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Lietuviai ir rusai 
Per visą savo istoriją lietu

vių tauta daugiausiai kontak
tų turėjo su slavų tautomis. 
Didžiausios įtakos mūsų tau
tos kultūrai, papročiams, mūsų 
kalbai turėjo lenkai, bet pačius 
Ogiausius kontaktus, prade
dant dar nuo priešistorinių 
laikų iki šių dienų, lietuviai 
palaikė su rusais. 

Kontaktai su rusais buvo 
labai nevienodi. Kijevo Rusi
jos metu lietuvių gentys, dar 
nesudarę valstybės, mokė
davo duoklę rusų kunigaikš
čiams. Susikūrus Lietuvos 
valstybei, o rusų kunigaikš
tystėms patekus į totorių ver
giją, Lietuva, ieškodama 
a t s p a r o s prieš kryžiuočių 
veržimąsi į rytus, pradėjo 
prisijunginėti rusų, baltarusių 
ir ukrainiečių žemes. Paly
ginti greitai Lietuva sugebėjo 
savo sienas išplėsti toli į rytus 
ir pietryčius ir pasiekti net 
Juodąją jūrą. 

Savotiškas buvo lietuvių jun
gas . Lietuvos didieji kuni
gaikščiai rusų žemėse pastaty
davo savo vietininkus, kurie, 
perėję j pravoslavų tikėjimą, 
patys greitai surusėdavo. Karo 
atveju iš rusų kunigaikštysčių 
būdavo imama duoklė ir 

kariai. Daugiau lietuviai į rusų 
gyvenimą nesikišdavo. Jeigu 
rusų tautosakoje yra nemažai 
dainų, pasakų, padavimų apie 
totorių žiaurumus, t a i apie 
lietuvių vergiją — beveik negir
dėti. 

Kultūra Europoje plito iš 
vakarų į rytus, o ne atvirkš
čiai, kaip bando teigti kai kurie 
tarybiniai istorikai. Lietuva 
buvo kultūros plitimo tarpinė 
grandis tarp Vakarų Europos 
ir Rusijos. Kaip pavyzdį 
g a l i m e n u r o d y t i k n y g ų 
spausdinimą. Pirmoji knyga, 
išleista dabartinėje TSRS 
teritorijoje, buvo „Mažoji kelio
nių knygelė", baltarusių švie
tėjo Skorinos išleista rusų 
kalba 1522 metais Vilniuje. 
Vilniaus universitetas (1579) 
įsikūrė 146 metais anksčiau, 
negu Maskvos aukštoji mokyk
la (1725). To nevertėtų užmirš
ti kai kuriems rusams, mėgs
tantiems kartoti: „Mes jums 
atnešėm kultūrą". 

Susilpnėjus Aukso Ordai ir 
Lietuvai, susikūrusi Maskvos 
kunigaikštystė ėmė plėsti savo 
valdas, kol galų gale visa 
Lietuva pateko į Rusijos 
valdžią. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Mokslo ribotumas 

Mokslas ir tikėjimas, — šia 
tema teologijos fakultetas 
Lione, Prancūzijoje, surengė 
studijų simpoziumą, kuriame 
dalyvavo apie 20 prancūzų 
vyskupų ir pasauliečių intelek
tualų. Sirnpozi: i o dalyviai 
tarp kita ko pabrėžė, jog šian
dien santykiai tarp mokslo ir 
tikėjimo yra žymiai pasikeitę: 
mokslo pasaulis šiandieną turi 
mažiau pretenzijų negu praėju
s iame šimtmetyje, labiau 
jaučia savo ribotumą, nepa
sako visko apie žmogų ir apie 
žmogaus gyvenimo prasmę, 
kuri mokslinėmis priemo
nėmis nėra išaiškinama. 

Gyvybės vertė 

Lenkijos vyskupai paskelbė 
bendrą ganytojinį laišką, 
k u r i a m e yra i ške l i ama 
nepamainoma žmogaus gyvy
bės vertė. Lenkijos moterys yra 
raginamos gerbti ir saugoti 
motinos įsčiose prasidėjusią 
gyvybę. Tenebūna sunaikinta 
Lenkijoje nė viena prasidėjusi 
gyvybė, ragina vyskupai. 
Kiekvienai prasidėjusiai gyvy
bei privalo būti užtikrinta teisė 
gyventi. Nė viena lenkė moti
na tenepasisako už gyvybės 
panaikinimą, tenepasisako už 
mirtį. Pastaruoju metu, rašo 
vyskupai, lenkų tautą skau
džiai sukrėtė brolžudiškų kovų 
gyvybės aukos. Negalinčio 
apsiginti vaiko nužudymas 
yra dar niekšingesnis nusikal
timas. Kaip galima tikėtis, 
rašo vyskupai, kad būtų 
saugojamos ir gerbiamos 
žmogaus teisės ten, kur nėra 
gerbiama pati pagrindinė 
žmogaus teisė — teisė į gyvy
bę. 

Padėt i s Vietname 

Užsienio spaudos agentūros 
praneša, kad komunistų valdo
mame Vietname stiprėja tikin
čiųjų persekiojimas. Pagal turi
mas informacijas, nuo 1975 
metų daugiau negu 200 katali
kų kunigų buvo suimti, visos 
seminarijos, išskyrus vieną, 
yra uždarytos. Represijos yra 

vykdomos ir prieš protes
tantus bei budistus. Apie 50 
p r o t e s t a n t ų k u n i g ų y r a 
i n t e r n u o t i v a d i n a m o s e 
perauklėj imo s tovyklose , 
d i d ž i a u s i o j i p r o t e s t a n t ų 
seminarija uždaryta. Budis
tam jaunu cJiam draudžiama 

•štiš religiniam gyve-;imui. 
Takiomis aplinkybėmis ka
talikai ir kiti tikintieji yra 
p-įversti veikti pogrindyje. 

Naujas p ronunc i ju s 

Popiežius Jonas Paulius II 
artimą lietuvių bičiulį prelatą 
Ivan Dias paskyrė apaštališ
kuoju pronuncijumi trijose 
Afrikos valstybėse: Ganoj, 
Toge ir Benine — drauge 
pakeldamas tituliniu arki
vyskupu. Prelatas Dias yra 
gimęs prieš 46 metus Indijoje. 
Pastarajame dešimtmetyje jis 
dirbo Viešųjų Bažnyčios reika
lų taryboje Vatikane, kur jis 
rūpinosi ir Lietuvos Bažnyčios 
reikalais. 

Žodis jaunimui 

Moderniajam pasauliui rei
kia drąsių ir ryžtingų Kristaus 
liudytojų, pažymėjo buvęs Pa
ryžiaus arkivyskupas kar
dinolas Marty, kalbėdamas 
susirinkime, dalyvaujant apie 
tūkstančiui penkiem šimtam 
katalikiško jaunimo. Krikščio
nybė negali mirti, kalbėjo 
kardinolas, nes yra jaunų 
žmonių, kurie papildo vyres
niųjų eiles. 

Kunigys tės e s m ė 

„Esminė kunigystės misija 
yra įsišaknijusi Eucharistijo
je". Šią kunigiškojo gyvenimo 
tiesą priminė popiežius Jonas 
Paulius II, audiencijoje priim
damas grupę amerikiečių kuni
gų, kurie šiomis dienomis 
Romoje dalyvavo teologinio 
atsinaujinimo kursuose. Kuni
go pareiga šiuolaikiniams 
žmonėms — vyrams, mote
rims ir vaikams — atverti kelią 
į atpirkimo paslaptį. Šito 
pasaulis iš mūsų labiausiai 
laukia. Šito pasauliui labiau
siai reikia. 

Britų gynybos ministerija paskelbė nuotrauką iš Falklandų salų karo pabaigos. Prie Stanley 
miesto argentiniečiai padeda ginklus. 

Izraelio kai 
grobis Libane 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

J e r u z a l ė . — Izraelio jėgos 
įžengė be šūvio į rytinę Beiru
to dalį, kurią tvarko krikščio
nys Vakar New Yorke kartu 
pusryčiavo premjeras Beginąs 
ir sekr. Haig. Beginąs vaSar 
kalbėjo Jungtinėse Tautose. 

Izraelio vyriausybės parei
gūnai skelbia, jog vyriausybė 
nustebo pamačiusi, kiek ginklų 
Libane tu-įjo Palestinos Lai<=-
vinimo Organizacija. Pats 
Izraelio kariuomenės štabo 
viršininkas pripažino, kalbė
damas televizijoje, jog. žvalgy 
bos žiniomis, PLO galėjo turė
ti apie 80 sovietų gamybos 
tankų. Prasidėjus invazijai, 

pabūklai. Izraelio karininkai 
parodė kelis s a n d ė l i u s 
korespondentams. Cia buvo ne 
tik sovietų gamybos ginklų, 
bet ir Amerikos kulkosvaidžių. 
Kinijos minosvaidžių, raketų, 
minų, sovietų gamybos 
pėstininkų naudojamų ..Stre-
lia" priešlėktuvinių raketėlių. 

Didelis ginklų sandėlys 
rastas Sidone, Libano komu
nistų partijos pastate. Kai 
kurie ginklai pirkti Šveicarijo
je, rasti nurodymai, kaip juos 
naudoti. 

Daug laiko Izraeliui užtruks 
surinkti ir išvežti rastus PLO 
ginklų sandėlius. Vienas 

paaiškėjo, kad palestiniečiai ž v aigybos karininkas pasakė 
turi šimtus tankų, nors tai 
buvo senesnio modelio sovietų 
tankai . Mūšiuose su Sirija 
Izraelio armija pirmą kartą 
panaudojo naujus prieštan 
k i l ius šovinius, kurie lengvai 
pramušė sovietų T-72 tankų 
š a r v u s . Kart ' : žvalgybos 
k a r i n i n k a i apga i les tau ja 
naujų šovinių stiprumą. Buvo 
bandyta pagauti tokį sovietų 
tanką nesužalotą, tačiau nepa
vyko. Sunaikinti devyni T-72 
visiškai sudegė ir iš jų būtų 
sunku ką nors naujo patirti. Be 
to sudegę tankai visi stovi sirų 
artilerijos pasiekiamose vieto
se ir izraelitai negali prie jų 
prieiti nesulaužydami paskelb
tų karo paliaubų. Šveicarija 
pamačiusi, kaip puikiai veikia 
nauji Izraelio prieštankiniai 
ginklai, jau užsakė tokių svie
dinių už 400 mil. dol. 

Izraelis kol kas nelaisvėn 
paėmė 6,000 palestiniečių. 
Tarp jų — karininkai, baigę 
karo mokslus sovietų kursuo
se. Jie tardomi Izraelio žvalgy
bos, manoma, kad informacija 
bus naudinga ir Vakarų 
valstybėms. 

Daugiausia ginklų Izraelis 
rado Tyrėje ir Sidone. Tyrės 
ginklų sandėlys buvo pradžios 
mokyklos rūsiuose. Mokyklos 
žaidimų aikštėje stovėjo 
pr ieš lėk tuv inės art i leri jos 

kad tokios valstybės, kaip 
Olandija ar Belgija nesigė
dytų turėti tiek ginklų, kiek jų 
turėjo PLO. ->i sustatytum 
visas karo mašinas, džypus, 
sunkvežimius, šarvuotus 
transporterius ir tankus į 
vieną liniją nepaliekant tarpų 
tai mašinos nusitiestų 38 
mylias. Palestiniečiai turėjo ir 
priešlėktuvinių raketų bateri
ją, apie kurią Izraelis nieko 
nežinojo. Daug tonų amuni
cijos supakuotos naujose dėžė
se. Vien Sidone paimta tūks
tančiai tonų. 

Generolas Galtieri 
— atpirkimo ožys 

— Portugalijos valdžia 
nuvertino piniginį vienetą 
eskudą 9.5 nuoš. 

— Kanados valdžia šiais 
metais parduos Sovietų Sąjun
gai 7.5 mil. tonų javų. 

— Irakas paprašė Sovietų 
Sąjungos paspausti Irano 
vyriausybę, kad ji sutiktų 
sustabdyti karą. 

— Salvadoro gynybos minis-
teris, priėmęs 8 JAV kovos 
l ė k t u v u s , pa re i škė , jog 
Amerika turėtų padidinti para
mą ginklais, kad Salvadoras 
galėtų išnaikinti komunis
tinius teroristus. 

— Floridoje stiprios audros 
padarė daug žalos, sužeisti 
penki žmonės. 

— Atstovų Rūmų komitetas 
patvirtino 20 mil. dol. paramą 
Libano pabėgėliams. Atstovas 
Niek Rahall iš W. Virginijos 
pasakė, kad Amerika pagimdė 
„monsterį", kurį apginklavo ir 
dabar jis nebeklauso Ameri
kos. 

— Prancūzijos prezidentas, 
lankydamas Austriją, paskel
bė kartu su Austrijos vyriausy
be reikalavimą Izraeliui pasi
t r a u k t i i š L i b a n o . 
Reikalaujama, kad pasitrauk
tų visos svetimos kariuo
menės. 

— Saugumo Taryba vakar 
pratęsė JT kariuomenės (7,000) 
mandatą Libane dar dviem 
mėnesiam. 

— Sovietų pilietis Juri Balov-
lenkov, kuris reikalauja išva
žiavimo vizos pas šeimą Balti-
morėje, nuvežtas į Maskvos 
ligoninę. Jis badauja jau 39 
dienos. 

— Briusely veikianti PLO 
įstaiga paskelbė, kad į Beirutą 
jau atvyko Irano savanoriai, 
kurie kariaus prieš Izraelio 
kariuomenę. Iranas skelbia, 
kad iraniečiams ir Libijos 
kariams vadovaus bendras 
karininkų štabas. 

— Nevados dykumoje po 
žeme buvo išbandyta nauja 
JAV atomine bomba. 

— Peter McPherson paskir
tas vadovauti JAV šalpos 
tiekimui Libane. 

— NBC ir AP žinių agentū
ros opinijos tyrimai parodė, 
kad 54 nuoš. amerikiečių 
priešingi Izraelio invazijai 
Libane, 32 nuoš. — invazijai 
pritaria. 

— Kinija skelbia, kad sovie
tai kalba apie nusiginkla
vimą, tačiau ginkluojasi, kiek 
galėdami. Maskva atsiliepė, 
jog Kinija norėtų nuginkluoti 
Sovietų Sąjungą ir JAV, kad 
pati viena liktų stipriausia. 

— Buvęs Falklando guber
natorius Londone pareiškė, 
kad apie 600 žmonių iš Britani
jos, Australijos. Kanados 
pareiškė norą įsikurti Falk-
lande ir pradėti naują gyveni
mą salose. 

Buenos Aires . — Ilgai posė
džiavę Argentinos generolai 
ketvirtadienį paskelbė, kad 
prezidentas Galtieri pasitrau
kė iš pareigų. J is pats pripa
žino korespondentams, kad jis 
išeina, nes negavo iš armijos 
generolų paramos. Šiaip jis, 
kaip geras kapitonas, neap
leistų į audrą patekusio laivo. 
Gen. Galtieri tapo paskutinė 
Falklandų karo auka, paskel
bė britų BBC. 

Karinėje chuntoje Galtierį 
pakeis naujas kariuomenės 
vadas, armijos viršininkas, 
buvęs Buenos Aires karinės 
įgulos I Korpuso vadas gen. 
Cristino Nicolaides. Laikinu 
prezidentu tapo vidaus reikalų 
ministeris gen. Alfredo Oscar 
St. Jean. 

Galtieri prezidentu ir chun
tos vadu buvo 6 mėnesius. 
Dabar jis išeina iš visų pozi
cijų į pensiją. Gen. Nicolaides 
yra laikomas stipriu Galtieri 
rėmėju ir asmeniniu draugu, 
kuris, kiek vyresnis už Nico-
laidį, jį pakėlė į turėtas aukš
tas kariuomenėje vietas. 

Generolas Nicolaides laiko
mas kietos linijos šalininku, 
griežtu antikomunistu, komu
nizmą jis vadina „marksistine 
baidykle". Cordobos karinėje 
apygardoje jis vadovavo kovai 
prieš kairiuosius teroristus ir 
juos išvalė, l i s savo karinę 
karjerą pradėjo pionierių dali
niuose ir tęsė inžinerijos 
mokyklose ir korpusuose. 
Generolu buvo pakeltas 1975 

vyriausybė pažadėjo laivų 
netrukdyti. Dar nebuvo aišku, 
ar belaisviai bus atvežti į 
Argentinos kurį uostą ar į 
Montevideo, Urugvajuje. 

Šimtai argentiniečių buvo 
sukėlę Stanley mieste riaušes, 
nes pasklido gandas, kad bri
tų laivai išplaukia be jų. 
Argent iniečia i net bandė 
padegti miesto pastatą, kur 
buvo apgyvendinti Argenti
nos generolai. Britų korespon
dentai skelbia, kad ta rp belais
vių yra nemažai jaunų vyrų, 
kurie karininkų buvo peršauti 
per kojas, nes jie bandę karui 
vykstant pabėgti iš apkasų. 
Sakoma, kad santykiai t a rp 
Argentinos kareivių ir karinin
kų nėra geri. 

m. 
Iš Falklandų vakar turėjo 

išplaukti du britų rekvizuoti 
laivai „Canberra" ir „Nor-
land" su 6,000 argentiniečių 
karių. Naujoji Argentinos 

Beginąs New Yorke 
N e w Y o r k a s . — Izraelio 

premjeras Beginąs susitiko 
New Yorke su svarbiausių 
JAV žydų organizacijų 34 
pirmininkais ir pasakė jiems, 
kad Izraelis nenori Libano 
teritorijos, tačiau nenori, kad 
iš jos teroristai žudytų žydus. 
Beginąs pažadėjo, kad niekad 
daugiau tarp žydų nekris 
„Kat iušų" raketos . Šiame 
apsigynimo žygyje, pranešė 
Beginąs, jau žuvo 230 izraelitų 
ir 700 buvo sužeisti. 

Padėtis Libane 
B e i r u t a s . — Amerikos 

pasiuntinys Viduriniesiems 
Rytams Habibas pasiūlė Izrae
liui priimti 48 valandų paliau
bas kovose su palestiniečiais. 
Per tą laiką Libano kariuo
menė pabandytų susitarti su 
PLO. Nors jų vadas Arafatas 
per radiją skelbia, kad Beiru
tas bus žydų kapinės, jis sutin
kąs derėtis dėl palestiniečių 
ateities Libane. Jis sutinkąs 
net nuginkluoti savo vyrus ir 
tapti grynai politine organi
zacija. Premjeras Beginąs 
nuolat palaiko telefoninį ryšį 
su Izraelio vyriausybe. 

Izraelis paskelbė, kad Liba
ne iki šiol žuvo 214 izraelitų 
kareivių, 23 yra dingę, 1 pate
kęs į nelaisvę ir 1,114 sužeisti, 
iš jų 76 — sunkiai. 

— A m e r i k o s i š d u o t a s 
palestinietis Abu Eian, kuris 
gyveno Chicagoje, buvo nuteis
tas Izraelio teisme kalėti iki 
gyvos galvos už bombos 
padėjimą Tiberias miesto 
turgavietėje, kur sprogimas 
1979 m. užmušė du asmenis ir 
36 su žeidė. 

Pavojus valdžiai 
Vak. Vokietijoje 

Bona . — Vakarų Vokietijos 
valdančioji koalicija gali suby
r ė t i , k a n c l e r i o H e l m u t o 
Schmidto vyriausybė atsidūrė 
dideliame pavojuje. Hesses 
provincijos laisvųjų demokra
tų partija, kuri su social
demokratais jau 12 metų valdo 
V. Vokietiją, paskelbė, jog ji 
Hesseje sudarys koaliciją su 
krikščionimis demokratais. 
Suvažiavimas ši posūkį pri
ėmė 169-129 balsais. Provinci
jos rinkimai bus rugsėjo 26 d. 

Reagano kalba 
New Yorkas . — Preziden

tas Reaganas savo kalboje J T 
General inėje Asamblėjoje 
pasakė, kad Amerika nori 
gyventi taikoje, nori nusi
ginkluoti, tačiau negali dėl 
sovietų politikos. J i s pasakė, 
kad Sovietų Sąjunga prakti
kuoja tironiją ir priespaudą 
visame pasaulyje. Nuo pat Ja l 
tos susitarimų, kuriuos sovie
tai sulaužė, ji laužo Rytų 
Europoje visas žmonių teises, 
praktikuoja priespaudą, o 
dabar dar pradėjo laužyti 
sutartis dėl cheminių ginklų 
Pietryčių Azijoje i r Afganis
tane. Todėl sunku tikėti sovie
tų pažadais. 

Prezidentas pakartojo savo 
siūlymus: panaikinti žemėje 
stovinčias vidutinių nuotolių 
raketas, sumažinti trečdaliu 
strategines balistines raketas, 
sumažinti NATO ir Varšuvos 
Pakto jėgas ir imtis priemo
nių, kad atsitiktinai nekiltų 
atominis karas. 

Reaganas kaltino Maskvą, 
kad ji bando manipuliuoti 
taikos judėjimus Vakaruose, 
kartu užgniauždama panašius 
judėjimus namie. Sutartys dėl 
ginklų turi būti tokios, kad jas 
galima būtų patikrinti, nes 
kitaip jos taps tik „popieriaus 
pilimis, kurias nupūs karo 
vėjai", pasakė prezidentas 
Reaganas. 

