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Kuriuo keliu? 

• 

Žvilgsnis į Lietuvos 
dvasininkiją 

Artėja visai tautai nepapras
tai svarbaus ir reikšmingo 
įvykio — Lietuvos krikšto 600 
metų — jubiliejus. Daugiau nei 
pusę tūkstančio metų lietuvių 
tauta eina po Kristaus vėlia
va, žengia su visa Europa, 
naudojasi Vakarų krikščioniš
kos kultūros vaisiais, daly
vauja šios kultūros kūrime. Per 
šį laikotarpį tauta pergyveno 
daug linksmų ir liūdnų, švie
sių ir tragiškų įvykių. Spindė
jo garbės viršūnėse ir dejavo 
tamsiose nevilties bedugnėse. 
Didžiavosi galinga valstybe ir 
nešė žeminantį svetimųjų 
jungą... Visaip vingiavo isto
rijos kelias, įvykiai keitė 
įvykius, bet šviesiais ir sunkių 
nelaimių metais tautos sąžinė, 
jos dvasinių jėgų, jos ištver
mės šaltinis buvo Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia. Tautos 
d ž i a u g s m a s b u v o j o s 

džiaugsmu, tautos skausmas 
— jos skausmu. J i su tauta ėjo į 
pergales ir į sunkius bandy
mus. J i padėjo tautai šių 
pergalių siekti ' ir išlaikyti 
bandymus, vedė į naujus 
laimėjimus. Tauta kar ta i s 
atsikeldavo tiesiog iš sveti
mųjų paruošto kapo. Be Bažny
čios, be tautai įdiegto gilaus 
religingumo ir įskiepytos aukš
tos moralės šiandien gal jau 
nebūtų mūsų tautos, a rba ji 
būtų toli gražu ne tokia, kaip 
dabar. Bažnyčios nuopelnai 
tautai ir jos kultūrai akivaiz
dūs ir nepaneigiami. 

Tačiau, žvelgdami į krikščio
niškąjį Lietuvos istorijos laiko

tarpį ir aiškiai matydami, ką 
Bažnyčia, jos mokslas, jos 
skelbiamas tikėjimas davė 
tautai, kaip išugdė prigim
tąsias lietuvio būdo, jo charak
terio savybes, kaip ji net 
paprastą, neraštingą kaimietį 
p a d a r ė t au r iu žmogumi, 
dažnai dvasios milžinu, visa 
tai matydami ir įvertindami, 
negalime nepastebėti ir to, ko 
tautai nedavė kai kurie jos 
vadai, hierarchai. Praeities 
klaidomis, apsileidimais ar 
silpnybėmis šiandien naudoja
si ateistinė propaganda, visa 
tai dar išpūsdama, iškreip
dama ir sukarikatūrindama. 
Ne visados ir ne visi dvasinin
kai buvo be priekaištų. Ne tik 
Bažnyčios priešai pastebi, kad 
nemaža dvasininkų nepa
kankamai sielojosi lietuvių 
kalbos teisėmis Bažnyčioje. 

Pasididžiavimo jausmą toli
mos praeities aukštais Bažny
čios kunigaikščiais kelia jų 
kovos su pasauliniais kuni
gaikščiais dėl dvarų ir privile
gijų. Ne šviesiais tautos pavyz
džiais ir tie dvasininkai, kurie, 
plintant protestantizmui, pali
ko Bažnyčią ir puolė į jo glėbį. 

Liūdesį sukelia tie vyskupai 
ir kunigai, kurie juodžiausiais 
rusų p r i e spaudos laikais, 
tautai kovojant mirties ar 
gyvybės kovą, nužemintai 
šliaužiojo prieš carą ir jc 
valdininkus— Tokių ir panašių 
faktų, deja, negalime išbrauk
ti iš garbingos savo istorijos. Ir 
išdaviko ženklu paženklintieji 
lieka tautos istorijoje, lieka, 
kaip jos gėda ir kaip perspė-
jantieji ženklai ateičiai... 

{Bus daugiau I 

KATALIKAI PASAULYJE 
Neiš le ido į 
k o n g r e s ą 

Dviejose aukštosiose mokyk
lose Romoje — Popiežiškame 
Urbono universitete ir Popie
žiškame Šv. Anzelmo Insti tute 
visą savaitę vyko tarptautinis 
Liturgijos kongresas. J o studi
jų tema: „Simboliai, išreiškian
tys žmogaus tapimą krikščio
niu". Kongresas buvo su
rengtas Popiežiško Liturgijos 
Instituto iniciatyba. Paska i tas , 
pranešimus skaitė pasaulinio 
garso liturgijos specialistai iš 
įvairių kraštų. Iki pa t pasku
tinių dienų kongrese buvo 
laukiami ir Lietuvos katalikų 
atstovai. Trečiadienio popie
tinėje programoje buvo įrašy
tas Lietuvos vyskupijų litur
ginės komisijos pirmininko 
kunigo Vaclovo Aliulio, iš Vil
niaus, pranešimas prancūzų 
kalba apie pakrikštyto kūdi
kio perdavimo jo tėvam ir 
globėjam apeigas pagal Lietu
voje naudojamą Sakramentų 
teikimo apeigyną. Kongreso 
išvakarėse kun. Aliulis tele
grama pranešė, kad kongrese 
dalyvauti ir pažadėtą praneši
mą pateikti negalės. Savo 
maldose tarptautinio Litur
gijos kongreso d a l y v i a i 
prisiminė Lietuvą ir jos tikin
čiuosius, kurių ne tiktai tikė
jimo, bet net paprasčiausia 
kulto laisvė yra suvaržyta 
įvairiomis kliūtimis. Kaip tik 
dėl tų absurdiškų kliūčių 
Lietuvos vyskupijų liturginės 
komisijos pirmininkas kuni
gas Vaclovas Aliulis ir kiti 
Lietuvos katalikų atstovai 
negalėjo dalyvauti tarptau
tiniame Liturgijos kongrese. 

Vakarų viršūnių 
posėdžiai Versaly 

Argentiniečiai karo belaisviai Falklando saloje, 
varomi į Port Carlos vietovę. Jiems saloje nėra 
pastatų, teks laukti išvežimo atvirame ore. Salose 

prasideda žiema, 
viskas apledėjo. 

Vakar snigo, krito lijundra. 

Kremlius įsakė 
didinti gamybą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Lie tuv ia i Argent inoje 
Aušros Var tų lietuvių 

parapija Aveilanedoje, Bue
nos Aires, surengė lietuvių 
maldos kelionę į Lujan 
argentiniečių tautinę Marijos 
šventovę, kurioje lankysis taip 
pat popiežius Jonas Paulius 
II-sis. Kelionės tikslas buvo — 
drauge pasimelsti už kenčian
čią ir persekiojamą Lietuvą, 
jos tikinčiuosius, taip pat už 
taiką Argentinoje ir visame 
pasaulyje. Ta intencija, daly
vau jan t l ietuviam maldi-

Vilnius. — Kaip jau buvo 
ra šy ta , Sovietų Sąjungos 
prezidentas Brežnevas paskel
bė komunistų partijos centro 
komiteto plenumo priimtą 
programą „dėl Sovietų Sąjun
gos a p r ū p i n i m e m a i s t o 
produktais". Brežnevas pabrė
žė, kad „patenkinti gyvy
binius tarybinių žmonių porei
kius, tai ne tik pirmaeilis 
ekonominis, bet ir aktualus 
socialinis poli t inis užda
vinys". Partija pripažino, kad 
„nepatenkinama mėsos ir 
pieno gaminių paklausa , 
trūksta daržovių ir vaisių. Kai 
kuriuose rajonuose pasitaiko 
prekybos maisto prekėmis 
sutrikimų". 

Programoje pabrėž iama, 
kad „organiška aprūpinimo 
maisto produktais programos 
dalis yra kaimo socialinio 
pertvarkymo priemonės. Bus 
statomi gerai įrengti gyvena
mieji namai, daugiausia sody
bų tipo, su kiemo pastatais 
asmeniniam paga lb in iam 
ūkiui. Tai didelė politika, 
kuria siekiama panaikinti 
esminius socialinius skir
tumus tarp miesto ir kaimo". 

Programoje apgalvoti ir 
ekonominiai ryšiai su už
sienio šalimis. J i grindžiama 
„būtinumu sumažinti maisto 

„Užtikrinti, kad vidutinis 
met in i s bendras is grūdų 
d e r l i u s v i e n u o l i k t a j a m e 
penkmetyje sudarytų 3,2-3, 4 
milijono tonų ir dvyliktajame 

— Darbo departamentas pa
skelbė, kad per gegužės mėne
sį Amerikoje bedarbių skai
čius dar pakilo iki 10.5 
milijono. Bedarbių nuošimtis 
— 9.5. 

— Britanijos premjerė That-
penkmetyje — 3, 6-3, 9 milijo- cber vakar atvyko į Paryžių ir 
no tonų. Didini J^lvių. daržo- pusantros valandos tarėsi su 
vių ir vaisių gamybą, 
dešimtmetį nusausinti 
mažiau kaip 900 tūkstančių 
hektarų pernelyg drėgnų ir 
pelkėtų žemių". 

Mėsos gamybą iš valsty
binių išteklių žaliavų per 
dešimtmetį padidinti 1,5 karto, 
nenugriebto pieno produkcijos 
— 1,3 karto, sūrių — ne 
mažiau kaip 1,5 karto". 

ninkam, šventas Mišias auko 
jo marijonas kunigas Juozas produktų importą iš kapitalis-
Petraitis. Argentinos lietuvių tjnįų salių. Tai padaryti tuo 
tarpe yra kilęs sumanymas 
Lujan Marijos šventovės 
bazilikoje pastatyti lietuvių 
koplyčią. Šio sumanymo 
įgyvendinimui svarstyti Bue
nos Aires yra sudarytas 
specialus komitetas. 

P a r a m a Ugandai 
Piacenzos mieste, šiaurės 

Italijoje, įsisteigęs Ugandos 
Draugų Katalikų komitetas 
yra suorganizavęs pagalbos 
akciją šiam ūkiniai sunkioje 
padėtyje esančiam Afrikos 
kraštui. Šios akcijos rėmuose 
draugija jau pasiuntė į Ugan
dą šešis krovininius lėktuvus 
su maisto produktų, vaistų ir 
įvairia technine medžiaga. 
Siuntas vietos gyventojam, 
pagal jų poreikius, dalina keli atitinkamai 2, 8-2, 9 milijono 
šimtai įtalų savanorių, kurie tonų ir 3-3, 1 milijono tonų. 
taip p?+padeda pravesti Ugan- Padidinti visų rūšių pašarų 
doje įvairius socialinio pobū- gamybą 1,3 karto. Per dešimt-
džio projektus. Katalikų drau- mėtį padidinti pieno primilžį 
gija Piacenzoje pagalbos vidutiniškai iš vienos karvės 
akciia Ueandai tęs ir ateityje. 600-700 kilosrramų". 

svarbiau, kad kai kurių valsty
bių vadovybė siekia paversti 
įprastines prekybines opera
cijas, tokias, kaip grūdų 
pardavimas, spaudimo mūsų 
šaliai priemone, politinio 
spaudimo įrankiu". 

Po visų gražbyliavimų „liau
dies gerovės vardan", nuro
domi pagrindiniai sąjunginių 
respubl ikų u ž d a v i n i a i . 
Okupuotai Lietuvai nuro
doma: 

„Toliau specializuoti žemės 
ūkį pieno produkcijos ir mėsos 
gamybai. Užtikrinti, kad vidu
tiniškai per metus mėsos 
(skerdienos) būtų pagaminta 
vienuoliktajame penkmetyje 
500-520 tūkstančių tonų ir 
dvyliktajame penkmetyje — 
590-600 tūkstančių tonų, pieno 

Izraelio iėktuvai 
vėl daužo Libane 
L o n d o n a s . — Ketvirtadienį 

vakare Londone buvo peršau
tas ir sunkiai sužeistas Izraelio 
ambasador ius Bri tani joje 
Shlomo Argov. Vakar jis dar 
buvo gyvas ligoninėje, kritiš
koje padėtyje. Atentato vieto
je, prie Londono viešbučio, 
ambasador iaus palydovui , 
Scotland Yardo detektyvui, 
pavyko peršauti vieną iš trijų 
užpuolikų. Kitus du Londono 
policija pagavo už trijų mylių. 
L iudin inka i nurodė , kad 
atentato dalyviai panašūs į 
arabus. 

Izraelio karo lėktuvai vakar 
puolė Libaną daužė tris pales
tiniečių stovyklas ir Beiruto 
miestą. Libaniečiai, išgirdę 
apie Izraelio ambasadoriaus 
peršovimą, jautė, kad prasidės 
Izraelio keršto puolimai ir 
skubėjo apleisti miestą. Izrae
lis paskelbė, kad atentatą prieš 
ambasadorių Argov įvykdė 
PLO teroristai. 

Teroristai puola 
Amerikos įstaigas 

Roma. — Italijoje irgi prasi
dėjo teroristų puolimai prieš 
JAV vyriausybės a r amerikie
čių biznio įstaigas. Romoje 
sprogo trys bombos prie biznio 
įstaigų, žmonių aukų nebuvo. 
Dar vienas sprogimas įvyko 
Tuebingene. Vak. Vokietijoj, 
kur teroristai jau puolė šešias 
amerikiečių kar iuomenės 
bazes, šį kartą nuostolių 
padaryta amerikiečių-vokiečių 
kultūros centre, netoli Stutt-
garto. 

Per prezidentu Reaganu dėl padė-
ne ties Falklande. 

— Šiaur inės Karol inos 
seimelis dar kartą atmetė 
moterų lygių teisių papildymo 
projektą. Tam įstatymui (ERA) 
pravesti dar trūksta keturių 
valstijų. 

— Sovietų „Pravda", rašy
dama apie JAV pasiūlymus 
nusiginklavimo srityje, sako, 
kad Reagano planas būtų 
n a u d i n g a s tik Amerikai . 
Laukiama, kad derybos dėl 
ginkluotės apribojimo bus il
gos ir kietos. 

— „Washington Post" ir 
ABC televizijos viešosios 
nuomonės tyrimai parodė, kad 
46 nuoš. amerikiečių paten
kinti prezidento Reagano 
pareigų atlikimu, o 45 nuoš. 
jam nepritaria. 

— Ženevoje p r a s i d ė j o 
Tarptautinės Darbo organi
zacijos — ILO — suvažia
vimas. Iš Lenkijos atvyko tik 
vyriausybės delegacija. Kiti 
atstovai klausinėjo: kur Lech 
Walesa? Lenkijos darbo 
viceminister is K. Gorski 
pagras ino pas i t raukt i iš 
organizacijos, jei nesiliaus 
Lenkijos kritika. 

— Neprisijungusių šalių 
konfe renc i jo j e H a v a n o j e 
Jamaika ir Guyana protes
tavo prieš griežtą, Britaniją 
pasmerkiančią rezoliuciją. 
Suvažiavimas nutarė rezoliu
ciją sušvelninti. Argentinos 
užsienio reikalų ministeris 
Costa Mendez ilgai tarėsi su 
Fidel Castro. 

— JAV kongresas gali visai 
nutraukti paramą Salvadorui, 
jei naujoji valdžia sustabdys 
žemės reformos vykdymą, 
pasakė a t s tovas Clement 
Zablocki, dem. iš Wisconsino. 

— Pietinę Floridą palietė 
pirmas šio sezono uraganas 
,,Alberto". Siautė stiprūs vėjai, 
iškrito 10 colių lietaus. 

— Buvęs Egipto premjeras 
Khalil pasakė, jog palestinie
čių autonomijos deryboms 
pakenkė Egipto nenoras vesti 
derybas Jeruzalėje. Jis nurodė, 
kad derybos liečia ir pačią 
Jeruzalę, joje gyvenančių ara
bų teises. 

Paryžius. — Prezidento 
Reagano išvyka Europon 
prasidėjo g a n draugiškai 
Prancūzijoje. Užsienio kores
pondentai pripažįsta, kad, 
nežiūrint politinių pažiūrų 
skirtumo: Prancūzijos prezi
dentas Mi t te r randas yra 
socialistas, o JAV prezidentas 
Reaganas dešinysis konserva
torius — respublikonas, abu 
vyrai mėgsta vienas kitą ir pui
kiai sugyvena, nors daugelyje 
klausimų jų pažiūros skiriasi. 

Prez. Reaganas ragina Euro
pos vadus nutraukti paskolas 
ir kreditus Sovietų Sąjungai, 
kuri Europos prekybą panau
doja savo karinės galios 
stiprinimui. Europiečiai nuro
do, kad šiais sunkiais laikais 
prekybos su sovietais sumaži
nimas atneštų dar daugiau 
sunkumų, pakeltų bedarbių 
skaičių. Prezidentas Mitter
randas gegužės 30 d. pasikal
bėjime su ABC televizija 
sutiko, kad prekybą su sovie
tais būtų galima apkarpyti, kai 
kurias prekes uždrausti ekspor
tuoti. Tačiau jis pridėjo: .Aš 
nieko negirdėjau apie JAV 
administracijos planus sustab
dyti javų prekybą"... Vakarų 
Europos spauda dažnai priki
ša prezidentui Reaganui, kad 
jis atšaukė prez. Carterio 
paskelbtą javų pardavimo 
sovietams embargą. 

P r a m o n ė s š a l i ų v a d ų 
suvažiavime savotiška vieta 
teks Japonijos premjerui Suzu
ki. Japonija varžo Europos ir 
JAV prekių įvežimą į Japoni
ją, tačiau užpila savo prekė
mis Vakarų rinkas. Prieš 
savaitę j aponai a t šaukė 
muitus ir suvaržymus 200 
Vakarų prekių, tuo bandy
dami sušvelnint i Vakarų 
kritiką. Japonija nelinkusi 
gadinti santykių su Pietų 
Amerika, kuri tapo labai svar
bi japonų prekių rinka. Todėl 
premjeras Suzuki nepritars 
Vakarų sankcijoms Argenti
nai dėl Falklando salų. Japo

nija teoretiškai yra Vakarų 
partnerė, tačiau jos užsienio 
politika dažnai skiriasi nuo 
Amerikos ar Europos poli
tikos. 

Nepatogioje padėtyje yra ir 
Kanados premjeras Pierre Tru-
deau. K a n a d a p e r g y v e n a 
e k o n o m i n i u s s u n k u m u s , 
"nedarbą, infliaciją, kaip ir 
kitos Vakarų šalys. Kanados 
doleris birželio 1 d. nukrito iki 
80.06 centų lyginant su JAV 
doleriu. Kanados spauda kriti
kuoja Trudeau ir ypač jo finan
sų ministerį MacEacheną. 
Kanada Vakarų valstybių 
vadų suvažiavime greičiausiai 
prisidės prie Europos, kuri 
spaus prezidentą Reaganą 
sumažinti deficitą, sumažinti 
aukštas bankų palūkanas, nes 
jos labai kenkia kitoms Vaka
rų valstybėms, jų f inansams ir 
pramonės plėtimui. 

Prezidentas Mitterrandas 
savo pareiškime Reagano 
pagerbimo Paryžiuje bankete 
išreiškė apgailestavimą, kad 
JAV Kongresas dar nepatvir
tino prezidento siūlomo biu
džeto. 

Vilniaus saugumas 
grasina Jurgutienei 
Chicaga. — Aloyzas Jurgu

tis birželio 3 d. kalbėjo per 
WBBM radijo stotį Chicagoje. 
amerikiečius painformuo
damas apie sunkumus, kokius 
sutinka jo žmona, prašydama 
vizos atvykti į JAV. „Chicago 
Tribūne" iš Maskvos praneša, 
jog KGB apgaulingai davė vil
tis M. Jurgutienei. kad jai viza 
bus duota, ir ją iš Maskvos 
grąžino į Vilnių, o čia pagrasi
no, kad bus uždaryta kalė-
jiman, jei nenutrauks bado 
streiko. Jos telefonas Vilniuje 
išjungtas, ji nuolatinėj poli
cijos priežiūroj. Prie jos buto 
budi policija ir seka, kur tik ji 
eina. 

Ministeris Genscher 
aplankė Izraelį 

Je ruza lė . — Po ilgesnės per
traukos pirmas Vakarų Vokie
tijos vyriausybės narys, — 
užsienio reikalų ministeris 
H a n s - D i e t r i c h G e n s c h e r 
aplankė Izraelį. Ministeris 
Shamir ragino Europos Rinkos 
šalis stipriau įsijungti į Izrae
lio-Egipto taikos kampaniją ir 
ją paremti. Pranešama, kad 
Vakarų Vokietija bando atgai
vinti gerus santykius su Izrae
liu ir prisidėti prie Artimųjų 
Rytų teisingos ir pastovios 
taikos sukūrimo. 

Ragina pasiduoti 
L o n d o n a s . — Britų kariuo

menės vadas Falklando salose 
įsakė išmėtyti virš argentinie
čių pozicijų prie Stanley mies
to tūkstančius lapelių. Admi
rolas John VVoodvvard rašo 
Argentinos jėgų vadui gene
rolui Mario Menendez, siūly
damas apsvarstyti padėtį ir 
padaryti teisingą ir garbingą 
išvadą. O ji turi būti, — padėti 
ginklus, nes laimėti nėra vil
čių. Argentmiečiams skirtuose 
lapeliuose yra saugaus perė
jimo kortelės, kurias parodę, 
argentiniečiai bus priimti bri
tų kareivių. Kiti lapeliai su 
nuotrauka, kuri rodo. kaip 
Argentinos įgulos vadas pulk. 
Alfredo Astiz pasirašo pasida
vimo dokumentą Pietinės 
Georgijos saloj balandžio 26 d. 

Atsišaukimai į Argentinos 
kareivius rašo: Mes nenorime 
lieti daugiau kraujo, tačiau jei 
nebus kitos išeities, kraują 
liesime. Jūsų tautiečiai P . 
Georgijoj padarė teisingą 
sprendimą. Jūs irgi turite ta ip 
pasielgti. Pagalvokite apie 
padėtį, kurioje esate. Jūsų 
maisto ir kito tiekimo prive-
žimai neįmanomi dėl karo 
laivų blokados. Ateity bus dar 
blogiau. Pagalvokite apie savo 
šeimas ir namus, kurie laukia 
jūsų saugaus sugrįžimo". 

