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„TEISES GINSIU, 
KOL PLAKS ŠIRDIS44 

N E T E K O M E K U N . BRONIAUS LAURINAVIČIAUS 

Jeigu žūtų nuo rankos priešo ar likimo 
Vienas tų, kur augin garbę dvasią jūs kilimo, 
Rimkit — tegul širdžių jūs drąsums neatstoja, 
Tiktai, ką anas darė vyrs pasišventimu 

Tegul kits kartoja. 
t 

Lietuva mano! Priešui ant tavęs įnirtus, 
Privalai hidra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta 
Išliksi, tik į hidrą gyvumo pavirtus, 

Nors priešas nestygsta! 
V. KUDIRKA 

Giliai liūdime š.m. lapkričio 
24 d. netekę kun. Broniaus 
L a u r i n a v i č i a u s , kurio tauri 
asmenybė, drąsi ir aktyvi pro
fesinė ir visuomeninė veikla 
buvo taip reikalinga Tėvynei, 
kovojančiai už Laisvę, Tiesą ir 
Tautos bei žmogaus teises. 

Netekimo skausmą guodžia 
ta i , kad garbingas Jo gyve
n imas ir veikla apsivainikavo 
d a r ir Kankinio vainiku, kad 
buvo ištikimas savo kilniems 
idealams iki mirties, kad Lietu
v a praturtėjo dar vienu Did
vyriu. 

Gyvas būdamas kun. Br. 
L a u r i n a v i č i u s buvo Lietuvos 
Helsinkio grupės nariu, o mir
damas jis tapo Helsinkio susi
tarimų Baigiamojo akto tik
ruoju signataru, pasirašiusiu 
po juo savo krauju. 

Gyvas būdamas jis buvo gar
bingos kovos už tikrąjį žmo
giškumą vadu, — numiręs jis 
tapo šios kovos garbinga Vė
liava, kuri pašauks ir ves j 
kovą naujus kovotojus. 

Šia proga pateikiame skai
tytojams straipsni, kuriame 

aprašytas vienas įvykis iš ve
lionio kun. Br. Laurinavi
čiaus kunigiškos veiklos. 
Straipsnyje skelbiamos vieno 
jo kalėdinio pamokslo mintys 
dabar mums lieka lyg jo dva
sinis testamentas. 

Panaši veikla ir dvasia 
žymėjo visą jo gyvenimą. 

„... TEISES GINSIU, 
KOL PLAKS ŠIRDIS" 
Helsinkio susitarimų vyk

dymui remti Lietuvos visuo
meninės grupės narys Adutiš
kio parapijos klebonas kun. 
Bronius Laurinavičius labai 
mylėjo vaikus. Visoje parapi
jose, kuriose jis dirbo, buvo 
daug vaikų, kurie patarnau
davo prie altoriaus, adoruo
davo Švenčiausiąjį Sakra
mentą, visi kartu balsiai 
kalbėdavo bažnyčioje rožan
čių, dalyvaudavo procesijose. 
Adutiškyje jo iniciatyva vaikai 
susibūrė į chorelį, kuris labai 
gražiai giedojo bažnyčioje pa
maldų metu. Vaikus religinių 
giesmių mokė vargonininkas. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
L a n k y s Aust r i ją 

Popiežius Jonas Paulius II-
sis, šiomis dienomis priim
damas grupę Austrijos vys
kupų su Vienos arkivyskupu 
kardinolu Koenig priešakyje, 
atvykusių į Vatikaną oficia
liam ad limina vizitui, patvir
tino, jog yra pasirengęs priim
ti jų kvietimą dalyvauti 
Austrijos katalikų dienose, 
ateinančiais metais rugsėjo 
mėnesį. Kardinolas Koenig 
pažymėjo Vatikano radijo 
bendradarbiui, jog yra nu
matoma, kad Popiežius atvyks 
į Austriją ateinančiais metais 
rugsėjo 10 dieną. 

Ark iv . J . Bulai t i s 

Apaštalinis anuncijus Cent
ro Afrikos respublikoje arki
vyskupas Jonas Bulaitis, 
įteikė savo skiriamuosius raš
tus krašto respublikos prezi-

v dentui Kolingba. Arkivys
kupas Bulaitis šia proga 
tartame žodyje pažymėjo, jog 
katalikai teikia didelę reikšmę 
galimybei vykdyti krašte savo 
dvasinę misiją. Respublikos 
prezidentas, atsakydamas, 
iškėlė Popiežiaus pastangas 
ginant laisvę ir taiką, pažy
mėjo, kad Centro Afrikos res
publikos vyriausybė savo 
veiklą siekia pagrįsti Bažny
čios, o ypač enciklikos 
„Laborem exercens" socia
liniu mokslu. Arkivyskupas 
Bulaitis, pradėdamas savo 
diplomatinę misiją Centro 
Afrikos respublikoje, sostinės 
Bangui katedroje, dalyvau
jant didelei tikinčiųjų miniai, 
drauge su vietos arkivys-i-
kupu ir apie 50-čia kunigų kon-
celebravo šventas Mišias. 