KALENDORIUS 

Birželio 19 d.: Romualdas, 
Julijona, Adagis, Ramūnė. 

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

Birželio 21 d.: Aloyzas, De-
metrija, Ramūnas, Vasarė. 

Birželio 22 d.: Jonas F., To
mas Moras, Sudargas, Laimu
tė. 

Saulė 
8:28. 

teka 5:15, leidžiasi 

ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 
75 1., naktį 60 1. 
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J A U N Ų J Ų 
ATEITININKŲ 

BŪRELIŲ 
VADOVŲ KURSAI 

"Šie kursai buvo naudingi. 
Nustebau, kiek planavimo rei
kia stovyklai. Buvo įdomu apie 
vaikų psichologiją išgirsti". 
Taip atsiliepė vienas jaunuo
lis dalyvaudamas JAS suruoš
tuose stovyklos būrelių vado
vų kursuose gegužės 15-16 
dienomis Jaunimo centre, Chi-
cagoje. "Man padėjo šie kur
sai. Jeigu aš nebūsiu paskir
tas vadovauti (būreliui) man 
jie padės bendraujant su jau
nesniais vaikais", — rašo ki
tas dalyvis. 
Šių metų kursus pradėjo JAS 

pirmininkė Birutė Bublienė. 
Pasveikinusi dalyvius, prašė 
kiekvieno pasirinkti dar jam 
nepažįstamą asmenį, su juo ar 
ja greit susipažinti ir už kelių 
minučių apibūdinti jį visiems 
kursantams. Šiais metais daly
vių buvo 21. Stovykloje reikia 
tik 14 būrelių vadovų. 

Trumpai ir įdomiai vie
niems kitus apibūdinus, pasi
juto Šilta, draugiška nuotaika. 
Geras įvadas našiam darbui, 
kuris pradėtas Janinos Udrie-
nės pašnekesiu apie stovyklos 
tikslą ir stovyklos programos 
bendrus bruožus. Diskusiniu 
būdu buvo išnagrinėti šie 
klausimai: Kodėl ruošiama 
jaunųjų ateitininkų stovykla? 
Ko tokiai stovyklai reikia? 
Kaip tai įgyvendinti? Buvo pri
eita išvados, kad jeigu stovyk
la turi suburti jaunus atei
tininkus iš įvairių vietovių ir 
leisti jiems bendrauti, tvarky-
' s, mokytis, melstis irdžiaug-
s, tai programa turi apimti ti-

Kėjimo, i d e o l o g i j o s , 
tautiškumo, meno, gamtos 
pažinimo ir sporto sritis. Ši 
programa turėtų padėti ug
dyti kilnias, ateitininkiškas 
asmenybes. Š iam tikslui 
atsiekti reikia sudaryti techni
nį štabą, kuris prižiūri tvarką, 
sveikatą ir bendrą stovyklau
tojų gerovę; žinių perdavimo 
personalą, kviečiant kuo dau
giau įvairių sričių profesiona
lų; sudarant stiprų būrelių 
vadovų sąstatą. Būrelių vado
vai vis dėl to turės didžiausią 
įtaką savo būreliuose. Stovyk
los pasisekimas priklausys 
nuo programos patrauklumo ir 
jos išbalansavimo; nuo būre
lių vadovų entuziazmo ir pri
tarimo bendram stovyklos 
tikslui, nuo jų užmegzto ryšio 
su jų būrelyje esančiais vai
kais. 

Po trumpos pertraukos Kris
tina Veselkaitė ir Vytas La-
niauskas supažindino kursan
tus su šių metų stovykline 
tema: "Tautinė laiko raketa". 
Kiekviena stovyklinė diena 
atstos mėnesį. Per "tą mėnesį" 
švęsime jame esančias šven
tes ir sukaktis. Tuo būdu vai
kai susipažins su visų metų lie
tuviškomis šventėmis, su jų 
tautiniais papročiais. Taip pat 
bus paminėtos lietuvių isto
rijos "šventės": lietuvių krikš
to sukaktis, Napoleono atsi
lankymas Lietuvoje, ir t.t. 
Švenčių tradicijos yra dalis lie
tuvių kultūros — susipaži
nimas su jomis yra gilesnis su
pratimas mūsų lietuviškos ir 
krikščioniškos kilmės. Kur
suose buvo išdirbti detalūs pla
nai kiekvienai stovyklos die
nai, kaip "ta šventė" turi būti 
įgyvendinta. 

Susipažinta su Janinos 
Udrienės vadovėliu "Vasaros 

formacija". Siame vadovėlyje 
sutelkta informacija apie sto
vyklos tikslą ir temą; techninė 
informacija: štabo sudėtis, die
notvarkės, būrelių užsiėmimų 
tvarkaraštis. Dainavos tai
syklės pavojaus atveju...; šta
bo pareigų apibūdinimai; iš
samiai išaiškintos būrelių 
vadovų pareigos; tinkamų ver
tybių išvystymo pratybos; 
įvertinimai, kuriuos visi sto
vykloje dirbantys užpildo. Šis 
vadovėlis bus išsiuntinėtas vi
siems, kurie pirmą kartą sto
vykloje dirba bei visiems būre
lių vadovams, o be to dalys jo 
diskutuojamos kursuose, todėl 
į detales nebuvo einama. Ir kur
suose nedalyvavę, Šį vadovėlį 
perskaitę galės susidaryti 
bendrą stovyklos vaizdą. 

Baigiant rytinę kursų dalį, 
Juozas Polikaitis, ilgametis 
jaunučių stovyklų komendan
tas, tarė kelis žodžius, ko jis iš 
būrelių vadovų stovykloje tiki
si. 
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1982 m . J A S v a d o v ų k u r s ų da lyv i a i su Centro 
v a l d y b o s n a r i a i s : B . B u b l i e n e , L. Mikulioniu, J. 

U d r i e n e , K. V e s e l k a i t ė i r k o m e n d a n t u J . P o l i k a i -
čiu. 

N u o t r . K . V e s e l k a i t ė s 

Pagaliau pietūs ir valandos 
pertrauka. Gardžiavomės 
Ramunės Račkauskienės ir Jū
ratės Norvilienės paruoštomis 
vaišėmis; dalinomės kursų 
įspūdžiais. 

Pasistiprinę ir pailsėję, 
antrą valandą po pietų vėl 
rinkomės darbui. Birutė Bub
lienė teigė, kad viena iš svar
biausių užduočių stovykloje -
yra grynos lietuvių kalbos iš
laikymas. 

Iš praeitų stovyklų įvertini
mų paaiškėjo, kad šioje srityje 
mes nekaip stovim. Birutė 
padalino kursantus į keturias 
grupes ir leido jiems išsamiai 
išdiskutuoti šį kalbos pagy
vinimo klausimą ir prieit' 
konkrečių siūlymų į klau
simus kaip ir ką daryti, jei sto
vyklautojas į tave visą laiką 
angliškai kreipiasi ir 1.1. 

Rinkomės lauke išgirsti iš
vadų. Atrodo, kad kursantai 
pastiprins lietuvių kalbos nau
dojimą daugiausiai savo pa
vyzdžiu, savo tautiniu subren
dimu bei užsispyrimu. 

Lietui išbaidžius, rinkomės 
atgal į klasę, kur Birutė Bub
lienė išdėstė gero vadovo savy
bes ir pareigas; stovyklautojų 
kasdienines rutinas ir vadovo 
vaidmenį jose. Linas Mikulio-
nis svarstė vaikų reikala
vimus, jų brendimo stadijas, 
pagal psichologų teigimus. 

naudoti. Tai pa l iekama vado
vo nuožiūrai. Pokalbiuose rei
kėtų skat int i a tvirumo, pagar-
b o s v i e n a s k i t a m i r 
nuoširdumo nuotaiką. Jeigu 
stovyklautojai jus, kad bus 
pasijuokta iš jų minčių ar įsi
tikinimų, jie ateityje nedrįs bū
ti atviri. Kursan ta i buvo ska
tinami gavę vadovėlį namuose 
prskaityti vakar inių pokalbių 
temą. 

Antrą kursų dieną rinkomės 
šv. Mišioms Jaun imo centro 
koplyčioje. Po šv. Mišių kun. 
Saulaitis ir Vilius Dundzila 
kursantas supažindino su sto
vyklos religine programa, kuri 
papildo namuose ir mokykloje 
išmoktą medžiagą naujais bei 
naudingais jausmais ; papildo 
jaunimo žinias apie Jėzų ir jo 
mokslą; papildo jaunimo reli
gingumą, t.y.: apeigų suprati
mą, maldingumą ir tikėjimo 
įgyvend in imą . Stovykloje 
apart šv. Mišių paskirt iems bū
reliams ir įvairių pamaldų 
veiks ir krikščioniškumo būre
lis, kur iame bus diskutuojami 
Jėzaus palyginimai — stebuk
lai; o užsiėmimai bazuosis vai
dinimais, skait iniais, pieši
niais, žaid ;m£is . Religir: 
programa labai risis su stc 
vykline t ema ypač švenčiam 
Kalėda^, Velykas. Vėlines, 
Žolinę ir t.t. 

SĖKMINGAS 
SUSIRINKIMAS 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
n ia i s nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00. 

Mylėti gyvenimo pavasarį ir 
vesti senatvėje — tas pats, 
kaip gėrėtis paukštelio čiulbė-

• Redakcija straipsnius ta iso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Tikėjimas 
jėga. 

yra gyvenimo 

L. Tolstoj 
vietovėje Valley Center, Cali - -. ~ 
fornia. Šis miestelis yra prie jimu ankstį rytą, o vakare su 
Escondido ir Vištos, 30 mylių į valgyti jį keptą. 

Kursantams įdomiausia die
notvarkės dalis buvo, kai Bi
rutė ir Linas humoristiniu bū
du pavaizdavo stovyklinius 
atsitikimus. Ką daryti su Fabi
jonu Pramuštgalviu, kuris be
galo visiems įkyrėjo? Kaip do
rotis su Vakare Ašaryte, kuri 
nesiliauja aimanavus, kad jai 
stovykla nepatinka ir nori, kad 
ir pėsčia, grįžt namo į Califor-
niją. Kiekviena iš keturių gru
pių gavo išspręsti jiems pateik
tą problemą. Visi išsiskirstė 
diskutuoti ir prieiti išvadų. 

Baigiant pirmą kursų dieną, 
Janina Udrienė supažindino 
su stovyklos vakar in ia i s 

Kursus baigiant , Janina 
Udrienė paaiškino, kad bai
giantis stovyklai pildomi įvai
rūs stovyklos programos bei jo-
je d i r b a n č i ų a s m e n ų 
įvertinimai. Iš tų žinių daug 
pasisemiama žinių stovyklų 
pagerinimui. Kursantai buvo 
paprašyti t rumpai įvertinti 
šiuos kursus. Jų komentarai: 
"Man šie kursai buvo naudin
gi. Buvo tokių situacijų, apie 
ku r i a s a n k š č i a u nebuvau 
pagalvojus". 

"Aš vis dar norėčiau būti va
dove. Aš labai mėgstu vaikus 
ir žinau, kad su jais turėsiu 
praleisti daug laiko ir turėti 
daug kantrybės" . ..."Jei aš bū
čiau ėjęs į šiuos kursus prieš 
man t a m p a n t vadovu, perei
tais metais, būtų buvę daug 
lengviau. Aš išmokau kaip elg
tis su s tovyk lau to j a i s " . 
..."Pajutau, kad vadovo dar
bas stovykloje yra labai svar
bus". .. ."Kursai mus gerai pa
ruošė stovyklai. Nemanau, kad 
ko nors trūko ar buvo per 
daug". ..."Aš manau, kad be 
kursų nebūčiau supratusi, kaip 
pasiruošti š iam darbui". "Kur-
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pokalbiais. Šių pokalbių tiks- sų programa duoda tiek infor-
las yra ugdyti jaunimą sąmo
ningais ateitininkais — krikš
čionimis ir in te l igenta is . 
Tikimasi, kad sąmoningiau iš
aiškinus vertybių skalę, rasis 
didesnis atitikimas tarp to ką 
išpažįstame ir mūsų kasdieni
nio elgesio. Janina kursan
tams parodė, kad stovyklos 
vadovėlyje yra pateikta įvai
rių pokalbio metodų. Nenuro-

stovyklos gairės ir bendra in- dyta, kurį metodą kurią dieną 

macijos, kiek vadovui reikėtų. 
Padeda jam, bet palieka vietos 
vadovui naudoti savo kū
rybingumą". 

Be išimties, dalyviai įver
tino šiuos kursus labai teigia
mai. Centro Valdyba džiau
gias i a t l i k u s i prasmingą 
darbą, o to darbo vaisius 
pamatysime stovykloje. 

Janina Udrienė 

Vasarai atkeliavus, mokyk
los išleidžia vaikus atostogau
ti. Taip pat ir Clevelando Mai-
ron io kuopa p a l e i d o 
atostogoms savo narius, nors 
daugelis dalyvaus moksleivių 
ateitininkų stovykloj Daina
voje ir vadovaus Jaunučių sto
vykloje. 

Prieš išsiskirstant, įvyko 
paskutinis priešatostoginis 
susirinkimas Dariaus Stepo
navičiaus namuose, šešta
dienį, birželio 5-tą dieną. Pats 
susirinkimas buvo sėkmingas, 
nors lietingas oras ir sugadino 
suplanuotą pasimaudymą. Bū
tų galima sakyti, kad šis susi
rinkimas bavo vienas iš sėk
mingiausių.Globėjai N . 
Balčiūnienei perskaičius muz. 
Jurgučio "Dirvoj" išspausdin
tą prašymą (ketvrt., birž. 3 d.), 
visi parašė prezidentui Reaga-
iiui po laišką prašydami padė
ti Marijai Jurgutienei su duk
ra atvykti j JAV. Patenkinti 
laiškų krūva, diskutavom nau
jus kuopos valdybos rinkimus. 
Nariai pasisakė papeikimais, 
pageidavimais bei pasiūly
mais. Didžiausia veiklos prob
lema buvo valdybos narių 
neprisidėjimas prie veiklos. 
Neteisinga pasiskirstyti aukš
tomis pareigomis ir jas apleis
ti dėl to, kad daug laiko užima 
mokyklos ar įsipareigojimai ki
tose organizacijose. Su ta min
tim siūlėm naujos valdybos 
kandidatus. Visiems nariams 
balsavus, išrinkti: pirminin
kas — Danius Barzdukas, vi
cepirmininkas — Ramūnas 
Balčiūnas, sekretorė — Sigutė 
Bankaitytė, iždininkas — Ju
lius Palūnas, ir narys — Gytis 
Barzdukas. Lieka globėjai: Zi
ta Kripavičiūtė, Andr ius 
Razgaitis ir Nijolė Balčiūnie
nė. Kviečiam kun. G. Kijauską 
likti dvasios vadu. 

Tą dieną buvo gerbiami šie 
asmenys: Rima Apanavičiūtė, 
Edas Čepulis, Vida Kašubaitė, 
Ilona KupreviČiūtė ir Rimas 
Puškorius. Išleisdami juos 
pas studentus, apdovanojom 
lietuviškomis knygomis ir 
prašėm trumpai papasakoti 
savo ateities planus. 

Susirinkimui pasibaigus p. 
Steponavičienė gardžiai pa
vaišino sumuštiniais, "pica", 
skaniais priedais, net pyragu, 
ant kurio kremu buvo meniš
kai nupieštas ir nuspalvintas 
"Ateities" ženklas. Visi skirs
tėsi patenkinti susirinkimo 
pasisekimu. 

Sigutė Bankaitytė 

šiaurę nuo San Diego ir 110 
mylių į pietus nuo Los Ange
les. Tai tarp kalnų, avokadų ir 
apelsinų sodais apsupta vie
tovė. Erdvi aplinka, graži gam
ta, įvairūs, aukštmedžiai, šva
rus, sausas oras ir maloniai 
vėsūs vasaros vakara i teikia 
stovyklavietei ypatingo pa
trauklumo. Stovykla turi di
delį baseiną, net kelias sporto 
aikštes, koplyčią, žaidimų ar
ba darbo kambar ius ir amfi
teatrą su laužaviete. 

Šių metų stovyklai v a d o 
vaus Gintaras Grušas, los-
angelietis, kuris labai sėkmin
gai vedė stovyklą 1981 metais. 
Be kitų vietinių vadovų iŠ Det
roito atvyksta gailestinga se
suo Rita Neverauskaitė ir Vi
das N e v e r a u s k a s , kuris; 
pasižymi ypat ingais muziki
niais gabumais, yra patyręs 
plaukikas ir vandens sargas. 

Ateitininkų stovyklos prog
rama bus įvairi, įdomi ir pri
taikinta stiprinti ir praturtinti 
jaunuosius lietuvius lituanis
tikoje, krikščioniškume b i 
dvasiniame brendime. Stovyk
los programa bus paįvairinta 
sporto žaidimais, lietuviškais 
darbeliais, dainomis, šokiais ir 
kitais linksmą nuotaiką, drau
giškumą, sugyven imą bei 
bendravimą keliančiais už
siėmimais. 

Džiugu paminėti , kad sto
vyklavietės aplinka yra saugi 
ir stovyklautojai yra gerai, 
bei tvarkingai prižiūrimi. 
Maisto gaminimu rūpinasi lie
tuvės motinos, patiekdamos 
maistingą, stovyklai pritai
kintą maistą. 

Stovyklon yra priimami vi
si l i e t u v i š k a i k a l b a n t y s vai
kai nuo 8 iki 17 m. amžiaus. 
Papildomų informacijų sto
vyklos reikalais, ypač jei atsi
rastų stovyklautojų iš kitų lie
tuvių kolonijų, p rašome 
kreiptis į Julių Raulinaitį, 1502 
EI Rito, Glendale, Calif. 91208 
Telefonas (213) 244-0654. 

Lauksime visų, linkėdami 
gražios vasaros. 

Albina Gedminiene 

J. Poe 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIŲ PRITAIKYMAS 
2 6 3 6 W. 7 1 s t S t r e e t 

P r i ima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v. r. iki 9 v. v. 

Skambinkit (ketvirtadienį). 
Te l . 4 3 6 - 5 5 6 6 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susi tarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4 
o—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akuše r i j a ir m o t e r ų l igos 
Ginekolog inė Ch i ru rg i j a 

6 4 4 9 So . Pulaski Road (Cravvford 
Medica l Building). Te l . LU 5-6446 

)ei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

T e l . of iso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st S t ree t 

Vai.: p i rm. , antr. ketv. ir penkt . 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet . 

Tel. ofiso ir bu to : OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
šskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popie: 

D r . A n t . Rudoko kabinetą pe rėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

Tel. - GR 6-2400 
Vai. pigai susitarimą pirm. :r ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai 

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

GYDYTOJA IR CHIRURC^. 
SPECIALYBĖ - NERVŲ It* 

! EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVEORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ , 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

~l-mos ir Campbell Ave. ka.-np. 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-55: 

DR. ALGIS PAULIU 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarrr.ą 

Tel . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ' LIGOS - CHIRURGU 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE^ 
Valandos pagal sus i tar imą 

O f s . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

LOS ANGELES 
ATEITININKU 

VASAROS STOVYKLA 

1982 metų vasaros stovykla 
įvyks nuo šeštadienio, rugpiū-
čio 21 d. iki sekmadienio, rug-
piūčio 29-tos dienos. Šiais me
tais jaunimas turės progos 
stovyklauti naujoje, gražioje 

R E M I A 
A T E I T I N I N K Ų 

Š A L P O S FONDĄ 

S t a m b e s n ė m i s aukomis 
Ateitininkų Šalpos Fondą pa
rėmė: prisimenant a.a. Stasį 
Barzduką "Ateities" klubas 
Cievelande ir a.a. prof. dr. Balį 
Palioką — V. ir P. Janušoniai, 
J. ir V. Maleiškos, Ona Kar- Į 
puškienė ir Panevėžiečių klu
bas Chicagoje. 

Amžinybėn iškeliavusio a.a. 
prof. dr. Balio Palioko atmini
mui Ateitininkų Šalpos fondui 
aukojo: dr. T. Kisielius, dr. K. 
Pemkus, dr. P. 2lioba, Rita M. 
Wenzlow - Lukasch, M. ir P. 
Mackevičiai. Ateitininkų Šal
pos Fondas nuoširdžiai įver
tina aukotojų paramą. 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

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. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

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 

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priėmimo dienos pirm., antr . , ketv. 
penkt., iš anksto susi tarus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Ch icago 
Tel. 476-2112 

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

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

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

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

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

Tel. - 778-3400 

.' I 



. Lietuvių kalba — 

VADOVO PAŽYMYS 

• 

Jaunimo organizacijos turi 
tikslą ne tik jungti ir organi
zuotam darbui paruošti savo 
narius, bet ir juos įauginti į sa
vą kultūrą ir tautinę dvasią. 
Tai sąlyga, kuri pateisina išei
vijoje tautinių organizacijų eg
zistenciją, tėvų išlaidas ir vy
resniųjų vadovų viltis savo 
jaunosiomis kartomis. Geriau
siai tai atlieka, kai lietuviška 
jaunimo organizacija pajėgia 
išlaikyti lietuvių kalbą, sava 
kalba vesti susirinkimus, sa
vos kalbos mokyti jaunesniuo
sius narius. Ar tai atlieka mū
sų l i e t u v i š k o s j a u n i m o 
organizacijos, tai klausimas, 
kurį nuolat stato sau organi
zacijų vyresnieji vadai ir tė
vai, nors jie kartais iš organi
zacijos perdaug reikalauja ir 
perdaug tikisi. 