Argentiniečių radijas skelbė 
generolo Menendez raginimą 
kareiviams gintis ir kovoti iki 
paskutinio kareivio. 

Britų vyriausybė pranešė 
Falklando kariuomenės vadui, 
kad jis gali pulti Stanley, kai 
bus tam pasiruošęs. 

K A L E N D O R I U S 
Birželio 5 d.: Bonifacas, 

Marcija, Kantautas. Daugą. 
Birželio 6 d.: Sv. Trejybės 

šventė. Norbertas, Kandida, 
Tauras, Mėta. 

Birželio 7 d.. Robertas, Pau
lina, Romantas. Milda. 

Birželio 8 d.: Medardas. 
Kaliopė, Žostautas, Germinė. 

Saulė teka 5:17, leidžiasi 
8:21. 

O R A S 
Debesuota, su pragiedru 

liais, temperatūra dieną 70 1., 
naktį 55 1. 

i 



2- DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. birželio mėn. 5 d. 

R E D A G U O J A Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 

siųsti: 6 5 2 2 So. Rockvvell Ave., Chicago , I L 60629. Te l . 778-7852 

PRANO DIELININKAlClO 
JAS KUOPOS 1981-1982 M. VEIKLA K u n i g a i A n t a n a s S a u l a i t i s ir S t a s y s Y l a a u k o j a 

šv . M i š i a s P a r t i z a n o D a u m a n t o k u o p o s š e i m o s 
šventė je A t e i t i n i n k ų n a m u o s e Lemonte . 

Nuotr . A . L i a u g a u d o 

Kuopoje yra 30 narių iš Mar-
ąuette Parko ir artimų pr ie 
miesčių. Veikiama mažuose 
būreliuose, kurie reguliariai 
susitinka kas 2 a r 3 savaites. 
Susirinkimai vyksta globėjų ar 
narių namuose ir Kriaučeliū-
nų vardo Vaikų Nameliuose. 
Visi kuopos nariai, tėveliai ir 
svečiai susirenka šventinėm 
progom Gimimo Švč. Mergelės 
Marijos lietuvių parapijos pa
talpose. 

Būrelių susirinkimai pra
sidėjo 1981 m. rugsėjo mėn. 
Veikė berniukų būrelis (4 iki 8 
skyriaus), globojamas Balio 
Lukošiūno; vyresnių mergai
čių būrelis (7 ir 8 skyriaus), glo
bojamas Daivos Barškėtytės ir 
Vitos Reinytės; vidurinių mer
gaičių būrelis (5 ir 6 skyriaus) 
globojamas Dalios Polikaity-
tės ir Ritos Stukaitės, ir jaunu
čių būrelis (darželio iki 3 sky
riaus), globojamas Lionės 
Bradūnaitės ir Tauros Unde-
rienės. 

Vėlinių proga visi būreliai su 
globėjais ir tėvais dalyvavo Gi
mimo Švč. mergelės Marijos 
parapijos vakaro Mišiose. Į 
bažnyčią žygiavome procesi
jose su kuopos vėliava ir žva
kutėmis. 

Vasario mėnesį tėvų komi
tetas ir globėjai suruošė kuo
pos vaikams ir visuomenei 
Užgavėnių kaukių balių ir šo
kius. Dalyvavo daug svečių ir 
kaukėmis pasipuošusių vaikų. 
Dainų ir žaidimų programą 
pravedė globėjos L. Bradūnai-
tė ir T. Underienė, akordeo
nu grojant Dariui Polikaičiui. 
Kiekvienas vaikutis buvo 
apdovanotas. Šokiuose daly-
vavo vyresni kuopos nariai ir 
jų draugai, grojant Audriaus 
Polikaičio plokštelėms. 

Per Atvelykį tėvų komitetas 
suruošė margučių ritinėjimą, į 
kurį atvyko nemažai jaunų 
svečių. Ritinėjo trys, pagal am
žių suskirstytos grupės, o bu
vo 10 laimėtojų. Taip p a t 4 vai
kai parsinešė dovanų už 
įdomiausiai numargintus mar
gučius. 

Kuopos šventė įvyko gegu
žės 8 d. Ta proga kuopos na
riai su vėliava, globėjai, tėvai 
ir svečiai dalyvavo šv. Mišio
se. Iškilminga ir meninės prog

rama vyko parapijos salėje. 
Nariai Asta Kižytė, Gytis Liū-
levičius ir tėvų komiteto pir
mininkas Rimas Gražulis pra
vedė programą. Keturi išlaikę 
egzaminus jauniai davė įžodį 
ir įsijungė į tikruosius narius: 
Lidija Gražulytė, Elena Yur-
kutė, Rita Račkauskaitė ir 
Aras Norvilas. Priesaiką pri
ėmė kan. V. Zakarauskas, o 
naujuosius narius pasveikino 
Jūra Vasiliauskienė, JAS CV 
įgaliotinė ir kaimyninės Dau
manto kuopos globėja. 

Abiturientai Asta Kižytė, 
Laura Kriaučiūnaitė, Gytis 
Liūlevičius ir Jonas Račkaus
kas atsisveikino su kuopa ir 
buvo išleisti į moksleivių gy
venimą. Juos apdovanojo tėvų 
komitetas, o į Lipniūno MAS 
kuopą įsijungti maloniai pa
kvietė D. Polikaitytė ir R. Stu-
kaitė. 

Gėle ir dovana buvo išreikš
ta padėka visiems globėjams, 
kurie per metus nuoširdžiai rū
pinosi savo būrelių vaikais, o 
taip pat Irenai ir Juozui Poli-
kaičiams, buvusiems ilgame
čiams kuopos globėjams. 

Meninėje dalyje visi būreliai 
pasirodė su trumpomis, ori
ginaliomis programėlėmis. 
Jaunučiai, apsirengę piemenė
liais, padainavo gandro ir pie
menėlių dainas. Berniukai 
bendrai padeklamavo Lietu
vos kankinių rūpesčius. Vidu
rinės mergaitės suvaidino juo
kingą, ateitininkišką „Pupos 
pasaką", o vyresnės mergaitėm 
pasirodė su orkestrėliu. 

Šventė baigėsi pranešimu, 
kad per vasarą vyks lietuviš
kų knygų skaitymo konkur
sas. Visi dalyvaujantys ru
denį kviečiami į „pitca" balių, 
o laimėtojai bus apdovanoti. 
Visi dalyvavę šventėje buvo tė
vų komiteto pavaišinti. 

Kuopos tėvų komitetą su
daro: pirm. Rimas Gražulis, 
ižd. Marytė Gaižutienė, Jūratė 
Norvilienė ir Ramunė Rač
kauskienė. Ateinantiems me
tams kviečiami darželio am
žiaus vaikai įs i jungti į 
jaunučių būrelį. Marąuette 
Parko ir apylinkių ateitinin
kai tėvai, leiskite savo vaikus į 
jus išauginusią organizaciją. 

Jūratė Norvilienė 

A T E I T I N I N K Ų 
ŠEIMOS ŠVENTE 

Už lango vėl pliaupia lietus; 
beveik kasdieną jau kelias sa
vaites žliaugia. Tiesiog sunku 
tikėti, kad Sekminių sek
madienį saulė žeme ritinėjosi. 
Vienuoliktą valandą mašina 
po mašinos riedėjo į Lemonto 
miestą, į Ateitininkų namus. 
Atvykstančius sutiko ąžuolų 
vainikais papuošti Ateitinin
kų namai. Prie ateitininkų 
vėliavomis apsupto, bijūnais ir 
berželių šakomis papuošto al
toriaus šv. Mišias aukojo „Atei
ties" vyr. redaktorius, kun. dr. 
Kęstut is T r imakas , kur i s 
dviems šimtams susirinkusių 
pasakė Sekminių pamokslą. 
J is linkėjo, kad nesuvestume 
viso savo gyvenimo į ieškoji
mą gabalėlio aukso, didelio ar 
mažo, kuris mirštant vistiek iš-
slys iš rankų. Meldė, kad kūry
bos dvasia ugnies liežuviais 
nužengtų į kiekvieno iš mūsų 
gyvenimą. Mišių skaitymus 
skaitė Ramunė Kubiliūtė ir 
Juozas Polikaitis, kuris taip 
sklandžiai pravedė giesmes, 
Dariui Polikaičiui talkinant 
akordeonu. Aukojimo procesi
joj dalyvavo visų keturių 
sąjungų nariai: jaunis Ma
rius Polikaitis, moksleivis Vė
jas Liūlevičius, studentė Vi
da Reinytė ir sendraugių sky
riaus pirmininkas Kazys Pa
bedinskas. 

Tuo po Mišių saulėtoj Atei
tininkų namų terasoj būria-
vomės šiltų pietų, kuriuos ska
niai paruošė ta lent ingoj i 
seimininkė O. Norvilienė. Jau 
kelias savaites daug kartų 
skambėjo M. Saliklienės ir M. 
Tamulionienės telefonai — tai 
šventės dalyviai savo šei
moms užsisakė šiltus pietus. 
Pietų išdalinime talkino: A. 
Abromaitienė, G. Cepaitytė, A. 
Liūlevičienė, I. Polikaitienė, M. 
Saliklienė, L Stončienė, M. 
Tamulionienė. Šaltų gėrimų 
stalą aptarnavo studentai Edis 
Razma, Arūnas Pabedinskas 
ir Andrius Pabedinskas. Pie
tus valgėm besišnekučiuo
dami aukštų ąžuolų pavėsyje. 

Užkandę ir pasišnekučiavę 
susirinkom į Ateitininkų na
mų didžiąją salę šeimos šven
tės meninei programai. Jau

nas Cicero moksleivis Juozas 
Vilutis programą pradėjo pa
deklamuodamas poeto B. Braz
džionio eilėraštį „Teateina Ta
v o k a r a l y s t ė " . T a d a 
pasiklausėme keturių studen
to Dariaus Polikaičio sukom
ponuotų dainų B. Brazdžionio 
eilėraščių žddžiais. Dainas pa
dainavo p?.ts kompzitorius su 
Rimos Poiikaitytės ir Aud
riaus Polikaičio palyda. Šven-

Lėšų reikalas išsisprendė 
šiomis dienomis. 

Juozas Vembrė , ateitinin
kas nuo gimnazijos Linkuvoje 
laikų, vienas pirmųjų studen
tų ateitininkų „Vytauto" klu
bo steigėjų, sutiko kun. Ylos 
„Vadovą" išleisti savo lėšo
mis. Taigi turime mecenatą. 
Jaunimo vadovai ir ateitinin
kų jaunimas tikrai bus dėkin
gi mielam Juozui Vembrei, 

tėn atsilankė ir trys maži pie-. gyvenančiam Bostone, už taip 
menukai, kurie labai gražiai reikšmingą talką savam sąjū-

padainavo kelias Sekminėms džiui. 
t inkančias piemenukų dainas. 
Tie piemenukai, tai Pr. Dieli-
ninkaičio kuopos jaunutės Li
dija ir Vilija Gražulytės ir Ven
ta Norvilaitė. Poetas Kazys. 
Bradūnas savo žodyje pasi
džiaugė, kad šį Sekminių 
savaitgali mūsų visų žings
niai susitinka su poetu Ber
nardu Brazdžioniu. Gausiom 
katutėm sutikom mūsų ypa
tingą šventės svečią — poetą 
Bernardą Brazdžionį, kuris su 
atidžiai besiklausančia audi
torija pasidalino pluoštu eilė
raščių, vieną su kitu sujung
d a m a s t a i k l i a i s i r 
nuotaikingais, komentarais. 
Poetas paaiškino neregio, 
amatininko, paukščio moty
vus savo eilėraščiuose. Ilgai 
mintyje klausytojams liks gir
dėti eilėraščiai ir poeto žo
džiai: „Gyvenu tikėjimu, vil
tim, svajonėm ir sapnais". 
Meninę programą užbaigė Chi-
cagos ateitininkų sendraugių 
p i r m i n i n k a s Kazys Pabe
dinskas, dėkodamas visiems 
mieliems iš toli į šventę su
plaukusiems svečiams. Kvietė 
dar neišsiskirstyti, pasišneku
čiuoti dar valandėlę saulėje a r 
ąžuolų pavėsyje. Taip ' i r pra
leidom šiltą ir saulėtą Sekmi
nių popietę smagiai an t vejos 
besikalbėdami ir stebėdami be
žaidžiantį jaunimą. Ne vienas 
iš mūsų stabtelėjome ir prie 
„Ateities" leidyklos stalo įsi
gyti knygų, kurios Čia buvo 
gražiai išdėstytos. Knygų par
davimu rūpinosi moksleivis 
Gytis Liūlevičius. Palikom 
malonią Ateitininkų namų ap
linką vakarui artėjant ir 
dideliems lietaus debesims be-
grūmojant iš Vakarų šalelės. 
Tikimės, kad ši Sekminių atei
tininkų šeimos šventės tradici
ja dar ilgus metus tęsis šioje 
gražioje aplinkoje. 

Dalyvis 

„ A T E I T I N I N K U 
VADOVAS" 

S U S I L A U K Ė M E C E N A T O 

Kun. Stasio Ylos paruoštas 
„Ateitininkų vadovas", išleis
tas 1960 metais, retai begau-
nama knyga. Ateitininkų veik
loje per daugiau 20 metų 
"Vadovas" buvo pagrindinis 
žinių šaltinis moksleivių ir 
studentų globėjams, stovyklų 
vadovams. Vis tartasi dėl nau
jos laidos. Kliūtis sudarė — 
finansavimas ir veikalo papil
dymas naujausia medžiaga. 
Pagaliau Federacijos Tary
bos posėdyje gegužės 1 d. pasi-
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VYKSTANTIEMS 
AUTOBUSU l 

STOVYKLA" 
Moksleiviai privalo užsi

registruoti ir sumokėti autobu
so pilną kainą iki birželio 10 
dienos! Birželio 7 dieną CV jau 
turi sumokėti už autobusą: jei 
nebus pakankamai keliautojų, 
autobusų atsisakysime. Neuž
simokėję mokesčio (30 dol.) iki 
birželio 10 gali negauti vietų 
autobuse! 

Jaunučiai privalo užsiregis
truoti ir sumokėti autobuso pil
ną kainą iki birželio 20 dienos. 
Birželio 17 dieną C V jau turi 
sumokėti už autobusą: jei ne
bus pakankamai keliautojų, 
autobusų atsisakysime. Neuž
simokėję mokesčio (30 dol.) iki 
birželio 20 nebegalės vėliau 
užsimokėti, nes CV išvažiuoja į 
stovyklas! 

Autobusams užsiregistruoti 
paštu, siunčiant 30 dol. mokės 
tį arba sumokant dar nesumo
kėtą kelionės kainos dalį 
(tiems, kurie siuntė 10 dol. 
ankstyvąjį įmokėjimą). Pini
gus siųsti Vilius Dundzila. 
6443 Clarendon Hills Rd. 210-
J, Clarendon Hills, IL 60514. 
Telefonu registracijos nepri
imamos. Turint klausimų, 
skambinti( (312) 986-9068. 

STUDENTŲ 
DĖMESIUI 

Chicagos studentų ateitinin
kų draugovė metinę studentų 
stovyklą rengia Dainavoje 
rugpiūčio 15-22 d. Stovyklos 
mintis — „Lietuva". Mokestis 
— 115 dol. asmeniui. Infor
macijoms kreiptis: Rūta Muso-
nytė, 10529 So. Kildare, Oak 
Lawn, IL 60453. Tel. (312)— 
422-5158. 

F E D E R A C I J O S 
VALDYBOJE N A U J I 

GRADUANTAI 

Ateitininkų Federacijos vai
dybos du nariai šiais mokslo 
metais pasipuošė universiteto 
baigimo diplomais. 

Gundis Vai tkus , valdybos 
narys studentų reikalams, bai
gė Marylando universitetą. 
Studijavo politinius mokslus ir 
verslo administraciją. Pradėjo 
dirbti Washingtone vienoje 
verslo įstaigoje. 

Da ina J . Penkiūnai tė , 
Federacijos valdybos narė 
moksleivių reikalams, baigė 
Marylando universitetą. Stu
dijavo architektūros istoriją. 
Daina gavo diplomą, paženk-

TALKA BRAZILIJOS 
ATEITININKAMS 

Jau kelias vasaras Atei
tininkų Federacijos valdyba 
talkino kun. Juozui Šeškevi
čiui, Sao Paulo moksleivių ir 
studentų ateitininkų globėjui, 
pasiųsdama stovyklos vadovą. 
Ligi šiol tris vasaras labai 
veiksmingais talkininkais bu
vo Linas Kojelis, Daina Ko-
jelytė, Sigutė Lenkauskaitė. 
Šių metų stovyklai, jvyksian-

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

čiai liepos mėnesio antroje pu
sėje, sutiko pagelbėti Arvydas 
Žygas, buvęs MAS centro val
dybos pirmininkas. 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lawn 
Tel. 423-8380 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
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. 
^. _ . __* 
Te l . of i so ir buto: OLvmpic 2-4159J 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

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

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

OPTONiETRISTAS 
2709 VVesi 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
I Va!, pag... susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ii 1 
' 7-9 antr., .r penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai ' 

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

GYDYTOJA IR CHIRURr Ė 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

i'7i-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirm antr. ketv. ir penkt. 

3 iki ~ v. p.p Tik susitarus 

Ofiso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K 5 A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

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

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 

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 
2656 W. 63rd Street 

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

sakyta už veikalo persispaus- lintą magna cum laude. Studi-

Jaunučia i ir jauniai L o s A n g e l e s ateit ininkų šei
m o s šventėje s u v a i d i n ę B. P ū k e l e v i č i ū t ė s „ Daržo

vių geguž inė ' 
Nuotr . A . P o l i k a i č i o 

d i n i m ą , t i k i n t i s , k a d 
papildymai bus vėliau atski
rai išleisti. JAS centro valdy
bos sekretorė Gražina Kriau
č i ū n i e n ė s u t i k o r u o š t i 
papildymus. Liko tad lėšų 
klausimo išsprendimas. 

jas tęs Virginijos universitete, 
siekdama magistro laipsnio. J i 
gavo Virginijos gubernato
riaus stipendiją. Šią vasarą 
Daina žada pagelbėti mergai
tėms MAS stovykloje Nerin
goje. 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr., treč , ketv. ir šeštad 

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

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

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3771 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTLi GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

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

Tel. — 778-3400 



Nelaimę prisimenant, 

NEGALIMA PRARASTI 
VILTIES 

LENKIJOS SPAUDA Rimties valandėlei 

K. BARONAS 
Mūsų koresponden tas Europoje 

DIEVAS IR KURINIAI 

Birželio mėnuo lietuvių tau
tai yra skaudžiausių prisimi
nimų laikotarpis. Tautos tra
gedija — prarasti laisvę 
žiauriam ir laukiniško elgesio 
priešui. Tautos nelaimė, kad 
tas priešas nepasitenkino vie
nerių metų nekaltų žmonių 
kalinimais, kankinimais ir 
žudymais. Šiurpą kelia pri
siminimai, kai didelė tautos 
dalis to paties priešo po metų 
buvo tremiama į šaltąjį Sibirą 
bado ir kančių mirčiai. Ta i 
šiandien tėra tik istorija t a rp 
daugelio lietuvių tautos isto
rinių nelaimių, bet šios neda
lios, šio tragiško savo brolių ir 

į sesių likimo negalime užmirš-
. ti, nes tai buvo tik naujų nelai-
. mių ir tautos naikinimo pra
džia. 

Sibiras ir tolimieji Rusijos 
plotai, šalti ir negailestingi, 
žinomi mūsų senoliams ir pro
senoliams. Nė istorijos pusla
piuose nėra surašyta, kiek lie
tuvių buvo ištremtų po vieno — 
1831 m. — ar antro — 1863 m. 
— sukilimų, dėl lietuviškų kny
gų ir savos spaudos platinimo, 
dėl nenusilenkimo rusų žanda
rui ar žiauriam valdininkui 
prieš I karą okupuotoje Lietu
voje. Bet toks masinis vežimas 
į nežinią ir sunkiuosius dar
bus, neišskiriant ligonių, sene
lių ir vaikų, yra naujųjų amžių 
barbariškumo ženklas, kuris 
ženklina nekultūringą, lau
kinio žiaurumo • komunistinę 
sistemą. Tai tautžudiškas el
gesys, kuris nesibaigė tik vie
nu nelaimės atveju, bet tęsiasi 
ir tebesitęsia okupuotoje Lietu
voje ir kituose pavergtuose 
kraštuose. 

^'Nors laikai jau pasikeitė, bet 
nepasikei tė ž i au rus i s ko
munizmas. Jam žmogus tėra 
tik partijos* daiktas ir įrankis. 
J i s nevertina žmogaus, jei jis 
negali tarnauti valstybei, val
domai ateistinės ir žmogaus 
asmenį nuvertinančios dikta
tūros. Tai prisiminti lengva 
vyresniesiems, nes jie y ra liu
dininkai tų žiaurumų, kuriuos 
vykdė komunistinis priešas 
okupuotame krašte. Bet negali 
užmiršti ir jaunesniųjų, nes nė
ra šeimos, kuri nebūtų palies
ta tų žiaurumų. 

Į savo tautą turime šiandien 
žiūrėti kaip į didvyrių žemę, 
kaip į žmones, kurie kentėjo ir 
kenčia nuo svetimos okupaci
jos ir nuo savų išdavikų. 
Negalime užmiršti nei didžio
sios lietuvių tautos tragedijos 
— laisvės netekimo, nei trėmi
mų ir žudymų, nei nuolatinio 
dabartyje tautos naikinimo ir 
jaunų žmonių dvasios žaloji
mo. Bet tai nereiškia, kad tik 
apie tai turime galvoti. Matyt i 
didvyrius ir jų darbus, matyt i 
kovotojus su ginklu ir tylius 
tautos žadintojus nūnai tu
rime labiau negu bet kada. 
Nuo to priklauso viltis išsilai
kyti, viltis išlaikyti taut inę 
sąmonę šiapus ir anapus gele
žinės uždangos. Turime išlai
kyti ir viltis, kad neteisybė ir 
žmogaus nuvertinimas iki 
daikto pasibaigs. Ir tai pasi
baigs visos tautos didvyrių, vi
sos išeivijos susiklausymo ir 
visų, kovojančių už laisvę ir 
žmogiškumą, pastangomis. 

