jurgio parapijos klebo- j 
nas,10:30 vai. Procesija prasi- | 
dės 10:15 vai. Vargonais gros 
ir diriguos Šv. Antano par. cho
rui Antanas Giedraitis. Daly
vaus Kolumbo Vyčiai, Dariaus 
ir Girėno postas, šaunų są
junga. 

"DRAUGO" RENGINIŲ 
KOMITETO POSĖDIS 

"Draugo1' renginių komitetas 
gegužės 12 d. marijonų svetai
nėje pirmą kartą šiais metais 
susirinko aptarti renginius ir 
visus planus, susijusius su ar
tėjančiais renginiais. 

Posėdį pradėjo komiteto pir
mininkė Marija Remienė. "Drau
go" gegužinė bus liepos 11 d., 
sekmadienį, prie "Draugo" pa
talpų kaip ir praėjusiais metais. 
Bus galima gauti namų gamy
bos šviežaus maisto, atsigaivini
mo, bus turtingi laimėjimai. Vie
ta yra graži — ta rp medžių ir 
gėlių. 

Trumpai kalbėta apie "Drau
go" metinį koncertą — vakarie
nę, kuri bus rugsėjo 25 d., šeš
tadienį, Jaunimo centre. "Drau
go" administratorius kun. P. Ci
bulskis paaiškino, kad 1981 m. 
Marijonų vienuolija "Draugui" 
davė 105,000 doL pašto ir ki
toms išlaidoms, nes tai nenuma
tytai padidėjo, šiais metais dėl 
tos priežasties teko sulaikyti 
pirmadienio laidas. 

Dr. Antanas Razma, l i e t 
Kat. spaudos draugijos pirmi
ninkas, pasidžiaugė komiteto 
gražiu darbu ir pabrėžė, kad 
"Draugas" mums visiems reika
lingas — mes visi jį turime 
remti. 

Provinciolas kun. V. Rimšelis 
pasveikino susirinkusius, pasi
džiaugė gerais norais pagelbėti 

"Draugui" ir palinkėjo sėkmės 
užsimotuose darbuose. Ta pro
ga prisiminė ir Clevelande 
"Draugo" premijuoto Birutės 
Pūkelevičiūtės romano pristaty
mo iškilmes, kurios gražiai pra
ėjo ir dar davė pelno. Be to, 
pasidalino įspūdžiais iš Argenti
nos, kurioje neseniai lankėsi. 

Posėdyje dalyvavo "Draugo" 
administratorius kun. P. Ci
bulskis, vienuolyno vyresnysis 
kun. J. Vaškas, M. Remienė, B. 
Bagdonienė, J. Dočkienė, D. Pa
reigienė, U. Balskienė, B. Ja
saitienė, V. Baleišytė, A Rūgy
tė, M. Marcinkienė, dr. A Raz
ma, K. Milkovaitis, K Dočkus, 
K. Laukaitis ir St. Džiugas. 

Po posėdžio visi susirinkusieji 
buvo pavaišinti. 

St. Džiugias 

JAV LB RINKIMAI 
JAV Lu3 rinkimai į X-tąją ta

rybą ir Vl-tąjį PLB seimą jau 
eina. Jie baigsis gegužės 15-16 
d. Tegul nelieka nė vieno lietu
vio, kuris nebalsuotų. Užpildy-
kime Lietuvių Bendruomenės 
balsavimo vietoves, kaip užpildo
me tautinių šokių ir dainų šven
čių didžiąsias sales, Jaunimo 
kongresus ir kitus kultūrinius 
parengimus, nes juos suruošė 
Liet. Bendruomenė. Išrinkti 
mūsų pačių žmonės dirbs, kad 
išliktų gyva viso pasaulio lie
tuvių išeivija ateities Lietuvai. 

LB Vidurio Vakarų apygar
dos rinkimų komisija atliko la
bai daug darbų. Turėjome ke
letą posėdžių, padarėm suvesti
nius kandidatų sąrašus, atspaus-X Donna ir Leon Marek, gyv. 