Į,^. Organizacija normaliose 
sąlygose daugiau rūpinasi jau
nimo auklėjimu ideologiškai, 
tautiškai ar profesiškai. Išeivi
joje dar prisideda ir tas tiks
las, kurio nereikia net minėti 

;—savoje tautoje ir nepriklau
somoje valstybėje. Išeivijos 
jaunimas organizacijose išlie
ka savo tautos dalimi. Nors jis 
įauga į krašto papročius ir gy
venamos tautos siekinius, jis 
prigyja prie tautos kamieno, 
kiek jis sugeba susikalbėti sa
va kalba, kiek jis bendrauja sa
vo tarpe su vyresniųjų organi-
z a c i j o m i s . J a u n i m o 
organizacijose jis turi jausti 
dvigubą paskirtį — atlikti pa
reigas gimtajam ar adoptavu-
siam kraštui ir savo tautai ar 
tėvų tėvynei. 

Reikia laikyti vertomis vy
resniųjų vienos ar kitos lietu
vių jaunimo organizacijos 
pastangas išlaikyti, geriau 
išmokyti ir įdaiginti savo kal
bą, ir tos kalbos meilę. Nei vie
nos kalbos nereikia niekinti, 
nei kitos girti. Kiekviena kal
ba turi savo išsireiškimo bū
dus, savo vidaus dvasią ir sa
vo grožį, kuriame atsispindi 
tautos glūdumų kultūra ir da
barties kūryba. Pastangos 
išmokyti bent jaunesnius ar 
būsimus vadovus savos kal
bos yra pagrindinis uždavi
nys, vadovo pažymys išlaikyti 
tautinę sąmonę jaunojoje kar
toje. 

Neskaitant lietuvių kalbos 
kursų, kuriuos jau keleri metai 
rengia Jaunimo sąjungos Ry
šių centras ir kurie jau yra da
vę akivaizdžių rezultatų redak-
c i j o m s , ž u r n a l i z m u i , 
paskaitoms ir svarstyboms, 
reikia priminti tokias organi
zacijas, kaip skautų ir ateiti
ninkų, kurios mėgina savo na
rius paruošti vadovais ir savo 
kalbos tolimesniais mokyto
jais. Pedagoginis Lituanis
tikos institutas jau yra išlei
dęs gal daugiau kaip šimtą 
mokykloms pasiruošusių mo
kytojų, nors ir ne visi šiuo me
tu lituanistinėse mokyklose 
dirba. Organizacijos pirmiau
sia ruošiasi sau vadovus, kad 
jie ne tik pavaduotų vyres
niuosius, kurie pradeda pama
žu pailsti darbuose, bet ir en-
t u z i a s t i n g a i v y k d y t ų 
organizacijos idėjas, atlik
dami auklėjimo, tautinio sąmo-
ninimo ir į tautos kamieną 
įjungimo darbus. 

Ateinančią savaitę skautų 
vadovybė jau antrus metus 
rengia lituanistinį seminarą 
savo vadovams ar būsimiems 
skautų veikėjams, kurie turės 
vadovauti jaunesniems ir grei
tai užimti organizacijos vado
vavimo pozicijas. Tai ne tik 
vertingos pastangos, bet ir 
kreiptinas didesnis dėmesys į 

NUTAUTIMO PAVOJAI TĖVUOSE Rimties ^«^y 
Jaunimą reikia auklėti sava dvasia 

tą užmojį, kuris teikia lituanis
tiniu seminaru geresnį kal
bos pažinimą, nors jis trum
pas ir dėlto su dideliais darbo 
reikalavimais. 

Ne tik skautų organizacijos 
vadovai, ypač vyresnieji, turi 
domėtis, bet ir skautų tėvai ar 
prijaučiantieji. Jie turi pagel
bėti ir padėti, kad seminaras 
atneštų daugiau naudos. 
Neįvertinsime nei pinigais, nei 
darbo apimtimi tų pasiaukoju
sių vadų, kurie tokį seminarą 
organizuoja, bet būtina vi
siems prisidėti, kad pati or
ganizacija, tiek tarnavusi tau
tiniam reikalui, būtų labiau 
vertinama ir pagelbima savo 
pastangose. 

Taip pat reikia priminti ir 
ateitininkų pastangas, kai jie 
organizuoja kursus vadovams 
ir juos ruošiasi savo įpėdi
niais. Ne tik ideologiškai 
jie pasiruošia savo papėdinin-
kus, bet ir tautiniu žvilgsniu, 
— jie išmoko geriau savo kal
bos ir savų tradicijų, įjungda
mi į tautinį darbą ir rūpestį 
tautos likimu. Tai pastangos, 
kurios vertos visuomenės do
mesio tautiniu požiūriu. 

Reikia pripažinti ir tikrovę. 
Juo laikas ilgesnis, juo dau
giau jaunuolių atkrinta nuo sa
vo tautinės bendruomenės 
bent kalbos atžvilgiu. Teisybė, 
galima puikiai dirbti ir tik vie
tos kalba, šiuo atveju mokant 
anglų kalbą. Bet jau nėra to
kio tautos tęstinumo, koks jis 
turėtų būti ir kaip jis turėtų 
reikštis tautos nelaimės laiko
tarpy. Užtat savos kalbos mo
kyti ir jai meilę įkvėpti nėra 
tik tėvų, mokyklos ar organi
zacijų reikalas, bet ir visuome
nės tautinė pareiga. 

Nors jau mes nemėgstame 
kalbėti apie pareigą ir ne
mėgstame prisiminti tėvų ar 
savo pačių bent tylius įsiparei
gojimus tautai, bet tai neiš
laisvina iš tautinio priklau
somumo ir savo tautai turimos 
skolos. Tautai skolingas yra ne 
tik tas, kuris iš jos gavo moks
lą ir joje pasiruošė savo ateitį, 
bet ir tas, kuris savyje nešioja 
tautos ryžtą, kietą užsispyri
mą siekti vis geresnio gyveni
mo, nepaisant sunkaus darbo 
ir įtemptų pastangų. 

Lietuvių visuomenė, nepai
sant, kaip ją suprasime ir kaip 
imsime, yra atsakinga už savo 
tautos ateitį pačiu savo pri
klausomumu ir pačia kilme. 
Net iš mišrių šeimų kilusių 
nepateisina nežinojimas ar no
ras nežinoti, kokiai tautybei ku
ris priklauso. Net ir dviejų tau
tybių junginys savyje turi 
atsakingumą už tėvo ir mo
tinos kilmę ir paveldėtą dva
sinį prigimties turinį. Dėlto vi
suomenė turi prisidėti, kad 
mokyklos, organizacijos ir 
įvairūs sambūriai, kurie rū
pinasi tautiškumu, savo parei
gas atliktų ir prisidėtų prie jų 
savo tikslus tautiniu požiūriu 
pasiekti. Reikia pripažinti ver
tingomis ir tokias pastangas, 
kuriomis net mišrių ar jau 
nemokančių lietuviškai vaikų 
lietuvių kalbos mokymu rūpi
nasi stovyklos ar paskiri susi
būrimai. 

Šiuo atveju ir norime labiau 
atkreipti akis tos visuomenės, 
kuri nedalyvauja organizacijų 
vadovybėse, kad ir ji jaustų 
atsakingumą už jaunųjų kartų 
paruošimą tautos vadovais, 
tautinio darbo darbininkais ir 
galimais kovotojais už pa
vergtųjų brolių laisvę. O sava 
kalba yra tikro vadovo ženk
las. Pr, Gr. 

Neveltui sakoma, kad lašas 
po lašo akmenį pratašo. Lietu
vybės ugdymo ir išlaikymo 
klausimas yra labai aktualus 
ir tuo reikalu tenka dažnai kla
benti lietuviško idealizmo du
ris. 

Daugumas sutiksime su fak
tu, k a d vienas pagrindinis už
davinys svetur gyvenantiems 
yra tikėjimas savo tautos atei
timi ir tautinis sąmoningu
mas. Dėl šio įvairiomis progo
mis daug kalbama ir mūsų 
spaudoje rašoma. Siūlomi tuo 
reikalu įvairūs receptai, — nu
rodymai. Kai kas bando tvir
tinti, kad tautose asimiliacija 
vyksta laisva valia, natūra
liai. Esą, nėra pasauly tautos, 
kuri daugiau ar mažiau nebū
tų pasisavinusi svetimos tau
tos elementų. 

Vidaus pasitenkinimas yra 
tvarkos atnešta ramybė; tvar
ka reiškia pojūčių palenkimą 
protui, proto palenkimą tikėji
mui, kūno, palenkimą sielai ir 
visos asmenybės pasivedimą 
Dievui. 

F. Sheen 

J O N A S MIŠKINIS 

bet vis dar daugelis domisi lie
tuvišku kultūriniu gyvenimu. 
Tokiems lietuvybės reikalai 
yra prie širdies ir kiek išgalė
dami ir dabar remia lietuviš
kus reikalus. 

Lietuviai miršta, jų vietą uži
ma jaunos kartos ir papildo 
išsiskyrusių eiles. Bet tauta tol 
yra gaji, kol jaunos kartos su
geba paimti buvusių kartų 
palikimą: gimtąją kalbą, pap
ročius ir bendrai visą kultūrinį 
tautos gyvenimą. Kas nuo to 
atitrūksta, t a s skiriasi nuo sa
vo tautos gyvenimo būdu, dva
sia ir tuo pačiu tampa svetimu 
savo tautai. 

Nutautimo pavojus svetimoj 
aplinkoj yra didžiausias lietu
vybės priešas. Šį reikalą nagri-

PIRMOJI PRIEŽASTIS 

,, .. nejant kyla du pagrindiniai 
Bet vis dėlto istorija žino ir 1,1 „ „ „ • „ • t^u- • ,-

„ , , . . . .. klausimai: kokiomis aphn-tokių faktų, kur tautinė mažu
ma, ištisus šimtmečius gyven- kybėmis mažumoms nutau

tėjimas yra neišvengiamas ir 
dama svetimoje įtakoja išlai-i k o k i o m i s aplinkybėmis mažu-
ke nepaliestus papročius ir; m a gali išlaikyti savo tautybę. 

Ska ič ius daug 
lemia 

Žinoma, ir į šiuos klausimus 
gali būti įvairių atsakymų bei 
motyvų. Tačiau suglaustai ga-

Į Įima atsakyti, kad juo gauses
nė mažuma, juo mažesnė dau
gumos pritraukiamoji jėga. Ir 
juo mažesnė mažuma, juo grei
čiau įvyksta jos nutautimas. 
Pavyzdžiui, jei lietuvis apsi
gyvena tokiame mieste, kur 

.., 1 "1?" i jis neturi progos kalbėtis su sa-
hetuviškose parapijose veikė _. - -f . , r , .., . . 

vo tautiečiais lietuviškai, jo nu
tautimas nebeišvengiamas. Vi
sa i k i tok ia padėt is , kai 
lietuviai apsigyvena dides
niais būriais, kad ir svetimos 
tautybės ar mišriai apgyven
dintuose miestuose. Jie čia kas
dien susitikdami turi progos 
gimtąja kalba pasikalbėti gat
vėse, darbovietėse, savo bažny
čiose, lietuviškose organi
zacijose ir šiaip įvairiuose 
kul tūr in iuose renginiuose 
Kova dėl nutautimo turėtų bū
ti kieta, ryžtinga ir, žinoma, 
neatiaidi, tai tik tada bus lai
mėta. 

Kad svetimybėj neuždus-
tume, kiekvienam lietuvy turi 
būti Lietuvos prisikėlimo ti
kėjimas ir viltis, o visa tai yra 
mūsų pačių rankose. Kitaip ta
riant, lietuviškos sielos išsau
gojimas svetimuose kraštuose 
drauge yra ir mūsų išlikimo 
klausimas. 

gimtąją kalbą, nors jie buvo vi
sai skirtingi nuo vietinių gy
ventojų. Tačiau nagrinėjant šį 
aktualų klausimą, tenka šiek 
tiek pasižvalgyti į senesniųjų 
lietuvių ateivių praeitį. Juk 
ana is laikais jų pasišventimas 
lietuviškai kultūrinei veiklai 
buvo tikriausia ir geriausia 
priemonė gimtajai kalbai ir lie
tuviškiems papročiams išlai-
kyti.Bet lietuvybė klestėjo tik 
tose vietose, kur buvo įsikūrę 
lietuviški židiniai. Žinom, kad 

chorai, vaidintojų būreliai, klu
bai , savišalpos organizacijos ir 
kit. Žaliasis jaunimas, atvy
kęs iš Lietuvos, kad ir sunkiai 
kūrėsi, bet prie lietuviškos 
draugystės mielai būrėsi ir tu
rėdavo laiko ateiti į įvairius lie
tuviškus renginius i r or
ganizacijų susirinkimus. Tokie 
lietuviai, ypač gyvenantieji 
JAV, išliko ne tik susipratu
siais ir veikliais, bet ir nuošir
džiais Lietuvos atkūrimo rė
mėjais. J ie noriai ir daugelis 
gausiai aukojo savo sunkiai 
u ž d i r b t u s cen tus nauja i 
atgimstančiai Lietuvai. 

Miš r ios v e d y b o s 

Taigi pirmykščiai emigran
ta i lietuviai įkūrė lietuviškas 
kolonijas, suorganizavo para
pijas, pastatė bažnyčias, įstei
gė lietuviškas draugijas, klu
bus , kultūrinius ratelius ir 
beveik visi kūrė tik lietuviškas 
šeimas. Anot jų pasakojimų, 
buvo negarbinga vesti žmoną 
kitatautę arba merginai tekėti 
už kitataučio. J ie ir dabar di
džiuojasi savo sukurtomis or
ganizacijomis ir pastatytomis 
bažnyčiomis. Kad ir paseno, 

P r i s i p a ž i n t i l ietuviu 
Senesnieji lietuviai nesidro

vi sakyti, kad esą lietuviai ir 
lietuviais nori būti. Bet kaipgi 
su jaunesniąja karta? Ne 
paslaptis, kad nemažai antro
sios kartos jaunuolių nebemo

ka, o kai kurie nebenori lietu
viškai kalbėti. Atrodo, kad 
toks pat likimas gresia naujųjų 
ateivių vaikams, ypač išeivijo
je gimusiems. Svetima aplin
ka ir įtaka veda prie to, kad 
nemažai tėvų savo vaikų ne
galės susipratusiems lietu- ' 
viams parodyti, nes jie nekal
bės lietuviškai ir tuo pačiu 
mažai galės atstovauti lietu
vių tautai. 

Šeimose ir šiaip darbovie
tėse susitinkama dažnai jau
nosios kartos lietuvių, kurie 
klausiami lietuviškai, atsako 
angliškai. Pavyzdžiui, darbo
vietėj vienas lietuvis tik po 
dviejų metų prakalbėjo į mane 
lietuviškai, bet apie Lietuvą jis 
nieko nebežinojo. O jo tėvai 
abu buvo lietuviai. 

Juk daug kas sako, kad išei
vijoje negalima vaikų apsau
goti nuo svetimos įtakos. Žino
ma, jei tėvai nekreipia dėmesio 
į savo vaikus, su kuo jis drau
gauja ir kaip ta r ia lietuviškus 
žodžius, tai be abejo tokius vai
kus greit paveikia svetima įta
ka. 

Skaudu sakyti, bet jau tu
rime nemažai paklydėlių ir sa
vo tautiečių lietuviškame gy
venimo kelyje. Tie paklydėliai 

i kyla ne tiek iš pačių jaunųjų, 
' kiek iš vyresniųjų. Pavyzdžiui, 

šeimoj yra 3 vaikai. Tėvai jiem 
pataria neiti į lietuvių parapi-

I jos bažnyčią... Nors tėvai vos 
' angliškai grabaliojasi, bet su 

savo vaikais vis vien angliš
kai kalbasi. Kitoj šeimoj dar 
blogiau. Tėvai lietuviai au
gina du vaikus — 10 metų mer
gaitę ir 11 metų berniuką. Abu 
vaikai nemokomi lietuviškai 
nei skaityti, nei rašyti. Visi 
tarp savęs kalbasi angliškai. 

G e r a s r y ž t a s 

Tvirtinimas, kad išeivijoje 
negalima vaikus apsaugoti 
nuo svetimos įtakos. Tačiau 
daug tėvų sako, kad reikia tė
vams gero noro ir ryžto. 

Didelė pagelbinė priemonė 
mūsų jaunimui išsaugoti nuo 
nutautimo tinkamų lietuviškų 
knygų ir laikraščių skaitymas 
ir dalyvavimas lietuviškose 
jaunimo organizacijose. Mes, 
pabėgę nuo bolševikinio tero
ro, išgelbėjome nemažai jau
nuolių. Ar čia lietuviškose jų 
šeimose gimusius su lengva 
ranka pamoję turime atiduoti 
svetimiesiems, gailėdamiesi 
jiems pagelbėti 2-3 valandų už
darbio per visus metus laik
raščiui išsirašyti ar lietuviškai 
knygai įsigyti? 

Kai kuriems tėvams kartais 
yra geras pasiteisinimas saky
ti, kad mano vaikas lanko litu
anistinę mokyklą, kuri ir ap-

Mokslas, plačia to žodžio 
prasme, yra nagrinėjimas 
reiškinių, jų priežasčių, ku- l 
rios apsprendžia tuos reiški
nius, ir dėsnių, kuriais reiški
niai yra tvarkomi. Senovės 
filosofai mokslu vadino „daik
to pažinimą per priežastis". 

Tačiau priežastys gali būti 
dviejų rūšių. Vienos jų savo 
prigimtimi yra tokios, kad jas 
galima tyrinėti, patirti. Kitos 
— jų prigimtis nėra tiesiogi
niai kontroliuojama turi
momis tyrinėjimo priemo
nėmis. Jos nėra tyrinėjimo 
objektas. Taigi ir mokslą gali
ma aptarti dvejopai: pozityvus 
mokslas ir filosofinis mokslas. 
Pozityvus mokslas savo objek
tu turi ieškojimą patiriamųjų 
p r i ežasč ių . P o z i t y v i a i s 
mokslais vadiname fizikos, 
chemijos ir gamtos mokslus. 
Filosofiniai mokslai yra tie, 
kurių tyrinėjimo objektas yra 
tos priežastys, kurios nėra 
sukontroliuojamos turimomis 
tyrinėjimo priemonėmis. Tokie 
mokslai yra visi, kurie bendru 
vardu yra vadinami filosofija. 

Savaime suprantama, kad 
Dievas, kaip išmintinga Būty
bė, skirtinga nuo pajūčiais 
patiriamo pasaulio, kaip tik 
dėl to, kad išmintinga, taigi 
dvasinė ir skirtinga nuo pasau
lio, negali būti patiriama pozi
tyvinių mokslų metodais. 
Reiškinių tyrinėtojas, kaip 
toks, negali imtis spręsti Die
vo problemos. Jis negali 
atsakyti į labai svarbų klausi
mą, ar yra, ar nėra išmintinga 
Būtybė, skirtinga nuo pasau
lio, nes jo kaip tyrinėtojo užda
vinys tyrinėti tik pojūtines ir 
gamtines priežastis. J is turi 
visuomet pasilikti tik gamtos 
plotmėje. Kiekvienas jo bandy-

saugos jį nuo svetimos įtakos. 
Bet reikia žinoti, kad lituanis
tinė mokykla nėra pajėgi tai 
bangai sulaikyti. J i gali šiek 
tiek sulaikyti nuo susiliejimo 
su svetima aplinka, o tuo pa
čiu ir nuo nutautimo. Svarbu, 
kad vaikai namie tarp savęs 
lietuviškai kalbėtų. O jei tėvai 
tuo nesirūpins, tai tuo pačiu 
padeda savo vaikams nutaus
ti. Kokia bebūtų stipri aplin
kos įtaka, tačiau susipratusių 
tėvų vaikai toje aplinkoje nesu
tirps, jeigu tėvai suras laiko ir 
noro savo vaikams skiepyti 
gimtąją kalbą. Be tokio tėvų 
pasiryžimo savo vaikams 
neįmanomas pr iaugančios 
kartos išauginimas lietuviš
koje dvasioje. Tėvams reikia 
labiau susirūpinti lituanistinių 
mokyklų išlaikymu ir savo vai
kų lietuvybės stiprėjimu. 

mas peržengti gamtą ir imtis 
aiškinti tai, kas išeina iš 
bandomųjų priežasčių plot
mės, būtų įsibrovimas į ne 
savo sritį ir peržengimas savo 
mokslo ribų. Tokiu atveju jis 
turėtų pasidėt i tyr inė to jo 
apsiaustą ir apsivilkti filosofo 
rūbų. 

Būdamas tik gamtos reiški
nių tyrinėtojas, jis negali būti 
drauge ir filosofas. Tačiau 
kaip tyrinėtojas jis suranda 
tokių reiškinių, kurie neturi ir 
negali turėti pilno išaiškinimo 
patiriamųjų priežasčių plot
mėje. Todėl jam kyla klausi
mas: kodėl? Tas „kodėl" jį 
domina ne vien kaip moksli
ninką, bet ir kaip žmogų. 