Jei po II karo laisvės kovo
tojai — partizanai žūtbūtinę ko
vą vedė iki paskutinio karei
vio žuvimo, išdavimo, klasta 
suviliojimo ar patekimo j ne
laisvę ir tremtį, tai laisvieji da
bar turi kovoti žodžiu, pagalba 

pavergtiesiems ir jų vilčių žadi
nimu. 

Negalima tikėtis, kad laisvę 
kas nors atneš kaip dovaną. 
Reikia laisvę iškovoti kietu 
darbu, nepalaužiamomis pa
s t a n g o m i s , nesudrumsč ia 
momis nuotaikomis ir vilties 
nepraradimu. Istorijoje daug 
buvo pavergtų tautų, kurios 
net savo vardus prarado, bet jų 
palikuonys laisvę išsikovojo 
kietu darbu ir net gyvybės au
komis. Dabar laikas dirba grei
čiau, gyvenimo malūnas mala 
smulkiau, taigi ir neteisybė 
grius pirmiau, negu mano ver
gijos nešėjai, apsikaustę plie
nu. 

Vilties žadinimas šiame tra
giškame biržely, kuris pri
mena didžiąsias tautos nelai
mes, yra būtinas gyventi ir 
dirbti savo tautai. Vyresnieji 
sąmoningai įsipareigojo tau
tai atlikti savo uždavinius, nes 
jie yra tauta i skolingi. Ir jau
nesnieji, kurie nėra gyvi nelai
mių liudininkai, gyvena tau
tos pulsu, tautos troškimais ir 
siekimais. Gal jų kovos prie
monės skirtingos, bet tikslai 
turi būti tie patys — laisvė. 

Jeigu kiekvienas šeimos na
rys liūdėtų prie mirusiojo ka
po, tai šeimos gyvenimas suir
tų. Jei mes tik liūdėtume ir 
kalbėtume apie tautos nelai
mes, tai pultume į beviltiš
kumą. O mūsų tauta nėra mi
rusi, nors daugelis jos vaikų 
jau amžinybėje. Mirusiųjų 
pelenai šaukiasi jaunųjų kartų 
jų darbus tęsti, jų didvyriš
kumą rodyti, už savo tautą, 
kaip šeimą, jei reiktų, guldyti 
gyvybes ir aukoti kančias. 

Tauta yra gyva, nors ver
gijos pančiai ją spaudžia. Tau
ta yra gyva, nors ir uždaryta 
kalėjimo sienomis ir geležimi 
apkaustytomis durimis. Jos 
laisvės troškimų negali suvar
žyti nei vergijos pančiai, nei 
kalėjimų . sienos, nei tremties 
kančia, nes tie troškimai pra
eina pro viską ir atiduoda sa
vo dvasią tiems, kurie jaučiasi 
tos pačios tautos vaikais ir ryž
tasi atlikti kankinamų ir nutil
dytųjų pareigas savo tautos ir 
žmonijos laisvei. 

Birželio mėnuo tiek tautai 
vergijoje, kalėjimuose ir trem
tyje, tiek jos daliai išeivijoje ir 
laisvėje gyvenančiai primena, 
kad tai nėra tik liūdesys, kuris 
užmuša viltį, bet kad ir kovoje 
yra laimėjimai. Gal ta kova 
yra skirtinga — čia nerei
kalauja niekas nei partizanų 
aukos, nei Kalantos susidegi
nimo, nei slapto savo žodžio 
skelbimo ir komunizmo niek-
šingumo atidengimo, rizikuo
j an t savo gyvybę, bet į tą kovą 
jungtis turi kiekvienas. Tauta 
susideda iš daugelio žmonių, o 
tik sujungtos jėgos darosi 
nenugalimos. 

Prisimenant tautos trage
diją, neužtenka tik pakartoti 
istoriją. Reikia planų, darbų, 
priemonių ir geresnio viešo
sios sąžinės žadinimo, kad ne 
tik mes, pavergtųjų ir trem
tinių atstovai, bet ir pasaulis 
žinotų, kad pavergtoms tau
toms komunistinės Rusijos pa
darytos skriaudos dar nėra ati
taisytos. J a s reikia atitaisyti ir 
pa rody t i pasau l iu i , kad 
pavergtieji kalbės ir nenustos 
kalbėję už tuos, kurie yra nutil
dyti. Mes neturime prarasti vil
ties, kad teisingumas laimės, 
kad laisvė bus iškovota, o tau
ta gyvens savo didvvrių pali
kimu ir jų dvasi t r r iis. 

Pr. Gr. 

Nuvykęs į didesnį Vokie
tijos miestą, beveik visuomet 
aplankau tarptautinį spaudos 
kioską. Tiesa, gyvendamas 
kaime, gaunu kiekvieną rytą 
du vokiškus dienraščius, ame
rikiečių karių „Stars and 
Stripes" bei po penkių - šešių 
savačių Kanados ir JAV lietu
višką spaudą. Tačiau kažkaip 
automatiškai traukte traukia 
turtingos užsienio spaudos 
krautuvės, kuriose visuomet 
nusiperku geresnius Šveicari
jos vokiškus dienraščius, pri
dėdamas Vokietijos Zueriche 
leidžiamą „New York Herald 
Tribūne" bei dar lenkiškus: 
„Trybuna Ludu" ir „Sport", 
nežiūrint, kad pastarieji Vo
kietijoje (ypač įvedus karo sto
vį Lenkijoje) pasirodo labai 
pavėluotai. 

Tad ir norėčiau skaitytojus 
supažindinti su Lietuvos pietų 
kaimyno oficiozu „Trybuna 
Ludu", dažnai minima mūsų 
spaudoje, ta ip pat trumpai 
sustojant prie sporto laikraš
čio. 

„Trybuna Ludu" (Maskvos 
„Pravdos" podukra) — tai ofi
cialus centrinis Lenkijos dar
bininkų komiteto organas, ku
rio pirmą psl. taip p a t 
„puošia" revoliucinis šūkis: 
„Visų šalių proletarai — vie
nykitės", skelbiant ir bendrą 
1.342.800 egz. tiražą. Kaina 4 
zl. — (Vakarų Vokietijoje mo
kant 60 pf.; apie 35 centai). 

Pirmas psl. skirtas W. Jaru-
zelskio, Olševskio ir kt. ko
munistinės ideologijos šulų 
pranešimams. Kiek keistokai 
atrodo antrame psl. polemika 
su „Laisvosios Europos" radi
jo pranešėja Jadvyga Mieš-
kovska, kuri tariamai „puolė" 
karinę diktatūrą ir pačią Len
kijos kariuomenę. Autorius 
Krystyn Konarski primena, 
kad jau 1944-48 m. vad. mažo 
pilietinio karo metais, Len
kijos liaudies kariuomenė gy
nė valstybės ir tautos sant-

; varką. Ir dabar kariuomenė 
gina Lenkiją, nes ją puolė pr ie 
šai o ne darbininkai. 

Įvykusios ideloginės kon-
Į ferencijos pranešimams „Try

buna Ludu" paskyrė beveik 4 
pirmus psl. Tačiau taip pat į 
pirmą psl. įdėdama Vengrijos 
komunistų vadui J. Kadarui 
37-tųjų m. „išlaisvinimo" pro
ga Lenkijos liaudies respubli
kos sveikinimą, pasirašytą 
Jaruzelskio ir Jablonskio. 

Penktas psl. — kultūrinė da
lis (gana neįdomi). Po to — 
krašto ir pasaulinės žinios, 
kur radau trumpą žinutę iš Su

valkų. Pasirodo, kad 1944 m. 
balandžio mėn. Hitlerio ka
riuomenės daliniai įvykdė pir
mą viešą egzekuciją, nužudy
d a m i 6 - š i s a s m e n i s . 
Greičiausiai tai buvo lenkų 
partizanai, nes „Trybuna Lu
du" mini civilių asmenų 
„opur" (pasipriešinimą). Šia 
proga brangios tautiiiės 
atminties vietose visuomenės 
atstovai padėjo gėles. 

Viešai skelbiami teismo 
sprendimai, greičiausiai buv. 
„Solidarnosc" narių ir vadiĮ. 
Bausmės aukštos. Trejiems 
metams kalėjimo nubaustas 
Bytomio (buv. vokiečių Beu-
then) pašto tarnautojas už 
pavogimą 3 kg. kavos iš Vo
kietijos atsiųsto siuntinio. Vi
sas tokias žinias laikraščiui 
praneša ne laikraščio bendra
darbiai, bet oficiali PAP Len
kijos telegramų agentūra. 

Užsienio žinios kiek geres
nės ir įdomesnės už Vilniaus 
„Tiesos", nors ir jos užmautos 
an t komunistinio kurpaliaus. 
Priešpaskutinis psl. paskirtas 
televizijos ir radijo prog
ramoms, kinams, teatrams. 
Taip pat spausdinami ir kry
žiažodžių skyriai. Kinuose be 
lenkiškų ir sovietiškų filmų ro
domi Kanados, JAV, Japoni
jos filmai, savaime aišku, pra
ėję pro cenzoriaus akis. 

Supažindinsim skaitytojus 
su Lenkijos televizija, kuri la
bai skiriasi nuo Kanados ar 
JAV programų. Veikia du ka
nalai — pirmas ir antras. Šeš
tadienį ir sekmadienį pirmas 
kanalas programą pradeda 6 
v. r. ūkininkams skirtom ži
niom ir patarimais. Vėliau 
pereinama prie vaikų prog
ramos, gimnazijos amžiaus, 
sporto, filmų. Randamos rusų, 
prancūzų, anglų kalbų pamo
kos. Paskutinė programa šeš
tadienį ir sekmadienį baigiasi 
paprastai filmu ar lengvo žan
ro muzika. Jos pradžia apie 22 
vai. 50 min. Antras kanalas 

«wfe* 

yra kiek siauresnis, nes darbo 
dieną jis programą pradeda 4 -
6 v.v. Sprendžiu, kad televi
zija turi daugiau vakarietiško 
prieskonio, tad pilnai supran
tama, kad ir pietinė Lietuvos 
dalis mielai ją žiūri. Tik neži
nau, iš kur Vakarų Vokietijos 
televizijos komentator ius , 
darydamas balandžio 9 d. pla
čią Lietuvos gyvenimo ap
žvalgą s u . Kauno ir Vilniaus 
vaizdais, pažymėjo, kad Len
kijos programa yra mielai 
sekama šių miestų gyventojų. 
Ar ji taip toli matoma — gali 
atsakyti tik tuos miestus lan
kę lietuviai. 

Paskutinis „Trybuna Ludu" 
psl. skiriamas sportui su skur
džiom žiniom iš Varšuvos bei 
Lenkijos sportinio gyvenimo. 
Nusivyliau „Sport" laikraščiu 
(nors jį perku). Negalima jo ly
ginti su nepriklausomos Len
kijos puošniu „Przegląd Spor-
towy", kainavusiu 20 grasų, 
(kai buvo „didelis" pinigas!) 
su gerais vidaus ir užsienio ži
nių bendradarbiais. Priešin
gai vilniškiam „Sportui", jis 
neturi pirmam psl. „ proletarai 
visų šalių, vienikytės" šūkio. 
Įvykusių S. S-goje sportinio 
gyvenimo pranešimuose pap
rastai rašoma Wilno Žalgiris 
ar Kauno, Szawle ir Pan-
iewiež. 

Šiuo atveju nuimu kepurę 
prieš Lenkijos valstybinės 
kartografijos leidyklą ir jos 
išleistą Lenkijos žemėlapį 
(nusipirkau jį Frankfurte tarp
tautinėje mugėje Lenkijos sk.) 
Cia yra įtraukta pietinė Lietu
va, įrašant tiesiog „Litwa" (ne 
tarybų — "radziecka"). Mūsų 
sostinė, pažymima ne Wilno, 
bet Vilnius, Kaunas ir t.t., įra
šant skliausteliuose ir mažom 
raidėm lenkiškus pavadini
mus. Panašiai elgiasi ir kai 
kurios vokiškos leidyklos, pa-
žymėdamos mūsų kraš tą 
„Litauen", bei lietuviškai įra-
šydamos mūsų miestus. 

Vasario 16 gimnazijos Vak. Vokietijoje mokinės. 
Nuotr. M. Šmit ienės 

Pirmas Vatikano susirinki
mas nusprendė, kad Dievo bu
vimą galima pažinti iš sutver
tųjų daiktų. Pažinimas bet 
kokio daikto gali būti tiesiogi
nis arba betarpiškas ir netie
sioginis arba tarpiškas. Akis 
pažįsta šviesą tiesiogiai. Pro
tas pažįsta pojūčiais patiria
mų daiktų esmę. Savaime su
prantama, kad šiuo keliu 
arba tiesioginiu pažinimu ne
galima prieiti prie Dievo buvi
mo sąvokos. 

Jei mes Dievą pažintume tie
siogiai arba intuicija, tai ne
liktų jokios abejonės apie jo eg
zistenciją arba buvimą. Tuo 
tarpu neretai Dievas nepažįs
tamas, dėl jo buvimo abejoja
ma. Be to, jei turėtume tiesio
ginį ir betarpišką Dievo 
pažinimą, tada Dievas, kaip be 
galo išmintingas ir tobulas, 
kaip visų dalykų pradžia, už
lietų mūsų sielą pilnu žinoji
mu, pripildytų ją begaliniu 
džiaugsmu ir neribota lai
me. Tuo tarpu, kaip patirtis 
rodo, žmogaus gyvenimas yra 
pilnas skausmų ir trūkumų. 
Tiesa, mintis apie Dievą žmo
gų stiprina, guodžia, tačiau ne
pašalina sunkenybių ir skaus
mų pajutimo. Tai rodo, kad 
mes neturime tiesioginio Die
vo pažinimo. 

Antrasis pažinimo būdas 
yra netiesioginis, tarpiškas. 
Nuo egzistencijos arba daikto 
prigimties prieinama prie au
toriaus egzistencijos ir jo pri
gimties. 

Prileiskime, kad koks nors 
žmogus nieko nežino nei apie 
Dantę, nei apie Michalangelą. 
Tačiau, skaitydamas „Dieviš
kąją Komediją" arba stebėda
mas Šv. Petro bazilikos kupo
lą, nė kiek neabejoju, kad tie du 
šedevrai turi autorių. Būtų juo
kinga prileisti, kad taip nebū
tų. Nuo kūrinio egzistencijos 
prieinama prie egzistencijos 
arba buvimo ir kūrinio auto
riaus. 

Dar daugiau. Gilinantis į kū
rinio prigimtį, galima bent da
linai pažinti ir autoriaus pri
gimtį. Jei, skaitant knygą arba 
stebint ir žiūrint į paveikslą 
jaučiama malonumas, pasi
tenkinimas, žadinantis atlikti 
dorovingus ir heroiškus veiks
mus, galima daryti išvadą, kad 
knygos ar paveikslo autorius 
vadovavosi panašiais jaus
mais. Priešingai, jei skaitant 
knygos puslapius ar stebint 
paveikslą, jaučiama, kaip dva
sia yra sukrečiama linkusios į 
blogą prigimties, kaip žemes
nieji jausmai ima temdyti są

žinės grynumą, daroma išva
da, kad ir tos knygos a r 
paveikslo autorius taip pat bu
vo vulgarus, vadovavęsis ne
gryna intencija, turėjęs nekil-
nių jausmų. Taigi iš kūrinio 
kontempliacijos, jo egzistavi
mo galima pažinti ne tik auto
riaus egzistenciją, bet taip pa t 
tam tikru būdu ir jo prigimtį. 

Pasakojama, kad du tyrų gy
ventojai buvę paklausti, kaip 
jie pažįstą Dievą. Vienas atsa
kė: „Taip lygiai, kaip aš iš pėd
sakų pažįstu, kas praėjo — 
žmogus ar žvėris". O an t ras i s 
atsakė: „Tai lygiai, kaip iš auš
ros aš pažįstu, kad yra saulė". 
Tą pat mintį kartoja ir Šv. Raš
tas. Šv. Paulius rašo romė
nams: >5(Dievo) neregimosios 
ypatybės — jo amžinoji galybė 
ir dievystė — nuo pat pasaulio 
sukūrimo aiškiai suvokiamos 
protu iš jo kūrinių" (Rom. 1,20). 
O psalmininkas, stebėdamas 
dangaus kanų harmoniją, su
šunka: „Dangūs skelbia Dievo 
garbę, apie jo rankų darbus by
loja žvaigždėtasis skl iautas" 
(Ps. 18,1). 

Taigi mūsų Dievo pažini
mas yra tik netiesioginis a rba 
tarpiškas. Dievo buvimą gali
ma pažinti tik iš jo kūrinių ar
ba gamtos reiškinių. Tačiau 
kaip reikia suprasti tuos gam
tos reiškinius, kokiu metodu 
juos studijuoti? Ar gali tad 
mokslas privesti prie Dievo pa
žinimo? Ar šiuo klausimu 
mokslas neperžengia savo ri
bų, nes mokslas studijuoja tik
tai gamtos reiškinius ir dės
nius, kurie gamtą valdo. 

Reikalauti iš mokslo, kad jis 
įrodytų Dievo, tai yra Būties, 
kuri iš esmės yra skirtinga nuo 
pojūčiais patiriamos gamtos ir 
neįeina (o ir negali įeiti) į gam
tos reiškinių plotmę, yra iš jo 
reikalavimas negalimo daly
ko. Taip, čia klausimas yra 
rimtas, ir todėl reikia nustaty
ti, kas yra suprantama „moks
lo" žodžiu, kad nebūtų žalingo 
dviprasmiškumo. 

J. V. 

Ignorancija yra naktis žmo
gaus gyvenime, ir tai naktis be 
mėnulio ir žvaigždžių. 

Konfucijus 

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 

Mirtis dėl tėvynės yra išga
ninga ir garbinga kaip krikš
čionybės kankinių mirtis. Jie 
sukrito po tikėjimo vėliavo
mis, mes po kruvinu tėvynės 

J.H. Zschokke 

Gallup Poli apklausinė
jimu Australijoj 79% žmonių 
tiki į Dievą, 16% netiki, o 5% 
nėra įsitikinę Dievo buvimu, 
tačiau tie žmonės, kurie per 12 
mėnesių neaplankė bažny
čios, jų 66% tiki į Dievą. 

ŠVENTOJOJ ŽEMĖJ 
KUN. A. SABALIAUSKAS 
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Iš čia grįžtant į Betliejų, matėme itin vešliai ža

liuojančius kalnelius, kuriuose taip neseniai buvo 
pasodinti šeši milijonai pušelių atminimui tokio pat 
skaičiaus nužudytų žydų nacių laikais. 

Važiavome taip pat per Samsono slėnį. Kiek 
vėliau pervažiavome slėnį, kuriame Dovydas nugalė
jo Galijotą. Tos dienos vakare nuėjau į Betliejaus 
pranciškonų vienuolyną, kur pasikalbėjau su ten dir
bančiu lietuviu pranciškonu kun. Viktoru Garbuku. 
Pasirodo, jis jau 14 metų gyvena ir dirba Sv. Žemėje 
ir nė kiek nėra pamiršęs lietuvių kalbos, nors ten 
gyvenantieji pranciškonai ir saleziečiai yra daugiau
sia italai ir tarp savęs kalbasi itališkai Kun. V. 
Garbukas, kaip ir lietuvis brolis Petrauskas Emause, 
turi italų pilietybę. 

Balandžio 4 d. 
Verbų sekmadienis. Su Betliejaus saleziečiais 

važiuoju pradėti Verbų procesiją į Berfagą, iš kur 
Kristus a n t asilėlio žygiavo į Jeruzalę. Tikrai įspū
dinga ir didinga amžiais besikartojanti eisena. 

Tokia minia įvairių vyrų ir moterų vienuolių, iš 
viso pasaulio, iš įvairių tautų suvažiavusių 
maldininkų, kurie kaip tik čia šiandien pradėjo 
Didžiosios savaitės apeigų šventę ir minėjimą. 

Negalėjau ilgai joje dalyvauti, nes tos pačios 
dienos vakare turėjau būti Tel-Avive, kur iš viso 
Izraelio suvažiavę Lietuvos žydai turėjo savo susi
rinkimą nuosavoj salėje a.a. kun. Br. Paukščiui pa
gerbti. Iš Betfagės sėdau į taksį važiuoti į autobusų 

stotį, iš kur turėjau važiuoti į Tel-Avivą. Sėdant į 
taksį, turėjau rimtą nuotykį — prairo visai plačiai 
mano kelnės. Ką gi daryti? Jokio pakaitalo su savim 
neturėjau. Eiti pirkti — nebuvo laiko. Atėjo man į 
galvą mintis padaryti tai, ką amerikiečiai jaunuoliai 
daro. Nusivilkau marškinius ir jais užsidengiau 
prairimą, surišdamas jų rankoves pryšakyje. Aišku, 
nenorėjau eiti panašiai kaip pranašas Isaijas. Tel-
Avive jau radau atėjusį lagaminą ir problema išsi
sprendė. 

Lietuvos žydų salėje Tel-Avive tą vakarą buvo 
pastatytas an t prezidiumo stalo a.a. kun. Br. Paukš
čio paveikslas tarp gėlių. Prieš atidarant susi
rinkimą man teko išbučiuoti į eilę sustojusius visus 
kun. Paukščio išgelbėtuosius — vyrus ir moteris. I 
prezidiumą buvo pakviesti pagrindiniai tos dienos 
kalbėtojai ir aš, kaip saleziečių vienuolijos ir velionio 
šeimos atstovas. Buvo daug išsamiai kalbėta ir 
iškelta kun. Paukščio pasiaukojantis didvyriš
kumas, įvairiais būdais gelbint be amžiaus, lyties ar 
socialinio lygio skirtumo pas jį atbėgusius iš Kauno 
geto žydus. Be keleto labai nežymių neigiamo pobū
džio užuominų, visos kalbos buvo didelis kun. Br. 
Paukščio asmenybės įvertinimas. Jo asmenyje buvo 
nusilenkta kartu ir visiems tiems kitiems, neži
nomiems lietuviams, kurie sava gyvybe rizikavo, 
gelbėdami kitus. 