Beveriy Shores, Ind., atšventė 
o* • ~o4-, ~,~*1~«,*«, o„ dinome balsavimo lapelius, pasavo 35-rių metų moterystes su- ^ ^ , _ _ ^ - - -

kaktį šv. Onos bažnyčioje šv. Mi-
šiomis. Jų sutuoktuvės buvo 
1947 m. gegužės 4 d. Chicago-

P1RMAS METINIS DŽIAZO 
FESTIVALIS CIRKELYJE 

niinojaus universitetas Chica
goje ruošia pirmą metinį džiazo 
festivalį gegužės 20-23 dienomis. 
Count Basie koncertuos univer
siteto "Illinojaus salėje" sekma
dienį, gegužės 24 dieną, 7:30 
vai. vak. Kiti numatomi kon
certai toje pačioje salėje: 
Bily Taylor ketvirtadienį, gegu
žės 20 dieną, 1:30 vai. p. p. Gun-
ther Schuller diriguos savo džia
zo orkestrą penktadienį, gegu
žės 21 dieną, 7:30 vai. vak., ir 
pagerbs Duke EOlington ir Or-
nestas Kolmanas su savo "Pri-
me Time" trupe pasirodys šeš
tadienį, gegužės 22 dieną, 7:30 
vai. vak. 

Ketvirtadienį, gegužės 20 die
ną, 7 vai. vak., Billy Taylor skai
tys paskaitą ir atsakinės į klau
simus Mokslo ir Komunikacijos 
rūmų pastato 1285 salėje. Ši 
paskaita nemokama. 

Į koncertus bilietai po 5 dol. 
studentams ir 7 doL kitiems, 
arba 15 dol. (22) už visą seriją. 
Biletai gaunami iš anksto Cir
kelio centro antro aukšto kaso
je (750 S. Halsted.) arba prie 
durų. 

• 
Praeitą žiemos ketvirtį Cirke

lyje 19 studentų gavo daktara
to ir 124 magistro laipsnius. 
Tarp jų buvo šie lietuviai stu
dentai: Rūta Naujokaitė — pe
dagogikos magistrą, Joana Pe-
trutytė — magistrą iš komerci
jos mokslų ir Ronaldas Allenas 
Chapulis — buhalterijos ma
gistrą. 

BADO STREIKAS 
PRIEŠ SOVIETUS 

Chicagoje gyvenanti Louis 
Becker Frolova, 29 m., pradėjo 
bado streiką, siekdama, kad So
vietų Sąjunga leistų emigruoti 
jos vyrui A. V. Frolov. J i s irgi 
vykdo bado streiką Maskvoje. 

15 MBL DOL. AERODROMUI 

Chicagos miestas numato per 
kelerius metus išleisti 15 mil. 
dolerių patobulinimui Midway 
aerodromo. 

KOVAI PRIEŠ VĖŽĮ 

Apie 10,000 dviratininkų daly
vaus gegužės 16 d. žygyje, siek
dami Chicagoje surinkti 500,000 
dol. kovai prieš vėžį. 

DEMOKRATAI APIE 
ATOMINIUS GINKLUS 

Cook apskrities demokratų 
komiteto nariai vienbalsiai nu
tarė, kad turėtų būti užšaldy
t a s naujų atominių ginklų ga
minimas. 

MAISTAS LENKIJAI 

Daugiau kaip 500,000 svarų 
maisto gegužės 11 d. iš Chica
gos išsiųsta į Lenkiją. Tuo rū
pinosi Amerikos lenkų kongre
so Illinois padalinys. 

NAUJI KUNIGAI 
Mundelein seminarijoje gegu

žės 12 d. buvo įšventinti 7 nauji 
kunigai. Tai mažiausias naujai 
įšventintų kunigų skaičius iš vi
sų Ugi šiol buvusių. Kardinolo 
Cody laidotuvėse šie kunigai, 
dar būdami diakonai, nešė jo 
karstą, švent imus atliko vysk. 
N. Hayes. _ 

šios premijos y r a įteikiamos 
kiekvienais metais 10 Cirkelio 
universiteto profesorių. Juos 
parenka pa tys universiteto pa
skutiniojo kurso studentai. 

• < 
• 

X Poetas Stasys Santvaras, 
šiemet sueinąs 80 metų amžiaus, 
yra atvykęs į Chicagą. Penkta
dienį jo artimieji jį pagerbė su
kakties proga. Sekmadienį Mai
ronio minėjime jis skaitys pa
skaitą Jaunimo centre. 