Tokie klausimai „kodėl" 
savo prigimtimi negali būti 
išspręsti eksperimento būdu, 
nes jie peržengia mokslo 
nubrėžtas ribas. Bet ar nėra 
galimas dalykas, kad protas, 
ieškąs tiesos, jau būtų nepajė
gus tos tiesos surasti vien dėl 
to, kad ta tiesa peržengia dirb
tines jo specialybės ribas? Tai 
yra galima, bet tik tuo atveju, 
kai pozityvinių mokslų atsto
vas pasidaro gamtos filosofu. 
Taip elgdamasis jis jau veikia 
ne kaip eksperimentatorius, ne 
kaip pozityvaus metodo atsto
vas, bet kaip tiesos ieškotojas 
— filosofas. Tapdamas tokiu, 
jis netampa mažesniu moksli
ninku. Jis tik matydamas savo 
specialybės ribotumą, ieško
damas tiesos, žengia žingsnį 
pirmyn. 

Dievo problema mokslo 
apimtyje yra viena iš tų proble
mų, ku r io s n e g a l i b ū t i 
išspręstos mokslininko, kaip 
tokio, jei jis nepasidaro drauge 
ir filosofu, pasiryžusiu drąsiai 
eiti logikos keliu, jau išei
damas iš patiriamųjų priežas
čių plotmės. Tačiau pasirink
damas tokį kelią turi vaduotis 
ne iš anksto sus ida ry tu 
nusistatymu, ne instinktu arba 
nujautimu, ne daugiau ar 
mažiau neaiškiu dievybės 
pajautimu, o tik griežtai laiky
damasis logiško ir ontologiško 
principo, kuris vedė jį savo 
tyrimo lauke, būtent, sekda
mas priežastingumo dėsnį. 

Priežastingumo dėsnis rodo, 
kad kiekviena būtybė, netu
rinti buvimo iš savęs, tą buvi
mą turi iš kito. Jei tad yra 
reiškinių, kurie neturi nei savy
je, nei visame pojūtiniame 
pasaulyje savo egzistencijos 
išaiškinimo, turi turėti savo 
priežastį už pojūtinio pasau
lio, antgamtinėje Būtybėje. Tai 
ir yra Dievas — visų priežas
čių pirmoji priežastis. 

J. V. 

NEW YORKO LIETUVIŲ 
KOLONIJA 

P E T R A S M A T E K O N A S 

Rašytojas visų pirma savyje 
turi pasiekti darnumą. Jis 
privalo kovoti dėl dvasios lais
vės, dėl nuosaikumo ir 
drausmingumo, prieš visuo
tinį žmonių priešą — aistros 
persvarą. 

J. Gervinus 

A u š r o s Var tų p a r a p i j a 

Aušros Vartų parapija yra įsikūrusi Manhattane 
prie Holland tunelio, įsteigta 1905 m. gruodžio mėn. 
Pirmas tos parapijos klebonas buvo kun. Juozas Šeš
tokas. Pamaldos beveik penkerius metus, kol pasta
tė bažnyčią, buvo laikomos airių Svč. Trejybės baž
nyčioje. Dabartinė bažnyčia pradėta statyti 1911 m. 
Ją pašventino kardinolas Parlay. 

Aušros Vartų parapiečiai daugiausiai dirbo pne 
laivų pakrovimo. Sumažėjus laivų judėjimui, daug 
parapiečių persikėlė gyventi į kitas miesto dalis 
Parapija dabar nykstanti. J i yra vienintelė lietuvių 
parapija Manhattane. Ją dabar administruoja kun. 
Vytautas Palubinskas. Parapija artėja prie 
uždarymo, nes išsilaikyti vargiai begalės. 1981 m. 
spalio 18 d. parapijos išlaikymui buvo surengti net 
pietūs ir loterija. Vargonininkais šioje parapijoje yra 
buvę solistas Ipolitas Nauragis, pianistas Aleksas 
Mrozinskas ir chorų dirigentas Mykolas Cibas. 

P r a n c i š k o n ų v ienuo lyno koplyčia 

Pamaldos dar kartais laikomos pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje ir Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Koplyčioje Mišios yra laikomos kiekvieną 
dieną už mirusiųjų vėles. J a s atlaikyti užprašo 
mirusiųjų giminės a r organizacijos. Taip pat beveik 
kiekvieneriais metais šioje koplyčioje atlaikomos 

Mišios už pavergtą Lietuvą ir persekiojamą katalikų 
Bažnyčią Lietuvoje. J a s užprašo atlaikyti Lietuvos 
Vyčių 110 kuopa, Lietuvių Katalikų Moterų sąjungos 
24 kuopa ar kitos organizacijos. 

Pamaldos dar laikomos ir Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje. Jas rengia skautai, ateitininkai. 
Pamaldose dalyvauja ne tik jaunimas, bet ir svečiai. 
Mišias koncelebruoja pranciškonai. 

Lietuvių l i u t e ronų pa rap i j a 

Lietuviai liuteronai, nors jų ir nedaug yra, irgi 
turi parapiją, įsteigtą 1951 m. naujų ateivių. Jos 
klebonu ilgus metus buvo kun. dr. Petras Dagys. 
Savo bažnyčios neturi. Pamaldos laikomos Con-
gregational bažnyčioje, 91 St. Woodhavene, N.Y. 
Dabar parapija, mirus kun. dr. P. Dagiui, kunigo 
neturi. Parapijos reikalus tvarko lietuvių Mažosios 
Lietuvos visuomenės veikėjas Martinas Brakas. 

Kul tūr inė i r v i suomen inė veikla 
Kai į New Yorką po II-trojo pasaulinio karo 

atvyko nauji ateiviai iš Europos stovyklų, kultūrinis 
ir visuomeninis gyvenimas pagyvėjo, nes buvusių 
senų veikėjų gretos, palaikiusios lietuvybę šiame 
krašte, buvo labai praretėjusios — vieni iš jų 
iškeliavo j amžinybę, o kiti. sulaukę gilios senatvės. 

Pakalniui, įsteigė vaikams šeštadieninę lietuvių 
mokyklą ir suaugusiems anglų kalbos kursus. Taip 
pat pradėjo iškilmingai švęsti Vasario 16-to ir kitus 
minėjimus, rengti tautinių šokių šventes, koncertus, 
statyti dramas, dailininkų paveikslų parodas, 
suvažiavimus bei sąskrydžius, kaip lapkričio 13-
tosios žygį. Pasaulio lietuvių seimus, organizuoti 
chorus, oktetus, sekstetus, kvartetus, atgaivinti 
senas ir steigti naujas veikusias Lietuvoje organiza
cijas, radijo valandėles ir t.t. Žodžiu, kultūrinis bei 
visuomeninis gyvenimas, kuris buvo merdėjimo 
padėtyje, atgijo, pagyvėjo, įnešdamas į lietuvių 
dvasinį bei religinį gyvenimą atgimimą. 

Mokyklos i r vaikų darže l ia i 

Po II-trojo pasaulinio karo, kai pradėjo atvykti 
nauji ateiviai iš Vakarų Vokietijos bei Austrijos, 
New Yorke tuomet veikė tik viena Apreiškimo 
parapijos lietuvių mokykla. Ji buvo įsteigta tuojau, 
kai pradėjo veikti parapija. Joje mokytojavo lietu
vaitės seserys domininkonės. Mokykloje vaikučiai 
buvo auklėjami katalikiškoje dvasioje ir jiems 
skiepijama tėvynės meilė, iš kurios yra kilę jų tėvai. 
Nors mokyklos išlaikymas parapijai buvo sunkus, 
bet visus sunkumus, kai šiame rajone netoli bažny
čios gyveno daug lietuvių, lengvai nugalėdavo, o 

neįstengė taip veikti, kaip pirma. Jaunimas, išsky- jiems išsikėlus į kitas miesto dalis, mokyklą, sumažė-
rus vieną kitą, buvo nutautęs ir neatėjo jiems j 
pagalbą, nes lietuvybės reikalai jiems visai nerūpėjo. 

Nauji ateiviai tą padėtį išgelbėjo. Jie tuojau 
įsitraukė į kultūrinį ir visuomeninį darbą, nes norėjo 
išlaikyti savųjų tarpe lietuvių kalbą, papročius ir 
meilę savo kraštui. Kad nenutaustų jų vaikai, kaip 
senųjų lietuvių imigrantų, jie prie Apreiškimo 
parapijos mokyklos, padedant Tremtinių draugijos 
valdybai ir Apreiškimo parapijos klebonui kun. N. 

jus lietuvių mokinių skaičiui, teko uždaryti, nes 
parapijai jos išlaikymas pasidarė sunki našta, o val
džia jos finansiškai neparėmė. Ji buvo uždaryta 
esant klebonui kun. Pranui Raugalui. 

Mokyklą kiekvieneriais metais lankė apie 250 
įvairių tautybių mokinių. 

(Bus daugiau^ 

I 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
P A B A L T I J O VALSTYBIŲ 

L A I S V E S DIENA 

Sį pranešimą rašau birželio 
13 d. Rytoj JAV Atstovų rū
mai turi priimti rezoliuciją, 
birželio 14 d. skelbiančią Pa
baltijo valstybių Laisvės die
na. Kai šis pranešimas pasi
rodys "Drauge", tai jau bus 
įvykę. Tą rezoliuciją JAV Se
natas birželio 9 d. vienbalsiai 
priėmė. Rezoliucijoje preziden
tas raginamas birželio 14 d. 
paskelbti Pabaltijo valstybių 
laisvės diena. Rezoliucijoj, ku
ri buvo priimta nė vienam se
natoriui nebalsuojant prieš, 
apgailestaujama sovietų įvyk
dyta Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos okupacija ir aneksija. Jo
je pažymima, kad sovietų 
politika ir toliau paneigia žmo
gaus teises šiose trijose Pabal
tijo valstybėse ir persekioja 
tuos, kurie prieš tai protestuo
ja. Rezoliucijoj taip pat pabrė
žiama, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės niekad nėra 
pripažinusios Sovietų Sąjun
gos įvykdytos Pabaltijo vals
tybių okupacijos ir aneksijos. 

Laimėti šią rezoliuciją, pri
imtą kuone paskutinę akimir
ką, reikėjo nemažai pastangų. 
Lietuvių, latvių ir estų pa
stangas koordinavo Hanno-
ford bendrovės pareigūnė Les-
lie Dutton, Washingtone 
praleidusi kelias savaites. Jai 
talkininkavo Lietuvių jauni
mo sąjungos, Lietuvių Bend
ruomenės ir kitų organizacijų 
veiklieii nariai.Tur būt, di
džiausių pastangų pareikala
vo laimėti Atstovų rūmų na
rių pritarimą šiai Pabaltijo 
valstybių Laisvės dienos rezo
liucijai. Atstovų rūmus suda
ro 436 kongresmanai ir, no
rint, kad rezoliucija, būtų 
priimta, reikėjo 218 balsų. Tad 
nenuostabu, kad, pasak L. 
Dutton, kiekvieno kongresma-
no įstaiga buvo kontaktuota 
mažiausiai po tris kartus. 
Kongresmanų pritarimas re
zoliucijai palaipsniui didėjo. 
Pradžioje nebuvo nė šimto re
zoliucijos rėmėjų Atstovų rū
muose, tačiau po didesnių pa
stangų ir asmeninių kontaktų 
gegužės mėn. pabaigoje rezo-

aciją jau rėmė 176 kongres-
~>anai, o birželio pradžioje jau 
buvo reikiamas rezoliucijos rė
mėjų — kongresmanų kvoru
mas. Atstovų rūmai turėjo re
zoliuciją priimti birželio 10 ir 
11 d., tačiau sunki kova Kon
grese dėl JAV biudžeto patvir
tinimo Pabaltijo valstybių 
LaiSvės dienos rezoliucijos pa
tvirtinimą nuvilkino beveik iki 
paskutinių valandų. Vieną 
gegužės paskutinės dienos va
sarą Lino Kojelio bute Wa-
shingtone buvo progos susi
tikti su Pabaltijo valstybių 
Laisvės dienos rezoliucijos iš
gavimo koordinatore Leslie 
Dutton iš Californijos valsti
jos. Tai jauna, didelės energi
jos amerikietė, Californijos 
valstijoje iš nieko suorganiza
vusi didžiausią lėšų telkimo 
respublikonų partijai organi
zaciją. Su šešiolikmečiu Linu 
Kojelių ji susipažino 1972 m. 
vedant R Nixono rinkiminę 
kampaniją. Per Liną Kojelį su
artėjo su baltų bendruomene, 
susipažino su jų siekiais ir Pa
baltijo valstybių padėtimi. 
Mums susitikus, ji mintinai 
minėjo dešimtis lietuvių pa
vardžių Californijoje, Chica-
goje. New Yorke, Washingto-
ne ir kitur. 

Susitikimo pradžioje, L. Dut-
<?n tuojau pastebėjo, jog dir

ba dieną ir naktį, nes laikas 
sparčiai bėga. birželio 14 d. ar
tėja. Kongresas begaliniai už
siėmęs, o rezoliucija turi būti 
į imėta laiku. 

Tačiau rezoliucijos laimėji
mas dar ne viskas. Reikia, kad 
jos garsas plačiai pasklistų po 
Ameriką. Todėl ji kontaktuoja 
didžiuosius amerikiečių dien
raščius, kad apie rezoliuciją, ją 
priėmus, būtų rašoma. Ji pa

kvietė JAV ambasadorę Jung
tinėse Tautose J. Kirkpatrick, 
kad ši atvyktų į iškilmes Bal
tuosiuose rūmuose, kai prezi
dentas pasirašys Pabaltijo 
valstybių Laisvės dienos de
klaraciją. Ji ieško žymių ame
rikiečių, kurie Pabaltijo vals
tybių Laisvės dienos proga 
pasakytų kalbas tuose mies
tuose, kuriuose yra didesni lie
tuvių telkiniai. Bostone buvo 
pasižadėjęs kalbą pasakyti 
valstybės sekretoriaus pava
duotojas Sovietų Sąjungos ir 
Rytų Europos reikalams John 
Scanlon. Ar visa tai bus įvy
kę, kai rezoliucijos priėmimas 
Atstovų rūmuose buvo nu
stumtas į paskutinę minutę, 
rašant šį pranešimą buvo dar 
neaišku. Tik tiek žinoma, kad 
prezidentas deklaraciją pasi
rašys gal tik po savaitės. Ta
čiau pastangos padėtos milži
niškos. Štai vieną dieną į 
Washingtoną atvykę Lietuvių 
Jaunimo sąjungos Baltimorės 
ir Philadelphijos skyrių na
riai laimėjo 14 kongresmanų 
pritarimą rezoliucijai. O Lie
tuvių Jaunimo s-gos Wa-
shingtono skyriaus nariai as
meniškai aplankė daugelio 
kongresmanų įstaigas Wa-
shingtone. Visur juos lydėjo ir 
koordinatorė Leslie Dutton. 

Ką mums ir Pabaltijo vals
tybių bylai gali padėti Pabal
tijo valstybių Laisvės dienos 
rezoliucija? 

Pasak Leslie Dutton, tai pa
dės formuoti amerikiečių vie
šąją opiniją Pabaltijos šalių by
los naudai. Tai "prisidės prie 
Skuodžio ir kitų kalinamų Lie
tuvos disidentų greitesnio iš
laisvinimo, kurių bylas L. Dut
ton gerai pažįsta iš Lietuvos 
pogrindžio spaudos ir kitų šal
tinių. J i taip pat rimtai studi
juoja į Žagarę daugiau kaip 
prieš 20 metų nutremto vysku
po J. Steponavičiaus bylą. Su 
ja ilgiau pasikalbėjęs, susida
riau įspūdį, kad, nors L. Dut
ton yra apmokamos Hanno-
ford bendrovės pareigūnė, 
tačiau jos atliekamame darbe 
matyti, jog ji Pabaltijo šalių 
labui atiduoda savo širdį, ne
išsemiamą energiją ir talentą. 
Ir gal dėl to, kad jai daugelį 
metų gerai pažįstami tėvas ir 
sūnus Kojeliai ir eilė kitų lie
tuvių, kad Pabaltijo šalių lais
vės byla, kaip atrodo, yra ir 
jos gyvenimo siekių dalis. Tos 
gabios amerikietės politikės. 

Baigiant tenka atvirai pri
pažinti, kad Pabaltijo valsty
bių laisvės dienos rezoliucijos 
laimėjimas nėra šimtaprocen
tinis. Kaip žinia, Senatas iš re
zoliucijos išbraukė žodį "year-
ly". Tai reiškia, kad Pabaltijo 
valstybių Laisvės diena yra 
vienkartinė: š. m. birželio 14 d. 
Ar ateityje prezidentas be at
skiro Atstovų rūmų balsavi
mo galės skelbti birželio 14 Pa
baltijo valstybių Laisvės 
diena, tuo tarpu neaišku. Jei 
ne, tai kiekvieneriais metais 
vėl turėsim dėti panašias pa
stangas, kaip šiemet, ir skirti 
lėšas, kad vėl Atstovų rūmai 
priimtų rezoliuciją. Šis pava
saris parodė, kad darbininkų 
Lietuvos labui turime ypač iš 
jaunimo tarpo. O tai kelia 
džiaugsmą. VI. R. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

Muz. Oną Metrikienę, laimėjusią Dzūkų draugijos premiją už 
dainą apie Dzūkiją, sveikina solistė Vincė Jonuškaitė — Zau-
nienė — Leskaitienė. Nuotr. V. Fledžinsko 

ŠIMTAS TŪKSTANČIŲ 
LITUANISTIKOS KATEDRAI 

J U R G I S J A N U S A I T I S 

Birželio 4 d. Šaulių namuose 
susirinko apie keturiasdešimt 
PLB valdybos, Lituanistikos 
katedros lėšų telkimo komite
to, įvairių organizacijų ats
tovų ir pirmųjų aukotojų pasi
džiaugti dideliu laimėjimu — 
sutelktu pirmuoju šimtu tūks
tančių dol. Lituanistikos kated
ros steigimui. 

Lėšų telkimo komiteto vice
pirmininkė Irena Baleišienė 
pasveikino vakaronės daly
vius ir pirmuosius aukotojus, 
pasidžiaugė gražia darbo pra
džia ir pakvietė dr. Marija Sau
laitę - Stankuvienę, profeso
riaujančią Illinois universite
te, žodžiui. 

Kalbėtoja priminė, kad uni
versitete lituanistikos progra
ma dėstoma jau dešimtį metų. 
Šiuo metu lietuvių kalbą dėsto 
prof. M. Stankuvienė ir Ginta
ras Aukštuolis. Veikia 15 lietu
vių kalbos kursų ir yra apie 20 
studentų. Džiaugėsi Lituanis
tikos katedros įsteigimu ir jos 
svarba. Reiškė viltį, kad ka
tedra pradės veikti ir studentų 
atsiras. 

Daiva Markelytė, Illinois 
universiteto studente, paskai
tė poeto Kazio Bradūno keletą 
eilėraščių, tuo pačiu juos iš-
versdama ir į anglų kalbą. Dai
va universitete studijuoja ir li
tuanistiką. 

Toliau programai vadovavo 
Lituanistikos katedros lėšų tel
kimo pirmininkas Stanley Bal-
zekas, Jr . J i s dėkojo LB rėmė
jams, kvietė visu lietuvius 
jungtis į bendrą darbą šiam 
svarbiam reikalui ir savo au
komis įgalinti katedros vei
kimą. 

PLB pirmininkas ir LK fon
do p i r m i n i n k a s V y t a u t a s 
Kamantas priminė, kad Li
tuanistikos katedros įstei
gimas buvęs tik vizija. Kated
rą steigti nutarė PLB seimas 
Toronte. PLB valdybą nutari
mą įgyvendino. Vizija tapo rea
lybe, o PLB neša pilną atsako
mybę už Lit. katedros idėjos 
įgyvendinimą ir katedros iš
laikymą. Tai istorinės svarbos 
įvykis. Kvietė visus išeivijos 
lietuvius šiomis pastangomis 

Leslie Dutton kalbasi su 
sbingtone. 

"Draugo" bendradarbiu Wa-

domėtis ir nuoširdžiai savo au
komis remti. 

Įdomiai pakalbėjo prof. Ni-
cholas Moravcevlch, direktor 
of Campus Planning Univer-
sity of Illinois. Jis gėrėjosi lie
tuvių didžiuoju užmoju. Sakė, 
kad lietuvius labai mėgstąs ir 
kad visomis išgalėmis prisidės 
ir rems Lit. katedros darbus. 

Lituanistikos instituto ats
tovas prof. dr. Tomas Remei-
kis vertino Lituanistikos ka
tedros reikšmę ateičiai, reiškė 
viltį, kad lietuviai ir lietuvių or
ganizacijos savo įnašais galės 
palengvinti tam reikalui lėšų 
telkimą. 