Buvo kalbama lietuvių, hebrajų, idiš ir anglų 
kalbomis. Buvo pasidalinta asmeniniais pergy
venimais iš kun. Br. Paukščio, jau iš Sibiro grįžusio, 
rašytais laiškais. Buvo puikiai lietuviškai kalbančių 
žydų, kurie tik prieš 10 metų yra atvykę į Izraelį iš 
Lietuvos. Tel-Avivo minėjimas užtruko daugiau kaip 
dvi valandas. Baigiamąjį žodį teko man tarti. 

Pakilęs ir aplink apsižvalgęs, pradėjau: 
— Kaip matau, kitos barzdos klausytojų tarpe 

nėra. Užtat čia tikriausias žydas esu aš su plačia 

barzda — katalikų rabinas, atseit... 
Už tai susirinkusieji man sodriai paplojo. Po to 

padėkojau už tokį nelauktą nuoširdumą ir 
dėkingumą. Pabrėžiau taipgi, kad, išklausęs visų 
kalbų, susidariau įspūdį ir įsitikinimą, jog Lietuvos 
žydai a.a. kun. Br. Paukštį be Vatikano ir be popie
žiaus paskelbė šventuoju, kaip darydavo pirmųjų 
laikų krikščionys — vox populi... 

Po susirinkimo velionio garbei buvo kavutė toje 
pačioje Lietuvos žydų salėje. Vėl nakvojau advokato 
Abraham Tory puošnioje rezidencijoje Tel-Avive. 

Šioje vietoje jaučiu reikalą pateikti kai kurias 
ištraukas iš tą vakarą pasakytosios Lietuvos žydų 
valdybos narės Rachel Levin (Rosenbergaitės) 
kalbos. 

Gerbiamieji svečiai, kun. A. Sabaliauskai ir 
išgelbėtieji... Šį vakarą mes susirinkome pagerbti 
vieną iš pasaulio teisingųjų — a.a. kun. Bronių 
Paukštį. Lietuvos žydų vardu sveikinu visus čia susi
rinkusius, o ypač kun. A. Sabaliauską, artimą drau
gą kun. Br. Paukščio, kuris nesulaukė šio jo 
išgelbėtųjų, įskaitant ir mane, pagerbimo. 

Lietuvos žemė, kurioje mes ir mūsų protėvai yra 
gimę ir amžius gyvenę, mums yra tapusi kapinynu. 
Lietuvos gražieji miestai, ežerai ir upės yra apšlaks
tyti nekaltu mūsų kūdikių, vyrų ir moterų krauju ir 
\Ta tapę baisių įvykių nebyliais liudininkais. Tačiau, 
sekdami mūsų tautos kilnų paprotį, mes visuomet 
pagerbiame atminimą tų, kurie mums ištiesė 
pagalbos ranką, kaip a.a. kun. Br. Paukštys, didi ir 
žymi asmenybė, kuris rizikavo savo gyvybe, gelbė
damas Lietuvos žydų gyvybes. Turėjau ir aš laimės jį 
pažinti, kai iš Kauno geto pogrindžio buvau pasiųsta 
pas jį gauti „arijų" kilmės dokumentų sau ir kitiems. 
Su tėviška veido išraiška jis mane priėmė Švč. Tre
jybės bažnyčios raštinėje Kaune ir pasakė: 

(Bus daugiau) 

m 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

..Gabijos" taut. šokių grupės šokėjai — vyrai su Danele Bie
liauskaite vidury. 

SAVAITGALIS 
J A U N Y S T Ė J E h 

Viena iš jauniausių savo 
narių amžiumi ir sparčiai 
auganti yra Washingtono 
L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 
apylinkė, sąrašuose šiuo metu 
turinti 130 narių. Tačiau, iš 
kiltos pusės žvelgiant, nedrąsu 
būtų labai džiaugtis jos narių 
sąžiningumu, nes ką tik 
pasibaigusiuose LB tarybos ir 
PLB seimo atstovų rinkimuo
se balsavo tik 73 apylinkės 

mariai, mažiau negu 50 pro
centų. 

Tačiau, kai jaunimo atsto
vai sudaro gana gausią šios 
LB apylinkės narių branduolį, 
neabejotina, kad ši LB apylin-
Jkę; kaip ir daugelis kitų, dar 
įjgai ir tvirtai gyvuos, nors 
dabartinė LB Washingtono 
apylinkės valdyba gal ir 
,4£.išvystė tokios veiklos, kaip 
prieš tai buvusi Lino Kojelio, o 
iar anksčiau dr. Sauliaus 

Naujokaičio vadovaujama LB 
Washingtono apylinkės val
dyba. 

t3į§ Gegužės 22-23 d. savaitgalis 
s o s t i n ė j e W a s h i n g t o n e 
praskriejo, sakyčiau, lietuvių 
jaunimo gyvybe. Šeštadienį, 
gegužės 22 d., vakare, Latvių 
centre Washingtono tautinių 
šokių grupė „Gabija" su Lietu-
rių J a u n i m o s ą j u n g o s 

;Washingtono skyriumi suren-
^,gė metinį vakarą, sutraukusį 
.daug, palyginus, jaunos, gyvos 
publikos, nors ir vyresnieji 
gausiu dalyvavimu tvirtai 
parėmė šį jaunimo renginį, 
antrą iš eilės, nes ir pernai toks 
gana pasisekęs renginys buvo 

"'"'suruoštas toje pat Latvių 
centro didžiojoje salėje, Rack-

^Srillės priemiestyje, Mary-
• landė. 

Šio renginio programos cent
ras buvo tautinių šokių grupės 
„Gabijos" pasirodymas ne 

• scenoje, bet didžiosios salės 
•m plačioje erdvėje. Grupei vado

vauja ir daug širdies atiduoda 
jos vadovė detroitiškė Asta 

f, Banionytė-Connor. Ji pati ir 
p r a n e š i n ė j a , a p i b ū d i n a 
kiekvieną grupės šokamą šokį. 
Teko „Gabijos" šokius stebėti 
prieš dvejus metus. Tada dar 
buvo mažytė grupelė ir atli
kimo lygis toli gražu nesiekė 

••• toliau pažengusių grupių lygio. 
Tačiau dabar stebint „Gabi-

*j©s" atliekamus šokius, jau 
visai kitas vaizdas. Po dauge-

•' lio valandų intensyvaus darbo 
- ir repeticijų, jau artėjama prie 
^ r e p r e z e n t a c i n i o lygi^. Ir 

svarbiausia, kad grupė dabar 
turi per 20 šokėjų, vadovei yra 
iš ko pasirinkti šokėjus vienam 
ar kitam šokiui atlikti. Grupė 
įdomi ir savo veidais, nes, šalia 

eilės studentų, joje šoka 
Pentagono, Amerikos Balso, 
Council for International Ex-
change of Schoiars ir kitų 
svarbių įstaigų pareigūnai ar 
pareigūnės. Taip repeticijos ir 
pa s i rodymai la isvala ikio 
valandomis tą gražų lietuvių 
jaunimą suburia krūvon ir 
todėl tautinių šokių grupė 
„Gabija" tampa tam tikra 
lituanistikos institucija. O 
Lietuvių Jaunimo sąjungos 
Washingtono skyrius, kuriam 
vadovauja Daina Penkiū-
naitė, gal turi žymiai daugiau 
uždavinių atlikti, negu kai 
kurie kiti didesni skyriai, nes 
čia, sostinėje, valdžios įstaigos, 
kelių šimtų kongresmenų ir 
netoli šimto senatorių busti- . 
nės. O kai iškyla svarbūs 
reikalai Lietuvos bylos ar disi
dentų klausimu, juk pirmiau
sia jaunimui ir tenka belstis į 
jų duris bei sąžines. 

Štai kodėl gegužės 22 d. 
vakare vyresnieji taip gausiai 
parėmė šių dviejų jaunimo 
vienetų ruoštą renginį. Svečių 
tarpe matėsi ir ilgametis 
„Terros" savininkas Vladas 
Civinskas, Nijolės ir inž. Liūto 
Grinių svečias. 

DIPLOMAI 
IŠ LIETUVOS 

ATSTOVO RANKŲ 
Rytojaus dieną, sekmadie

nio popietėje, toje pat Latvių 
centro didžiojoje salėje įvyko 
Washingtono K. Donelaičio lit. 
mokyklos 13-tos abiturientų 
laidos išleistuvės. Ši mokyklė
lė, į kurią savo vaikus atveža ir 
tautiškai susipratę Baltimorės 
lietuviai, negali girtis dideliu 
mokinių skaičiumi — iŠ viso 
Šiais metais buvo 37, baigė 
penki. Tačiau, kai entuziastai 
mokytojai ir tėvų komiteto 
nariai pažvelgia į tuos lietuvių 
namus, kuriuose jau nusileido 
ar nusileis gandras, su opti
mizmu tiki, kad ši mokyklėlė 
dar ilgai gyvuos, nors per 
ateinančius trejus metus nebus 
abiturientų. Reiškia, kad šiuo 
metu daugumas šios mokyk
lėlės mokinių yra pradiniuose 
skyriuose. O tai kartu ir ženk
las, kad dar neinama žūties 
keliu. 

Washingtono K. Donelaičio 
mokykla išskirtina Ur kad ją 
ba igus iems ab i tur ien tams 
sveikinimo žodį taria ir diplo
mus įteikia pats Lietuvos 
atstovas Washingtone dr. 
Stasys Bačkis. Šiemet gi, tėvų 
komiteto pakviestas, abiturien
tams dar kalbą pasakė istori
kas Vincas Trumpa, daugelį 
metų gyvenęs Washingtone ir 
dabar, pasitraukęs pensijon, 
išsikeliąs į Kaliforniją. Jo 

kalba apie neskubėjimą gyven
ti buvo tarsi lietuviškos tauti
nės evangelijos epizodas. 

Šiemet K. Donelaičio lit. 
mokyklą baigė ir diplomus 
gavo Nida Cesonytė, Nida 
Mickutė, Vida Vodopolaitė, 
Genė Benokraitytė ir Andrius 
Landsbergis. Baigusius, be 
Lietuvos atstovo, pasveikino 
LB Washingtono apyl. valdy
bos sekretorė V. Gureckienė, 
tėvų komiteto pirmininkė, su 
komitetu daug mokyklai 
pasidarbavusi E. Vodopolienė 
ir mokyklos vedėja A. Bailey, 
prieš kelerius metus atvykusi 
iš okup. Lietuvos ir čia nuošir
džiai įsijungusi į lituanistinio 
švietimo darbą. 

Įdomi ir reta buvo abiturien
tų išleistuvių akademijos meni
nė dalis. Po Amber — Ginta
rės Gaidytės atlikto šokio (jos 
tėvas, III kartos Amerikos 
l ietuvis, yra pagarsėjęs 
nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės ginklų ir įvairių 
medalių kolektorius, apie tai 
rašąs įvairiuose specifiniuose 
amerikiečių žurnaluose), 
pagrindinę programos dalį 
atliko tos pačios K. Donelaičio 
lit. mokyklos absolventė, šį 
pavasarį baigusi Marylando 
u n i v e r s i t e t o m u z i k o s 
konservatoriją, mecosopra
nas Guoda Puzinauskaitė. 
Šiame, sakyčiau pakartotame 
rečitalyje (pagrindinį rečitalį ji 
turėjo universitete anksčiau šį 
pavasarį baigdama konserva
toriją) gausūs klausytojai, 
palydėję jauną solistę šiltais 
plojimais, aiškiai įsitikino, ką 
jai davė muzikos studijos, kaip 
pastarųjų dvejų metų laiku 
pilnai atsiskleidė šios jaunos 
solistės talentas, kuri, be 
pamėgtų vokiečių ir kitų 
ta rp tau t in ių kompozitorių 
kūrinių, nevengia ir lietuvių 
kompozitorių. Į šią kylančią 
solistę prašyčiau Chicagos 
Lietuvių operos vadovus 
atkreipti dėmesį. Jos dainos 
galėtų įdomiai paįvairinti ir 
metinį Operos balių. 

Washingtono K. Donelaičio 
lit. mokykla, išleidusi 13 abitu
rientų laidų, gali didžiuotis, 
kad visa eilė jos absolventų 
aktyviai dalyvauja ir lietuvių 
visuomeninėje ar švietimo 
veikloje. Štai Marytė Dambriū-
naitė-Šmitienė ir Joana 
Vaičiulaitytė yra Vasario 16 
gimnazijos V. Vokietijoje 
pareigūnės, jaunasis Paulius 
Mickus, tik prieš porą metų 
baigęs tą mokyklą, praėjusiais 
mokslo metais jau buvo atsar
ginis mokytojas. Tokių pavyz
džių būtų galima nemažai 
atskleisti. O ką bekalbėti apie 
R. Kavolienę, M. Almenienę, T. 
Landsbergienę, E. Vodopo-
lienę, V. Gureckienę, A. Bailey, 
A. Radžiu, Zilionius ir eilę kitų, 
kurie tai mokyklėlei yra paro
dę tiek pasišventimo. 

VL.R. 

Lietimai Kalifornijoje 
SINKIU ŠEIMOS Š V E N T Ė 

Prieš kelerius metus iš gyvų
jų tarpo atsiskyrė Emilio Sin-
kio motina. Tais pat metais mi
rė ir jo vyresnioji sesuo. 
Motina buvo sulaukusi 91 me
tų amžiaus. Gražiai įsikūrusi 
Pacifico pajūryje Sinkių šeima 
Emilis ir Julija saulėtą gegu
žės sekmadienio popietę pa
skyrė savo motinos ir sesers at
minimui, į kurį buvo pakviesta 
apie 150 artimųjų ir kaimynų. 
Esame pratę ruošti ir dalyvau
ti įvairiuose minėjimuose, 
įskaitant vardadienius, vedy
bines ar amžiaus sukaktis, ta
čiau prasmingiausi yra prisi
minimai mirusių savo šeimos 
artimųjų. Šio pobūvio šeimi
ninkas Emilis Sinkys, susirin
kusiems paaiškindamas šio su
buvimo pobūdį, papasakojo, 
kaip jo motina Lietuvoje, jiems 
netekus tėvo, turėjo pakelti 
daug vargo juos augindama, 
po to vargo dienos Vokietijos 
stovyklose, o ir J A V naujai be-
sikuriant teko pakelti daug 
sunkumų. Suruošdami šį po
būvį, norėjo pasiguosti su arti
mais tautiečiais ir pagerbti 
brangų savo motinos ir sesers 
atminimą. 

Minėjimą gaubė rimta nuo
taika. Išsami Emilio Sinkio 
praeities apžvalga labai de
rančiai buvo palydėta solistės 
Alodijos Trečiokienės daina. 
Po to prie erdvios sodybos gė
lynuose išdėstytų stalų sve
čiai malonių šeimininkų buvo 
vaišinami ir turėjo jaukų pa-
žmonį. 

Santa Monikoj gyvenanti 
Sinki1, šeima yra pasiekusi pa
sigėrėtinų ekonominių laimėji
mų. Lietuvoje Emilis Sinkys 
augo dviejų brolių ir dviejų se
serų šeimoje. I-jį pasaulinį ka
rą praleido išblokšti į Rusiją. 
Grįžę į Lietuvą jie apsigyveno 
Marijampolėje, čia tėvas dirbo 
miesto savivaldybėje. Tačiau 
jų šeimą anksti ištiko skaudus 
smūgis — 1933 metais mirė tė
vas. Visus šeimos rūpesčius te
ko pakelti vienai motinai. 
Ji savo rūpestingumu pasiekė, 
kad abi dukterys baigė gimna
zijas, o Emilis baigė Vytauto 
D.universiteto teisių fakultetą. 
Vėliau, 1936 m. baigęs karo 
mokyklą, dirbo pasienio ap
saugos tarnyboj rajono virši
ninku. Kitas sūnus baigė me
dicinos fakultetą, bet žuvo 
karo suirutėje. Julija Sinkienė, 
Emilio žmona, yra kilusi iš Kur
šėnų. Ji , Kaune baigusi gimna
ziją, persikėlė gyventi į Klai
pėdą; ten baigusi mokytojų 
kursus dirbo savo profesijoje. 
E. ir J. Sinkai išaugino du sū
nus. Augustas baigė JAV lai
vyno akademiją ir kurį laiką 
tarnavo laivyne kapitonu. Vė
liau pasekė tėvo pėdomis, įsi
traukdamas į daugiabučių na
mų verslą Santa Monikoj ir 

KUNIGAS VĖLUTIS -
JUBILIATAS 

Kun. dr. J . Vėlutis — jubiliatas 

Šių metų birželio 13 d., 11 
vai. šv. Mišiomis kun. Jonas 
Vėlutis paminės savo kuni
gystės auksinę sukaktį Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje, Chica-
goje. Kunigu jį pašventino 
vyskupas Justinas Staugaitis 
Telšiuose. Tai buvo pirmoji 
Telšių vyskupijos kunigų se
minarijos laida, — iš viso 12 
jaunų idealistų. Iš jų dvylikos 
baigusių yra likę tik šeši gyvi: 
trys Lietuvoje ir trys Ameriko
je. 

Kun. Jonas Vėlutis gimė ir 
augo Užpalių parapijoje. Jo tė
veliai Antanas ir Barbora Vė-
lučiai buvo ūkininkai ir pasi
žymėjo darbštumu ir giliu 
tikėjimu. Jo tėvelio brolis buvo 
žinomas Žemaitijos pamoksli
ninkas kan. Motiejus Vėlutis, 
miręs 1967 m. ok. Lietuvoje. 

Kun. Vėlučio asmenybė nu
viliojo ir kun. Joną, tikrą aukš
taitį, į Žemaitiją. 

Teksas valstijoje. Sūnus Al
bertas yra dramos aktorius 
New Yorke. 

Atvykę į JAV Sinkiai 10 me
tų gyveno Bostone. 1959 m. 
persikėlė į Santa Moniką ir 
ėmėsi daugiaaukščių namų 
verslo. Iš jaunystės nelepinti, 
būdami darbštūs ir turėdami 
komercinių gabumų, pajėgė 
pasiekti pasigėrėtinų ekono
minių aukštumų. Mūsų tautie
čių stiprėjimas ekonomiškai 
yra reikšmingas visam lietu
viškam reikalui. Štai kad ir 
puošni Sinkių sodyba yra tapu
si čia veikiančių organizacijų 
ruošiamų pobūvių bei geguži
nių vietove. Jos šeimininkai 
dosniai remia įvairius lietuviš
kus reikalus. Šios jų šeimos 
šventės proga, jie paaukojo 
Tautos Fondui tūkstantinę ir 
Rašytojų draugijai — penkis 
šimtus. 

J. Knis 

Baigęs Telšių seminariją 
1932 metais, kun. Jonas Vėlu
tis išvyko į Romą ir, sėkmin
gai baigęs studijas, su teologi
jos daktaro laipsniu, buvo 
paskirtas Tauragės gimnazi
jos kapelionu. 

Atvykęs į Ameriką 1951 me
tais, kunigas Jonas dirbo įvai
riose vietose. Daugiausia mei
lės ir pagarbos kun. dr. Jonas 
Vėlutis užsipelnė Šv. Kristi
nos parapijoje, kur jį mylėjo ne 
tik tikintieji, bet ir klebonas 
Gallary. Jis ir pamokslą jam 
pasakys, minint auksinį kuni
gystės jubiliejų Šv. Petro ir Po
vilo buvusioje lietuvių parapi
joje, kur klebonu yra kun. 
Bronius Grinis, didelio takto ir 
mielo būdo sielų vadovas. 

Linkime kun. Vėlučiui ir to
liau darbuotis su aukštaitišku 
nuoširdumu ir žemaitišku nuo
lankumu. Telieka gyvenimo 
motto: Viskas sielų gerovei, 
viskas Lietuvos garbei. 

F. K. 

Mūsu kolonijose 
WASHINGTON, D. C 

PASIŽYMĖJUSI 
J A U N U O L Ė 

Daina Penkiūnaitė 

Šiomis dienomis Maryland 
universitetą aukštu pagyrimu 
(magna cum laude) baigė Dai
na Julija Penkiūnaitė, gauda
ma bakalauro laipsnį iš ar
chitektūros istorijos ir senų 
pastatų išlaikymo (preser-
vation). Daina, veiksmingai 

dalyvaujanti lietuviškame gy
venime, studijas tęs ir toliau. 
Gavusi Virginijos gubernato
riaus stipendiją, Daina rudenį 
pradės Virginijos universitete, 
Charlottesville, ruoštis archi
tektūros istorijos magistro 
laipsniui. 

Daina yra veikli ateitinin
kų, skautų ir Liet. jaunimo są
jungos darbuose. Nuo praėju
sio rudens yra Ateitininkų fe
deracijos valdybos narė moks
leivių ateitininkų reikalams. 
Dalyvauja Washingtono lietu
vių jaunimo sąjungos skyriui. 
Lanko suvažiavimus, stovyk
las. Pernai buvo „Neringos" 
moksleivių ateitininkų stovyk
los mergaičių vadovė. Dalyva
vo ateitininkų sukaktuvinia
me kongrese ir jame davė 
studentės įžodį. 1979 metais 
PLJ kongrese Anglijoje ir Vo
kietijoje atstovavo Washingto-
nui. Yra lankiusi lietuvių kal
bos vasaros kursus Ohio 
valstijoje. Ketverius metus dės
tė lietuvių kalbą, istoriją, geo
grafiją ir tautinius šokius Wa-
shingtono Kristijono Do
nelaičio lituanistinėje mokyk
loje, kurią ji pati yra baigusi. 

Daina Penkiūnaitė taip pat 
šoka Washingtono apylinkės 
jaunimo tautinių šokių grupė
je „Gabijoj", kuriai vadovauja 
Asta Banionytė. „Gabija" pa
sirodo ne tik lietuvių rengi
niuose. J i kviečiama ir į tarp-
taut in ius liaudies šokių 
renginius, į amerikiečių kultū
rinių klubų pobūvius. 