Diplomatiniai r y š i a i 

Danija, Norvegija ir Švedi
ja tikisi artimiausiu laiku už
megzti diplomatinius ryšius su 
Apaštalų Sostu, pažymėjo 
spaudai Danijos ministras 
pirmininkas Joregenson. Mi
nėtuose kraštuose Apaštalų 
Sostui nuo 1960-ųjų metų jau 
atstovauja apaštalinis delega
tas, kurio rezidencija yra 
Kopenhagoje ir kuris eina taip 
pat apaštalinio pronuncijaus 
pareigas Suomijoje ir Islan
dijoje. Šios dvi valstybės jau 
nuo seniau palaiko norma
lius diplomatinius ryšius su 
Apaštalų Sostu. 

Pr imityvus a t e i zmas 

Užsienio spaudos žiniomis, 
Jugoslavijoje plačias pole
mines diskusijas sukėlė Kan-
jiža srities komunistų lygos 
nutarimas pašalinti iš darbo ir 
iš partijos kai kuriuos lygos 
narius už dalyvavimą var
gonų muzikos koncerte vienoje 
bažnyčioje. Belgrado savait
raštis „NIN" paskelbė vienos 
senos komunistės laišką, 
kuriame ji griežtai kritikuoja 
lygos narių nubaudimą ir pa
žymi, kad primityvus ateiz
mas padaro komunistų par
tijai daugiau žalos, negu, jos 
žodžiais tariant, visi klerikalų 
pamfletai drauge paėmus. Kri
tiką prieš komunistų lygos 
netolerantiškumą paskelbė ir 
kiti Jugoslavijos laikraščiai. 

Pakvie tė popiežių 
Pietų Korėjos Vyskupų Kon

ferencija pakvietė popiežių 
Joną Paulių Il-ąjį aplankyti 
Pietų Korėją. Šv. Tėvo apsi
lankymui geriausia proga 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— „The New York Times" 
praneša iš Romos apie mūsų 
jau paskelbtą vyskupų pasky
rimą ok. Lietuvoje. Vatikano 
kalbėtojas kun. Pierfranco 
Pastore pasakęs, kad vys
kupas Sladkevičius iki šiol 
Vatikano Žinyne buvo pažy
mėtas, kaip „užblokuotas". 
Dabar padėt is pasikei tė , 
pasakė kun. Pastore. Lietuvių 
Kolegijos rektorius prel. L. Tu-
laba pasakęs, kad „kažkas 
pozityvaus vyksta mano tėvy
nės Bažnyčioje". Vatikano ste
bėtoj ai sako, j og popiežiaus vys
kupų paskyrimai nebūtų įvykę 
be sovietų valdžios pritarimo. 

— Ketvirtadienį JAV sena
tas patvirtino valstybės sekre
torių George Shultz 97 - 0 bal
sais. 

— Indijos prezidento vietą 
laimėjo 66 metų amžiaus Zail 
Singh, ištikimas premjerės 
Gandhi rėmėjas. Indijoje pre
zidentai turi mažai galios. Tai 
daugiau ceremonijų pilna 
reprezentacinė vieta. 

Mirė prel. Liudvikas 
ir kun. Jonas Mendeliai 

Prelatas Iiudvikas Juozas Mendelis. ilgametis Šv. Alfonso 
parapijos Baltimorėje klebonas. Gimė 1898 balandžio 18 Šiaulių apskri
ty. Mirė 1982 liepos 15 d. Baltimorės ligoninėje. 

Prancūzų parama 

P a r y ž i u s . — Prancūzijoje 
lankėsi Nikaragvos chuntos 
narys Daniel Ortega Saa-
vendra. Šia proga prancūzai 
paskelbė, jog pernai gruodžio 
mėn. pažadėti Nikaragvos 
režimui ginklai jau pristatomi 
sandinistų režimui. Prancūzų 
sluoksniuose kalbama, jog pre
zidentas Mitterrandas buvo 
sutikęs pasikalbėjimuose su 
prezidentu Reaganu nesku
bėti su Nikaragvai pažadėtais 
ginklais, 17 mil. dol. vertės, 
tačiau Mitterrandas supykęs 
ant prezidento Reagano dėl 
paskelbtų Europos plienui 
padidintų muitų ir dėl Reaga
no užsispyrimo niekuo nepri
sidėti prie Europos statomo 
Sovietų Sąjungoje dujotiekio. 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Cheysson paneigė, 
kad Prancūzija keršija Ameri
kai, tačiau pripažino, kad 
Nikaragva liko abiejų vals
tybių — Prancūzijos ir JAV 
nesutarimų priežastis. 

Prancūzų socialistinei val
džiai sandinistų valdžia yra 
demokratinė, nuosaikiai socia
listinė, pliuralistinė vyriau
sybė, kuriai reikia padėti nu
galėti iŠ diktatoriaus Somozos 
p a v e l d ė t u s s u n k u m u s . 
Washingtonui sandinistai yra 
Kubos ir Maskvos agentai, 
kurie lėšas leidžia nepapras
tam ginklavimuisi ir plečia 
savo revoliuciją į kaimyni
nius kraštus, ypač Salvadorą. 
Šią nuomonę patvirtino ir 
Saavedros lankymasis gegu
žės mėnesį Maskvoje, kur jo 
pareiškimai ir kalbos skam-

būtų Katalikų Bažnyčios pir
mųjų bendruomenių įsikūrimo 
šiame krašte 200 metų jubi
liejus, kuris bus minimas 1984-
tais metais. Pietų Korėjos 
katalikai jau nuo 1979-tų metų 
dvasiniu atsinaujinimu ren
giasi sukakčiai. 

bėjo kaip šimtaprocentinio 
marksisto - leninisto. 