Lietuvių Fonde tarybos pir
mininkas Stasys Baras trum
pame savo žodyje pažymėjo, 
kad LF per 20 metų jau pa
skyrė švietimo ir kitiems rei
kalams vieną milijoną dolerių. 
LF suprato ir vertino ir Litu
anistikos katedros svarbą išei
vijoje; dėl to LF paskyrė di
džiausią sumą — 50,000 dol. 
Lituanistikos katedros įsteigi
mui ir jos išlaikymui. Illinois 
Lietuvių gydytojų draugijos 
pirmininkas dr. Pranas Sut
kus, sveikindamas Lit. kated
ros sumanytojus, pranešė, kad 
Liet. gydytojų draugija kas
metinę savo kultūros premiją 
1000 dol. šiais metais skiria Li
tuanistikos katedrai. 

Vakaronėj dalyvavo iš pir
mųjų aukotojų Alicija Rūgytė 
ir Izidorius Straukas, abu pir
mieji paaukoję po tūkstantį do
lerių. Jiems buvo įteikti spe
cialūs pažymėjimai, kaip Lit. 
katedros mecenatams. Ypatin
gai džiugu, kad Izidorius 
Straukas, artėjantis prie savo 
šimto metų amžiaus sukak
ties, iš kuklių pensininko paja
mų skyrė šiam didžiajam tiks
lui tūkstantinę. 

Vanda Aleknienė vėliau per
skaitė pirmuosius aukotojus 
arba pasižadėjusius ateityje 
aukoti. iŠ viso jau su pažadais 
sutelkta 100,000 dol. Lėšų tel
kimo komiteto pirmininkas 
Stanley Balzekas, Jr., pareiš
kė, kad jis savo auka pradeda 
antrąjį šimtą tūkstančių vajų. 
Jį pasekė Vyčiai ir kitos or
ganizacijos, pažadėdamos sa
vo įnašais remti Lit. katedrą. 

Šioje vakaronėje išskirtinai 
matėme jaunus akademikus, 
delius entuziastus, pasiryžu
sius Lt. katedros idėją sėkmin
gai įgyvendinti. 

Lit. Katedros reikalais rū
pinasi PLB fondo direktoria-
tas: Vytautas Kamantas - pir
mininkas. Vaclovas Kleiza, 
Povilas Kilius — ižd. ir Irena 
Baleišienė, Kazys Laukaitis ir 
dr. Antanas Razma. Lėšoms 
telkti komitetą sudaro: Stan
ley Balzekas, Jr., pirmininkas, 
Irena Baleišienė. dr. Vytautas 
Vygantas, Audronė Tamošiū
naitė ir Vanda Aleknienė. 

26 -OJI L I E T U V I Š K O 
J A U N I M O Š V E N T E 

Los Angeles ir apylinkių lie
tuviškas veikimas neįsivaiz
duojamas be Onos Razutienės. 
J i jau ištisus 26-ius metus pra
veda puikius lietuviško jauni
mo pasirodymus, šventes.Bir-
želio 12 d. įvyko dar viena. 
Erdvi Glendale Civic auditori
ja buvo pilna atsilankiu
sių. Šventė, pradėta 7 vai. 
vak. Grojant D. Steikūno va
dovaujamam "Vakarų vėjų" 
orkestrui, žygiavo tauti
niais drabužiais pasipuošę jau
nuoliai nuo kelių met ikų iki 
baigusių universitetus. Visi 
liet. tautinių šokių, dainų ir 
vaidinimo dalyviai. Įneštos vė
liavos, sugiedoti himnai, svei
kinimai. 

Visko pagrinde vadovė Ona 
Razutienė. Jos artimiausia tal
kininkė Danguolė Razutytė — 
Varnienė. Kiti bendradarbiai: 
Ona Barauskienė, Vytas Ban-
džiulis, Giedrė Gudauskienė, 
Vita Polikaitytė, An tanas Po-
likaitis, Algimantas Žemaitai
tis, iš San Francisco "Vakarų 

' vaikai", sambūrio vadovė Da
nutė Janutienė 

Įvairius lietuviškus šokius { ] 
šoko visai mažutėliai, vyres
nieji, ir visi drauge. Džiugus 
jausmas matant, kad tiek lie
tuviško jaunimo dar šoka ir 
dainuoja. Akord. grojo Rimas 
Polikaitis. 

Vaidinimas "Ąžuolo pasą-
ka" sklandžiai ir patraukliai i 
sukurtas Alės Rūtos. Patriotiš- Į 
kas, primena senovės Lietuvą, j 
Kęstutį, vaidilutę Birutę ir kt. ' 
Režisavo Alg. Žemaitaitis. Vai
dino: Arnoldas Kungys, Regi
na Stančikaitė, Vytenis Vil
kas , Ginta P a l u b i n s k a i t ė , 
Kovas Palubinskas, Dalia 
Trotmanaitė, L. ir D. Žemaity
tės, Tauras Radvenis ir daug 
jaunimo. Naudota įvairių lie
tuvių kompozitorių dainos, 
Bernardo Brazdžionio kūryba, 
i rk t . 

Į sceną iškviesti Lietuvos gen. 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas (pasakęs taiklų linkėji
mą), rašytojai — Alė Rūta ir 
Bernardas Brazdžionis, klebo
nas prel. J. Kučingis, Lietuvių 
Bendruomenės Vakarų apy
gardos pirm. Rimtautas Dab-
šys, gražiai sveikinęs ir įteikęs 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
įvertinimo žymenį Onai Razu-
tienei, nepailstančiai "Spindu
lio" vieneto vadovei. Iškvies
tųjų tarpe ir Aus t ra l i jos 
lietuvių atstovė, atvykusi pa
sižiūrėti "Spindulio" ansamb
lio pasirodymo. "Spindulys" 
pakviestas ir šių metų gruo
džio mėn. pirmoje pusėje iš
vyks su koncertais Australi
jon. Viešniai iš Australijos 
Californijos lietuviško jauni

mo pasirodymai, matomai, pa
tiko, nes įteikė dovaną. Raudo
na rože pagerbtas iš Romos 
atvykęs ir čia atsilankęs prel. 
L. Tulaba. 

Californijos jaunimas, kaip 
vėl matėme, gražiai šoka ir dai
nuoja mūsų tautinius šokius. 
Tikėtina, j isai sugebės visur ir 
visada kalbėti lietuviškai, gal
voti lietuviškai, kurti lietuviš
kas šeimas ir savąjį (būsimą) 

prieauglį atvežti į "Spindulį" 
ar kitą lietuvišką vienetą. Pa
miršus ar neišmokus lietuvių 
kalbos, lietuviškas veikimas 
gali sustoti vos pasibaigus tau
tiniams šokiams a r nuskam
bėjus lietuviškos dainos pas
kutinei gaidai. 

Gyvuokite, nepavarkite visi, 
talkinantieji Lietuvių Bend
ruomenės "Spinduliui", lietu
viškai mokyklai, bei perkan
tieji, prenumeruojant iej i 
lietuviškas knygas ir spaudą. 

Alg. Gustaitis 

Laidojant a. a. Daumantą Cibą atsisveikinimo žodį taria ra
šytoja Alė Rūta. Nuotr. A. Gustaičio 
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Akmuo, l ietuviai ir žydai, 
Northtuestern 
universitete 

Mckslo metai baigti, bet kas per 
j v ->a atlikta Ncrthvvestern uni-

-eiteto (prie Chicagos) lietuviu 
— ia£yių klube? 

Vakario mėn. lietuviai labai 
"studentiškai" paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. North-
western universitete Evanstone 
3ra didelis akmuo, kuris tradici
niai Jy.ėlyvcmis naktimis arba 
sir. .;stvvais rytais išdažomas spe-

?Uoihis progomis. Taigi, atsikel 
ta anksti vasario 16 d. rytą ir ak-
BHM išdažytas gehona, žalia ir 
aizdona spalvomis su tinkamu už

rašu šalia: "Free Scviet - occupied 
T-itnuania". Be to, tą pačią dieną 
aT>iversiteto dienraštyje "North-
. -stern Daily" buvo išspausdin

tas Gintos Remeikytės laiškas klu
bo vardu, prašantis studentų 
prisiminti Lietuvos teisę būti lais
va. 

Akademinei veiklai studentai 
pasirinko (jau anksčiau aprašytą) 
Jono Jurašo pristatymą ir taipgi 
seriją paskaitų lietuvių - žydų san-
;/-:jų klausimais. Algis Taznošiū-

r-.as a-s&veigė lietuvių - žydų san
tykius istorinėje perspektyvoje. 
Advokatas Povilas Zumbakis pri
statė kaltinimų už bendradarbia
vimą su naciais teisinius aspek
tus. Prof. Aleksandras Štromas 
istoriniai apžvelgė 1939-44 m. lai
kotarpį ir pasakė savo pažiūras 
kalbama tema. Kilo įtemptos, bet 

vagiškos diskusijos. Pabaliai? 
iitikta su prof. Irwin * eil, 
. rthwestern unr-ersiteto S-avis-
; i depai lament , vedė; u. Prof. 

VVeil taipgi yra rinkęs įrodomo
sios medžiagos apie žydų naikin
tojus. Susirinkime sn lietuviais 
studentais jis paaiškino savo mo
tyvacijas ir metodus, o studentai 
3^ klausė, patys klausinėjo ir taip
gi reiškė savo nuomones. Apla
mai serija buvo naudinga, nes ji 
supažindino ir sudomino studen
tus su lietuviams dabar aktualia 

3į pavasarį buvo ir daug progų 
liartupasportuoti. Lietuviai čia tu-

tįo net tris tinklinio komandas 
{čii4 "Co-ed" ir vieną vyrų) uni-

Advokatas Povilas Žumbakis kalba Northwestern lietuviams stu
dentams. Klaus- si Donatas Siliūnas, Danutė Račiūnaitė ir Arūnas 
Pemkus. 

T r e č i a s i s 
, , P U L L 
Together" 
Lenkų, latvių, ukrainiečių ir lie

tuvių jaunimo pabendravimas 
(PULL) įvyko birželio 14-15 d. Jau
nimo centre, Chicagoje. 

Programa susidarė iš trijų dalių 
— penktadienį vakare — susipaži
nimas, šeštadienį dieną — bend
ros diskusijos, šeštadienį vakare 
— kultūriniai pasirodymai ir šo
kiai. 

Penktadienį vakare įvyko susi
pažinimas. J a u n i m a s skaidrėmis 

. susipažino su lenkų, ukrainiečių ir 
latvių bažnyčiomis, salėmis, susi
būrimo vietovėmis. Po to sekė vai
šės. 

Šeštadienį dienos metu vyko dis
kusijos ic l tūr inėmis ir politinė
mis temomis. Diskusijų ūksiąs bu
vo 'eškoti būdų. kaip lenkų, latvių, 
ukrainiečių ir lietuvių jaunimas 
galėtų bendrauti kultūrinėje ir 
politinėje plotmėje. (Pavyzdžiui, 
buvo kalbėta apie galimybę su
ruošti bendrą etninio jaunimo me
no parodą). 

Vakare įvyko grupių kultūriniai 
pasirodymai ir šokiai. Latvių mer
gaitės gražiai padainavo ir įspū
dingai kanklėmis paskambino. 
Lenkai pašoko jų tautinių šokių, o 
Rasa Kaminskaitė paskaitė lietu
viškos poezijos, išverstos į angių 
kalbą. Po pasirodymų šokiams 
grojo lenkų orkestras "Eureka". Ir 
taip ižsibaigė jau trečiasis meti
nis "PULL Together". R. T. 

Latvės dainuoja „PULL Together" 
Chicagoj. Už jų sėdi kanklininkės. 

ramoj Jaunimo centre, 

Lenkai šoka trečiajame 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. birželio mėn. 19 d. 5 

Studentų 
kalendorius 

B i r ž e l i o 1 9 - 2 6 d . — 
Lituanistikos seminaras skautų,-
čių vadovams,-ėms ir akademi
kams skautams Union Pier "Gin
tare". 

Liepos 3-5 d. — Jaunimo 
sąjungos organizuojamas savait
galis Union Pier — laužas, šo
kiai, "beach party". 

Rugpjūčio 1-8 d. — Mokytojų 
ir jaunimo studijų savaitė Dai
navoje. 

Rugpjūčio 8-22 d. - IX litu
anistikos seminaras, PLJS Ryšių 
centro ruošiamas prie Akrono, 
Ohio. 

Rugpjūčio 14-22 d. — Studen
tų ateitininkų stovykla Dainavo
je. 

Rugpjūčio 19-22 d. — Baltų 
jaunimo kongresas Long Island, 
NY. 

Rugpjūčio 26-29 d. — Aka
deminio skautų sąjūdžio studijų 
dienos Tabor Farm, Mich. 

Rugsėjo 9-12 d. — Santaros -
Šviesos suvažiavimas Tabor 
Farm, Mich. 

B i r ž e l i o 2 6 - 2 7 d . — 
Akademikų skautų ruošiama bai
darių iškyla Turkey Run Canoe 
Area, Indianoje. 
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,PULL Together" Jaunimo centre, Chicagoj. 
Nuotraukos Danutės Račiūnaitės — Iki pasimatymo! 

ri-.gis Tamošiūnas kalba apie ist- nius lietuvių-žydų santykius. Klau
sosi Northwestern univ. studentai: Nerija Gureekaitė, Arūnas Pemkus 
ir Aras Tamošiūnas. 
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Northwe8tern universitete (prie Chicagos) akmuo, lietuvių studentų 
išr >žyta« trispalve vasario 16 d. proga. 

Nuotraukos Vidos Budrvtės 

versiteto "intra-mural" žaidimuo
se. Visos trys komandos pateko į 
' piay-offs", o vyrų komanda net 
laimėjo pirmą vietą. 

. lokslo metų pabaigoje išrinkta 

vaidyba ateinantiems metams. J ą 
sudarys Paulius Majauskas, Aras 
Tamošiūnas, Karen Sarpolytė ir 
Vida Budrytė. Sėkmės! 

Ginta Remeikytė 

populiari, parodą aplankė dauge
lis studentų, profesorių hei miesto 
svečių. Net praeinant pro parodą 
girdėjosi kalbant , kad ši Lietuvos 
meno paroda buvo viena geriau
sių iš galerijoje ligi šiol buvusių. 
Paroda ir ap lamai lietuvių turtin
ga kultūra buvo aprašyta ir "Dai
ly Ulini" universiteto dienraštyje. 

Balandžio 29 d. Romas Saka-
dolskis, a ts tovaudamas "Ameri
kos balsui", atskrido į Cham-
paign Urbaną. Jūr is Germanas 
pristatė Romą susirinkusiems, o 
jis paaiškino apie radijo translia
cijas į visą platųjį pasaulį ir savo 
darbą. Susidomėję klausytojai tu
rėjo progos kelti klausimų, pasi
rinkti brošiūrų ir su prelegentu in-
formaliai pasikalbėti. 

Prieš baigiant šiuos 1981-82 
mokslo metus, buvo piknikas ir 
mokslo metų užbaigimo bei atsis
veikinimo balius Atsisveikinome 
su draugais, kūne baigė mokslus. 
Baliuje grojo paskutinį kartą pil
nas "Baltic Blues Band". Muzi
kantai turėjo progos paskut.nius 
dvejus metus "University of Illi
nois" studentams pasirodyti Šį
met keli jų jau gavo diplomus ir 
jau nebegrįš į Champaign — Ur
baną. 

Mokslo metų pabaigos ba'iuje 
susirinko labai daug lietuviško ir 
latviško jaunimo. Pasimainėme 
adresais ir palinkėjome vien: ki
tiems laimingos vasaros. 

Neris Puiiūtė 

Š i a u r i e t ė P i e t ų Amerikoje 
(Tęsinys iš gegužės 15 dienos 
"Akademinių prošvaisčių") 

Su Ramute Kemežaite kalba
si Gin ta Remeikytė. 

Argentinoje mano lanky
mos i metu. visi buvo išvažia
vę atostogų. Su Argentinos 
j a u n i m u mažiau susipažinau. 
Su va ldybos nariais pasikalbė
j o m išsamiau. Trys argen-
t iniečiai jaunuoliai buvo atva
ž iavę į stovyklą Brazilijoje, 
bet , deja, iš jų tik vienas mo
kėjo truputį lietuviškai. Jie tu
ri šeštadieninę mokyklą Ar
gentinoje, bet, kai pradeda 
mokyt is , pritrūksta visokių 
knygų.Trūks ta ir mokytojų, 
kur ie metodiškai mokėtų mo
kyt i lietuvių kalbos. Žinoma, 
rr.es gal galėtume ras t i jau-

i, kur is važiuotų ten gal 
t r i s a r keturis mėnesius dirbti 
su j aun imu pamainomis per 
t r i s k raš tus ar bent į vieną 
kraštą , ir mokytų ten lietuvių 
kalbos . Bet reikia taip pat su
pras t i , kad negalima siųsti to
kio, kur is tik lietuviškai ir 
ang l i ška i moka. Tenai reikia 
pamokoje aiškinti daug ką 
i span i ška i . 

— Kalbą išmokti užtrunka ne du 
ar tris mėnesius, bet dvejus, tre
jus, ketverius, penkerius metus. Ar 

M e n o p a r o d a , „Amerikos balsas", 
atsisveikinimas... 'Urbanoje 

Pradėjome antrą pusę semestro 
Champaign — Urbanoje su savai-
Ite pavasario atostogų. Grupė Bal
tų klubo narių kartu važiavo į 
Daytona Beach, Floridą. Iš Flori
dos parsivežė goros nuotaikos 
įspūdžių, nuotrauKų bei įdegusius 
veidus ir daugybę greipfrutų. Gai
la, bet reikėjo sugrįžti prie knygų 
: '.imkių egzaminų. 

Lietuvių studentų veikla smar- *d$- Atidarymo proga p. 2ilevičie-
kiai tęsėsi po pavasario atostogų 
Floridoje. Baltų klubo susirinki
mai buvo kas antrą penktadienį. 
Kalbėjome apie būsimą veiklą. 

Balandžio 19 d. buvo Lietuvos 
meno parodos atidarymas "Ulini 
Union" galerijoje. Laima Sidrytė 
Baltų klubo vardu pakvietė p. 2ile-
vičienę iš Chicagos suruošti paro-

Urbanos Baltų klubo piknike. 18 kairės į dešinę: Pauls McDowlas, Neris 
Pupiutė, Daina Titenytė, Andrejs Kirstens, Juris Germanas, Ingrida 
Vitrungs ir Rytas Kleiza. Nuotrauka Laimos Sidrytės 

nė rodė nemažą kiekį skaidrių iš 
Lietuvos. Daugelis skaidrių vaiz
davo šių dienų meną, ypačiai me
džio skulptūras. P. Zilevičienė 
pasakojo apie tenykščius dailinin
kus ir aplamai supažindino klau
sytojus su dabartine Lietuva. J i 
leido susirinkusiems patiems in
terpretuoti individualaus meno 
reikšmę, nes sakė, kad menas kiek
vieno akyse skirtingas. 

Galerijoje buvo iškabinti pa
veikslai, neseniai atvežti iš Lietu
vos. Taip pat buvo apsčiai darbų 
Vilniaus universiteto jubiliejaus 
tema. Buvo iškabinti ir kelių meni
ninkų tos ar kitos temos ciklai. 
Lietuviškas simbolizmas visiems 
buvo akivaizdus spalvose ir te
mose. 

Parodoje po stiklu ant juostų ir 
kaimuose išaustų staltiesių gulėjo 
įvairūs gintariniai karoliai ir ki
tos grožybės — brangenybes, iš
puoštos gintaru. Taip pat stiklinė
se lentynose buvo išstatyti medžio 
drožiniai ir moderni keramika. 

Paroda buvo atidaryta publikai 
kasdien iki galo mokslo metų. 
Kadangi universiteto galerija yra 

„Baltic Blues Band 
Kirstens, Ju r i s Germanas 

pasirodo l rbanoje. Iš kairės į dešinę: Andrejs 
ireg ir Arnis Sraders. 

yra tikras Argentinos lietuvių jau
nimo pasiryžimas taip ilgai mo
kytis lietuvių kalbos ar tik laiki
nas užsidegimas? 

— Atrodo, kad jei tik būtų su
darytos sąlygos, jie ten mokytųsi. 
Jei mes galėtume jiems bent pra
džioje padėti, pvz. kaip žodžius tar
ti, tada jie gal galėtų toliau patys. 
Bet nėra to asmens, kuris jiems pa
dėtų pradėti, ir tokio jie ieško. Taip 
pat reikėtų pagalvoti, kokios būtų 
galimybės nusiųsti žmogų ten iš 
Šiaurės Amerikos. Bet tai būių 
pasiaukojimas trejų, ketverių me
tų. Reikėtų būti taip ilgai viename 
krašte. O jei viename krašte, kaip 
nutarsi, kuris tas kraštas bus — 
Urugvajus, Brazilija, Argentina, o 
gal net Venezuela ar Kolumbija? 
Be to, kur tas žmogus apsistotų? 
Per tris mėnesius tai galima dar 
judėti iš vienos šeimos pas kitą. 
E r* kas priims trejiems metams? 

A~ negalėtų ten nuvažiavęs susi
rasti, butą? 

— Butas labai sunku surasti. 
Daugelis jaunimo ten gyvena tė
vų namuose. Aplamai Šiaurės 
Amerikoje, kai jaunas žmogus 
mokosi ar turi jau savo profesiją, 
tai gali keliauti į kitus miestus ir 
ten gyventi. Tačiau Pietų Ameri
koje, ypač tėvukai negalėjo su
prasti, kodėl aš viena gyvenu, kaip 
aš galėjau tėvus palikti kitur. Pie
tų Amerikos kultūrai tai nepriim
tina. 