Nežiūrint Dainos plačios vi
suomeninės veiklos, pareika
laujančios daug laiko, Daina 
universitete visą laiką buvo 
pirmutinių studentų lygio 
gretose. J i išrinkta ir Phi Beta 
Kappa ir Phi Kappa Phi gar
bės sąjungų (fraternities) nare. 
Phi Beta Kappa sąjunga veikia 
nuo 1776 metų. Į ją patenka tik 
ypatingai pasižymėję mokslu, 
bendru išsilavinimu, dorumu, 
draugiškumu. 

Daina yra gimusi 1960 
metais. Jos tėvai — Rūta Kri-
vickaitė ir Vytautas Penkiū-
nai. 

Dainos draugai ir pažįsta
mi, sveikindami ją su gražiais 
pasiekimais, linki jai ir toliau 
sėkmingai reikštis studijose ir 
lietuviškoje veikloje. 

V. S. 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St.f Chicago, ŪL 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniai* nuo £ *aL *W *• • vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

I N V E S T U O K I 
Apsaugokime ir padidinkime savo santaupas ! 

Tai įvykdyti gali padėti tos srities specialistas, lietuvis 
VOLDEMARAS STBASDAS. 

Shearson / American Express • paskelbė naują, ypatingą ir 
Specialų Finansų Tvarkymo Sąskaitą / Financial Management 
Account, prijungiant neapmokamą čekinimo sąskaitą su 
Finansų Rinka, (money market) kasdieną apskaičiuojamais 
nuošimčiais, American Express specialia kredito kortele, 
atidarą paskolos galimybe ir JAV valdžios garantuotu 
investavimu, esamu laiku 15.38%. 

Pageidaujantieji daugiau informacijų prašomi atsiųsti 
šią kortelę: 

Vardas ir pavardė 

, Adresas ' 
i : 

miestas valstija rip . 

Mr. Voldemar A. Strasdas 
Vice Prcsident—Investments 
Shearson / American Espress 
POB 167 
Palm Beach. Florida 33480 

Tel 306 / 665-7850; 800 / 327-6322 US Toli Free 
800 / 432-3735 FL Toli Free; RCA Teks 232221 SHE UR 

1982 METŲ KELIONĖS 
Iš New Yorko/Bostono IS Čikagos 

Liepos 18 d. iki rugpjūčio 1 d. (15 dienų) 
Maskva/Vilnius/Maskva/Zuricha8/Muenchenas/Zurichas 
Rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 23 d. (15 dienų) 
Maskva/Vilnius/Maskva/Roma 
Rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. (9 dienos) 
Maskva/Vilnius/Maskva 
Rugsėjo 19 d. iki spalio 04 d. (15 dienų)*** 
Maskva/V ilnius/Riga/Leningradas/Helsinki 
KELIONE l EUROPĄ - Rugpjūčio 16—29 d. 
Vokietija, Šveicarija, Italija ir Austrija 
KELIONE LAIVU — 7 dienos, Gruodžio 4 d. 
„World Rennaissance" Karibų jūroje 
KELIONĖ J KINIJĄ — Spalio 09 d.—29 d. 
Tokio, Pekirig, Wuxi, Soochow, Shanghai, 
Kvveilin, Canton, Hong Kong 

$1945.00 

1823.00 

1298.00 

1295.00 

1512.00 

$2126.00 

1974.00 

1449.00 

1450.00 

1597.00 
Kainos nuo $1060.00 

iki $1265.00 
Kaina nuo San Francisco 

$2960 

I 

*** (Rugsėjo mėn. 19 d. ekskursijai gali pasitaikyti galimybė ilgiau paviešėt 
Vilniuje — jei tuo laiku viešbutyje būtų laisvų vietų) 

VISOS KAINOS PA2YMĖTOS VIENAM ASMENIUI — gyvenant dviese viename kambaryje. 
NEDELSKITE REGISTRUOTIS; DĖL BROŠIŪRŲ IR SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS I: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South W e a t e m Avenue 
Chicago, I l l ino is 60643 t e l . (312) 238-9787 

Mūsų įstaigoje daromos nuotraukos pasams, vizoms ir kitiems dokumentams. 



Spaudoje pasižvalgius 

Redaguoja dr. K. A. Dagys 

SAVO AKIMIS MACIAU 
(Laiškas iš sostinės) 

O tu, mano kūma! 
Atsiliepdama j tavo laišką, 

jau nesiginčysiu, kad velnio 
šioj žemėj nėra. Jo paties ne
mačiau, bet kad yra velnias, 
sakė anądien kunigėlis per pa
mokslą, ne sykį tvirtino savo 
poezijoj Antanas Gustaitis, o 
dabar sutikau anos negeros 
dvasips tarną ir žinau, kad 
toks sutvėrimas yra. Vieni jį 
vadina taip kaip reikia, kiti 
šėtonu, treti antikristu ir dar 
kažin kaip. Sakysi, kaip atrodo 
tie jo paikai ar tarnai? Gali jie 
būti apsirengę ir kaip ponai
čiukai su ūsais ir be jų, ir šven
tųjų drabužiais iki žemės, ir 
kaip tik nori. Neatskirsi nuo 
doro žmogelio. Tik paklausyk, 
kaip ten buvo. 

Aną sekmadienį taip gražu, 
saulė-"šildo, varnėnai čiulba, 
obelys žydi. Einu į bažnyčią. O 
kas ten? Netoli salės durų stovi 
lyg ir matytas vyras, kartais į 
šermenis ateina, kreiva akim į 
kryžių iš tolo pažiūri, nusipur
to. Dą^aiC;tas pilietis, girdžiu, 
k a ž k o r ėk i a , k u m š č i a i s 
g ras ina , r a n k a s kilnoja, 
mosuoja kaip Baisogalos 
malūnas. Ir prieš ką? Gal, 
sakau, susirinko už kertės ko
kie iš Kremliaus atsiųsti slapu
kai ir* nori bažnyčios bokštą 
nv ersti, o tas juos keikia. Ne. 
E i r v į salę gera moteriškė 
Veronika, eina Simonas, eina 
kiti — jis juos plūsta, kažko
kiom, kūtvėlom ar kutiri-
ninkais vadina, paskui rėkia 
kad ir jie frantininkai ar barz
dočiai ar barzdutininkai. Pri
einu arčiau, žiūriu ir savo 
akimis netikiu. Nei tos gero
sios moterėlės su barzdom, nei 
tie pensininkai išsifrantinę, o 
jauni studentai, daktarai visai 
ne kūtvėlos, gražiai apsirengę, 
mandagūs, tik reikia džiaug
tis, kad tokių turime. 

Na ir kas tam žmogeliui 
pasidarė? Maniau, kad jam, 
jau nebejaunam, negerai pasi
darė, gal dar iš vakar dienos 
neišsipagiriojo, kad čia taip 
dėsto" savo žodyną apie par
sidavėlius, tiltininkus ir patil-
tininkus, nors jų nė vieno 
nematau. Galvoju, gal užvalgė 
minkštagrybių, ir daba r 
konvulsijos jį tampo. O jei 
žmogus, dar buvęs ir kažko
kioje valdžioje, taip draskosi, 
tai kas nors negerai. Eisiu 
pažiūrėti į vidų, gal manęs ten 
nenugaiabys. O moterėlės 
įe ina ir vėl laimingos grįžta. 
Gal, sakau, ten, salėj, ką nors 
negero daro — samagoną ver
da, inkvizicijos teismą suruošė 
kokiam peklininkui ir po vieną 
gyslelę tampo. Įeinu — ogi 
nieke- baisaus. Stovi, sėdi 
žmonės šnekučiuojasi, kas 
nori, f paima kortelę su dau
gybe i pavardžių, prie jų pride
da kryželį ir įmeta į užrakintą 
dėžutę. Aha, balsuoja. Jei kas 
nenorį, neranda pažįstamų 
vardų, nebalsuoja. Nei kas 
keikia, nei per galvą su kirviu 
šeria. Tai lietuvišką valdžią 
renka. Ir dar man pasakė, kad 
tie, kurie bus išrinkti, nei jiems 
kas mokės, nei algą pakels, tik 
tie vyrai ar moterys viską 
darys, kad mums seniams ir 
jauniems būtų gražiau gyventi 

ir čia ir tenai, kur bolševikai 
mūsų brolius kankina. Tada ir 
sakau tam rėksniui: 

— Žmogau, nustok keikęsis, 
suvaldyk savo liežuvį! Juk ma
tai, kad čia tokie pat lietuviai, 
kaip ir tu pats. Nei vienas, atei
nantis į salę, nėra dūšios par
davęs velniui. 

— Ir tu su tais razbai-
ninkais! 

— Ar tik nesi trejų devy
nerių per mažai priėmęs, kad 
čia blūdiji. Kas iš jų razbai-
ninkas? Žegnokis. 

Kai tik ištariau tą žodį 
„žegnokis", tam žmogeliui 
akys ėmė žaliuoti ir kad pasi
purtė, lyg būtų karštu van
deniu apipiltas. Ir aš tada 
praeinantiems vyrams sakau: 

— Žmonės, ar nematote, kad 
žmogus serga raudonlige ar 
tiesiog pamišimo liga. Greit 
susiorganizuokite, nuvežkite 
ar pas daktarą Adomavičių, ar 
tiesiog šaukite gaisrininkus ir 
tegul gabena į Švento Kry
žiaus ligoninę. 

O kad tu būtum mačiusi, 
kaip jis išsigando, išgirdęs 
kryžiaus žodį, ir t ek inas 
nudūmė Halsted gatvės kryp
timi. 

Ir kaip netikėti, kad kažkur 
sėdi velnias , gerai užsi
maskavęs, tarp Kremliaus 
rūmų pasislėpęs, medaliais 
apsikarstęs, gerai paruošia 
s a - o pas iun t in ius , apdo
vanoja juos iškalba, visokiom 
gudrybėm ir pasiunčia gerus, 
bet negudrius žmones klai
dinti , ger iausius vad in t i 
blogais va rda i s , erzint i , 
pykdyti tarp savęs. Kaip 
malonu tam antikristui iš ten 
žiūrėti, kai mūsų žmonės 
vienas kitam aukščiau iškeltas 
galvas kapoja. Vaje, kiek jie 
ten pragare sutaupo energijos, 
kad jų pasiuntiniai galėtų 
lakstyt i po ki tus žemės 
kampelius, po mūsų tėvynę, 
gundytų mūsų žmones. Per tą 
laiką jie sugundė net tokį 
buvusį didvyrį Billy Graham. 
Ir tas į senatvę pablūdijo ir 
ėmė skaityti, garsiai girti anti
kristo katekizmą, kalbėti apie 
Kremliaus inkvizitorių šven
tumą . S o d o m a G o m o r a , 
pasakytų mano amžiną atilsį 
senutė. 

Pasakiau, ką pati savo 
akimis mačiau. Juk kitaip 
negali būti, kad šventą dieną, 
mišių metu kas stovėtų prie 
bažnyčios ir nepraustaburniš-
kai plūstų gerus žmones, kurie 
nieko blogo nedaro. Tik šėtono 
sugundyti gali taip žemai 
kristi. Nepasiduok tik ir tu 
aniems dvasios ubagams. 

Tavo Domicėlė 

Naudinga paklausti 

KL: Kokia Spyglių nuo
monė apie šiomis dienomis 
labiausiai pagarsėjusį vyrą 
Billy Graham? 

Ats . : Už mus tegul atsako 
prancūzų išmintis: didžiausią 
kvailystę gali pasakyti a r 
padaryti tas , kuris,mano, kad 
jis yra išmintingiausias. Lie
tuvių priežodis sako, jog kvai
lio liežuvis galvos nesiklausia, 
o durniui ir kaselė zvanija. 

K l a u s i m a s . Mieli spygli-
ninkai. J ū s viską žinote ir 
matote, tai pasakykite aiškiai, 
yra a r nėra vaiduoklių, reikia 
ar nereikia jų bijoti? 

N e i š m a n ė l i s i š Cicero 
A t s a k y m a s . Yra. Ir kaip 

tamsta iki šiol dar jų nepaste
bėjai? Štai neginčijamas įro
dymas: viena tokia gražuolė 
jau kuris metas kiekvienam 
žingsny mato, jos neklystan
čios akys regi tik frontininkus. 
Jie ir Bendruomenės kenkėjai, 
ir Fondo viešpačiai, ir šiaudi
nių vadovėlių leidėjai. Jie len
da ir po tiltais ir an t tiltų sto
vėdami ją persekioja, blogą 
pavasarį ir šaltą žiemą už
traukė, jie ir šulinius, t.y. mies
to vandentiekį bando užnuo
dyti. Retai kas gali turėti 
tokias šviesias akis ir pama
tyti, ko normalus žmogus 
nemato ar nėra. Ar reikia aiš
kesnio įrodymo? 

Atvykę į Paryžių, du vokie
čiai nutarė apsimesti ameri
kiečiais, nors angliškai te
mokėjo tik porą žodžių. 

— Barman! Two Martinis! 
— užsakė Hansas bare ir pakė
lė du pirštus, kad visai aišku 
būtų. 

— Dry? — paklausė bari-
ninkas. 

— No! — sušuko Hansas. — 
Zwei! 

ARTI IDEALO 

Stasys (Tamulaitis) griežtai 
pasisakė už tą pusę, kurioje jis 
įžiūrėjo tiesą. Vadinasi, Sta
sys buvo tiesos, gėrio ir grožio 
išpažinėjas. Netoli šio idealo 
stovėjau ir aš . 

A. Kalnius, 
„Tėv i škės žiburiai" V.6 

DRAMBLIO TAIP IR 
NEPASTEBĖJO 

Ironiška, kad tokios šventės 
proga buvo dėkojama visiems 
ir gerbiami visi, bet parapija, 
kuri yra didžiausias mokyklos 
mecenatas, buvo pamiršta. Ir 
sukaktuviniame leidiny — 
metrašty „Sidabriniai varpai" 
apie dabartines mokyklos dar
bo sąlygas, kurias turbūt turi 
geriausias JAV-se, neužsime
n a m a . Toks praleidimas, 
padarytas sąmoningai ar 
nesąmoningai spausdintam 
l e i d i n y , y r a t i k r o v ė s 
iškraipymas. 

Vik toras Rociūnas, 
„Mūsų žingsniai" 

(Clevelandas) 1982.IV.18 

SERGA IR VELNIAS 

A r velnias gali gauti 
reumatizmą? Kodėl ne, jei jis 
įsikūnija žmoguje. 
D o s t o j e v s k i s , „ B r o l i a i 

Karamazovai" 

IKI ŠIOL TO 
NEŽINOJOM 

„Visų lietuvių" laikraštis 
balandžio 24 rašė, kad „Re-
meikytė grįžo pas tėvą žinių 
gilinti, bet Mykolas Drunga 
Drauge tebedirba". Balandžio 
30 jau rašė, kad „M. Drunga iš 
Draugo išstūmė Gintą Re-
meikytę ir kalba... tarytum 
būtų Ameriką atidengęs". 

Vadinas štai kur teisybė, o 
mes, kvailiai redaktoriai, kaip 
ir visi kiti, žinojom, kad Re-
meikytė universitete mediciną 
studijuoja ir atliekamu laiku 
redaguoja ,,Akademines pro
švaistes". Gerai, kad neklys
tantis vedamųjų rašėjas kas
dien du tris kartus atranda 
Ameriką. 

* 
-

Jei reikia ko rimto skaityti, 
skaitau lietuviškai, jei reikia 
užmigti, skaitau anglišką 
knygą. 

K. A lminas 

Pilnos sveikatos sulaukimui 
reikia žmogų stiprinti — nesu
gadinti dar jam negimus. Rei
kia naują gyvybę pradėti svei
kose aplinkybėse ir sveikose 
patalpose. 

Dr. J . Adomavič ius , 
" D r a u g a s " , 1982.IV.13 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. birželio mėn. 5 d. 

Balys Pavabalys 

TOKS JAU CHARAKTERIS MŪS: 
NĖR TEISINGESNIŲ UŽ MUS 

Dirbam — planuojam, miegam — sapnuojam. 
Kuriam didžius veikimus. 
Norime — verkiam, norim — dainuojam. 
Toks jau charakteris mūs. 

Vienas vaitoja, kitai kvatoja, — 
Niekas nebūna ramus. 
Niekas nežengia koja į koją. 
Toks jau charakteris mūs. 

Smunkam ir kylam, degam ir svylam. 
Kas apsakys tuos jausmus! 
Vardan teisybės badomės ylom. 
Nėr teisingesnių už mus. 

J 

Cia juk trilijonai įvairių kombinacijų. Iš šveicarų spaudos 

Kas išpirktų blogas prekes, 
jei kvailieji neitų į turgų. 

Persų posakis 

. 

. 

Ir anai gražuolei pasivaideno pabaisa. 

JUBILIEJAI 
Penki metai — jubiliejus, 
Dešimt metų — sukaktis. 
Kiek jau prakaito išliejęs, 
Komitetai suskaitys. 

Komitetai ir banketai 
Tavo garbei taip reti! 
O, kad būtų tai kas metai, 
Gal balansai būt kiti. 

Gazolinas ir aliejus 
Rūksta dūmais per metus, 
Tik „sukeltas" jubiliejus 
Gelbsti dylančius ratus. 

Ratai bėga, ratai mala, 
Kas nemalta — nepražus. 
Tik parenk sau viešą balių, 
Gal išeisi į vadus. 

Kai visi taip smarkiai veikia. 
Jubiliejų Švęsk ir tu! 
Ar kas giria, ar kas peikia — 
Su mada keliauk kartu. 

J . Yluvis 

KRITIKO APTARBIAS 
li teratpros kritikas yra toks 

asmuo, k u m knygoje atranda 
tokių dalykų, kurių nežinojo ir 
pats autorius, kad ten yra. 

A. 

FILOLOGINIS 
NESUSIPRATIMAS 

N e s e n i a i į A m e r i k ą 
emigravęs lietuvis, pavarde 
Ruokis, turėjo reikalų su 
ligonine. Gailestingoji sesuo jo 
klausia pavardės. Žinoma, iš 
kar to negali t a i syk l inga i 
užrašyti ir prašo „paspelinti". 
Ruokis diktuoja: „Ar, ju, o, 
kej..." — „I am Okay", per
traukia jį seselė, „What is your 
name?" Tas vėl iš pra-d-žios 
diktuoja: „Ar, ju, o, kej..." 

Po ketvirto karto Ruokis 
savo pavardę parašė, kitaip 
nesusipratimas tęstųsi per 
naktį. 

* 

Jo (Maironio) kalba buvo iš 
„Bromo8 atwertos ing wiecz-
nasties", pilna abcūgų ir lan-
ciūgų. 

B. Brazdž ion i s 

Kodėl jūs, tokia graži kom
panija, ir šaukiatės velnio? 

An t . Gus ta i t i s 
(rašytojų suvažiavime) 

— Pasiutimas! Aš vis dar noriu tvirtinti, kad Sovietų Sąjungoj visi 
valgo ikrą ir Bažnyčia turi didesnę laisvę negu Anglijoj ir Amerikoj... 

Jonys Aluona 
PENSININKAS 

Pašvilpt į ūsą visų graborių, 
Sukulčiau grabą — nors aukso būtų. 
Ne vieną polką dar treptelt noriu — 
Gražiausios rūtos ieškot tarp rūtų. 

Tai kas, jei plikė taukinę mena, 
O šaukštui lemta virpėt tarp pirštų, 
Kažkas paširdžius kai pakutena, 
Šešiolikinei tucj pasipirštum. 

Nebe močiutę, o jos anūkę 
Ne kartą akys gatve palydi. 
Širdis, bičiuli, ne puodo šukė, 
Spurdėt ji ima, kai vyšnios žydi. 

Cigarą uostai ir įsikandi: 
Tai ne dūmelis cibuko riesto. 
Smagus į parką neši skilandį, 
Prikrautą steiko, dešrų ir sviesto. 

i 

— Norite kalbėti su vyru? Jis kieme saugo automobilį. 
Zenonas Steinys, „Šluota* 

Tarp dviejų kėdžių. IS vokiečių spaudos 

Kartą jaunas dailininkas 
nusiskundė šveicarų tapytojui 
Baecklinui: 

— Paveikslą aš nutapau per 
porą trejetą dienų, o parduodu 
jį tik po metų ar dvejų. 

Baecklinas tada jam patarė: 
— Pabandykite padaryti at

virkščiai: paveikslą tapykite 
vienerius a r dvejus metus, tai 
tada tikriausiai parduosite jį 
per porą trejetą dienų. 

Hamburge prie karčiamos 
purvyne guli jūrininkas. Poli
cininkas nori jį pakelti. Tas 
jam atsako: 

— Ačiū už rūpestį Pir
miau gelbėkit moteris ir 
vaikus, aš moku plaukti. 

NE JOS KALTE 
Okinawoje moterų suruoš

tam simpoziume apie šeimos 
reikalus viena Taiwano vyres
nio amžiaus moteris, viešai 
kalbėdama, pasidžiaugė, kad 
jai vyrą parinko jos tėvai, ne ji 
pati pasirinko, ir tuo džiaugia
si, laiminga. Amerikietė vėliau 
ėmė tuo stebėtis, su teigimu 
nenorėjo sutikti ir paklausė 
anos moters, kodėl ji taip 
pasakė. Atsakė jai taivaniete: 
„Aš nekesčiau savęs, būčiau 
labai nelaiminga, jei tą vyrą 
būčiau pati pasirinkusi". 

Pirksiu sūneli, stovinti mat 
dviejų kojų. 