X Moksleiviu ateitininkų sto
vykla "Neringoje'' šiais metais 
bus nuo rugpiūčio mėn. 15 iki 
22 d. Programa bus labai įvairi 
ir įdomi. Stovyklos globėja — 
Gitą Kupčinskienė. Prašome iš 
anksto registruotis pas ses. Mar
garitą, Immaculate Conception 
Convent, R. F. D. 2, Putnam, 
Conn. 06260. Stovyklos mokes
tis 65 dol., o registracijos 10 
dol. (pr.). 

X Dar yra 4 laisvos virtos 
"Laiškai Lietuviams" ekskursi
jai į Europą. Dėl informacijos 
prašom kreiptis j American Tra-
vel Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, Illinois 
60643. TeL (312) 238-9787. 

(sk.). 
x Ar jūsų bankas ar taupy

mo bendrovė moka jums 8% už 
taupomąją sąskaitą — (Pass-
book)? Jei ne — kreipkitės į 
Lietuvio Fondo Fed. Kredito 
kooperatyvą, (sk). 

je. Donna Guraitė-Marek, kilusi 
iš Marąuette Parko, priklausė 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jai. Jų sūnūs Leonas ir Allan 

reiškimų lapus ir juos atidavėm 
apylinkių komisijoms. 

Patikslino ir rinkimų dienas. 
Visose LB apylinkių būstinėse 
balsavo gegužės 8-0 ir balsuos 
15-16 dienomis. Laiškais bal
suojantiems dar bus užskaitomi 

jau yra vedę. Vienas gyvena j ir gegužės 17 dienos, pirmadie-
Michigan valstijoje, kitas Ohio. 
Dona Marek mokytojauja vietos 
miestelio mokykloje ir dalyvau
ja meno darbų parodose. 

X Bendruomenės rinkimai dar 
vyksta gegužės 15 ir 16 d. (šeš
tadienį ir {sekmadienį) visose 
apylinkėse. Raginame kiekvie
ną lietuvį balsuoti, kad būtų iš
rinkti patys tinkamiausieji as
menys spręsti uždaviniams, ku
rie vienaip ar kitaip paliečia mus 
visus. 

X Julia Mack (Mrs.), Wor-
cester. Mass., American-Lithua-
nian R. C. Womens Alliance 
prezidentė, užsisakė naujausių 
leidinių už didesnę sumą. 

X šakių Apskr. Klubo pikni
kas įvyks gegužės 23 d. Vyčių 
salėje ir sodelyje. 2455 W. 47th 
Street. Pradžia 1 vai šokiams 
gros Evvaldo Knoll orkestras. 

(pr.). 

X Tik 8 dienos liko iki Jauni
mo centro metinio koncerto ge
gužės 23 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet Jaunimo centre. Progra
mą išpildo Lietuvių opera. Bilie
tai gaunami Varnelių prekyboje. 

(pr.). 

nio, pašto antspaudu gauti laiš
kai. 

Kviečiame visus atlikti šią 
labai svarbią pareigą. Kritikuo
t i nedirbančius tada galėsime 
lengvesne sąžine. 

Izabelė Stončienė 

Industrialistas Robert Stuart, 
rašytojas Studs Terkel ir peda
gogė Jessie A. Woods gaus gar
bės doktoratus Cirkelio mokslo 
metų užbaigimo iškilmėse birže
lio 13 dieną, šiais metais užbai
gimo ceremonijos bus naujoje 
Cirkelio sporto arenoje, kurioje 
gali susėsti iki 12,000 žiūrovų. 
Užbaigime taip pat dalyvaus 
Audra Kubiliūtė, kuri atsisvei
kins studentų vardu i r įteiks 
1982 metų sidabrines Cirkelio 
premijas profesoriams ir dėsty
tojams, kurie šiais mokslo me
tais pasižymėjo savo srityse. 

1982 metų vasaros ir rudens 
klasių tvarkaraščiai buvo išda
linti studentams praeitą savaitę. 
Rudenį bus dėstomi šie lietuvių 
kalbos kursai : pagrindinių lie
tuvių rašytojų kursas ;(Lith 
221) antradieniais, ketvirtadie
niais ir penktadieniais, 12 vai. 
ir pažengusiems lietuvių kalba 
(Lith 104) antradieniais, tre-' 
čiadieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 10 vaL ryto. Abu 
kursus dėstys prof. Marija Stan-
kus-Saulaitė. Gintaras Aukštuo
lis dėstys lietuvių kalbos pradi
nį kursą (Lith 101) antradie
niais, trečiadieniais, ketvirtadie
niais ir penktadieniais 10 vai. 
ryto. Dėl platesnės informacijos 
skambinti 996-5465. Rudenį ket
virtis prasidės rugsėjo 20 dieną. 