Prancūzai aiškina, kad jų 
politika yra sulaikyti Ni
karagvą nuo patekimo į Mask
vos rankas. Washingtonas 
mano, kad sandinistai į tas 
rankas jau pakliuvę. 

Šią pažiūrą sustiprina ir 
buvęs svarbus sandinistų karo 
vadas Eden Pastora Gomez, 
civilinio karo metu žinomas 
kaip „Komendante Zero". Jis 
išvažiavo iš Nikaragvos nusi
vylęs, kad revoliucija nedavė 
Nikaragvai žadėtų laimėjimų, 
o tik atnešė kitus diktatorius 
— Maskvos ir Kubos agentus, 
kurie liaudį ne mažiau spau
džia už patį Somozą. 

Nikaragvos valdančiąją ta
rybą po 9 mėnesių paliko kiti i 
du revoliucinės tarybos nariai: 
Alfonso Robelo Callejas ir Vio
leta Barrios de Chamorro. 
Sandinistų režimas jau susi
kirto ir su Managvos arki
vyskupu Miguel Abando Bra
vo, kuris slaptai pritarė 
Somozos nuvertimui. Dabar 
jis pripažįsta, kad revoliucija 
pasuko klaidingais keliais. 
Liepos 19 d. sandinistai švęs 
savo pergalės prieš Somozą 
trejų metų sukaktį, tačiau tai
kos ir gerovės krašte dar nesi
mato, nors revoliucijos kovose 
žuvo apie 50,000. 

Hondūras kaltina 
Nikaragvos vadus 
Wash ing tonas . — Nika

ragva ir Hondūras abi kaltina 
viena kitą dėl susikirtimų 
pasienyje. Washingtone lan
kosi Hondūro prezidentas Su-
azo Cordova. Jis pareiškė, kad 
Nikaragvos jėgos jau keliskart 
pažeidė Hondūro sieną. Nika
ragva kaltina, kad Hondūre 
laikomi „revoliucijos priešai" 
puldinėja Nikaragvos teri
toriją. 

Arabai susirūpino 
Amanas. — Jordano ka

ral ius Husseinas parei
kalavo, kad skubiai suva
žiuotų arabų vals tybių 
galvos ir svarstytų invazijas 
į dvi arabų šalis: Libaną ir 
Iraką. Antradienį panašų 
arabų vadų suvažiavimą 
kvietė Tuniso prezidentas 
Bourguiba, tačiau iš 21 Ara
bų Lygos valstybės tik 12 
sutiko dalyvauti, nes išgirdo, 
kad konferencijoje planuo
jama piktai pasmerkti JAV 
politiką Libane. Dalyvauti 
atsisakė ir turtingoji Saudi 
Arabija. 

Dabar, kada Iranas pra
dėjo ofenzyvą Irake, mano
ma, kad Saudi Arabija, o su 
ja ir kitos naftos valstybės, 
dalyvauti neatsisakytų. Jos 
bijo, kad, Iranui nugalėjus 
Iraką, fanatiškas musulmo
nų fundamentalizmas imtų 
plisti iš Irano į kaimynines 
valstybes ir sudarytų didelį 
pavojų Persų įlankos valsty
bių taikai ir pastovumui. 

Spaudimas Sirijai 
D a m a s k a s . — J A V 

ambasadorius Sirijoje R. 
Paganelli įteikė Sirijos prezi
dentui Hafez ai Assadui prezi
dento Reagano laišką, kuria
me jis prašo pakeisti nuomonę 
ir suteikti prieglobstį palesti
niečiams, apsuptiems Izraelio 
kariuomenės vakariniame Bei
rute. Sirija šį prašymą at
metė. Prezidentas Assadas pa
reiškęs, kad iš Libano turi 
pasitraukti Izraelio kariuo
menė, o ne palestiniečiai. Jie 
nėra prašę Sirijos prieglobs
čio. 

PLO vadovybė toliau lai
kosi savo reikalavimų, kad 
būtų paskelbtos „tikros" karo 
paliaubos. Izraelis pasitrauk
tų nuo Beiruto, tada pales
tiniečiai susitartų su Libano 
vyriausybe dėl ateities pales
tiniečių statuso Libane. 

Sekmadienį į Washingtoną 
turi atvykti Arabų Lygos dele
gacija: Sirijos, Saudi Ara
bijos ir PLO ministeriai. Juos 
jau priėmė Prancūzijos pre
zidentas. 

Egipto prezidentas Mubara
kas tarėsi su Vak. Vokietijos 
mini8teriu Genscheriu ir po to 
paskelbė, jog arabams reika
linga vienybė. Mubarakas pa
reiškė važiuosiąs bet kur tos 
vienybės siekti. 

Liepos 15 d. po ilgos ligos 
ligoninėje mirė prel. Liudvi
kas J . Mendelis, buvęs ilga
metis Baltimorės Šv. Alfonso 
lietuvių par. klebonas. 