Skelbimą* VMnJfe aaf 
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MOSU KOLONIJOSE 
POMPANO BEACH, FLA. 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškoma EUGENIJA PAKULIENE-

SLENYTĖ, Vokietijoj gyvenusi Kemp-
teno stovykloje. Prašoma atsiliepti 
arba turintieji apie ją žinių pranešti 
šiuo adresu: 
Irena Aižinas-Kazitėnaite, 2801 W. 
38th Street, Chicago, 111. 60632. TeL: 
(312) 247-0382 arba (312) 247-1804 

GEGUŽINĖ 
LB Auksinio Kranto apylin

kės valdyba gegužės 16 d. 
Tradevvind parke, Pompano 
Beach, surengė pietinio Flori
dos pakraščio lietuviams bei jų 
svečiams ir šioje apylinkėje 
atostogaujantiems šaunią ge
gužinę. Gegužinė pavyko la-

• bai puikiai. Gausus dalyvių bū
rys visus sujungė į nuoširdumo 
ir draugišką šventę. Geguži
nės programoje buvo numaty
ta oficialioji dalis ir pobūvis — 
vaišės. Vytautas Stelmokas, 
apylinkės pirmininkas, gegu
žinę pradėjo sveikinimo žo
džiais ir kvietė visus dalyvius 
būti geroje, malonioje nuotai-

i koje. 
Oficialioje dalyje Vyt. Stel-

: mokas gražiai paminėjo JAV 
i LB 30 metų veiklos sukaktį. 
5 Trumpoje kalboje pabrėžė LB 
" svarbą bei programą po įstei

gimo dabar ir ateityje. Plates-
j niam JAV LB veiklos pažini-
i mui kvietė įsigyti knygą „JAV 
; LB Trys dešimtmečiai 1982". 
; LB Auksinio kranto apylinkės 

Rinkimų komisija: Vai. Bal
čiūnas, pirm., Vyt. Mošinskas 

t i r Oscaras Tišneris gražiai pra-
{ vedė rinkimus į PLB 6-tąjį sei

mą. Šioje apylinkėje buvo bal
suota už šiuos kandidatus: 
Kazį Gimžauską, Henriką Lu-
kaševičių, Simą Velbasį; į JAV 
LB 10-tąją tarybą buvo bal
suojama už šiuos kandidatus: 
Angelę Kamiene, Henriką Lu-
kaševičių, Zigmą Stazdą, Mečį 

| Šilkaitį, Antaną Gudonį. Rin-
^ kimai buvo slapti. Komisija šį 

darbą atliko pavyzdingai. Bal
savime dalyvavo apie 100 žmo
nių. 

JAV LB krašto valdyba nu
sipelniusiems lietuviams LB 

- veikloje parengė atitinkamus 
• padėkos bei pagarbos pažymė

jimus. Auksinio kranto apy
linkėje gavo žymenis du LB 
veiklos išskirtini veikėjai: Va
lerijonas Balčiūnas ir Miami 
seniūnas Stasys Griškelis. 
Vyt. Stelmokas jiems įteikė pa
dėkos pažymėjimus. 

Po oficialios dalies, gražiai 
saulutei šviečiant, pirminin

kas pakvietė gegužinės vyr. 
šeimininkės S Stelmokienės 
paruoštom vaišėm, kurias ga
mino, kepė, virė, ragavo ir ge
gužinės dalyviams išdalino. 
Vyr. šeimininkei vadovaujant, 
dirbo gražus būrys ponių. Gar
bė ir padėka joms. Valgiai ir 
pyragaičiai buvo tikrai gardūs 
ir skoningai paruošti. Veikė 
laimėjimai ir bufetas. Visi val
dybos nariai ir talkininkai 
gražiai bendradarbiavo. Sepu-
tienė iš Miami apylinkės pa
dainavo keletą gražių lietuviš
kų dainų. 

Gegužinės dalyviams prita
riant lietuviškų damų aidas 
nuskambėjo toli, toli į Floridos 
žalius miškus ir linksmino ty
lius amerikiečių ūkius. Buvo 
gražu, jauku, malonu. Dalyvių 
tarpe matėsi ne mažas būrys 
svečių iš kitų apylinkių Flori
doje: Miami, Palm Beach, La
ke Worth, St. Petersburgo ir iš 
tolimesnių apylinkių. Atosto
gaujantieji jaukiai nusiteikę 
džiaugėsi Floridos puikiu oru ir 
visada besišypsančia šilta sau
lute. 

Pranas Daina 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškomas JUOZAPAS KRI2ANAUS-
KAS, sūnus Juozo, gimęs 1906 m. 
Gargžduose. Dingo II-ram Pasauliniui 
karui prasidėjus. Ieško sūnus Edvar
das Križanauskas iš Kretingos. Turin
tieji žinių apie ieškomąjį prašomi pra
nešti adr.: ALEKSANDRA GYLIENĖ, 

Į 6807 Martin Way, Olympia, W'ash. 
98506. 

P U S M E Č I U I 
$120.00 Chicagoje 

# 9 7 . 0 0 
C i c o r o j e 

(10/20/5/UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIII 

DIENOMS NUZYD1NT 
Skaitymai senesniesiems 

Redaktorius PRANAS ENSKAITIS 
Knygos pradžioje "2odis Skaityto

jams" stipriai pabrėžiama, kad šia 
knyga norime parodyti, kad ir lietu
vis pensininkas dar yra gyvas, judrus 
ir pozityvus, kad jis kovoja ir stengia
si būti atsparus visoms laiko negero
vėms. 

Leidinyje yra šių autorių raštai: 
Kazimieras Barenas, Vladė Butkiene, 
Pranas Enskaitis, Jurgis Gliaudą, Al
bertas Jankūnas, Andrius Norimas, 
Valentina Ūselienč ir Rūta Klevą VI-
džiūnienč. 

Išleido Hamiltono Lietuvių Pensi
ninkų Klubas, Kanada 1982. 278 psl. 
Kaina su persiuntimu $6.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 

Chicago, 111. 60629 Į S 
111. gyventojai dar prideda 42 et. S 

valstijos mokesCio. 

iiiimiiuiiniiiMiiiiiiimiiiimmiiiimiiiii 

EAGLE ROOFTJVG CONTRACTORS 
European Craftsmanship 

American Products 
Complete Roofing Repair. Hot As-
phalt — Gravel — Shingles — Tar-
90 lb. roll — Building Cleaning. 
Gutters — Downspouts — Siding 

Indus trial—Commercial—Residential 
Free Estimate — TeL 276-5436 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 
DX PAGERINIMUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
M—fcsss po 6-os vaL vakaro 

TEL. — 847-7564 

STASYS ŠAKINIS 
Lietuvis dažytojas 

Dažo namus 
IŠ LAUKO IR IŠ VIDAUS 

DARBAS GARANTUOTAS 

Skambint 927-9107 

V I R A I LB MOTERYS 

Couple — Live-in 
GOLD COAST TO\V3f H O M E 

We are now tnterviewingr for an Eng:-
lish speakjng couple. W o m a n shouLd 
be experienced Continental cook. 

ai d good housekeeper. Husband will 
be ho įseman and chauffer. Eaccellent 
salary and beneflts, Attractive pri-
vate quarters. References reąuired. 

Only <i-uaiified couples need apply. 

CAJuL: MBS. MORRIS 

TeL 280-8805 or 781-6700 

HELP YYANTED — VYRAI 

CLASS1FIED ADS 

# 

BRILIJANTŲ IR AUKSO PARODA 
1982 m. birželio 13 d., sekmadieni, 

nuo 1 iki 9 vai. vak. 

Aukso papuošalai — Įvairių perlu karoliai. 
Aukso žiedai su safirais, rubinais, 

brilijantais ir kt. 
Apyrankės, grandinėlės ir kt. 

Galima, pagal savo skonį, pasirinkti atskirai 
brangakmenius ir žiedus. 

LABAI PAPIGINTOS (WHOLESALE) KAINOS. 
Taip pat taisome papuošalas. 

Kviečiame atsilankyti. 
Paroda vyksta — 

OAK LAVVN HILTON TOWER 1NN 
(Board Room) 

9333 South Cicero Avenne 
. Oak Lavm, IH. 60453 

£ 

IEŠKOMAS VIENGUNGIS VYRAS 
25 iki 50 metų amžiaus, turintis gimi
nių Lietuvoje, kuriuos norėtų aplan
kyti. Kelionė bus apmokėta. Kreiptis į 
BORIS — TeL 702—384-9565 

M I 8 C E L L A N E O t S 

illtlilllliaillllllllllliuillllllllllllllllllllllll 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 YY. 66 SL, teL 776-1486 
imiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiuuiiuiii 

HELP WANTED — MOTERYS 

FLORIDOJ, St. Petersburg Beach, 
senesnio amž. vyrui reikalinga šeimi
ninkė, gyventi vietoje, šeimininkei at
skiras kambarys su dviem lovom, te
levizija, atostogoms gali pasikviesti 
draugę. Labai gražioj vietoj prie van
dens, ir daug kitų patogumų. Del są
lygų skambint vakarais Chicago — 
tel 381-6431. 

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

PACKAGE E X P R E S S AGENCY 
MARIJA XOREHLIENfl 

SIUNTINIAI | LIETUYį 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

preJcSs. Maistas 15 Europos sandelių. 
3*08 W. 6»th St., Chicago, TU. «0«2» 

TETiKF. 925-3787 

R E A L E S I A T 1 m 

niiHiiirrnnmrnnii:i i l l l i i l l l! i i i i it i l l l l i i i» 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namo pirkimas — Pardavloaa* 

INCOME TA*< 
Notariatas — Vertimai •I 

tuiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuimi m 
S 0 P H I E B A R Č U S 

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

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood Ave., 
Chicago, IL 60629 
TeL — 778-1543 

IIHIIIIinilllllllllUIIIIIIIIIIIIUIIllllllUIIIIII 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimfiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

NATIONAL FOOT HEALTH MONTH 
A Salu te to t h a t segment of the 
Medical Profession tha t keeps 

Chicago on i t s feet! 

Dr. Seymour Kess ler 
Diplomat, American Board of Ambulatory Foot Surgery. 

Surgical & Orthopedic Podiatrists Ltd. 
Podiatry Medical Center Sannyaide Medical Center 
4051 W. « 3 r d S t 4527 N. Pulaski 
Chicago. 1L 60629 
284-6400 

Chicago, IL 60630 
583-5330 

DR. HENRY SPUNAR 
Diseases & surgery 

of the foot 
6780 Northwest Hwy. 

Chicago, 111. 60631 
763-4788 

DR. IRVING PIKSCHER 
D.P.M. 

Board certified by 
American board of 
Podiatric surgery 

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

the foot & ankle 
6820 S. Pulaski 

Chicago, 111. 60629 
284-2772 

Beverly Foot ulinic 
DR. R. A. ANTHONY 

DR. J. F. GRADY 
Family Podiatry 

10400 S. Western 
Chicago, 111. 60643 

239-8660 
DR. MICHAEL HRILJAC 

Family Podiatry 
25 E. Washington 

236-O680 
6725 Stanley, Berwyn 

788-5232 
Hours Jw appointment 

DR. NORMAN SHAPIRO 
Kojų gydytojas 

1507 Chicago Ave. 
Evanston, 111. 60201 

Tel. 475-5831. 
Kalbėti angliškai 

DR. EMANUEL VIOLA 
Family Podiatry 

1700 W. Lawrence 
Chicago. 111. 60640 

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

Sat. 9 A.M. - 1 P.M. 
DR. DIMITRIS G. DERNIS 

Podiatrist-Foot Specialist 
3301 N. Central 

Chicago, 111. 60634 
545-1466 

Hours by appointment 

DR. JESSE J. SNEED 
1207 W. Bryn Mawr 
Chicago, 111. 6O660 

275-0101 
Family Podiatry 

Hours by Appointment 

W&&v, 
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COSMOS PARCELS EXPRESS į 
C O R P . § 

licensed by VNESHPOSYLIORG I 

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį mėty | 
skubiai ir tiksliai aptarnauja i 

| savo skaitlingą kiiįenturą siunčiant | 
i DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJA | 
I ESTONIJft, UKRAINIJ4 ir 1.1. | 
1 GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. § 
| TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI | 
= VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI = 
| GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS s 

= Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiek} įvairių aukštos 5 
E kokybės prekių prieinamomis kainomis ~ 

s Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje = 
5 įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose S 

! COSMOS PARCELS EXPRESS 1 
i CORP. | 

40 East 49th Street. (Corner of Madison Ave.) | 
NEW YORK, N.Y. 10017 | 

Tel.: (212) 758-1150, 750-1151 I 

E L E K T R O S 
JTEDIMAI — PATAISYMAI 

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Dečkį 
Tel. 585-6624 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

intMHteaJItillilIlIlIilIlIlIliliHIlIltHUUHM 

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

Apdraustas peikraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 876- 1882 arba S7&5996 
lUmmttUHIltUUHIlIlIlHHIIHllimiHUIM 

VALOME 
KILIMUS LB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• . » » » • • - » • • - » - • - » • « » » • • » • « » • « • * 

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

SOTARY PUBLJC 
4250 S. Maplevvood, tei. 254-7450 
taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PlLJETYBftS PRAŠYMAI Ir 

<ltoki« blankai. 
Mwmrrrnnmniinnniiiiutmiin»iin'n 
miinnmmiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mošų sandelio. 

COSMOS PABGEL8 EXPRES6 
M01 W. OOtta S t , Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL _ M5-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiimnini"HfT'iT""""""""""" ," i i l> 

10% — 90% — 30% pi*Sau mok&tft 
aš apdrauda DUU ugnies tr aututno-
hHk> paa i»ua 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 y2 VVest 96th Street 

lelef. GA 4-8654 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-! 
MlimilllllllllltilUIMIUHIUII 

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 maš. mūr. gara
žas. $17,000X10. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. _j 
2 SKLYPAI ARTI VANDEN&'įHot 
Springs Village. _ i 

Skambint 486-787? k 
SIMAITIS REALT1 b : 

2951 West 6Srd Street 
;X 

SAVININKAS parduoda 2-jų buto po 
5 kamb. mūr. namą Marąuette Parko 
apyl. Nauji kilimai. 2 atskiri centri
niai šildymai — nauji pečiai. 2 maš. 
garažas. Duokite pasiūlymą. Skamb. 
teL — 735-9724. .;, 

Galima perimti paskolą už 14%. 
MCRINIS 4 BUTŲ gerame stovy* na
mas. Erdvūs kambariai. Garažas. Ge
ros pajamos. Marąuette Parko *apyL 
Skambint po 6 vai. vak. (angliškai) 
tel. 767-4592. 

m o v i N G 
SERfiNAS perkrauato baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8068 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

Master Plumbing 
Uceossd, Boodtd, Insurtd 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
h- ronioa kabinetai. Keramikos plyte
le*. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
eiektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS - 636-2990 

SKYBIAI: 
Apple-Valley, Minn. 55124 
New York, N. Y. 10003 
New York, N. Y. 10011 
Hackensack. N. J. 07601 
So Boston, Mass. 02127 
Chicago, II!. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46808 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Bridgeport, Conn. 06610 
Hartford, Conn 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Montebello, CA 90640 
Miami Beach, Fla. 33139 
New Haven, , Conn. 06511 
Newark, N J. 07106 
ThOadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
W<»rester, Mass 01610 
Irvfngton, N. J. 07111 
Youngstown, Ohio 44503 

72 County Road No. 42 
45 Second Avenue 
135 W. I4th Street 
112 Main St 
393 VVest BroadSvay 
2501 West 69 St. 
6089 State Road 
1807 Beineke Rd. 
636-38 Bridge St. N W 
1880 Seavlew Ava 
1839 Park St. 
241 Fourth S t 
1800 W. Beverly Blvd. 
1352 WashingtonAve. 

1329 Boulevard 
698 Sanford Avenue 
1214 N. 5th St. 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
555 Cook St. 
144 Millbury Street 
1082 Springfield Ave. 
309 W Fvdersl St. 

TeL 612—432-3939 
AL 4-5456 
CH 3-2583 

201—342-9110 
617—268-8764 

WA 5-2737 
884-1738 

432-5402 
GL 8-2256 

203 — 367 - 286* 
Tel.: 203-232-6600 

FO 3 -8569 
Tel. (213) 727-0884 

305—532-7026 
LO 2-1446 

373-8783 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756-1668 
SW 8-2868 

374-6446 
Rl 3-0440 

FUU. GRAPHIC SERVICE 
Paje Typcsctting 

-FROM THE OHIGINAL ANTVVORK 
TO THE FINAL PRINTIMO-
• U t H E M rONMS • M I l l M E t 

CAKDS • AMMOUMCCMCMTS 
ntici u r r * • mvrr*-nOM( 

CATAUMS • POSTEM 
CmCULAR* • STATIOMARV 

CII 737-6446 . 
9 H M | * •>•. *»• atlcni 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitas kraštus 

NEDAS, 4089 Archer Avenue 
Chicago, m. 60632, tel. 927-5980 

IŠNUOMOJAMA — FOR B E N T 

ISNUOM. 3-jų KAMB. BUTAS 
1 ar 2 asmenim. Be gyvuliukų. 71 ir 
Campbell apylinkėje. 

TeL — 737-8636 

IŠNUOM. 5 kambarių butas 2-me 
aukšte. 62-os ir artesian apylin
kėje. Skambint po 6:30 vai. vak. 
tel. 737-7568. 

Trr 

Išskirtina proga 
Skubiai parduodamas dviejų aukštų 
mūrinis namas su visais patogumais, 
kuris turi bendro naudingo ploto 
143,47 kv.m. ir randasi gražioi vietoj 
ant Nevėžio kranto PANEV£2YJEį 
Ta nuosavybė yra gauta paveldėjimo 
teise. Namo pirkimu savo artimie-
sie-ns Lietuvoje suinteresuoti prašomi 
kreiptis: : : ' '" ' £lj5UlIi 

ELENA BULAITIS 
94-17 Jamaica Avenue 

VVoodhaven, N.Y 11421 , 
Telephone: (212) 441-7747 

PROGOS — OPPOBTrNTTEES 

TAVERNA 
ANT 1 AKRO 2EMES 

50 p. baras. 2-jų mieg. butas viršuj. 
"Stainless steel" virtuvė. Puikiame 
stovy. Savininkai eina pensijon. Vieta 
"Olo, 111., prie Route 12. $149,900. IŠ-
simokėjimo sąlygos. Kreiptis į DIANE. 

CRYSTAL LAKE REAL ESTATE 
Tel. 815—459-1000 

"IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIT: 

SAVININKAS PARDUODA — NE
BRANGIAI gražų restoraną ir barą 
Michigane. Tik 70 mylių mto Chica-
gos. Arti Michigan ežero ir State 
Parko. Liga verčia parduoti. Galimy
bė perimti morgičių už žemą nuošim
tį. Skambint po 2 vai. popiet — kreip
tis angliškai į SOPHIE telef. — 

(616) 426-3747 

IŠNUOM. miegamas kamb. (5 kamb. 
bute). Galimybė naudotis virtuve. 
Marąuette Parko apyl. Skambint va
karais tel. 737-6031. 

UNION PIER ISNUOM. vasaros sezo
nui butas — savaitėms ar mėnesiams. 
Skamb. Chicagoje tel. (312) 476-3647 

BUDRAITIS REALTY 
€600 S0. PULASKI 

Tel. — 767-0600 * 
56-ta ir PULASKI — 3 miegamiį arba 
tinka giminingom šeimom. Medinis 
namas. 2¥i vonios. Centrinis ^šildy
mas. $37,500. K 

65-ta ir LAWNDALE. 3 miegamų mūr. 
bungalo. Pilnas rūsys. 2 maš. gara
žas. $58,900. 
77-ta ir ALBANY — 3-jų miagamų 
mūr. rezidencija, {rengtas rūsys 2-jų 
maš. garažas. Galima gauti paskolą 
per VA arba FHA administracijas. 
$63,900. '1 

54-ta ir MAPLEVVOOD — 3-jų butų 
liuksusinis 13 metų senumo m6r. na
mas. Savininkas sutinka finafisuoti. 
Tik $79,000. 
40-ta ir ROCKV/ELL — 3-jų botų me
dinis namas. Garažas. Geras susisie
kimas Archer Ave. su miestu. $39,000. 
65-ta ir SACRAMENTO — 2-jfc butų 
mūro pastatas. Butai po 3 miegamus. 
Pilnas rūsys. 2 maš. 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 '̂ 
Skambint — o 

BUDRAIČIUI^ 
Tel. 7674600 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
prie vienuolyno, pirmam aukšte. 

Tel. — 434-8852 

> ' • • • • • • • • • • • i m , m n n i , m n t l „ , 

ISNUOM. 5 KAMBARIŲ BUTAS 
2-me aukšte nuo liepos 1 d. Pesinin-
kams. Marąuette Parke. Skambint — 
778-6676 

FOR REr-IT — 4 large room apart-
ment. 1 bedroom. Adults. Vicinity 
73rd & Artesian. Tel. 476-6667. 

JVAIRUS DAŽYMAS NAMŲ 

N2LMŲ DAŽYMAS 
IS LAUKO IR VIDAUS 

Prieinama kaina 
Skambinkite PETRUI 

TELEF. — 8 4 7 - 1 8 8 8 

AUTO REPAIR SERVICEv 

D & D AUTOMOTIVE 
Complete Auto Repair Serrfce 

Tune-up, Brakes, Transmissk)" Work, 
Exhaust System, Batterk 'Eiectrical. 

TeL 737-4176 — 2641 W. 71st St. 

SENIOR CmZENS 

E D E N S O P T I C I A N S 
2717 W. 63rd St, Chicago, UI. 

Tel. 778-4626 
5569 W. 95th St, Oak Lawn, ssV 

Prcscriptions filled. 
Frames reparred ' 



KUN. DR. V. PAVALKIO JUBILIEJUS 
Uin. dr. Viktoro Pavalkio 50 

metu kunigystės sukaktis atšvęs-
i(tą gegužės 23 d. iškilmingomis 

pamaldomis jo paties statytoje 
bažnyčioje, Milpitas, Calif. Kon-
ceiebracinėse pamaldose dalyva
vo. San Ftancisco arkivysk. John 
Qūin, San Jose vysk. Pierre Du-
Maine, Santa Rosa vysk. Mark 
J. Hurley ir iš aplinkiniu parapi
jų 35 kunigai. Garbės sargyboje 
stovėjo Kolumbo Vyčiai. 