Reikėtų pridėti dar, kad žmo
gus, kuris važiuotų ten mokyti lie
tuvių kalbos, turi gerai mokėti ir 
ispanų kalbą. Jei gyvens kur tris 
mėnesius ar trejus metus, tai jau 
jam bus gyvenimas kitoje visuo
menėje, reikės mokėti ir ispanų 
kalbą, ji bus reikalinga ir lietuvių 
kalbos pamokose. 

O finansai? Kas užmokėtų tam 
žmogui? Tenykštės šeimos ne taip 
gerai ekonomiškai stovi, kad galė
tų sakyti: "Mes tau tiek ir tiek mo
kėsime į valandą''. Taigi tokie 
klausimai pradeda kilti. Reikėtų 
asmeniškai su žmogumi tartis. 

— Ar daug jaunimo ten siekia 
mokslo ir ką studijuoja ? 

— Jaunimas, su kuriuo aš susiti
kau, sakyčiau/studijuoja. Brazili
joje daugumas studijuoja, įsigyja 
profesijas, ypač inžineriją, medi
ciną, odontologiją. Urugvajuje jie 

taip pat stengiasi, bet finansiniai 
jiems jau truputį sunkiau. Kiti ir 
dirba ir mokosi kartu. Bet tada jau 
daugiau eina į biznio administra
ciją ar panašias sritis, mažiau me
tasi į mediciną. Argentinoje dau
giau studijuoja griežtuosius 
mokslus — fiziką, chemiją, bet rei
kia suprasti, kad jiems mokslas 
yra beveik veltui — valdžia rū
pinasi. Tik maždaug 70 dolerių į 
metus turi mokėti. Brazilijoje dau
gumas eina į privačius universite
tus, kur jie turi mokėti jau net ke
lis šimtus į mėnesį. 

— Ar tie universitetai užten
kamai arti prie lietuvių kolonijų, 
kad nereikia jiems išvažiuoti ten 
gyventi? 

— Nėra užtenkamai arti. Brazi
lijoje jaunimas turi keliauti net pu
santros valandos autobusais ir 
traukiniais. Ten nėra tiek daug 
bendrabučių, kad galėtų gyventi 
prie universitetų. Urugvajuje irgi 
nėra bendrabučių, nebent gailes
tingų seselių studentėms yra ligo
ninėje joms kokie nors namai. 
Argentinoje jau yra bendrabučių 
prie universiteto, yra beveik jau 
kaip universitetinis miestas. Ten 
jau galima ieškoti butų ir juose 
apsistoti. 

— Kaip galvoji, ar yra verta 
stengtis išlaikyti lietuviškumą 
Pietų Amerikoje, kur sąmoningų 
lietuvių nėra daug, o pastangų rei
kėtų milžiniškų? 

— Reikėtų turbūt į reikalą žiūrė
ti idealistiškai ir praktiškai. 
Realistiškai kalbant, prieš važiuo
jant į Pietų Ameriką, (reikia pa
lyginti mano nuomones prieš ir 
po) tai galvojau, kad gal man bus 
truputį vargo su kalba, bet nu
važiuosiu ir pažiūrėsiu, ar ten tik 
Jaunimo kongresų vienkartinis 
efektas, ar tam jaunimui lietuviš
kumas iš tikrųjų svarbus, ar jam 
dėl to nei šilta, nei šalta. Tenai nu
važiavus ir pamačius jų gyveni
mo sąlygas, pajutus jų gyvenimą 
šeimose, tai sakyčiau, kad tikrai 
yra verta rūpintis ir stengtis. Bū
tų galima ir daugiau ką siųsti ir 
gal ilgesniam laikui. Prašė, kad ir 
aš grįžčiau pamokyti toliau lietu
vių kalbos. Man, jau dirbant įsi
gytoj profesijoj, būtų sunku tai pa
daryti, sunku būtų viską suderinti. 

(Bus daugiau) 
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Baltų studentu stalas Tarptautiniame festivalyje Urbanoje. Iš kairės i 
dešinę: nieko sau latvaitė, Laima Sidrytė, Daina Titenytė, Neris 
Pupiūtė, Ingrida Vitrungs ir Viktoras Gudas. 

-s Laimos Sidrytės 

-

• 

i 
•3 

I 

S 
v 

Mūsų pokalbininke Ramutė Kemėžaitė prie Santos kurortinio miesto, 
maždaug 30 km j pietų* nuo Sao Paulo, Brazilijoje. 
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DRAUGAS, šeštadienis, birželio mėn. nimas, puikūs spalvingi rū
bai ir puikiai atlikti šokiai 
užbūrė žiūrovus. Už šią gerai 
šokančią ir tvarkingą jaunimo 
grupę didelė padėka tenka 
"Aušros" šokių vadovei ir mo
kytojai Gražinai Ruškevičie-
nei. Ji jau daug metų dirba to
bulindama šokantį jaunimą. 

Nemažai su "Aušra" yra dir
busi ir Laima Antanėlienė, ji ir 
dabar dažnai talkina sambū
rio vadovei. Marytė Starkevi
čiūtė — šokėja ir akordeonis
tė, taip pat daug prisideda prie 
šokėjų paruošimo. "Aušra" yra 
mūsų reprezentacija. Todėl 

visiems priklauso padėka, ku
rie prisideda prie jos gyvastin
gumo ir tobulėjimo. 

J. P. 

STASYS SAKINIS 
Lietuvis dažytojas 

Dažo namus 
B LAUKO IR IŠ VIDAUS 

DARBAS GARANTUOTAS 

Skambint 927-9107 

CLASSIFIED ADS 
I E Š K O D A R B O 

Moteris prižiūrės vyresnio amžiaus 
žmogų arba vaiką. Prašo skambint po 
7 vaL vakaro — teL 471-2406. 

sĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 

| A. ŠAPOKOS redaguota 1 

Į UETUVOS ISTORIJA (IV laida) | 
| gaunama lietuviškuose knygynuose ir Akademinio Skautų E 
1 Sąjūdžio skyriuose. Knyga gražiai įrišta, išleista su 2 spal- E 
3 votomis iliustracijomis ir 3 istoriniais Lietuvos žemėlapiais. S 
E Kaina $17.00. = 

Omahos "Aušra" šoka. Iš k.: Gailutė Reškevičiū-
tė, Vytas Skubicz, Kristina Prišmantaitė, Rimas 

Reškevičius, Petras PultinaviČius ir kt. 
Nuotr . A lg io Pra ič io 

M O Š Ų K O L O N I J O S E 

HELP WANTED — MOTERYS 
M - - • 

Reikalinga moteris namų valymui vie
ną dieną savaitėj. Beverly Hills apyl. 

Skambint (angliškai) 239-3034 

B E A L E 8 1 A I 1 

Galima perimti paskolą už 14%. 
MŪRINIS 4 BUTŲ gerame stovy na
mas. Erdvūs kambariai. Garažas. Ge
ros pajamos. Marąuette Parko apyL 
Skambint po 6 vai. vak. (angliškai) 
tai. 787-4582. 

HELP WAMTED VYBA1 

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 

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI SESTAD. 
ir SEKMAD., birželio 19—20 d. 

nuo 1 iki 5 vaL vakaro. 
3-jų miegamų bungalow. Garažas 

Šoninis įvažiavimas. 
4245 W. 67 St. — TeL 361-3701 

N O B I P I R K T I 

Galima užsisakyti paštu iš leidėjų: 

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS 
3425 West 73rd Street 

Chicago, LL 60629, USA 

Ieškau pirkti iš savininko mūrinį namą 
— Marąuette Parko rajone, į vakarus 
S i nuo Richmond, tarp 65-os ir 72-os 
S f g'?"!- Pageidaujamas 3-jų didelių mie-
— gamų. Aukščiausia kaina $55,000.... 

Skambint Chicagoje — 778-1813 arba 
616—399-9347. 
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OMAHA, NEBR. 

* T * 

M O T I N Ų PAGERBIMAS 

Omahos skautės ir skautai 
gegužės 9 d. suruošė gražų mo-

* tinų pagerbimą, į kurį buvo 
~? kviesti visi lietuviai. 

Rita Kovaitė, Omahos "Ne-
. r ies" tunto tuntininkė, pasvei
kino motinas ir gausiai susi
rinkusius svečius. Prityrusių 

***• skaučių draugininke Marta 
> Šarkienė ir tunto adjutante Ire

n a Lileikienė pravedė poezijos 
ir dainelių programėlę. Pro
gramėlės pravediman buvo 
įtraukta ir dalis svečių. Pa-
skaityta B. Brazdžionio, V. Ši
maičio, J . Aisčio, G. Tulaus-
kaitės, P. Vaičiūno, G. Inčiūros 
ir kitų poetų motinai skirtų ei-

, lėraščių. Padainuota dainelių, 
o pabaigai sugiedota "Marija, 
Marija". Visi susirinkusieji bu-

;"""vt) pakviesti vaišintis skaučių 
paruoštais kepsniais ir kava. 

T A U T Y B I Ų FESTIVALIS 
-

Jau keletas metų Omahoje 
vyksta tautybių festivaliai, ku
rie sutraukia tūkstantines mi
nias žmonių. Festivaliuose da
lyvauja ir lietuviai. Praeitais 
metais lietuvių tautodailės pa
rodėlė laimėjo pirmą vietą. O 

' tautinių šokių grupė "Aušra" 
puikiai šokusi tautinius šo
kius, susilaukė tūkstantinės 
minios įvertinimo. 

Š. m. birželio 5 — 6 d. Civ. 
Auditorijoje, tautybių festiva
lyje lietuviai vėl kultūringai at
stovavo savo tautą. Šių metų 
tautodailės kampelis buvo sie-

. j amas su Omahos lietuvių Šv. 
Antano parapijos 75-kių metų 

- sukaktimi. Lietuviams skirtos 
; vietos sieną dengė dalis Euro

pos žemėlapio su Lietuva ir ki
tomis Baltijos valstybėmis. 
Nuo Lietuvos tautinių spalvų 
juostelė vedė į Šiaurės Ameri
kos žemyną, į Nebraskos vals-

- tiją ir sustojo prie Šv. Antano 
parapijos bažnyčios Omahoje. 

: Žemėlapius vykusiai nupiešė 
stud. M. Matz. Šių metų nedi
delis lietuviškas kampelis pa
sižymėjo skoningu tautodai-

DOUGLAS ROOF1NG COMPANY 
Expert Re-Roofing. Built up asphalt, 
Shingles. Tar & Gravel. Complete 
Tear-offs. Chicago and Suburbs. 

TEL. 925-8440 

lės, g in taro ir audinių 
išdėstymu. Kampelio įruoši-
mui naudotasi Danos Sulskie-
nės mintimis. Viktoras Dai-
nauskas, veiklus parapijos 
komiteto narys, lankytojams 
dalino gerai paruoštą infor
macinę literatūrą apie Lietu
vos valstybės šimtametinę is
toriją, jos nepriklausomybės 
laikotarpį ir dabartinę lietu
vius naikinančią rusų okupa
ciją. Nurodoma, kad 19-tame 
šimtmetyje Omahoje apsigy
venę lietuviai čia įkūrė savo 
parapiją ir pastatė bažnyčią. 
Informacinę medžiagą paruo
šė D. Sulskienė. 

Prie lietuviško kampelio la
bai gerai derinasi tikros stak
lės, kuriose P. Adamonienė au
dė ir lankytojams rodė mūsų 

NAMŲ DA2YMAS 
I i LAUKO IR VIDAUS 

Prieinama kaina 
Skambinkite PETRUI 

TELEF. — 8 4 7 - 1 8 8 8 
" ^ ^ — - ~ — - ' - — - " ^ Ę —- - Į - , - Į'Į ~ | - | * — ~ |-| ~ | ~ | " " 

P4CKAGE ETPRESS AOESCY 
MARMA NORETJUENfi 

SIUNTINIAI f LIETUV4 — 

gražiuosius liaudies meno raš
tus. 

Prie tortų ir kitų skanumy
nų stalo darbavosi mūsų skau
tės. Lankytojus viliojo skanu
mynai ir gražiais tautiniais 
rūbais pasipuošusios mergai
tės, bei jaunos moterys. 

Didelis lietuvių draugas, 
festivalio komiteto atstovas J. 
Matz, jo žmona Irena ir Dana 
Sulskienė įruošė lietuvišką so
delį, kuriame buvo ir graži pa
vėsinė, apsodinta žaliais ber
želiais. Pavėsinės stulpai ir 
sodelio "tvoros" buvo papuoš
tos lietuviškais ornamentais. 

Šių metų festivalyje mūsų 
"Aušros" šokėjai susilaukė di
džiausių ovacijų. Gražus jau-

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

# 9 7 . 0 0 
G i c a r o j e 

(15/30/10/UM) 

6529 So. Kedzae Avenue 
I. BACEVIČIUS — 778-2233 

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA 

Veda KAZĖ BRAZD2IONYTĖ 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 

8:30—9:00 v. vakaro. Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

St. Petersburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 vai. 
p.p. iš WTIS stoties 1110 banga. 

Adresas: 2646 West 71st Street — Chicago, IL 
60629. Telefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035. 

1982 M. EKSKURSIJOS I LIETUVA 
ii Bostono/New Yorko 

MASKVA / VILNIUS 

liepos 3 $1185.00 
liepos 19 $1135.00 
rugpiOiSo 4 $1135.00 
rugpiūcio 18 su Ryga) .. $1350.00 
rugsėjo 6 $1171J00 

rugsėjo 15 $1045.00 
rugsėjo 27 1 - $1082.00 
spalio 6 $995.00. 
Gruodžio 27 $995.00 

Prie Siu. grupių galima jungus iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, 
su papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai. MEMBER 

La.ba.1 pageidaujamos greroa rOsiea 
prekto. H a l t M 1* Europos Bandelių. 
saos w. etth st.. ctiioago, m. eosat 

TELEF. S25-37S? 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 
IR PAGERINIMUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
Skambint po 0-oa vaL vakaro 

TEL, — 847-7504 

E L E K T R O S 
-VEDIMA- _ PATAISYMAI 

Turiu Chicago- mte.to leidimą,. 
Dirbu ir uitnietty. Dirbu rreitai. ga
rantuotai u- a^žininral. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTT6 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną DečkJ 
Tai. 5854824 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

4 , 

EXF*ERT RE-UPHOL8TERING 
Ali work guaranteed at 

reaa. pncea-
Draperiea mada to order 

Call for fre* eatunat* 
331-3234 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į: iJr -

TRANS-ATLANT1C TRAVEL SERVICE, INC. 
303 W. Broad-vay, P.O. Box 116, S. Boston. Mass. 02127, TeL (617) 268-8764 

įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2I0NAS 
Prices are based on doufole occupancy and are subject to changes. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

LiNTJOMDJ AMA. — I t » B E N T 

UNION PEER, MICHIGAN — savai
tėms ar mėnesiams išnuom. butas: 5 
kamb. (4 miegami ir virtuvė) ir 3 
kamb. (2 miegami ir virtuvė). Chica-
goj skambint tel. 312—737-2847. 

LEMONTE — 4 butų po 5 kamb 
MŪR. NAMAS. Butai atskirai apšildo
mi. 2 maš. garažas. % akro sklypas. 

Skambint savininkui teL 257-7406 

ISNUOM. 5 KAMBARIŲ BUTAS 
2-me aukšte nuo liepos 1 d. Pesinin-
kams. Marąuette Parke. Skambint — 
778-0676. 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
prie vienuolyno, pirmam aukšte. 

Tel. — 434-8852 

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

DA2AU IR DEKORUOJU 
KAMBARIUS 

Taip pat i i lauko dažymas 
ir pataisymas. 

Skambint po 4 vai. popiet 
TEL. — 597-3643 

> > • * • • « » • • • » « » « « « » » • » • » • » » » . . 

iiiinniiniiii!iiiiiiM!iiiMMinifiii()iitn»:;< 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
i i l i l l l i i i l l i i i i i i imi l l i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i iui l i 

ARTI 66-os IR RICHMOND 
Pageidaujant savininkas finansuos. 

Virš 2000 kv. p., 4 miegamų "ranch" 
namas. Salionas, valgomasis. Kombi
nuota virtuve - "dinette" - šeimos 
kamb. Didelis patio. Daug priedų. 
Pcainuota skubiam pardavimui. 

TEL. — 7700327 

ninniiHinimnnniJHiimttnHiiitiiiiinn 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedsde Ave. — 778-2231 
iiiiiininiuwuwiniiniiiiiimmiiiuuHiiMt 
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. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

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

SUNNY IflLLS, FLORIDA 
Prie lietuviško ežero parduodamas pa
ruoštas statybai sklypas, skersai mau
dymosi pliažo. Aukšta vieta — viena 
iŠ gražiausių. Skambint vakarais — 
414—248-1838. 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 

j kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdramda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telsf. — WA 5-8063 

ATTENTION — Parents and 
Grandparents! 

Give y our graduate a gift h e or s h e 
w i l l l o n g remember and cher i sh 

A TRIP TO THE WORLD FAIR 
For de ta i l s c o n s u l t any o f the 
Travel A g e n c i e s l isted here . 

Master Plumbing 
Booded, Insured 

llllllllimilllllllllllllfllllllilllllliuilllisil! 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transbojama iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7139 So. Mspiewood Av«.. 
Chicago, IL 90629 
Tsi. — 778-1S43 

!IIIIIIIIHIIIIIIIIIUillllllilllllW«tfUIIIHIIIil 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
N19 So. Pulaski Rd.. Chicago 

— 581-4111 

POLON TRAVEL BUREAU 
5012 S. Pulaski, 

Chicago, 111.00029 
581-4433 

Bus Toure to World Fair 
Hotel Reservations 

World-Wide Travel Service 

AMBER TRAVEL SERVICE 
11746 Southwest Hwy. 

Palos Hts., IU. 60463 
448-7420, 786-0393 

We specialize in cruises to Mexico & the 
Caribbean. Complete travel service. 
Never a service charge. 

" 

' 

* • * 

-

COMPLETE LINE 
OF UPHOLSTERING 

Ali work guaranteed. Custom Mada 
Couches & Draperiea 

New Lampa Faat aervica. 
A m e Mfg. * Upholatertng 

873-0800 

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius 
Lietnvių Enciklopedija 36 tomai $388.00 
Encyclopedia Lituanica 6 tomai $125.00 
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai $32.80 
Iš mano atsiminimi- — Petras Klimas $13 .25 

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

Telef. dieną (617) 268-7730, vakaraus (617) 282-2759. 

WIDE WORLD TRAVEL 
9723 S. Western 

Chicago, IU. 00643 
233-1103 

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

Matasczcak (Msteo) Travel 
6736 W. Belmont 283-4611 

6350 N. Milwaukee 763-4406 
Chicago, IU, 

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

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

Serving Your Travel 
Neėda for 62 Yeare 

Adventuraa Travel Service 
8926 S. Loomis, Chicago, IU. 60620. 
446-0619. Greyhound Bus Tours. 
Includes Transportation. Motei & 
Tiekėte. 5-28 to 5-31 $169.00, 7-2 to 7-5 
$169.00,9-9 to 9-14 $249.00. 

EMMY TRAVEL INC 
8700 W. Dempster 

Des Plalnes, DL 00016 TeL 824-3714 
Complete Travel Service any-vhere in 
the world. No charge for our service. 
Air — Amtrak — Ship — Tours 

SEBOK TRAVEL SERVICE 
661 W. Diversey, 

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

Specialize in Eastern Europe 
AIR • RAIL - SHIP 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštas 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, UI. 60632, teL 927-5980 

COSMAT TRAVEL BUREAU 
3601 W. Belmont, 

Chicago, IU. 60618 
Tel . 4 6 3 - 0 2 2 3 

Totai Travel Service 
Air - Rail • Ship - Bua 

No Service Charge 

SEGHETTI TRAVEL 
2451 S. Oakley Avenue 

Chicago, IL 60608 
TeL 927-3278 

CRUISES and TOURS 
Air — Land — Sea 

iNlll l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lIIIll l l i i i i i i i i i 

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

NOTA R Y PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ lakvieUmai, pildomi 
PIIJETYBES PRAŠYMAI Ir 

•cttokie blankai. 
iiimniinimnniiniiiiiniimmiHiiiiiiiin 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S0. PULASKI 
Tel. — 767-0600 

56-ta ir PULASKI — 3 miegamų arba 
tinka giminingom šeimom. Medinis 
namas. 2V% vonios. Centrinis šildy
mas. $37,500. 
65-ta ir LAWNDALE. 3 miegamų mūr. 
bungalo. Pilnas rūsys. 2 maš. gara
žas. $58,900. 
77-ta ir ALBANY — 3-jų miegamų 
mūr. rezidencija. Įrengtas rūsys. 2-jų 
maš. garažas. Galima gauti paskolą 
per VA arba FHA administracijas. 
$63,900. 
54-ta ir MAPLEWOOD — 3-jų butų 
liuksusinis 13 metų senumo mūr. na
mas. Savininkas sutinka finansuoti. 
Tik $79,000. 
40-ta ir ROCKWELL — 3-jų butų me-

I dinis namas. Garažas. Geras susisie
kimas Archer Ave. su miestu. $39,000. 
65-ta ir SACRAMENTO — 2-jų butų 
mūro pastatas. Butai po 3 miegamus. 
Pilnas rūsys. 2 maš. garažas. $65,900. 
59-ta ir MOZART — 8 butų mūro pas
tatas. 14 metų senumo. Geras investa-

imas. Galima perimti seną paskolą. 
Kaina 6 kartai metinių pajamų. 
Skambint — 

BUDRAIČIUI 
TeL. 767-0600 

SENIOR CmZENS 

FUU. GRAPHIC SERVICE 

Pajc fpesetiing 
-FKOM THE OftlGINAL AKTWORK 

TO THE FINAL PRINTIMO-
* u * m t * i -OHMS • I I I U K H 
CARO* » AHHOUMC«M«TS 
nucį U»T» • iavr-ATiONS 

C*T*lOO« • K 5 « T f • » 

C U C U U M • » T » T 1 0 « » « » 

C M 737 6 4 4 6 

C - . - . - - . - » - . - -

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

TeL 77S-M26 
5569 W. 95th SL, Oak Uwn, In. 