Velionis buvo gimęs 1898 m. 
balandžio 18 d. Šiauliuose. 
1910 m. kartu su tėvais atvyko 
į Ameriką ir apsistojo Penn-
sylvanijoje, kur tėvas dirbo 
anglių kasyklose. J aunas L. 
Mendelis taip pat dirbo kasyk
lose ir mokėsi. 1916 m. baigė 
pradžios mokyklą. Persikėlęs į 
Wilkes-Barre, dirbo valgių 
krautuvėje, paskiau apdrau-
dos agentu, bet baigė ir fi
nansų mokslą 1920 m. 1924 m. 
baigė Emitsburgo kolegiją ir 
išvažiavo į Romą studijuoti 
teologiją. Propaganda de Fide 
universitete. 1928 m. sausio 15 
d. buvo ten įšventintas kuni
gu. Grįžęs į Ameriką buvo pa
skirtas vikaru į Baltimorės Šv. 
Alfonso parapiją, o nuo 1943 
m. paskirtas tos parapijos kle
bonu. 

Velionis pasižymėjo didele 
veikla, atremontuodamas baž
nyčią, įsteigdamas įvairias vy
rams ir moterims organiza
cijas, įvesdamas specialias 
novenas bažnyčioje. J is rėmė 
studentus ir varginguosius, o 
misijoms yra surinkęs dau
giau kaip milijoną dolerių. 
Mount St. Mary kolegija jam 

Prancūzai teikia 
Maskvai kreditus 

W a s h i n g t o n a s . — JAV gy
nybos departamento aukštas 
pareigūnas apkaltino Prancū
ziją, kad ji yra sudariusi su 
Sovietų Sąjunga slaptą susi
tarimą teikti Maskvai įvairias 
paskolas ir kreditus, kuriuos 
siūlė suvaržyti prez. Reagano 
administracija. Gaudama kie
tosios valiutos, Maskva galės 
toliau stiprinti savo karinę -
pramoninę bazę. Komunis
tinis blokas Vakarams jau ir 
taip skolingas apie 80 bil. dol. 
Pati Sovietų Sąjunga sko
linga 19.5 bilijono dolerių. Eu
ropos valstybės faktiškai 
teikia subsidijas Sovietų Są
jungai ir tuo stiprina jos gink
lavimosi pastangas, pareiškė 
Pentagono pareigūnas. Slaptą 
susitarimą su Maskva pasi
rašė buvęs prezidentas Gis-
card d 'Estaing. 

.Solidarumo' vadai 
pasiūlė taiką 

V a r š u v a . — Keturi Len
kijos „Solidarumo" vadai, be-
sislapstą pogrindyje, paskelbė 
atsišaukimą, kuriame ragina 
lenkus paskelbti „taiką". Dar
bininkai turi susilaikyti nuo 
provokacijų, demonstracijų, o 
karinė valdžia turi paleisti 
i n t e r n u o t u s „So l ida rumo" 
veikėjus ir paskelbt i am
nestiją. Unijos turi būti atgai
vintos, tačiau jos turi veikti 
ne per streikus, bet per dery
bas su vyriausybe, spręs-
damos savo narių pagei
davimus. 

Komunistų spauda tuoj 
atmetė „Solidarumo" siūly
mus ir paskelbė, kad su socia
lizmo priešais nebus jokių san
dėrių. 

M * 

suteikė teis«ės daktaro laipsnį. 
1952 m. popiežiaus buvo pa
keltas prelatu. 

A.a. prel. L. J. Mendelis buvo 
lietuvis patriotas, bendradar
biavo lietuviškoje spaudoje, 
ypač „Darbininke". 

Prel. L. Mendelio jaunesnis 
brolis, a.a. kun. Jonas F. Men
delis, lydėdamas mirusį į kapi
nes, staigiai mirė liepos L2 d. 
Fort Lauderdale,Fla., kur leido 
savo paskutines dienas kaip 
pensininkas, nes jau ilgai sir
guliavo. J is buvo gimęs 1899 
m. lapkričio 17 d. Šiauliuose. 
Kunigu įšventintas 1934 m. 
gruodžio 8 d. Kurį laiką dirbo 
Baltimorės Šv. Alfonso parapi
joje vikaru, paskui buvo kle
bonas amerikiečių parapijoje. 
Jau senokai buvo išėjęs į pen
siją dėl įvairių ligų. 

— Bolivijos karinė chunta 
paskelbė, kad balandžio 24 

bus visuotiniai rinkimai. 
— Argentinos karo laivyno 

vadovybė paskelbė tyrinėji
mus, kodėl nepasisekė Malvi-
nų (Faiklando^ salų žygis. Ar
gentinos armija irgi sudarė 
komitetą, kuris šį reikalą 
ištirs. 

Irakas ginasi 
VVashingtonas. — JAV 

žvalgybos žiniomis, Irake 
vyksta didelis mūšis, kuria
me dalyvauja apie 200,000 
karių. Irakas kontratakavo ir 
pietiniame fronte atstūmė 
Irano kariuomenę atgal už 
sienos. Mūšiai vyksta 15 my
lių platumo fronte. Abi pusės 
naudoja šarvuočius, arti
leriją, lėktuvus ir malūnspar
nius. 

Nežiūrint modernių ginklų, 
Iranas naudoja savižudžių 
brigadas, sudarytas dau
giausia iš fanatiškų „revoliu
cijos sargybinių". Jie, šauk
dami ,,Alachas yra didis", 
puola gerai sustiprintas ira
kiečių linijas. Irakas pasi
gyrė, kad per dvi kovų die
nas buvo nušauta apie 5,000 
iraniečių ir šimtai pateko į 
nelaisvę. Iranas skelbia apie 
tūkstančius žuvusių ir sužeis
tų irakiečių. 