Snieguolė Zalatoriūtė 

MYUA SKULPTŪRŲ 

Tarptautinė meno paroda vyk
sta Chicagoje, Navy Pier, nuo 
gegužės 13 iki 18 d. Joje daly
vauja 113 meno galerijų iš JAV 
ir iš užsienio. Atdara nuo 12 v. 
Parodoje per ištisą mylią nusi
tęsia skulptūros. 

SVEUKATOS PARODA 
Ford City patalpose, 76 gat

vė ir Cicero, igi gegužės 16 d. 
vyksta sveikatos paroda. 

DVIGUBA ŠALPA 

Federaliniai agentai nustatė* 
kad daugelis Illinois šelpiamų 
gaudavo po dvigubą šalpos kie
kį, būdami įregistruoti daugiau 
negu vieną kartą. Vien 1981 
m. taip be pagrindo išmokėtas 
milijonas dolerių. 

SKULPTŪROS PARODA 
Navy Pier patalpose gegužės" 

antroj pusėj vyks skulptūros 
paroda, kurioje bus išstatyta 
daugiau kaip 50-ties skulptorių 
darbai. 

BRANGSTA ELEKTRA 

Edison bendrovė gavo leidimą 
pakelti elektros kainą Chicago
je 7,8%, kas pabrangins varto
tojui apie 4 dol. per mėnesį. 

53 MIL. DOL. POŽEMINIAMS 

Chicagoje gegužės mėnesį bus 
pradėtas pagrindinis dviejų su
sisiekimo požeminių linijų re
montas, kuris pareikalaus 53 
mil. dol. 
PREZIDENTAS MOKYKLOJE 

Prezidentas Reagan pasiryžo 
gegužės 10 d. aplankyti vaka
rinės Chicagos privačią Provi-
dence — St. Mel aukšt. mokyk
lą, 119 St. Central Park, kurią 
lanko daugiausia juodukai. Lan
kydamas privačią mokyklą, pre : 
zidentas nori pabrėžti reikalą 
remti jo planą — duoti mokes
čių kreditus tėvams, leidžian
tiems vaikus į privačias mo
kyklas. 

PASKOLOS NAMAMS — 

Stalių pensijų fondo pinigus 
numatoma panaudoti paskoloms 
įsigyjantiems namus. Paskolos 
bus duodamos už ll9/10Ce pa
lūkanų. 

D E N G I A M E I R T A I S O M E 

V I S Ų R f S I U S T O G U S 
Už s a v o d a r b ą g a r a n t u o j a m e 

i r e s a m e a p d r a u s t i . 

S k a m b i n k i t e — 

A R V Y D O K I E I A I 
TH.: 434-9655 arba 737-1717 

illlllllllllllllllIlllIllllllllIllliHiiiiTmiiiiiii 

Advokatas 
GINTARAS P. 6EPMAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, m. 60629 

TeL 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

niiimiiiiiimiiiiiMiimiimmiiiiiiiintiii 

Advokatas JONAS 6IBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenae 
Chicago, IlHnofe 60628 

Tel. — 776*700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seitad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

Mokomės skaičiuoti Beveriy Montessori mokykloje. 

VINCAS LIULEVI C I U S 

I Š E I V I J O S V A I D M U O 
Nepriklausomos Lietuvos Atkūrimo darbe 

IŠ PRATARMES: "Žiūrėkite, ką anų laikų lietuviai išeiviai 
padarė! Ar mes užtenkamai dedame pastangų, kad Lietuva 
vėl būtų a tkur ta! Juk ir mūsų darbus ateityje skaičiuos, 
kaip ir mes skaičiuojame anų!" 

Leidinys yra suskirstytas į keturias dalis: Išeivija Lietuvos garsi
nimo darbe. Išeivijos politinė veikla Lietuvos labui. Išeivijos kultū
rinė parama Lietuvai. Išeivijos ekonominė paramai Lietuvai. 

Knyga kruopščiai paruošta, lengvai ir su įdomumu skaitoma. 
Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba su Lietuvių Fon

do parama 1981 m., didelio formato, 400 psl., kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu $14.00 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 6Srd Street 

Chicago, IL 60699 
Naotr. VI MamfBkm J> 