Prescriptions filled. 
Frames repaired 

AUTO REPAIR SERVICE 

D A D AUTOMOTIVE 
Complete Auto Reptir Service 

Tune-up, Brakes, Transmission Work, 
Exhaust System, Batterles/ElectricaL 

TeL 737-4176 — 2641 W. Tlat SL 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Elizabeth, N. J. 

DR. STASIO PETRAUSKO 
MIRTIES METINĖS 

Sių metu birželio 21 sueina 
vieneri metai, kai sunkios ir ilgos 
ligos išvargintas iš šio pasaulio 
buvo pašauktas gydytojas Stasys 
Petrauskas. Kaip gydytojas, jis 
Elizabetho ir apylinkių lietuviu 
sveikata rūpinosi apie 30 metu. i 
Ilgų metų praktika jam kuone vi
suomet padėdavo nustatyti ligos 
diagnozę. Atsiradus abejonei, jis 
nedvejodomas savo pacientus 
pasiųsdavo pas atskirų sričių spe
cialistus- Dirbo daug ir buvo pa
reigingas. Gobšumui jis būdavo 
priešingas ir vargan patekusį 
žmogų gydydavo veltui. 

Kilęs iš gausios šeimos, augo 
jis Lietuvos kaime ir gana gerai 

telefonai ir keisis laiškai su pras 
mingu pašto ženklu "Love". 
Artimo meilės ženklais papuošti 
visi keliai ir miškų takai. 

Ona Pulkauninkienė, pralei
dusi žiemą Los Angeles, sugrįžo, 
ir vėl pradėjo judėti Balfo ratai. 
Planuojami rudens darbai, o da
bar ji kreipiasi į plačios apylinkės 
lietuvius, valant savo namų rū
bines, paaukoti drabužius Balfui-
Prašom skambinti tel. 872 — 
3384 — arba 872 — 0214. Ėjusi 
dviejų organizacijų vadovaujan
čias pareigas, pasitraukė iš Lie
tuvos dukterŲ draugijos seniūnės 
pareigų, pasilikdama Balfo sky
riaus pirmininke. 

Ella ir Valerijonas Radžiai ne
seniai grįžo iš antros kelionės, kur 
aplankė St. East Louis gyvenan-

Stankūnai yra aktyvūs visų trijų 
organizacijų nariai. 

Lietuvos dukterų draugijos Be-
verly Shores seniūnija turėjo me
tinį susirinkimą, kurį savo na
muose globojo Liucija Lazauskie
nė — Lukienė. Susirinkimą pra
vedė seniūnė Ona pulkaunin
kienė. Dalyvavo daug narių. Se
niūne išrinko Haliną Žitkienę, 
jos pavaduotoja Antaniną Da
gienę. Į draugiją įstojo nauja na
rė, gailestingoji sesuo. 

Kl. Koresp. 

lietuviu klubo kuopai, lankosi 
renginiuose. 

Columbus, Ohio 
"LIETUVIŠKI" 

SLAVŲ PAPROČIAI 

ki patiekalai yra savo kilmę gavę DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. birželio mėn. 19 d. 
iš slavų tautų. Pabaigoje straips- i 
nio Šilbajoris rekomenduoja 
"Russian. Tea Room" New Yorke 
kaip geriausią restoraną tikru sla- j 
vų maistu pasigardžiuoti. Galima 
suprasti, kad dėstant slavistiką 11 

i r 
„ 1 

Garctner, Mass. 
MŪSŲ MIRUSIEJI 

— Julia Sargotaitė - Kulvietie
nė mirė gegužes mėn. sulaukusi 
88 metus amžiaus. Buvo gimusi; ni?"ette" 
Juostininkų kaime, Raguvos pa-1 

rap., Panevėžio apskr. Nuliūdime 
liko duktė Nellie Wišniauskas, 
sūnus Petras, Antanas ir Jonas j 

sesuo I 

Š. m. gegužės 26 d. dienraštis! t a m t i k r o s identifikacijos su Ru- ! 

"The Columbus Dispatch" savo si>a y r a s u n k u >*"*&• T a c i a u 

milijonui skaitytojų davė visą pus t u v i a i okupuotoje Lietuvoje ir, 
lapį aprašymui lietuvių — slavų, laisvame pasaulyje buvo ir yra 
tradicijų dr. Frank Šilbajorio ir jo ! P«ešingi tokiai identifikacijai, i 
žmonos Mildos namuose. Pagal k u r i i r mokshskai nėra pagrista-
Šilbajorius visi slavai mėgsta į 
"borscht" ir "gefillte fish". Lietu- \ 

-• 

čius artimus bičiulius Mėtą 
, , . . , ... . Kristupą Kikučius, veiklius maž-JKf,; afi metu amžiaus ir*; 

suprasdavo be, a.,ausdavo eita*. £ £ £ S u j a U a p l a n k ė Hot ' s i L , ™ B a l . X i S 
Springs, kur 'susitiko daug drau
gų. Ella Radienė, veikli Dunes 
moterų federacijos narė, buvusi 
skyriaus pirmininkė, jau antrą 
kartą buvo pakviesta vadovauti ir 
pravesti Indianos valstijos Mote
rų federacijos seimo atidarymą. 

j Jos jautri kalba, kaip "adoptuotos 

žmogų. Nei puikybės, nei išdidu
mo jis nepraktikuodavo, kas daž-1 
nai pasitaiko praturtėjusiųjų tar
pe. Gyvendamas Elizabethe kuo- j 
ne visuomet dalyvaudavo lietu- į 
vių renginiuose ir mielai parem- j 
davo tautišką veiklą. Išaugino ir J 
išmokslino šiame krašte jis dukrą 

— Gegužės 28 d. brutaliai bu
vo nužudyta Ona Visockytė -
Storm. Buvo gimusi Athole, bet 

va, būdama Sovietų S-gos dalimi, 
turi panašius sovietinius papro
čius, ir lietuviai, kaip ir visi rusai, 
mėgstą "zakust" ir vodką prieš
piečiams, o po to jie valgo ukrai-
nietiškus barščius ir rusišką "vi-

pietums. Po to pagal 
Mildą Šilbajorienę mėgstama val
gyti virtinius, prie kurių rusai 
naudoja actą, o lietuviškoje ver
sijoje yra pridedamas lydytas 
sviestas. Tipiški pietūs yra užbai-1 
giami dezertu, kuris yra rusiškai | 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
PATIKSLINIMAS 

Lietuvos šaulių S-gos Trem
tyje Spaudos ir Informacijos 
tarnyba praneša, kad lietuvių 
spaudoje paskelbtoje š. m. ko
vo 27-28 d. įvykusio sąjungos 
dalinių atstovų suvažiavimo re
zoliucijoje per neapsižiūrėjimą 
praleista ir nepaminėta Lietuvių 
Bendruomenė. 

Patikslinama, kad Lietuvos 

Laimą ir sunūs Romą ir Ginta-Į arnerikietės", mylinčios šį kraštą, 
rą. Ilgėjosi jis Lietuvos ir savo b u v o p a i y d ė t a daugelio dalyvių 
artimųjų. Su sūnumi Romu jis j a š a r o r n i s . A p i e t a i raše amerikie

čių spauda. 

vadinamas "kisiel" o lietuviškai | Šaulių Sąjunga Tremtyje remia 
"kisielius". Čia duodame sant- j bei siekia bendradarbiavimo ne 
rauką straipsnio, panaudodami j tik su rezoliucijoje paminėtomis, 

daugelį metų "gyveno Gardnery-j keletą charakteringų teigimų, bet bet ir su lietuvių Bendruomene 
kur vertėsi prekyba. Žudikas,' iš tikrųjų jų ten buvo daugiau. Pa-' bei kitomis, Lietuvai laisvės sie-;e 

jos krautuvės * pusininkas, patsU a l tą staripsnį susidaro įspūdis,; kiančiomis, organizacijomis, 
pasidavė policijai. Ši žmogžudys- Į k a ^ l'a" ° e tik Lietuva yra tapusi į LšST Spaudos ir Informacijos 

rusiška, bet net ir mūsų lietuvis-1 Dalis 

-

aplankė savo gimtinę ir visą gi
minę. Grįžęs pasakojo sutikęs 
nemaZai mokslo draugų, ir ta 
kelionė buvusi kupina jautrių 
sentimentų. Dėl savo paprastu
mo ir nuoširdumo dr. Stasys Pet
rauskas buvo tapęs labai mėgia
mas visų žmonių gydytoju. 

Užbaigęs savo žemiškąją kelio
nę Stasys Petrauskas ilsisi šalia 
savo pirmosios žmonos Onos 
Bulotaitės-Petrauskienės šv. Ger
trūdos kapinėse, Golonia, New 
Jersey. Už jo sielą velionio ant
roji žmona pianistė Julija Ra-
jauskaitė - Petrauskienė užprašė 
Mišias, kurios bus laikomos bir
želio 23 dieną, 9 valandą ryto 
Šv. Petro ir Pauliaus lietuvių 
bažnyčioje, Elizabeth, New Jer
sey. Ji kviečia visus, kas gali, da
lyvauti šv. Mišiose. 

j . veblaitis 

Beverly Shores, IncL 
ATOSTOGŲ IŠSISKIRSTANT 

Po gražių ir darbingų žiemos 
ir pavasario mėnesių visuomeni
nė veikla sulėtės, išsiskirstant va
saros atostogoms. Lietuvių klubas 
neturės mėnesinių susirinkimų 
liepos ir rugpiūčio mėnesiais. 
Darnioje lietuviškoje veikloje, vi
siems dalinantis darbu bei parei
gomis, kur išpuoliams nėra vie
tos, ir atostogų metas būna pras
mingas. Ryšiai su Chicaga, su 
lietuviška veikla niekados nenu
truks. Skubės mašinos, skambės 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
iiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimmmmmii 

Spalio 16 d. gražioje, prie eže 
ro kranto Red Lantern Inn salė- į d e c k u priklauso 
je vyks tradicinis Lietuvių klubo 
rengiamas rudens spalvų balius. 
Programą atliks arabų stiliaus šo
kėjos. ČikagieČiai jau pradėjo už
sisakyti stalus. 

Gražinos ir Jono Stankūnų ve
damas restoranas, kurį lanko lie
tuviai, didinamas ir netrukus bus 
naujo pastato atidarymas. Lie
tuviai čia rengia susirinkimus, o 
jaukiame sodelyje — gegužines. 

tė sukrėtė Gardnerio ir apylinkių 
gyventojus. Velionė birželio mė
nesį ruošėsi vestuvėms. Nuliūdi
me liko sužadėtinis, dvi dukterys, 
sūnus, šešios seserys ir trys bro
liai. Sesuo Paulina su vyru Ra-

Lietuvos vyčių 

LEMONTE 
YPATINGAI GEROJ VIETOJ ANT 

127th STREET PARDUODAMA 
10 akrų geros žemes. Ant vieno akro 

K & S PHARMACY INC. 
A Rexall Store 

We honor all ins. & welfare plans. 
Free Neighborhood delivery service 

TeL — 476-8008 
2601 W. 59th St., Chicago, IL 60629 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1.000 

Chrysler LeBaron N/tedalliorv 
^ _ Z-dr. Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOUTH • K CARS 
"U WILL LIKS US" 

4030 Archtr — VI 7-1518 

yra 3 namai — 2 namai su 2 voniom, 
moderniom virtuvėm ir panašiai. 2 di
deli ir gražiai užlaikyti sodai. Sav. 
gyvena Arizonoje ir viskas yra išnuo
mota. Maždaug apie $12,000 pajamų 
per metus. Dėl sveikatos sumetimų 
sav. turi parduoti ir už viską prašo 
tik $165,000.00. Įmokėti būtų galima 
$40,000. Sav. pats duos paskolą. Atei
tyje, 9 akrus pavertus sklypais gali
ma padaryti tikrai gražų pelną. 

Kreiptis į exclusive brokerį 

Mr. Zigmas - 737-2646 

COMPLETE AUTO REPATRS 
Air Conditioning, Brakes Tune-ups, 

Transmissions 
M & H AUTO CRAFT 

3120 S. Austin, Cicero, IL 60650 
TeL 656-3333 

EAGLE 
ROOFLNG OONTRACTORS 
EUROPEAN CRAFTSMANSHIP 

AMERICAN PRODUCTS 
Shinglea — 90 lb. roll 

Tar & Gravel —i Hot AsphaJt 
Siding — Guttera — Downspooits 

Commercial, Reaidentlal, Industrial 
F*ee Estimate — TeL 276-5436 

VA L O M E 
KĖLIMUS EB BALDUS 
Plauname ir vaiknojame 

vUų rOflų grindis. 
BUBNYS 

Tel — RE 7-5168 

10% — 10% — S0<* plgtan mokeaH 
ai apdraudė ano ugnie* ir antoroo-
bOlo 

i . 

F R A N K Z A P O L I S 
S208V2 Wwt 95th Street 

Telef. G A 4-8654 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiimiiimmiiiimi 
Jvairiy prekių pasirinkimas nebrangiai 

ii mūsų sandelio 
COSMOS PARCELS EXPBES8 

1501 W. «9th S t , Chicago, IL «0«29 

SIUNTINIAI 1 LIETUY* 
TeL - 925-2787 

Vytautas Vtlantinas 
uiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiuiuuiiiiUiuuuiiuiniii 

JUNE IS ADOPT A CAT MONTH 
S E E T H E FINE 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 

DEE-JAY'S 
P E T SHOP 

8250 S. Kedzie 
Chicago, 111. 60652 

925-1616 
Specializing in all Animals 

Fashions-Furnishings-Accessories 

SUBURBAN ANIMAL 
HOSPITAL 

Dr. B. K. Latoza 
10929 Cicero 

Oak Lawn, 111. 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. 

CRAV/FORD 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 
Dog & Cat Supplies 

1113 Mt. Prospect Piaza 
Mt. Prospect, 111. 
392-3064 

CHICAGO PET BOUTIQUE 
6058 S. Pulaski. 

Chicago, 111. 60629 
585-2698 

Kittens $10.00. Puppies S2S.00 
Parakeeta $10.99 

omplete pet supplies. Open 7 days 

PADĖKA 
A. f A. JUOZAS ŽEMAITIS 

Mirė gegužės 16 d.; 1982 m. Palaidotas gegužės 19 d. 
Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už mal
das koplyčioje, šv. Mišių atlaikymą ir palydėjimą į ka
pines. 

Dėkojame visiems lankiusiems koplyčioje, dalyvavu
siems pamaldose ir palydėjusiems į kapines. 

Dėkojame grabnešiams. Dėkojame už pareikštą už
uojautą, aukas šv. Mišioms ir gėles. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui 
ir štabui už rūpestingą patarnavimą, 

DUKTĖ IRENA IR SŪNUS ALGIS 
SU ŠEIMOMIS 

SŪNUI 

A. f A. JONUI NAVARDAUSKUI 
tragiškai mirus, 

klubo narį tėvą ALEKSA NAVARDAUSKA su 
ŠEIMA ir kitus GIMINES užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

EAST CHICAGOS MEDŽIOTOJŲ ir 
MEŠKERIOTOJŲ KLUBO VALDYBA ir NARIAI 

NATIONAL FOOT HEALTH MONTH 
A Salu te to t h a t s egmen t of the 
Medical P rofess ion t h a t keeps 

Ch icago on its feet! 

Dr . S e y m o u r Kess le r 
Diplomat. American Board of Ambulatory Foot Surgery. 

Surgical & Orthopedic Podiatrists Ltd. 
Podiatry Medical Center Sunnyside Medical Center 
4051 W. 63rd St. 4627 N. Pulaski 
Chicago, II. 60629 Chicago, IL 60630 
284-6400 583-5330 

DR. HENRY SPUNAR 
Diseases & surgery 

of the foot 
6 7 8 0 Northwest Hwy. 

Chicago, 111.60631 
763-4788 

DR. IRVING PIKSCHER 
D.P.M. 

Board certified by 
American board of 
Podiatric surgery 

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

the foot & ankle 
6820 S. Pulaski 

Chicago, 111. 60629 
284-2772 

Beverly Foot Hmic 
DR. R. A. ANTHONY 

DR. J . F . GRADY 
Family Podiatry 

10400 S. Weatern 
Chicago, 111. 60643 

239-8660. 
DR. MICHAEL HR1LJAC 

Family Podiatry 
25 E. Washington 

236-0680 
6725 Stan ley . Berwyn 

788-5232 
Hours by. 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. 60660 

275-0101 
Family Podiatry 

Houre by Appointment • 

A. A. 

SOFIJA PIEŽAITĖ - GORNEY 
Gyveno New Kensington, Pennsylvania. 
Anksčiau gyv. Chicagoje, kur ir gimė. 

Mirė po širdies priepuolio 1982 m. birželio 17 d., sulaukusi 
75 m. amžiaus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 3 broliai: Stasys, Pranas su 
žmona Marijona ir Benediktas, sūnėnai ir dukterėčios. 

Velionė buvo našlė. Buvo veikli narė pensininkų organiza
cijose bei parapijų draugijose ir C.C.D. mokytoja. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, 2 vai. popiet Churchfield 
koplyčioje, New Kensington, Penn. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 21 d. iš koplyčios 
10:30 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Juozapo bažnyčią, New Kensing-
tone, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Švč. Marijos kapines, N'ew Kensingtone. 

Dėl daugiau informacijų kreiptis į Thomas Piežą, 248 Reed 
St., Lower Burrell, Penn. 15068. Tel. 412—337-3858. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šiose laidotuvėse ir prašo
me maldų. 

Nuliūdę: BROLIAI, SŪNĖNAI, DUKTERĖČIOS ir GIMINES. 

Lietuvos sporto pažibai 
A. 4. A, 

VLADUI DZINDZILIAUSKUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučia jo seserį 
Jazbutiene ir kartu liūdi 
Buv. Kauno L.F.L.S. Kipro ir Tauro Sportininkai 

STASYS PET0KAS * 
LEONARDAS SURKEVIČIUS 
JURGIS GRIGALAUSKAS 

MŪSŲ mieluosius 
DANUTĘ ir JONĄ GIERŠTIKUS, 

jų šeimą, nuoširdžiai užjaučiame tėvui, uoš
viui ir seneliui iškeliavus į amžinas dausas. 

DANUTĖ IR WALLY BALCHAS 
Cerritos, Califomia 

E U O E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D ' 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fomia Avenuę 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47«>-2345 
AIKŠTĖ u fOMOBILIAMSSTATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SUNOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpabUc 7-1213 
11028 Soatinrest Highwaj, Palos HUls, IIL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALJFORMA AVE. Tel. LAfayette $-5572 

POVILAS J. RIDIKAS 
SJ54 SO. HALSTED STRTET TeL, TArds 7 - l t l l 

VASAITIS - BUTKUS 
1448 SO. 5«tfc AVE., a C E E O , ILL, TeL OI^r«pie 2-100S 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. birželio mėn. 19 d, X Kun. Alfonsas Savickas iš 
~ — — — — — — ^ — ^ — — . Vokietijos bus Jaunųjų ateiti-

X Emilija Sakadotskienė, j ninku sąjungos vasaros stovy-
"Draugo" redaktorė, su savo J kloję kapelionas. Stovykla vyk-
vyru Komu Sakadolskiu, Ame- Į sta liepos 4-18 dienomis Daina 

išvyko 

X "Draugo" parengimų komi
sijos pasitarimas gegužines rei
kalu bus birželio 30 d. 7 vai. vak. 
trečiadienį, o ne birželio 23 d., 
kaip anksčiau buvo susitarta ir 
paskelbta. Kviečiame visus da
lyvauti. 

X A. a. Sofija Piežaitė - Gor-
ney, žurn. Stasio Piežos sesuo, 
gimusi ir anksčiau gyvenusi Chi-
cagoje, birželio 17 d. mirė nuo 
širdies smūgio New Kensing-

rikos Balso pareigūnu, 
dviems savaitėms atostogų. Jie 
aplankys Kanadą ir kitas vietas. 
Grįš liepos pradžioje. 

X Edis Razma Dainavos sto
vykloje, kurioje stovyklaus mo
ksleiviai ateitininkai nuo birželio 
20 iki liepos 4 d., bus stovyklos 
komendantas. 