Pamaldoms vadovavo vysk. 
Pierre DuMa|ine, koncelebruo-

FfP* būriui kunigų. Pamokslą pa
sakė vysk. Mark J. Hurley, ap-

"zvelgdamas kun. dr. Viktoro Pa
talkio nueitą gyvenimo kelią, jį 
surišdamas su tragišku Lietuvos 
tikimu. 

•--• Pirmojo pasaulinio karo sąvar
toje, Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, jauniausias iš šešių vai
ku šeimos Viktoras Pavalkis pa
sirinko idealistinį ir kartu ne
lengvą kunigo pašaukimą — rū
pintis savo tėvynainiu dvasiniais! 
reikalais. Jaunuolis vos sulaukęs! 
23 m. amžiaus įšventintas kuni
gu. Jis greitai atkreipė vyskupo i 
dėmesį sava gabumais, dirbda-1 
mas parapijoje. 1937 m. vyskupas i 

; , pasiūlė vykti į Romą tęsti moks-
1 lo Gregorianumo universitete, 

kuriame jis įsigijo bažnyčios isto
rijos daktaro laipsnį. 

Iškilus II pasauliniam karui, 
f iš grįžti į savo tėvynę nebegalė-

I.%jo, nes ją okupavo Sovietų Rusi
j a . 

Pamokslininkas plačiai nušvie
tė ir tas priežastis, kodėl jubilia-

MOŠŲ KOLONIJOSE 
East Chicago, Ind. 

BIRŽELINIŲ 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

Lietuviams traukiant ilgiausiu 
metu visi dalyviai atsistojo ir bai
gus buvo iškviestas lietuviu at
stovas Alf. Vindašius, kuris, nau
dodamasis proga, be sveikinimu 
kun. dr. Pavalkiui, nuoširdžiai pa- j JAV L. B-nės Eas t Chicagos 
dėkojo ir vysk. Mark J. Hurley j apylinkės valdyba rengia Birže-
už atkreipimą dėmesio į pavergtos lio įvykių minėjimą birželio 13 
Lietuvos tragediją, tikinčiųjų per- d. tuoj po lietuviškų pamaldų, 
sekiojimą ir lietuvių kovą dėl t. y. 11:30 vai. &v. Pranciškaus 
valstybinės nepriklausomybės, i parapijos salėje, 3903 Fir St., 
apie kurią klausytojai gal pirmą j East Chicago, Ind. 
kartą išgirdo- Kartu jis priminė, 
kad ir jubiliatas yra šios kovos da
lyvis ir 1952 m. nesigailėjo pa
stangų jungti San Francisco lie
tuvius į Lietuvių Bendruomenę 

Kun. dr. Viktoras Pavalkis — 
jubiliatas 

ir jai ilgus metus vadovauti. 
Lietuviai, reikšdami jubiliatui 

dėkingumą, įteikė DLK kuni
gaikščio Vytauto puikų atvaiz-! nariai 
dą, inkrustuotą medžio drožinį, 

tas turėio pasilikti Romoje, iškel-Į, 
. : r v. kuns išgarsino Lietuvos vardą, 

damas komunizmo žiaurumus, | s u l a i k d a m a s t o t o r i u s n u o k r i k § . 
įvykdytus okupuotoje Lietuvoje: j č i o n i š k o s £ u ž p l ū d i m o . 
nekaltų žmonių žudymus, arės- U * 
tus, deportacijas, nuo kurių nu- Į . 
kentėjo ir kuru dr. V. Pavalkio 
šeima, bažnyčių uždarymus ir ti-

Vysk. Mark J. Hurley. .pažvelgęs 
į Vytauto portretą, pasiūlė lie
tuviams dar kartą sugiedoti il-

Minėjime paskaitą skaitys 
apygardos pirmininkas Kazys 
Laukaitis, o meninę programą 
atliks Jūratė Tautvilaitė. Val
dyba prašo visus lietuvius gau
siai dalyvauti ir prisiminti iš
vežtuosius ir Sibiro taigose žu
vusius. Valdyba 

Hot Springs, Ark. 
LAS SKYRIAUS DEŠIMTMETIS 

Gegužės 15 d. Lietuvos Atgi
mimo sąjūdžio nariai ir svečiai 
rinkosi į pirmininko Antano Ber
tulio rezidenciją atšvęsti sąjūdžio 
skyriaus dešimties metų gyvavi
mo sukaktį. Ta pačia proga vyko 
metinis skyriaus susirinkimas. 
Pirmininkas A. Bertulis pasvei
kino visus susirinkusius ir, padė
kojęs visiems už gausų dalyvavi
mą, pakvietė susirinkimui pra
vesti Osvaldą Nagelę, o sekreto
riauti Kostą Plepį. Pirmučiausia 
susikaupimo minute buvo pa
gerbti skyriaus mirusieji nariai, o 
vėliau pasveikinti naujai įstoję 

Genė Gylienė, Petras Bu-
kis ir Antanas Gauronskis. Praė
jusio susirinkimo protokolą per
skaitė Lionginas Sabaliūnas.Veik
los apžvalgą padarė pats pirmi
ninkas Bertulis, o revizijos komi
sijos pranešimą — Vytautas Ta
mošaitis, rev. komisijos pirmi-

vo tik Kostas Plepys, nes kiti iš
keliavę jau amžinybėn arba dėl 
nusilpusios sveikatos negalėjo mi
nėjime dalyvauti. įsikūrimo ap
linkybes apibūdino Kostas Ple
pys, o plačią dešimties metų veik
los apžvalgą atliko A. Bertulis, 
kuris jau šeštus metus eina sky
riaus valdybos pirmininko parei
gas, pasižymėdamas darbštumu 
ir neišsenkančia energija. LAS 
Kot Springs skyrius gali didžiuo
tis, nes jam buvo vyr. valdybos 
pavestas rinkimų pravedimas (vi 
šame pasaulyje) į seniūnų tary
bą. Vyr. rinkimų komisiją suda
rė Antanas Bertulis, Stefanija 
Rūkienė ir Kostas Plepys. Tai 
buvo vienas didžiausių skyriaus 
darbų, kuris buvo atliktas be prie
kaištų. 

LAS skyrių sukaktuvių proga 
žodžiu sveikino Amerikos Lietu
vių Tarybos Hot Springs sky
riaus pirmininkas Petras Maldei-
kis, Lietuvių Bendruomenės Hot 
Springs apylinkės pirmininkas 
Vacius Artmonas, Balfo įgalioti-; 
nis Vytautas Tamošaitis. "Leis- ; 
kit į tėvynę" radijo vedėja Salo

mėja Šmaižienė ir religinės radi
jo valandėlės vedėja Dana E. Vi-1 
limienė. Raštu sveikinimus at-. 
siuntė sąjūdžio seniūnų tarybos i 
prezidiumo pirmininkas Stepas Ja- j 
kubickas, sąjūdžio vyriausios vai- : 

dybos pirmininkas Marijus Bly
nas ir "Laisvosios Lietuvos" įga-; 
liotas leidėjas Valerijonas Šim-! 
kus. 

kio eiliuotą feljetoną "Kriaučius! 
Motiejus". Dana Vilimienė pa
dainavo solo "Lietuva brangi", o 
Salomėja Šmaižienė padeklama
vo poeto Jono Račkaus eilėraštį 
"Laivai be uosto", dvelkiantį tė
vynės ilgesiu. Programą tęsė D. Į 
Vilimienė, dainuodama "Daug' 
daug dainelių", deklamacija B-
Brazdžionio "Tolimas kaimas" 
ir su daina "Šiandien džiaugias 
mano siela" užbaigė programą. 

Visiems susirinkusiems sugie
dojus Lietuvos himną, visi buvo 
pakviesti į valgomąjį kambarį, 
kur buvo paruoštos puikios vai
šės. Kun. Jonui Burkui sukalbė
jus maldą ir pakėlus tostą už są
jūdžio gyvavimą, LAS bičiuliai i 
vaišinosi, dalinosi įspūdžiais ir, 
džiaugėsi tokiu jauku susibūri
mu. Visi buvo dėkingi vyriausiai j 
šeimininkei Stef. Rūkienei, jai I 
padėjusiai G. Gylienei ir prie 
maisto gaminimo prisidėjusioms 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. birželio mėn. 5 d. 

CIRKO PARADAS 
Į Chicagą atvyko didžiulis 

cirkas. Gegužės 30 d. mieste 
buvo cirko paradas, kur važia
vo 83 vežimai su apie 1000 cir
ko programos vykdytojų ir ki
tų tarnautojų. 

i liams, įmokėjus miesto reikalau
jamą mokestį, kurį jau laikas 
įnešti šį mėnesį. 

LIPINUKAI 
AUTOMOBILIAMS 

Net 600 vietų Chicagoje gali
ma gauti lipinukus automobi-

GIORDANO'S RESTAURANT 
& PIZZERIA 

3214 W. 63rd SU Chicago, IL 60629 
TeL — 436-2969 

OPEN FOR LUNCH 
Orįįfinat/ors of Lhe fabulous atuffed 
spinach l'izza.-Sandwiches-Salads. 

Detivery after 4 P.M. 
Upėn T days: Sun.-Thurs. 11 A.M. 
to 12 P.M. Fri & Sat. until 1 A.M. 

Sunday 1 P.M. to 12 P.M. 

Emilijai Mažeikienei 
Mazūraitienei. 

bei Elenai 

Sekmadienio rytą lietuviškų | 
pamaldų metu kun. Jonas Bur
kus atnašavo šv. Mišias LAS de-1 
šimtmečio intencija, auką nešė! 
garbės narė Stefanija Rūkienė ir 
pirmininkas Antanas Bertulis. 

Salomėja Šmaižienė 

PERTVARKYS NAVY PIER 

Paskelbta, kad Chicagos mie
sto valdyba susitarė su Colum-
bijos, Md., firma The Rouse Co. 
dėl pertvarkymo Navy Pier. 
Pus išleista 277 mil. dolerių ir Į 
Navy Pier bus paverstas preky-Meninę programos dalį pra

dėjo Henrikas Dūda, vaizdžiai 
perduodamas poeto Kazio Bin- bos ir pramogų centru. 

jfio 

kinčiųjų persekiojimus. 
Vyskupo pamokslas - grįstas 

iliustraciniais faktais, Lietuvos gy
venimo iliustraciniais pavyzdžiais, 
kas dabar vyksta katalikiškame 
krašte — Lietuvoje. Pamoksli
ninko komunizmą smerkiantieji 
žodžiai giliai krito į klausytojų 

% |įrdis. Jie klausė su giliu įsijauti-
mu , nes bažnyčioje užviešpatavo 
mirtina tyla, nežiūrint karšto 
oro, nes lauke termometras rodė j j ^ 
80 Fahr, šilumos. Baigdamas P*-j įrekorduotus 
mokslą vysk vel sugrįžo prie ju- į k a l b ė j i m u s 
biliato atliktų darbų Šv. Jono! 

. Krikštytojo parapijai, aukojanti 
savo sugebėjimus ir energiją žmo- i 

u« mų sielovadai. 
S Vysk. Mark J. Hurley pamoks
las tikrai nustebino lietuvius. Jis 
buvo skirtas išimtinai pavergtai 
Lietuvai ir persekiojamų tikin
čiųjų vargams išryškinti, juos su
pinant su jubiliato sukaktimi. 

Mišių metu pasigirdo lietuviš
kai giedama giesmė Marija, Ma
rija ir, solistei ją baigus, klausy
tojai nykstančius giesmės aidus 
palydėjo gausiais plojimais. 

Pasibaigus pamaldoms svečių 
"ir parapiečių priėmimui buvo pa
naudotos net dvi salės — senoji 
ir naujoji, nes jų buvo tiek daug, 
kad į vieną netilpo. Iškilmingos 
vakarienės metu, be miesto pa
reigūnų, įvairių dignitorių svei
kinimų ir linkėjimų kun. dr. V. 
Pavalkiui, vysk. Mark J. Hurley 
lietuviams pasiūlė jubiliatui su
giedoti ilgiausių metų arba pakar
toti giesmę Marija, Marija. 

giausių metų ir atsisveikindamas ninkas. Susirinkimui pirmininkau 
visiems palinkėjo, tardamas: Ali jantis 
works of the Lord bless Lord! 

P. Indreika 

TEISIA ŠOFERIŲ VADOVĄ 

Teisman patrauktas šoferių 
unijos prezidentas Roy L. d i 
liams ir keturi kiti už mėgi
nimą papirkti senatorių Cannon. 
Federalinis teismas išaiškino, 

byloje gab'ma panaudoti 
telefoninius pasi-

O. Nagelė padėkojo va
šiems už pranešimus ir pasiūlė 
padaryti pertraukėlę- Po jos sekė 
LAS skyriaus dešimtmečio minė
jimas. 

Įžanginį žodį tarė Osvaldas Na
gelė, pasidžiaugdamas L. Atgi
mimo sąjūdžio gyvastingumu ir 
patriotine veikla. Tęsdamas mi
nėjimą O. Nagelė pakvietė sky
riaus garbės narę Stefaniją Rū-
kienę ir naująją narę Genę Gylie
nę pagerbti steigėjus, prisegant 
gėlytę. Iš steigėjų, atrodo, tebu-

ATTENTION — Parents and 
Grandparents! 

I B R O N I U S K V I K L Y S 

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
i-mas tomas. Telšių Vyskupija 

Teisių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
palikti ateities kartoms galimai tikresni ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūriniu vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvartjje. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. DideHo formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuve. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.30. 

^ 

Ulnkymut 
DRAUGAS, 45+5 West SSrd St% Chicago, IL 606*9 

Illinois gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesčio. 

Give your graduate a gift he or she 
will long remember and cherish 

A TRIP TO THE WORLD FAIR 
For details consult any of the 
Travel Agencies listed here. 

DOLGLAS ROOFING COMPANY 
Expert Re-Roofing. Built up asphalt, 
Shingles, Tar & Gravel. Complete 
Tear-cffs. Chicago and Suburbs. 

TEL. 925-8440 

. i , 

BXPERT RE-UPHOLSTERING 
Ali work gnarantMd at 

naa. pnees. 
Draperiea made to order 

Call for free eatimat* 
331-3234 

— COMPLETE LINE 
OF UPHOLSTERING 

Ali work guaranteed. Cuatom Made 
Couehes it Draperiea. 

New Lampa. Fast aervice. 
ACMC Mfg. «t Upholatertng 

873-0800 

POLON TRAVEL BUREAU 
5612 S. Pulaski, 

Chicago, III. 60629 
581-4433 

Bus Toure to World Fair 
Hotel Reservations 

World-Wide Travel Service 

AMBER TRAVEL SERVICE 
11745 Southwest Hwy. 
Palos Hta., 111.60463 
448-7420, 785-9393 

We specialize in eruises to Mexico & the 
Caribbean. Complete travel aervice 
Never a aervice charge. 

WIDE WORLD TRAVEL 
9723 S. Western 

Chicago, 111.60643 
233-1103 

Complete Travel Service. Air Tiekėte 
Written Immediately. Cmr job is to get 
you the lowest fare poseible. 

Matusczcak (Matco) Travel 
5736 W. Belmont 283-4511 

5350 N. Milwaukee 763-4406 
Chicago, 111, 

World Fair 1 Day $129.00 Complete 
Includes Round Trip Air Fare 
Entrance Fee and Transfers 

Charter to San Francisco $219.00 
Charter to Denver $189.00 Round trip 

Serving Your Travel 
Neėda for 62 Years 

SEGHETTI TRAVEL 
2451 S. Oakley Avenue 

Chicago, IL 60608 
Tel. 927-3278 

CRUISES and TOURS 
Air — Land — Sea 

Adventuras Travel Service 
8926S. Loomis. Chicago. 111.6O620. 
445-0519. Greyhound Bus Tours. 
Includes Transportation, Motei & 
Tickets. 5-28 to 5-31 $169.00, 7-2 to 7-5 
$169.00, 9-9 to 9-14 $249.00. 

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius 
Lietuviu Enciklopedija 36 tomai . $366 .00 
Encyclopedia Lituanica 6 tomai $125 .00 
Vinco Krėves Rastai 6 tomai $32.60 
Iš mano atsiminimu — Petras Klimas $13.25 

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui. 
Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 J 

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759. i 
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THE TRAVEL STORE 
6017 N. Cicero, Chicago, 111.60646. 
Automated Reservations. Call for all 
airline diacound tarės. Domestic & 
International, 725-O670. Just East of 
Edens at Peteraon. 

SEBOK TRAVEL SERVICE 
561 W. Diversey, 

Chicago, III. 60614 
312-477-1484 
Discount Fares 

Specialize in Eastem Europe 
AIR - RAIL - SHIP 

COSMAT TRAVEL BUREAU 
3601 W. Belmont, 

Chicago, 111.60618 
Tel. 463-9223 

Totai Travel Service 
Air - Rail - Ship - Bus 

No Service Charge 

*$22.25 per night per pereon 2 bedroom 
modular home with kitcHen, living 
room, stove, refrig. 10 min. from fair 2 
min. from airport. Group space avail. • 
Based on 4 persona to unit. 

WORLD HOMES 
424-7610 

J U N E IS ADOPT A CAT MONTH 
S E E T H E F I N E BUSINESS FIRMS & 

PROFESSIONALS BELOW FOR 
ALL OF YOUR P E T NEEDS 

OAK LAWN 
ANIMAL HOSPITAL 

9244 S. Cicero. Oak Lawn, 111. 
DRS. KEN & MARGARET 

GRETSCHMANN 
424-0310 

Care of all pets 

DEK-JAY'S 
PET SHOP 

8250 S. Kedzie 
Chicago. 111. 60652 

925-1616 
Specializing in all Animals 

r'ashions-Furnishings-Accessories 

EMMY TRAVEL INC 
8700 W. Dempster 

Des Plaines, 111. 60018 Tel. 824-3714 
complete Travel Service anywhere in 
the vvorld. No charge for our service. 
Air — Amtrak — Ship — Tours 

ARCH KR ANIMAL 
HOSPITAL 

4472 S. Archer 
Chicago. 111. 60632 

254-5444 
Mon.-Fri. 9 A M - I P M & 5 P M 

Saturdav 9 AM - 4 PM 
8PM 

SUBURBAN ANIMAL 
HOSPITAL 

Dr. B. K. Latoza 
10929 Cicero 

Oak Lawn. UI. 60453 
636-3600 

South Holland Animal Clinic 
Dr. R. C. Dodson 

41 W. 168th 
South Holland, 111. 60473 

333-2444 
All species treated. Adult Dogs & Cats 
available for Adoption. 

CRAWFORD ANIMAL 
HOSPITAL 

H. MORSI - DVM 
VIVIAN LAWRENCE - DVM 

7015 S. Pulaski 
Chicago, 111. 60629 

582-6130 

AQUA - SAFARI 
Tropical & Marine Fish 

For the beginner to the Advanced 
I)og & Cat Supplies 

1113 Mt. Prospect Pla/.a £ £ 
Mt. Prospect. 111. 
392-3064 YtU 

CHICAGO PET BOl T1QI K 
6058 S. Pulaski. 

Chicago, III. 60629 
585-2698 

Kittens $10.00. Puppies 825.00 
Parakeets $10.99 

Complete pet supplies. Open T days 

.<IIIIIIIIIII!llinilllllllllllllllllllllllllinillllllllllllIlfll!lllllllllllllllllllllllllllUIIHIHIIg 

} MRRIJA AŪKŠTMTE 

I Š E I V Ė S K E L I U 
Ė Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iš Lietu- | 
į vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. | 
į Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. j 
[ Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 | 

Užsakymus siųsti: | 
{ DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, I I I . 60629 | 
TllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlČ 

PONIAI STASEI SEMĖNIENEI, 
liūdinčiai mirusios 
M O T I N O S , 

reiškiame gilię užuojauta. 
MARIJA IR ALFONSAS SVOTELIAI 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA liūdi, mirus, daug 
metų mūsų gretose dirbusiai narei 

A. f A. BRONISLAVAI MORIENEI, 
ir reiškia nuoširdžią užuojautą velionės anūkei, 
mūsų draugijos narei RAMONAI PETRUTYTEI, 
sūnui KĘSTUČIUI ir visiems velionės ARTIMIE-
SIEMS. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID' 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpaMic 7-1213 
11028 Soutinrost Higimay, Palo* Kilis. HL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAf»yette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRTET T d . YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 60. 50tii AVE., CICERO, ILL. TeL OLymplc 2-1003 
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x Kuiu Donaldus Petraitis, 
MIC, Marijonų vienuolijos vy
riausio vadovo asistentas, su 
vizitu buvo nuvykęs į Australi
ją peržvelgti ten dirbančių ma
rijonų darbus ir atšvęsti kun. 
Albino Spurgio, MIC auksinę 
kunigystės sukaktį, šeštadienį 
jis per Los Angeles atvyko į Chi-
cagą aplankyti savo čia gyve
nančių tėvelių ir sesers, taip pat 
marijonų vienuolynus, esančius 
Chicagoje ar arčiau Chicagos. 
Apsistojo marijonų vienuolyne 
prie 'Draugo". Vėliau dar vyks 
į Marianapolį, o iš ten grįš atgal 
į Romą. 

X Kun. dr. Jonas Sakevičius, 
MIC, Londono šv. Kazimiero lie
tuvių par. klebonas, iš Anglijos 
birželio 3 d. atvyko i Chicagą. 
Kun. J. Sakevičius šiemet šven
čia savo kunigystės 50-ties me
tų sukaktį, kuri bus minima 
birželio 20 d. šv. Mišiomis Švč. 
M. Marijos Gimimo par. bažny
čioje ir Liet. Tautiniuose namuo
se pietumis ir akademine dalimi. 
Svečias yra apsistojęs pas savo 
seserį dr. Joaną Danilevičienę 
Marąuette Parke. 

X Kr. Donelaičio aukštesnio-
sio lituanistinės mokyklos baigi-

gliją, kuri padarė įtakos Jung- Į mo iškilmėse birželio 5 d. žurna
listų s-gos pirm, Jurgis Janu-
šaitis įteiks pažymėjimus jau
niems spaudos darbuotojams: 
Karoliui Drungai, Ramunei Gai-
žutytei, Aušrai Jasaitytei, Aud
riui Plienui ir Audriui Polikai-
čiui. 