Irako prezidentas Hussei
nas nėra labai populiarus 
arabų tarpe. J is yra ne tik 
prezidentas, bet ir revoliu
cinės tarybos pirmininkas, 
vyriausias kariuomenės va
das, ministeris pirmininkas 
ir generalinis arabų socia
listų atgimimo partijos sek
retorius. Jis yra dalyvavęs 
kar in iuose perversmuose, 
k a l i n t a s , bėgęs, dirbęs 
pogrindžiuose. Todėl jis gerai 
pažįsta sąmokslininkus ir jų 
metodus. Jo ginklas — kie
tas, brutalus teroras. Jo sau
gumo vadas yra sesers vyras 
Barazan Ibrahim. Jei kyla 
į t a r i m a s . Husse inas ne
vengia likviduoti ir savo arti
miausių draugų. Paėmęs val
džią 1979 m. liepos 16 d. 
Husseinas tuoj sušaudė 30 
savo artimiausių draugų, jų 
tarpe ir ai Samuri, kuris jam 
padėjo pagrobti valdžią iš 
senstelėjusio generolo ai 
Bakr. 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 17 d.: Aleksijus, Gene 
rosa. Auksutis. Nelda. 

Liepos 18 d.: Fredrikas, Sim-
foroza, Tautvilas, Astutė. 

Liepos 19 d.: Vincentas 
Paul . , Aurėja. D a r s ū n a s , 
Tanga. 

Liepos 20 d.: Česlovas, Seve
rą, Alvydas. Aukštuolė. 

Saulė teka 5:29, leidžiasi 
8:23. 

ORAS 

Saulėta, tvanku, temperatū
ra dieną 92 1., naktį 75 1. 
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1982 M. MOKSLEIVIŲ 
STOVYKLA DAINAVOJE 

NIDA IR RAMINTA 
PEMKUTĖS 

įvažiavus pro Dainavos var
tus, apėmė ramybė. Atsikvė
pėm, nes kelionė jau baigėsi. 
Už kalnelio melsvai spindėjo 
pasiilgtasis Spyglio ežeras, o 
pasukus keliu į kairę, matėsi 
balto mūro pastatai. O aplink, 
visur žalia, žalia, žalia. Pava
sarį išaugusi žolė siekė net li
gi liemens. Privažiavę Baltuo
s i u s R ū m u s , i š l i p o m ir 
apsižvalgėm. Per tą vieną aki
mirką praskriejo mintyse aibė 
prisiminimų, nuotykių, drau
gų veidų. Akys sugrįžo prie 
Baltųjų Rūmų pravirų durų, 
kurios kvietė vidun registruo
tis. Dar ankstus sekmadienio 
ry tas — nieko iš stovyklau
tojų nesimatė, tik vienas kitas 
vadovas pasimaišė, su šyp
sena pasisveikindamas. Trum
pam sudvejojau — ar draugai 
tikrai suvažiuos? ar bus sma
gi stovykla? 

Netrukus pradėjo daugiau 
automobilių atvažiuoti. Paga
liau atvyko iš Chicagos per
pildytas autobusas. Dainava 
prisipildė balsais, juoku, pa
žįstamais veidais. 

Netikėtam lietui užklupus, 
stovyklos atidarymas vyko sa
lėje. Susipažinom su stovyk
los vadovybe: komendantas — 
Edis Razma, stovyklos globė
ja — Rita Balytė, vyriausias 
berniukų vadovas — Aras 
Žlioba, berniukų vadovai — 
Edis Šulaitis, Danielius Mališ-
ka, Vilius Dundzila, Darius 

olikaitis ir Linas Palubins-
is (antrą savaitę), vyriausio-
mergaičių vadovė — Danutė 

Balčiūnaitė, mergaičių vado
vės — Rita Bureikaitė, Dalia 
Bilaišytė, Raminta Pemkutė, 
Virginija Kuraitė (antrą sa
vaitę), sekretorė — Rita Kaz
lauskaitė, ūkvedys — Saulius 
Šoliūnas, o stovyklautojų svei
katos prižiūrėtojai — dak
ta ras Petras Žlioba, Rita 
Neverauskaitė ir Kristina 
Veselkaitė. 

Po trumpo susipažinimo su 
tvarka ir taisyklėmis, nusku-
bėjom į valgyklą. Ten susi
tikom su šeimininke ponia 
Žilevičiene ir jos padėjėjomis: 
Dalia Pauliūte, Ginta Palu
binskaite, Gaja Pemkute (Rū
ta Norkutė atvyko padėti ant
rą savaitę). Jos sotino mūsų 
alkį ir abi savaites su kool-aid 

ramino troškulį. Susitikome ir 
su stovyklos darbininkais 
Andrium ir Arūnu Pabedins
kais. 