X Broniaus Kviklio "Lietuvos 
Bažnyčios"', n tomas, Vilkaviš
kio vyskupija, jau išėjo iš spau
dos. Tai puikiai aprašyta kiek
viena bažnyčia ir parapija Vil
kaviškio vyskupijoje ir jos daly
je, buvusioje Seinų vyskupijoje. 
Knyga puikiai išleista, gausiai 

ton, Pa. Ji buvo 75-rių metų t iliustruota bažnyčių ir jų detalių 
amžiaus, bet veikli pensininkų' 
ir parapijos narė, OCD mokyto- \ tffeifo formato. Gaunama ir 
ja. Laidojama New Kensing-1 "Draugo" administracijoje. Kny-
tone, Pa., birželio 21 d. Nuliu- Į g a — persiuntimu kainuoja 25 
dime liko t rys broliai ir dauge-1 doleriai. 

X M. Bichiievičius, Santa Mo-
nica, Cal., pratęsė "Draugo" 
prenumeratą vienam asmeniui ir nuotraukomis, kietais virsehais, * . . . . %_ , , _ _ . . . . . dar pridėjo 7 dol. auką. Labai 

voje. 
x "Gyvenimo kelias'', parašy

tas Stepo Paulausko, 70 psl., 
gausiai iliustruotas. Kaina su 
persiuntimu 2.70 dol. Užsaky
mus siųsti "Draugo" adresu. 

X Dr. Aldona Mogenvtė-Wal-
ker, Evanston, BĮ., vertindama 
lietuviškos spaudos reikšmę išei
vijoje, pratęsė "Draugo" prenu
meratą ir pridėjo 20 dol auką. 
Dr. A. Mogenytę-Walker skel
biame garbės prenumeratore, o 
už paramą tariame nuoširdų 
ačiū. 

lis giminių. Jos vyras jau buvo 
miręs anksčiau. 

X Apklausinėjimus apie kri
minalinius nusikaitimus praves 
Etninių grupių tarnyba (Eth-
nic Community Services) "Mar
gučio" patalpose, 2422 W. Mar-
quette Rd., nuo birželio 15 iki 
liepos 9 dienos. B u s apklausi
nėjami lietuviai antradieniais — 
penktadieniais 1 — 5 vai. p. p. 
Kviečiami lietuviai nustatyto
mis valandomis ateiti i r užpil
dyti atitinkamus blankus, kad 
spauda ir policija labiau atkreip
tų dėmesį į lietuviams ir ki
tiems daromas skriaudas. 

X Chicagos l ietuvių Suvalkie
čių draugija rengia pikniką bir
želio 27 d., sekmadienį, 1 vai. po 
pietų Vyčių salėje ir sodelyje. 
Šokiams bus gera muzika, bus 
skanių valgių ir gėrimų. Kvie
čiami visi dalyvauti. 

x A. a. Jonas Navardauskas, 
29 metų amžiaus, gyv. Portage, 
Ind., gelbėdamas iš vandens sa
vo motiną, ją išgelbėjo, o pats 
prigėrė. Liko tėvai Elena ir 
Aleksas Navardauskai ir kiti 
artimieji. Apie laidotuves bus 
pranešta vėliau. 

X Atettininkų namų tradicinė 
vasaros gegužinė įvyks rugpiū-
čio 15 d. gražiame Ateitininkų 
namų parke, Lemonte. (pr). 

X Jaunimo sąjunga ruošia 
šokius liepos 4 d. Union Pier, 
Mich. šokiams gros "Estrada". 
Pelnas skiriamas V-tam PLJ 
kongresui. (pr.). 

X Dr. Jonas ir Jonė Valaičiai 
rengia savo šeimos dailės kūri
nių rinkinio pristatymą Galeri
joje, 744 N . Wells, Chicago, HL, 
kurioje bus išstatyti ankstyves
nieji dailininkų: Viktoro Petra
vičiaus, Romo Viesulo, Vytauto 
Igno, Ados Sutkuvienės. Zitos 
Sodeikienės ir Vlado Meškėno 
kūriniai. Priėmimas įvyks bir
želio mėn. 25 d., 7:30 vai. vak. 
Visi kviečiami atsilankyti. Pa
roda tęsis nuo birželio mėn. 22 
d. iki birželio 27 dienos, (pr.). 

X Gera naujiena: "Daina" 
restoranas, visų patogumui pra
neša, kad dabar jau veikia dvi 
salės puikiai tinkančios įvai
riom progom, taip pat ir laido
tuvių pietums. Viena iki 40 as
menų, o ki ta iki 140. Visas pa
tarnavimas pagal susitarimą. 
"Daina", 2656 W. 71 Street, 
Chicago, Illinois 60629. Telef. 
434-9666. (sk.) 

X Chicagos l ie tuvių 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 Travd Service Bu-
reau, 9727 South We»tem Ave., 
CMoago, m . 60643, tel. (312) 
238-9787. ( sk) -

X Lietuvių Bendruomenės Ci
cero apylinkė sekmadienį, birže
lio 20 d., rengia tragiškųjų bir
želio įvykių minėjimą. Šv. An
tano par. bažnyčioje 10:30 bus 
pamaldos, o po to minėjimas pa
rapijos salėje. Paskaitą skai
tys "Draugo" redaktorius My
kolas Dranga, dainuos sol. Prau-
rimė Ragienė, akompanuojant 
muz. Manigirdui Motekaičiui, ir 
styginis kvartetas — P. Matiu-
kas, Matiukienė, B. Pakštas, L. 
Ragas ir J. Remys. Visi kvie
čiami dalyvauti. 

X Aldona Grinienė, Floss-
moor, UI., užprenumeravo vie
nam asmeniui, gyv. Richmond 
Hill, N. Y., "Draugą" viene
riems metams ir dar pridėjo di
desnę auką. Labai ačiū. 

X Daina Kojelytė, Chicago, 
UI., visuomenininke, pratęsdama 
"Draugo"' prenumeratą atsiun
tė ir auką. Labai ačiū. 

X Amerikos Lie t Inž. ir 
Archit. s-gos Chicagos skyriaus 
susirinkimas šaukiamas birželio 
25 d., penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Tautiniuose namuose, 
6422 S. Kedzie Ave. Programo
je Jono Kreivėno knygos "Mir
ties lageriuose ir tremtyje" au
toriaus pergyvenimo prisimini
mai. Vėliau bus kavutė su už
kandžiais ir susirinkusių paben
dravimas. Nariai su šeimomis 
ir svečiais prašomi gausiai da
lyvauti, (pr.). 

X Vyčių gegužinė Chicagoje. 
kaip ir kiekvienais metais, bus 
liepos 4 d., Vyčių salėje — sode
lyje, 2455 W. 47 S t Prasidės 
12 vai. Bus laimės šulinys, lie- j 
tuviškas maistas, dovanų pa
skirstymas ir įvairūs žaidimai1 

vaikams, šokiams gros Ąžuolo 
Stelmoko orkestras. Visi lietu
viai kviečiami atvykti ir kartu 
su vyčiais linksmai atšvęsti 
Amerikos nepriklausomybę. 

(pr.). 

X JAV LB Lemonto apylin
kės valdyba, vadovaujama Ag
nės Katiliškytės, praveda ir or
ganizuoja dovanų laimėjimus 
per JAV LB Vidurio Vakarų 
Apygardos lietuvių Dienos ge
gužinę, birželio 27 dieną. Visos 
apylinkės prašomos prisidėti 
prie fantų rinkimo. Chicagoje, 
fantus prašome pristatytij Kos
tui Juškaičiui, 7005 So. Califor-
nia, telef.: 436-6641. Lemonte 
prašome pristatyti fantus Ka
ziui Laukaičiui, 17 W. 050 91st 
Street, Hinsdale, arba į Aldona's 
krautuvę, 115 Stephen St., Le-
mont. (pr,). 

x RaJtic Monumento, Inc., 
2621 W. 71 Street, teL 476-2882, 
vienintelė lietuviška paminklų 
bendrovė Chicagoje, savininkai 
L. ir G. Kazėnai. Pasitikrinki
te kainas kitur, atėję pas mus 
neapsivilsite. (Bk.) 

X Ar jūsų bankas ar taopy-

dėkojame. 
x Zina Mackevičius, Chica

go, m., kar tu su prenumeratos 
pratęsimu atsiuntė ir 20 dol. 
dienraščio paramai. Z. Macke
vičių skelbiame garbės prenume
ratore, o už auką tariame nuo
širdų ačiū. 

X Gediminas Gedmintas, 
North Arlington, N. J., kartu su 
prenumeratos pratęsimu atsiun
tė ir 20 dol. auką. G. Gedmintą 
skelbiame garbės prenumerato
r ium o už paramą savai spau
dai tariame ačiū. 

Rašyt. Karolės Pažėraitės išleistuvių dalyvių būrelis. Iš kairės (sėdi): A. Grincevičienė, S. Kisielienė, B. Štan-
genbergienė, A. Prapuolenytė, K. Pažėraitė, O. Venclovienė ir Tadas Margis; (stovi): ses. Damien Margytė, S. Bi-
kulčienė, S. Bikulčius, E. Banienė, C. Grincevičius, A. Venclova, kun. L. Zaremba, T. Zailskienė, A. Zailskas, 
O. Sulaitienė ir dr. P. Kisielius. Nuotr. J. Prapuolenio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
RAŠYT. K- PAŽĖRAITĘ 

IŠLEIDŽIANT 

Graži Putnamo seselių sody
bos aplinka patraukė K. Paže- į 
raitės akis, o seselių gerumas —; 
širdį. Susitarusi su poilsio na-! 
mų administratore ses. Palmy-! 
ra, ji išskrido į savo naują gy-
venvietę Villa Maria, Thompson, 
Conn., gegužės 18 dieną. 

Gaila buvo ciceriečiams drau
gams ją išleisti, nes per pen
kiolika metų jie Karolę pažino 

Zaremba, dr. P. ir S. Kisieliai, 
rašyt. C. ir A. Grincevičiai, St. 
Balutienė, M. Mackienė, H. Ku-
prienė, L. Eitminavičiūtė ir jos 
giminaičiai ses. Damien — kazi-
mierietė, Tadas Margis — ma
rijonas. Pasimeldę, pasivaišinę 
ir palinkėję jai Dievo palaimos, 
susirinkusieji Karolės garbei at
liko meninę programą. 

Onutė Sulaitienė padeklama
vo pora eilėraščių, o dr. P. Ki
sieliaus, A. Grincevičienės ir L. 

| ir pamilo. Mylėti ją buvo leng- Eitmanavičiūtės vadovaujami, 
va, nes labai retai kuo nusi- į visi susirinkusieji jai nupynė 
skųsdavo ir savo rūpesčių nie-] dainų vainiką. Ir Karolė nega-
kam neužkraudavo. Visuomet i Įėjo išsisukti, nepadainavus re-
geros nuotaikos ir taiklaus hu- i tai girdimos savo krašto Dzūkų 

GENOCIDO MINĖJIMAS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cicero skyrius Maskvos komu
nistų vykdomą genocidą pa
vergtoje Lietuvoje paminėjo 
birželio 13 d. Minėjimas pra
dėtas 10:30 vai. ryto pamaldo
mis Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, šv. Mišias aukojo ir 
minėjiniui pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. B. Rutkauskas. 
Per Mišias solo giedojo Aldona 
Pankienė, vargonais palydint 
muz. A. Skriduliui. 

IŠ ARTI IP TOLI 
KANADOJE 

— Muz. Aleksandras Stanke
vičius Montrealy rengia kalėdi
nių giesmių plokštelę. Ją įgie-
dos Aušros Vartų parapijos ir 
"Pavasario" chorai 

— A. a. Ona Umbrazienė-Izo-
kaitytė, 59 metų amžiaus, stai
giai širdies smūgiu mirė Mon-
trealyje. Palaidota iš šv . Ka
zimiero par, bažnyčios Cotes de 
Neigęs kapinėse. Liko vyras, 
sūnus ir duktė. 

— Daugiakultūrinių teatrų 
festivalis šiemet vyks Reginos 
mieste, Saskachevane, kur bus 
atitinkami vaidinimai ir semina
rai aktoriams mėgėjams, š į fes
tivalį remia lėšomis federalinė 
vyriausybė. 

Rašyt. Alė Rūta - Arbienė, pagrindinė 
paskaitininke Vinco Krėvės akademi
joje Los Angeles, Calif. 

moro. 
Turėdama ne tik rašytojos,! 

bet ir pasakotojos talentą, o 

dainos. 
Paprastumas, nuoširdumas ir 

i linksmumas visus sujungė. Ka-
taip pat ir kantrybę, ji buvo la- I r o l ė p a p r a t u s i keliauti. Nepri-
bai mylima savo mažamečių I; k l a u s o r a o j e Lietuvoje ji buvo 
draugų, kuriuos užburdavo s a v o , u ž s i e n i o reikalų m i n i s t e r i jos 
sukurtomis nasakomis. Jie ir 

Bažnyčioje ir salėje su vėlia
vomis dalyvavo Amerikos karo 
veteranų postas Nr. 9115, jų pa-
gelbinis moterų skyrius ir Cice
ro jūrų šaulių "Klaipėdos" kuo
pa. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Birželio 19 d. 
1819 m. "S. S. Savannah" at

plaukė į Liverpool, Angliją, at
likęs pirmą garlaivio kelionę per 
Atlantą. 

1862 m. JAV Kongresas už
draudė vergiją JAV teritori
jose. 
* 1867 m, Meksikos imperato

riui Maksimilianui buvo įvykdy
ta mirties bausmė. 

1970 m. sovietų "Soyuz 9" 
kosmonautai baigė ilgiausią erd
vių kelionę: 17 dienų, 16 vai. ir 
59 min. 

1977 m. 19 šimt. Philadelphi-
jos vyskupas John Neumann bu
vo paskelbtas šventuoju. 

Minėjimo pirmininkė dr. B. Mo-
tušienė išskirtinai nuoširdžiai 
padėkojo inž. A. Rudžiui ir jo 

P o pamaldų parapijos sa-. žmonai Marijai Rudienei. Sol 
lėje įvyko oficialioji ir meninė 
minėjimo dalis. Minėjimą trum
pu žodžiu atidarė skyriaus pir
mininkė dr. Bronė Motuzienė. 
Įnešus vėliavas, Amerikos ir 

i A 

nusiųsta j Varšuvą, į Maskvą. 
užaugę savo pasakotojos neuž- j A p l e i d u s tėvynę, pasiekė Brazi-1 Lietuvos himnus sugiedojo A. 
miršo ir dovanomis apdovanojo j u ^ į - , į B „ j j j | „ Kanados i r j Pankienė. Invokaciją sukalbė-

• ntis į naują gyvenvietę, i J A V k r a š t u s . "Nebuvo tad joje Į jo kun. B. Rutkauskas. Pager. 
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jai keliantis 
(G. ir V 
skaitė ir kiti Žukauskai). Ka
rolės šviesus vidinis pasaulis 

X Ateitininkų namai papuoš- į patraukė tiek jaunus, tiek vy-

X Tavernai reikalingas bar-
tenderfe — moteris ar vyras — 
dirbti dienomis. Skambint nuo 
12 iki 6 vai. vak. tel. PR 8^9721. 

savininko. (sk.). 

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

ti naujais paveikslais. Dailinin
kė Magdalena Stankūnienė, gyv. 
Chicagoje, padovanojo triptiką 
"Partizanų motinos"; kun. Teo
filius Palukaitis, gyv Kalifor
nijoje, padovanojo dail. Danguo
lės Stončiūtės - Kuolienės pa
veikslą kurį jis laimėjo Ateiti
ninkų namų dovanų paskir
styme, (pr.) . 

X Moksleiviu Ateitininkų sto
vykla "Neringoje" prasideda 
šiais metais nuo rugpiūčio 15 d. 
iki rugpiūčio 28 d. ryto, o ne 
kaip anksčiau buvo skelbta. Į 
šią stovyklą priimami stovyklau
tojai nuo 13 m. iki 19 metų. 
Stovyklos vyriausia vadovė Gitą 
Kupčinskienė iš Bostono. Sto
vyklos kapelionas — kun. L. 
Zaremba, SJ. Stovyklos admi
nistratorė — B. Tutėnaitė. Se
selė Teresėlė Lukaitė — st. slau
gė. Stovyklos mokestis: vienai 
savaitei už vieną 90 dol. Nuolai
dos daromos už daugiau stovy
klautojų iš vienos šeimos. Visaip 
registracijos reikalais kreipki
tės pas B. Tutėnaitę 15-1 Ho-
gart Orele, Cockeysville, Md. 
21030. Užsiregistravusiems prieš 
liepos 20 d. bus daroma nuolaida. 

(pr.). 

x Akiniai siuntimui J Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio 2437% W. U-
thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
Chicago, UI. 60629. Telef. — 
778-6766. (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. 
VI 7-7747. (-k.) 

resnius ir todėl, ruošiantis iš
važiavimui, pasipylė išleistuvės, 
atsisveikinimai. 

Vieną iš didesnių atsisveiki
nimų jai suruošė Dievo Moti
nos vardo charizmatinis maldos 
būrelis Cicero. Karolė jam pri
klausė daugiau kaip penkerius 
metus. Atsisveikinime, be bū
relio narių, dalyvavo kun. L. 

bus rusiškojo komunizmo tero-
į mus. Ji pasitiki tuo, kuris ją Į ro aukas, pagrindinį žodį pa
lydi, kuris jai buvo ir yra Tė- > sakė inž. Antanas Rudis. Jo 

1 vas, Motina, Brolis ir Sesuo.; kalba kultūringa, paremta f ak-
Karolė yra pavyzdys savo drau- tais, nusakanti praeitį, liečianti 
gams Cicero, kad atėjus sunkės- j dabartį. Minėjime dalyvavo ir 
nėms vyresnio amžiaus valan- \ inž. Antano Rudžio žmona, Bal
doms, jie nesibijotų padaryti i fo pirmininkė, Maria Rudienė, 
sprendimą — keliauti į poilsio j kuriai buvo prisegta gėlė. 
namus, ypač į tokius, kur gali
ma susikalbėti lietuviškai ir kur 

Pankienė, deklamatorė B. 
Variakojienė i r muzikas M. 
Motekaitis buvo apdovanoti gė
lėmis. K. T-kus 

Dievo meile trokšdama gyventi. 
ap. 

Minėjimo daliai vadovavo So
fija Palionienė. Solistė A. Pan
kienė padainavo "Paskutinis 
birželis", muzika B. Budriūno, 
žodžiai B. Pūkelevičiūtės, "Siel
vartas", muzika Kačanausko, 
"Patekėk aušrinė" — Kača
nausko ir "Gimtinė" — Melerio. 
Dainoms akompanavo muz. M. 
Motekaitis. Padeklamavo Bronė 
Variakojienė ir V. Motušis pa
rodė genocido aukų Sibire skaid
res. Uždarydama minėjimą dr. 
B. Motušienė padėkojo solistei, 
programos atlikėjams ir minė
jimo dalyviams. Dalyvavo apie 
250 žmonių. "Lietuva brangi" 
buvo baigtas minėjimas. 

Visi svečiai buvo pavaišinti 
užkandžiais ir kavute. Altos 
centro valdybai atstovavo gen. 
sekretorius inž. G. Lazauskas. 
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Advokatas 

GINTARAS P. 6EP&NAS 
2649 W. 6Srd Street 
Chicago, HL 60829 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai- vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

nimiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiimiiiiuiiiiMi 

Advokatas JONAS GIBAim 
6247 So. Kedzie Aveooe 
Chloago, IUtoois 80698 

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

Seštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d. 

DENGI AM F IR TAISOME 
VISŲ ftC&IŲ STOGUS 

Už s a v o d a r b ą g a r a n t u o j a m e 
i r e s a m e a p d r a u s t i . 

Skambinkite — 

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

-— 

Nekaltai Pradėtos Marijos seserys, aptarnaujančios Villa Mana poilsio na
mus Thompsone, Conn. Iš kaires: ses. Rita — Antanina Trimakienė, ses. 
Oliveta Gribulytė ir namų viršininkė ses. Palmyra Kavaliauskaitė (nėra ses. 
Juozapos Zablockaitės). S\tatr. K. Trimako 
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BRON I U S K V I K L Y S 

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
II-as tomas. Vilkaviškio Vyskupija 

Knygoje aprašytos "Vilkaviškio vyskupijos 108 bažnyčios, 8 di
desnės ir 20 mažesnių koplyčių. Iš Lomžos vyskupijoje esančių baž
nyčių aprašyta 21. Aprašyta vyskupijos vyskupai, valdytojai, kunigai, 
okupantų nukankinti, žuvę karo metu ar negrįžę »š Sibiro tremties; 
kunigai kentėję bolševikų kalėjimuose, vilkaviškiečiai kunigai išeivijoje. 

Dauguma bažnyčių bei religinių paminklų nuotraukų šioje kny
goje skelbiamos pirmą kartą. Nemažas dėmesys paskirtas bažnyčių 
bei koplyčių architektūrinių ypatybių aprašymui. 

Leidinys gražiai paruoštas, meniškai apipavidalintas, 480 psl., 
kieti viršeliai. Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla, Chi
cagoje. Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina su persiuntimu 25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, h5k5 W. 63rd St, Chicago, ITL 60629 