X PreL dr. Ladas Tulaba, Šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius, 
iš Romos atvyko į JAV-bes ir 
birželio 4 d. pasiekė Chicagą, 
Svečias iš Romos apsistojo pas 
marijonus prie "Draugo". Iš čia 
aplankys įvairias lietuviškas in
stitucijas, savo draugus ir kole
gijos rėmėjus. 

X Seselė M. Agnesina, Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos ge- j 
neralinė sekretorė, Loyolos uni
versiteto anglų kalbos ir litera
tūros profesorė, anglų literatū
ros daktarė, su ses. M. Clarisa, 
Northbrook vienuolyno vyres
niąja, sekmadienį, birželio 6 d., 
išskrenda į Angliją. Jos ten 
susipažins su rašytojų, kuriuos 
prof. ses. Agnesina dėsto univer
sitete, gyvenimo vietomis ir jų 
palikimu. Ses. Clarisa buvo il
gametė aukštesniųjų mokyklų 
Amerikos istorijos mokytoja, 
tai ir jai bus įdomu pažinti An

tinėms Amerikos Valstybėms. 
Anglijoje jos išbus savaitę laiko. 

X Lilė Tumosaitė - Gražulienė i 
lietuvių kilmės jaunimo stovy
kloje, Dainavoje rugpiūčio 13 d. j 
kovotojams už laisvę skirtoje į 
dienoje pristatys jaunimui Simą į 
Kudirką ir paryškins disidentų | 
kovas už žmogaus teises. L, I 

čiams leisti, ypatingai Irenai 
Pemkienei, rinkusiai lėšas net 
6 metraščiams: Žiemos žiedams, 
Penkioliktajam derliui, Lietuvy
bės švyturiui, Dvidešimtajam 
žingsniui, Kūrybos kibirkštė
lėms ir šiam paskutiniajam — 
"Dainuojančiai jaunystei". 

Redakcija globėjui įteikė gra
žią dovanėlę — vėliavėlę. 

LB Gage Parko apyl. pirm. D. 
Valentinaitė, sveikindama met
raštininkus, džiaugėsi gražiu jų 
darbu ir žadėjo ir ateityje skelb
ti konkursus mokyklai padėti. 
Metraštininkus trumpu, bet nuo
širdžiu žodžiu pasveikino per
nykščio metraščio redaktorė 
Julija Gotceitaitė. Ilgesnę kal
bą pasakė Juozas Vasiukevičius, 
jau 13 metų remias savo auko
mis ir mokyklą, ir jos metraš
čius. Jis džiaugėsi, kad jau 
tiek daug metraščių išleista, pir
mieji — jau istorijoje, po tiek 
pat metų — 23 — ir šis bus is
torijoje. Gaila, 

iŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dantų, gydytojų New Yor-
ko skyriaus susirinkimas buvo 
gegužės 23 d. Filomenos Ignai-
tienės namuose. Susirinkimui 
vadovavo pirmininkė dr. Elena 
Vilčinskienė. Paskaitą skaitė 
dr. Austė Troja naitė. Išrinkta 
nauja valdyba, kurion įėjo Biru
tė Paprockienė — pirmininkė, 

maisto paruošimo kokiu nors 
būdu. Svarbu, kad per visą die
ną būtų pakankamai darbinin
kų, kurie pavaduotų šeiminin
kes virtuvėje. Tikimės, kad iš 
kiekvienos apylinkės valdybos 
suras savanorių, kurie galės pa
dėti nors po valandą dirbti Be 
kavos ir skanių pyragų nebūtų 

j linksmos gegužinės. Brighton 
kad jo, tokio I pgj-^o apylinkės nariai kartu su 

gražaus, negalime nusiųsti j j G a g e P a r k o apylinkės bendruo-
Lietuvą, o ten džiaugiasi, kad | m e n i n inka i s tvarkys kavą ir py-
išeivijos jaunimas gerai lietuvis- [ j ^ g Tikime, kad paaukos lai-

jed į juos 

Hamiltone per Vysk. Valančiaus lit. mokyklos mokslo metų užbaigimo iš-
Kilmes mokyklos ved. K. Mileris įteikia I-mojo skyriaus mokinei Karenai 
Blekaitytei pasižymėjimo lapą. Nuotr. J. Miltenio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
"DAINUOJANČIOS 

JAUNYSTĖS" SUTHOMAS 

x "Draugo" gegužinė bus lie- Chicagos Aukštesnioji iitua-
pos 11 d., sekmadienį, prie i nistikos mokykla "Dainuojančią 

Gražulienė. iš profesijos knygi- į "Draugo", gražioje vietoje tarp į jaunystę", dvidešimt trečiąjį 
rinkė, yra Dearborn Hts. miesto . medžių ir gėlių. Gegužinėje bus ' savo metraštį, sutiko gražiu po-
knygyno vedėja (Detroito apy- ir laimėjimų. Kas norėtų pado- j būviu trečiadienį, gegužės 26 d. 
iinkėje)'. . vanoti vertingą daiktą tam tiks- i 7 vai. vak. Jaunimo centro po-

X Rašytoja Karodė Požeraitė, l u i- P™*0™ « P * * * * ^ i | ^ kambaryje^ P ^ į p r a -
išsikeldama * Putnamą. Pašau-j " D r a ^ ° " administraciją arba^dejo metraščio redaktore Rasa 

skambinti: 585-9500 ir prašyti 
reikalų vedėją. 

X Saulius šoliūnas moksleivių 

Tijūnėlytė. Jos manymu, lietu
viškasis jaunimas, gimęs ir už
augęs Amerikoje, kaip ir ji, 

, daug laiko skiria lietuvybei: na-
x Standard Federal Savings! ateitininkų stovykloje kuri bus j m i e k a l b a U e t u v i š k a i ; „ ^ 

lius praleidžia lietuviškoje mo
kykloje, o ir atostogos leidžia-

lio lietuvių archyvui padovanojo 
nemaža knygų ir įdomių rank
raščių. 

bendrovė savo klijentams par 
3 1 . 

i birželio 20 — liepos 4 dienomis 
duoda ar parūpina automobi- Dainavoje, bus stovyklos ūkve

dys. Arūnas ir Andrius Pabe
dinskai toje pat stovykloje ap-iiams miesto ženklus nuo lie-1 

pos 1 iki 15 dienos. Norintieji | 
. . . .. . . . . . . TI sieme dirbti stovyklos darbus. 
ženklus gauti turi atsinešti už
pildytus blankus. Vyresnio am
žiaus žmonėms ir pensininkams i 

Registruotis reikia 
per savo kuopas. 

jau dabar 

tie ženklai kainuoja tik 20 dol. X lietuvių žurnalistų sąjun-
_, _ , __ ^. - . . . gos centro valdyba visiems sa-

X Rasvt. Danute Bmdokiene, i& » „. . ... . 
jvo sąjungos nariams išsiuntinė
jo bendraraštį, painformuodama 

Chicago. UI., "Drauge" nusipir 

X "Southwest Parish and 
Neighborhood Federation Nevvs" j prisiminimų 
gegužės mėnesio laidoje aiškiai 

" mos lietuviškoje aplinkoje. Mo-
1 kykloje lietuvių kalbos dar mo
komės kaip savo, o ne kaip sve
timos. Užtat džiugu išleisti dar 
vieną lietuvišką metraštį. Baig
dama ji sveikino visus, susirin
kusius sutikti šių metų 
vaisius. 

Kita redaktorė — Audrė ĮBu-
drytė — papasakojo, kaip jai, 
pradėjusiai lankyti mokyklą, ra
šinių rašymas buvo pareiga, už
davinys. Pakvietus į redakciją, 
ir jai teko ne tik pačiai daugiau 
rašyti, bet ir skaityti kitų mo
kinių rašinius, matyti kasmet 
daromą pažangą. Atspausdin
tais rašinėliais mokiniai džiau
giasi, ir tas džiaugsmas išliks 
gana ilgai, turėsime brangių 

, ragus. 
kai kalba ar rašo, liūdi dėl tų, į k o a r b a p y r agų , 
kurie sunkiai lietuviškai kalba., k^ipgis 
Baigęs kalbą, įteikė metraščio į 
reikalams 50 doL auką, už ku-! Apygardos valdyba taip pat 
rią I. Pemkienė nuoširdžiai pa- j planuoja suruošti vaikams ir 
dėkojo, drauge atsisveikindama i jaunimui pramogas ir žaidimus. 
su šiomis savo pareigomis, sa-1 Kad visiems būtų smagiau sve

čiuotis ir linksmintis, nuotaikin
gą muziką parūpins ir tvarkys 

kydama: "Jei bus bėda ir met
raštis mirs, ateisiu į pagalbą". 
Paskutini sveikinimo žodį tarė 
Tėvų komiteto pirm. L Meilie-
nė, dėkodama visiems, kurie tik 
prisidėjo prie metraščio atsira
dimo. 

Meninėje dalyje Aras Tijūnė
lis paskaitė iš metraščio savo 
rašinį "Gražiausi prisiminimai 
iš vaikystės" ir Nida Pemkutė 

rbo beletristinį kūrinėlį "Lenkty
nės". 

Pasibaigus programai, buvo 
vaišės, paruoštos redakcijos na
rių mamyčių vadovaujant A. 
Budrienei. , P. R. 

JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdybos narys Modes
tas Jakaitis. Vasaros metu bus 
šilta, tai reikės visiems atsigai- ! ^ ^ & vieno iš 1863 m. suki 

Pelagija Levickienė — sekr., So
fija Sližienė — iždininkė. Susi
rinkime buvo 13 narių, įstojo 
t rys naujos. 

— A. a. Kazys Bernotas, se
nosios kartos ateivis, mirė vasa
rio 18 d. Beleville, N. J., ligoni
nėje. Gyveno beveik visą laiką 
Elizabeth, N. J., ir čia reiškė
si lietuviškoje veikloje iki savo 
ligos. Velionis buvo gimęs 1894 
m. Vindeikių km., Ukmergės 
apskr. Daugelį metų buvo Eli-
zabethe šv. Petro ir Povilo sa-
višalpinės draugijos pirminin
kas, priklausė ir buvo uolus pa-
rapietis Sv. Petro ir Povilo pa
rapijoj. Po gedulingų Mišių, ku
rias atlaikė ELizabetho par. kle
bonas kun. Petras žemeikis, 
buvo palaidotas šv . Gertrūdos 
kapinėse. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Mirė Jonas Dobrovoteiris, 

Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto katedros docentas. 

— Aleksandras Vanagas, ži
nomas lituanistas, parašė mok
slinę studiją "Mūsų vardai ir pa-, 
vardės", kuri buvo išleista Vil
niuje, 108 psl. 

— Kėdainių kraštotyros mu
ziejėlis paminėjo savo 60 metų. 
veiklos sukaktį, šiuo metu mu
ziejuje yra apie 14,000 ekspo
natų. Be kitų dalykų, čia sau-

PASIRUOšMAS GEGUŽINEI 

Laikas taip greitai skuba. 
Vasara jau beveik čia pat. Jau 
yra tradicija, kad paskutinį bir
želio sekmadienį vyksta Lietu
vių dienos — gegužinė, šią ge
gužinę rengia ir organizuoja 
JAV LB Vidurio Vakarų apy 

vinti. Barą organizuos ir tvar
kys Marąuette Parko apylinkė. 
Kiekvieneriais metais daug pel
no apygardai padaro laimėjimai, 
kurie yra pravedami per gegu
žinę, šiais metais laimėjimus 
tvarko Lemonto apylinkės na
riai. Labai, labai svarbu, kad 
turėtume kuo daugiau fantų lai
mėjimams. Organizatoriai pra
šo visų apylinkių narius paieš
koti fantų. Čia puiki proga iš
valyti namų palėpes ir t a pačia 
proga paremti apygardą! Le
monto apylinkės (nariai gali 
fantus pristatyti valdybos na
riams prieš šv. Mišias De An-
dreas seminarijoje birželio 5 ir 
13 d. Taip pat apylinkės prašo
mos visus fantus pristatyti bet 

limo vadų — kun. A Mackevi
čiaus baldai Kiekvieneriais me
tais muziejus papildomas 200-
300 naujų eksponatų. 

— 1940-1980 m. laikotarpyje 
okup. Lietuvoje išleista sovieti
nių autorių 2480 pavadinimų 
knygų bendru 35,868,000 tiražu. 
Iš to skaičiaus rusų rašytojų 
knygų buvo 1889, kurios išleis
tos 27,930,500 egz. tiražu. 

ko įvairių leidinių už didesnę 
sumą. 

x Baisaus Birželio minėjimas. 
Chicagos ALTa rengia minėji
mą su akademija birželio 13 d., 
sekmadienį, švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioj, Marąuette Par
ke. Visos organizacijos kviečia
mos dalyvauti su vėliavomis 10 
vai. r. parapijos salėje. Vėliavų 
pakėlimas bus 10:15 vai. šv. Mi
šios 10:30 vai. Trumpa akade
mija 11:30 vai. parapijos salėje. 

Vincas Samoška, pirm. 
(pr.). 

X Chicagos lietuviu Opera 
kviečia visus prisijungti saulėtai 
kelionei Karibų jūroje. Gruo
džio mėn. 4 d. plauksime 7 die
nas "World Renaissance'*' lai
vu. Informacija ir registracija: 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 South Western Ave., 
Chicago, DX 60643, teL (312) 
238-9787. (sk.). 

x Akiniai siuntimai į Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio 2437 % W. U-
thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
Chicago, Vi. 60629. Telef. — 
778-6766. (sk.) 

X Ar j6»u bankas ar taupy
mo bendrovė moka jums 8% už 
taupomąją sąskaitą — (Pass-
book) ? Jei ne — kreipkitės į 
Lietuvių Fondo Fed. Kredito 
kooperatyvą. (sk.). 

x Baltic Monumente, Inc., 
2621 W. 71 Street, teL 476-2882, 
vienintelė lietuviška paminklų 
bendrovė Chicagoje, savininkai 
L. ir G. Kazėnai. Pasitikinki
te kainas kitur, atėję pas mus 

apie numatomus atlikti darbus. 
Paprašė visų narių susimokėti 
nario mokestį ir atsilyginti už 
"Lietuvį žurnalistą". Kai kurių 
narių adresai yra pasikeitę, to
dėl grįžta jiems siunčiama ko
respondencija. Valdyba prašo 
apie adresų pasikeitimus pra-

Direktorius ir metraščio glo-1 gardos valdyba. Lietuvių die- kuriam savo apylinkės valdybos 
pasisako prieš Rich Real Estate I M j a s j M a s i l i o n i s apskaičiavęs, j nos gegužinė — ypatinga Šito- j nariui. 
(4512 W. 63rd St.) ir prieš; k a į 23 metraščiai sudaro apie j kio masto parengimą suruošti j A p į e artėjančią gegužinę skai-
Thorson Realty del jų. akivaiz- [ 3 m p u s i a p l u S ) kuriuose ben-1 reikia daug darbo, prakaito ir j t y s i t e d a r čiaxig žinių, nes bus 
daus akiplėšiškumo griauti pie 
tų Chicagos, šiuo kartu prie St. 
Turibius parapijos (56 ir Kar-
lov) ramybę, keliant paniką ir 
laiškais ar "For Sale" skel
bimais skatinant parduoti ar 

dradarbiavo daugiau kaip 1000 
mokinių su apie 1200 rašinių, 
juose tilpo daugybė nuotraukų 
iš mokyklos gyvenimo. Redak
cijoje dirbo apie 100 mokinių, o 
šiais metais Nida Pemkutė, 

bendradarbiavimo. Šią geguži- Į skelbiama spaudoje ir žodžiu, 
nę ruošia visos apylinkės. Visi | Mukiame d a u g svečių ir daug 

kartu, pasikeisdami p a g a l b o s & y^ apylinkių, kaip 

pirkti pastovios toimj,nj*k*iQm &čtūkaib^ g ą ^ Ti j«e ty 
namus. Federacija nepasirašan- ^ A u d r ė B u d r y t ė && Kvdie. 

šytė, Vėjas Liulevičius ir Vi-čius "Non-Solitation" sutarties 
piketuoja ir žada imtis aštrių nešti pirmininkui Jurgiui Janu. 

šaičiui, 2534 West 69th St.. Chi- j P n e m o m * 
cago, UI. 60629. i x Kun. P. Dilys, Chicago, BĮ., 

I apsilankė "Drauge" ir įsigijo Šv. 
Rašto leidinių. 

X Irenos Veleckytės Baleto 

x Almus P. šalčius, Great 
Neck, N. Y., pratęsė "Draugo" j 
prenumeratą, užsisakė naujau
sių leidinių ir dar pridėjo auką. 
Labai ačiū. 

X Kun. dr. Jonas Sakevičius, 
MIC, lietuvių parapijos klebo
nas Londone, Anglijoj, yra at
vykęs Chicagon. Jis šiemet 
švenčia kunigystės 50-ties me
tų sukaktį. Ta proga birželio 
20 d. 10:30 vai. švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje bus iš-

ir Piano Studijos metinis kon
certas įvyks š. m. birželio 12 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Jauni
mo centre. Šiuo pasirodymu stu
dija atšvęs 20 metų sukaktį. 
Programos pradžioj piano moki
niai užims trumpą koncerto da
lį. Po to seks du baletai: "Pe
lenė" ir, sukaktuvių proga, ba
letas "Potpourri", kuriame pa
matysite ištraukas iš 17 baletų 

kilmingos sv. Mišios ir 2 vai. p. / . . . _ . , Z 
r . f _ . • • _ u IT i pastatytų I. Veleckytės 20 rae-D. Liet. Tautinių namų salėje f~ ; / v * n « 

T i a • _ J - ;» ,±^rZ I tų laikotarpy. Programą atliks 
Jubiliato pagerbimas ir pietus, j 7 , , . . . , _ 

' studijos mokiniai. Visuomene 

das Noreika. Kai kurie iš jų 
dirbo trejus ar net ketverius 
metus. Į redakciją kviečiami 
geriausiai rašą ar piešia moki
niai. Jie daugiau ir parašo, 
ypač iš jų gaunama beletristi
nių dalykėlių, šiais mokslo me
tais LB Gage Parko apyl. val
dyba, vadovaujama D. Valenti-
naitės, paskelbė 2 rašinių kon
kursus, kurie davė 6 premijuo-

dirbame 
patarimais ir nuomonėmis. Be 
visų apylinkių pagalbos ir para
mos nebūtų galima suruošti šią 
dieną. 

Gegužės 26 dieną Jaunimo 
centre susirinko JAV LB Vidu-

ir praėjusiais metais. Taip pat 
apygardos valdyba kartu su Ga-

I ge Parku, Marąuette Parku ir 
Brighton Parku planuoja vaka
ronę birželio 18 d., penktadienį, 

(7:30 vai. vak Jaunimo centro 
rio Vakarų apygardos valdybos kavinėje. Tema šios vakaronės 
atstovai kartu su įvairių apylin- b u g b į ^ u o mėnesio išvežimai 
kių valdybų nariais bei atsto- į i r t a i p p a t iįetuvių išeivijoje 

ateitis. Apie šią vakaronę taip vais. Posėdžio tikslas — supla
nuoti ir suorganizuoti šių metų 
Lietuvių dienų gegužinę, kuri 
vyks birželio 27 dieną, sekma
dienį, Ottawa Woods parke. 

Kiekvieneriais metais į gegu
žinę susirenka vis didesnė minia 
svečių. Aišku, kad maistą pa

tus rašinius. Dalis jų buvo skai- ruošti nelengvas darbas. Vy-
tyti per "Margučio" radiją ir iriausios šeimininkės pareigas 
spausdinti 'Pasaulio lietuvyje", i eina Juzelė Laukaitienė, be ku-
Baigdamas dėkojo Tėvų komi
tetui už sutelkimą lėšų metraš-

rios tikrai ši gegužinė pražūtų. 
Kiekviena apylinkė prisidės prie 

Kas norėtų dalyvauti pietuose, 
prašome skubiai pranešti telef. 
737-0928 arba 434-9755. (pr.). 

X Sol. Violetos Rakauskaitės 
pramoginės muzikos spektakliai 
Šiaurės Amerikoje susilaukia 
didelio pasisekimo. Jau koncer
tavusi Los Angeles ir Bostone, 
ji pakviesta pasirodyti ir Detroi
te, Toronte bei Winnipege. Chi-
£2-goJe jos koncertas bus šian
dien, šeštadienį, 8 vai. vak., Jau
nimo centro kavinėj. Visu^.ne-
nė kviečiama pasinaudoti reta 
proga išgirsti ir išvysti pui
kaus repertuaro, jaunatvišką 
damininkę. Po koncerto — ba-

neapsivilaiie (sk.) j ras ir šokiai. (pr.). 

savo atsilankymu palaikys mū
sų ilgą ir sunkų darbą. Laukia
me visų. (pr ) . 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Ine, patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. — Telef. 
VI7-TJ47. (ak.). 

pat turėsime daugiau žinių atei
tyje. Agnė Katihškyt« 

N J R U M ^ L u f MOKtTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

jiimiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiimiiiHummiiu 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60029 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

niiiiiiiiiiimiiiiimimniiimiiiiiiiiimim 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue . 
Chicago, HluiOTs 60629 

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

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

Chrysler LeBaron Medallion 
2-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K C ARS 

-U WILL LIKĘ US" 

4030 Archtf — VI 7-1515 

Philadelphijos Balfo koncertas vyko gegužes 2 d. Sv. Andriejaus parapijos 
salėje. Programą atliko solistė Ona Salčiūnienė, iš dešinės pianistė Birutė 
Snipaitė ir solistė Bronė Volertienė. Dėkoja Philadelphijos Balfo skyriaus 
pirmininkas ir direktorius F. Andriūna*. Nuotr. V. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCšIŲ STOGUS 

Už savo -iarb^ garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

TH.. 434-9655 arba 737-1717 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MČGEJAMS 

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

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

•m 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
Ml« So. Pulaski Rd.. Chicago 

— 581-4111 
* • • • > • • « • • * « « • * * • • * • • • * • • • • • • * « • • • • • • • * * 