Vakarinė programa buvo 
pavadinta susipažinimo va
karu, ir kaip gerai tas tiko vi
siems žaidimams, dainoms, 
klyksmams, juokui. Tikrai bu
vo labai gausus būrys stovyk
lautojų. Per dvejas savaites iš 
viso buvo net 125 stovyklauto
jai, suvažiavę iš visos JAV ir 
Kanados. Susirinko: 63 iš Chi
cagos ir apylinkių, 11 iš Det
roito, 16 iš Clevelando, 11 iš 
Los Angeles, 9 iš Toronto, 2 iš 
Windsoro, 2 iš Indianos, 1 iš 
Wisconsino, 3 iš Marylando, 3 
iš Viginijos, 1 iš North Caro-
linos, 2 iš Seattle, Washing-
tono ir 1 iš Oklahomos. Iš jų — 
74 mergaitės ir 51 berniukas. 
Ir tik dvi savaitės su visais 
susipažinti! 

P i r m a d i e n i s — biržel io 21 
d. 

Rodos, vos saulutė pakilo, o 
vadovai jau mus žadino iš sal
daus miego ir varė laukan ry
tinei mankštai. Viens, du, 
trys, keturi, kelti rankas, pa
šokt, lenktis, apsisukt! Gerai, 
akys jau praviros! Skubiai 
apsiprausėm, persirengėm ir 
nuėjom pakelti vėliavas, tpip 
oficialiai pradėdami pirmąją 
pilną stovyklos dieną. Edis 
pranešė, kad ši diena bus dvy
nukų diena (buvo paaiškinta, 
kad kiekviena diena turės sa-
vo temą, tuo būdu būdama k o o 
ypatingesnė ir prisidėdama 
prie nuotaikos). Vadovai supo 
ravo stovyklautojus, o jie turė
jo tą visą dieną panašiai, 
dvynukiškai apsirengti. Pasi
rodė labai įdomių porų! 

Stovyklos rytinę programą 
sudarė įvairios pamokos, ku
rias stovyklos metu visi sto
vyklautojai perėjo. Kasdien 
susirinkdavome keturiuose pa
mokų būreliuose, kiekviename 
po 50 minučių. Dainavimą 
pravedė Darius Polikaitis, 
sporto vadovas buvo Danie
lius Mališka, tautinius šokius 
mokė Dalia Bilaišytė, meno 
projektus prižiūrėjo Rita 
Bureikaitė. Šalia tų bendrų pa
mokų, mažesni būreliai rin
kosi diskutuoti įvairias temas. 
Literatūros pokalbį pravedė 

Clevelando jaunučių būrelis deklamuoja Mairo
nio eilėraštį Clevelando Šeimos šventėje. Iš k.: 
Andrius Dunduras, Vidas Barzdukas, Andrius 
Bankaitis, Audrius Lazdinis, Matas Stungys, 

Rimas Biliūnas, Danius Šilgalis, Vytas Zorska, 
Andrius Penkauskas, Saulius Steponavičius ir 
Saulius Beržinskas. 

Nuotr. M. Zorsko. 

Gintaras Sušinskas, Šv. Kazimiero minėjime Philadelphi-
joje klausytojus supažindina su jaunučiais ateitininkais — 
dailiosios literatūros deklamatoriais. 

Nuotr. Aušros Bagdanavičiūtės 

Rita Balytė. Šis pokalbis buvo 
apie Maironį ir jo darbus. 
Ypač įdomu buvo perskaityti 
keletą jo eilėraščių ir juos dis
kutuoti. Danutė Balčiūnaitė 
pravedė įdomų pratimą per 
"Savęs brandinimo" būrelį. 
Čia buvo progos pažvelgti, 
kaip mes galvojame apie save 
ir sužinoti ką kiti apie mus 
galvoja. Vilius Dundzila pra
vedė pašnekesį apie lietuvių 
parapijas, lygindamas Chica
gos, Clevelando, Detroito ir 
Toronto parapijas. Edis Šulai
tis ir Linas Palubinskas vado
vavo "Pasitikėjimo" būreliui, 
k u r i a m e pakalbėjome, ko
dėl kitais, net ir nepažįs
tamais žmonėmis, pasitikime: 
tada pažaidėme keletą žai
dimų, kurie tikrino mūsų pasi-
t i k ė j i m ą d r a u g a i s . R i t a 
Bureikaitė pravedė įdomias 
diskusijas apie dabartinę Lie
tuvą, ypač apie sovietinę mo
kyklinę sistemą. Aras Žlioba 
pravedė pasikalbėjimą apie 
lietuvius, kurie pasižymėjo 
besiaukodami kovose už lais
vę ir žmonių teises. Vilius 
Dundzila vadovavo krikščio
niškumo būreliui, kuriame 
pasikalbėjome apie Dievą ir jo 
veikimą šiandieniniame pa
saulyje. Rita Kazlauskaitė 
vadovavo laikraštėliui rašy
mo būreliui. 

Po pietų ir laisvalaikio ėjom 
prie Spvglio maudytis. Van
dens sargas buvo Jonas Skl 
rys . O r a s buvo vėsoka: 
d a u g e l į d i e n ų , t a 
susiorganizavome tinklinio 
žaidimus, minkštsviedinio žai
dimus, ar tik šiaip ant kranto 
susėdę pasidžiaugėm skaniais 
ledais, pirktais iš svetainės. 

Po pavakarių grįžom per
sirengti ir tada išėjom į už
siėmimo būrelius, o jų pasi
r i n k i m a s buvo nemažas . 
Chorelį pravedė Darius Poli
kaitis, tautiniai šokiai su Da
lia Bilaišytė, dramos būrelis 
su Edžiu Šulaičiu (Rasa Šoliū-
naitė padėjo antrą savaitę), 
laikraštėlio redakcija su Rita 
Kazlauskaite, kūno kultūros 
būrelis su Edžiu Razma, tink
linis su Raminta Pemkute, 
nardymas su Jonu Sidriu, 
radijo būrelis su Aru Žlioba. 

Laikas labai greit lėkė, o per 
vakarinę programą mums rei
kėjo kaip tik su laiku lenkty
niauti. Žaidėme žaidimą "taš
kų taškai". Per šį žaidimą 
stovyklautojai būna suskirs
tyti į grupes ir tomis grupėmis 
turi lakstyti iš vienos stovyk
los galo į kitą, sustodami įvai
riose stotyse, kur vadovai klau
sinėjo klausimus apie įvairias 
temas arba liepė įvairius už
davinius atlikti per tam tikrą 
laiką. Laimėjo komanda, su 
rinkusi daugiausia taškų iš vi
sų dešimties stočių. Po žai
dimų susirinkę į salę dar 
turėjome dvynukų paradą. 
Premijas laimėjo įdomiausi 
dvynukai — Julius Palūnas ir 
Rūta Sidrytė, gražiausi — Dai
va Grigaitytė ir Rita Ostraus
kaitė, ir žiopliausi — Alma Nai-
k a u s k a i t ė i r V i k t u t ė 
Venclovaitė. 

Po ilgos dienos atsidusom ir 
padėkojom Dievui už tokią 
smagią pirmą stovyklos die
ną. Patenkinti nuėjom mie
got. 

Antradienis 
d. 

— birželio 22 

Šiandien, šalia pamokų ir 
užsiėmimų būrelių, šventėm 
Jonines. Po pietų Vilius mums 
paaiškino apie tą šventę ir jos 
papročius, o mes ta tema vaka
ro laužui turėjome paruošti 
pasirodymėlius. Po vakarie
nės visi pynėmė vainikus ir 
žaidėme įvairius žaidimus. 
Prie laužo visi pasirodėme 
įvairiais vaidinimėliais arba 
pravesdami žaidimus bei dai
nas. Buvo labai įdomu ir sma
gu, išskyrus tai, kad labai rei
kėjo kovoti su uodais. 
Trečiadienis — birželio 23 
d. 

Sporto šventė! Kėlėmės 
anksti ir rinkomės sporto aikš-

bet berniukams supintos ka
sytės labai juokingai atrodė. Ir 
taip reikėjo visą dieną dėvėti. 

Diena praėjo su įprastom pa
mokom ir būreliais, o vakaras 
buvo skirtas ypatingiems ta
lentams pasireikšti. Vakarą 
įdomiai pravedė stovyklauto
jai Vincas Staniškis ir Rita 
Ostrauskaitė, o pasirodė: Ri
mas Janušonis, paskambin
damas pianinu, Audrė Budry
tė padainavo, kanadiečiai 
paskaitė savo kurtą eilėraštį, 
Rasa Šulaitytė, Dalia Maleiš-
kaitė ir Laura Gražulytė kar
tu padainavo, Rymantė Viz
girdaitė paskambino pianinu, 
Rymantė Vizgirdaitė ir Gailė 
Radvenytė padainavo savo su
kurtą dainą apie vadovybę, 
Romas Kirvaitis pagrojo gita-

Ateitininkų stovyklų vadovų kursuose kun. Antanas Saulai-
tis klausytojus supažindina su stovyklos religine programa. 

Nuotr. K. Veselkaitės 
tėję bendrai mankšta: Brrrr, 
šalta iš pat ryto. Po pusryčių 
susirinkome komandose — jų 
buvo aštuonios, kiekviena skir
tingos spalvos. Komandų var
dams buvo duota tema ūkiniai 
gyvuliai. Netrukus iš visur 
pasigirdo paršų, ančių, kiškių, 
žiurkių, žirgų ir dar kitų šū
kiai. Tą dieną nebuvo pamo
kų. Visą dieną rungtyniavom. 
Iš ryto buvo komandiniai žai
dimai: tinklinis, krepšinis, 
europietiškas futbolas ir kvad
ratas. Popiet prie ežero buvo 
plaukimo lenktynės, vandens 
balionų mėtymas, taukuoto ar
būzo pernešimas, juokingiau-
sio nardymo konkurencija. Po 
pavakarių dar buvo bėgimo 
lenktynės ir maratonas. Visos 
komandos su labai energingu 
entuziazmu pasirodė, bet ko
vos dar nebuvo baigtos. Liko 
dar komandų pasirodymai. 
Kiekviena komanda turėjo pa
ruošti plakatą, maršą, dainą, 
šūkį ir apsirengimą, o už ge
riausius buvo duota taškų. Tie 
pasirodymai buvo labai svar
būs taškų atžvilgiu. Matėme 
kaip kūrybingai pasirodžiusi 
geltona komanda išsikapstė iš 
paskutiniosios vietos ir užbai
gė vakarą net penktoj vietoj. 
Bravo visoms komandoms! 

Po sunkios dienos visi kri
tom į lovas ir ta ip greit užmi
gom, kad vadovams vos reikė
jo mus tildyti. Saldus miegelis. 

Ketvir tadienis — birželio 
24 d. 

Gerai išmiegoję kėlėmės, iš
girdę vadovų žadintuvą, kuris 
kas porą sekundžių šaukia 
"Mankšta!". Ačiū Dievui, kad 
šio ryto mankšta buvo leng
va, nes kūnai dar skaudėjo po 
sporto Šventės. 

Ši diena buvo kasyčių die
na. Mergaitėms nei šis nei tas. 
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ra, o iš vadovų: Edis ir Dana 
padainavo dainą kunigui An
tanui Markui, kuris kelias die
nas apsilankė ir mums šv. Mi
šias a t n a š a v o . Ta ip pa t 
Danielius pianinu pritarė 
Andriui ir jo armonikai. Vaka-

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIŲ PRITAIKYMAS 
2636 W. 71st Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v.r. iki 9 v.v. 

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 436-5566 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Gineko log inė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra- Nesunaudotų straipsniu 
nesaugo. Juos grąžina tik i8 anksto 
susitarus. Redakcija ui skelbimų 
turuų neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

ras buvo įspūdingas, tik per 
trumpas. Vakarą užbaigėme 
šokiais. 

(Bus daugiau) 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

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

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

6—8: antr. 12—6; penkt 10—12, 1—6. 
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" A T E I T I E S " 
KONKURSO 
TERMINAS 

"Ateities" redakcija prane
ša, kad 1981-1982 m. jaunimo 
konkurso terminas jau artėja. 
Rugpiūčio 1 d. yra paskutinė 
diena. Jaunimo kūriniai turi 
pasiekti "Ateities" redakciją 
iki to laiko, kad būtų ver
tinami 1981-1982 m. konkurse. 

Bus atrenkami ir premijuo
jami geriausi straipsniai, apy
sakos, poezija, veiklos aprašy
mai, fotografijos, iliustracijos. 
Dalyvauti gali jaunimas iki 30 
m. amžiaus. 

Kūriniai siunčiami "Atei
ties" redakcijai: K. Trimakas, 
850 DesPlaines Ave., Apt. 409, 
Forest Park, IL 60130. USA. 

Premijos bus įteiktos "Atei
ties" vakare, spalio 16 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje. 

ATEITININKU 
SENDRAUGIU 
STOVYKLOS 
PROGRAMA 
DAINAVOJE 

Liepos 19 — Algimantas 
Kezys: "Pasaulis per fotografo 
akį". 

Liepos 20 — dr. Linas Sid-
rys: "Jauna lietuviška šeima 
vertybių kryžkelėje". 

Liepos 21 — kun. Kazimie
ras Pugevičius: "Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronika: 
Nueitas dešimtmečio kelias ir 
ateities perspektyvos". 

Liepos 22 — Birutė Bub
lienė ir Janina Udrienė: "Susi
pažinimas su Jaunučių Atei
tininkų Sąjungos vadovu". 

Liepos 23 Emilija Saka-
dolskienė: "Muzika kaip auk
lėjimo priemonė". 

Liepos 24 Antanas ir Vi
lius Dundzilai: "įspūdžiai iš 
viešnagės Lietuvoje". 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ; 
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Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė 
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Tel. — GR 6-2400 
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7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 va! 
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DR. P. KISIELIUS 
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1443 So. 50th Ave., Cicero 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus lig 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas! 
Va! : pirm antr. ketv. ir per!>-

3 iki 7 v. p.p. Tik susitaru-

Ofs. 742-0255 Namų 58-
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Of iso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K 5 A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGU-

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
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8104 S. Roberts Road 
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Valandos pagal susitarimą 
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Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

Va 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
••656 VV. 63rd Street 

antr 4 popiet ir ketv 5-7 ,-ak. 
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Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 
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Naujas arkivyskupas — 

r NAUJAS ISTORIJOS 
LAPAS 

-
Į 

v. 

Ne pirmą kartą Chicagos 
katalikai , kurie yra įvairių tau
tinių grupių kilmės, mato pasi
keičiant savo arkivyskupijos 
vadovus. Bet vyskupų ar arki
vyskupų pasikeitimu, jiems 
mirš tan t ar paskir iant kitur 
(kaip buvo su kard. S. Stritch), 
nepasikeičia nei arkivyskupi
jos, nei parapijų, nei tikin
čiųjų tikslai siekti krikščioniš
ko gyvenimo, būti katalikų 
Bažnyčios dalimi. O vis dėlto 
gal ima sakyti, kad vyskupija 
be vyskupo, nors ji nelieka be 
administruojančio asmens, ku
rį laiką lieka lyg našlaitė — tai 
šeima be tėvo, kuris savo pa
skirtimi ir savo pašaukimu rū
pinasi vyskupijos, kaip savo 
šeimos, dvasiniais reikalais. 
Amerikoje dar reikia rūpintis 
ir materialiais reikalais, kaip 
mokyklų išlaikymu, švietimu, 
auklėjimu, naujomis parapijo
mis , parapijas aptarnaujan
čiais kunigais. 

Chicaga yra didžiausia Ame
rikos arkivyskupija. Dėl to į ją 
akys visuomet labiausiai yra 
nukreiptos visų tikinčiųjų, ku
rie rūpinasi savo tikėjimo 
skleidimu, savo vaikų auklėji
mu ir mokymu, savo dvasi
n ia i s reikalais, vykstančiais 
vyskupijos ribose. Net tokios 
organizacijos, kurios savo 
centrus a r skyrius turi kitose 
vyskupijose, nelieka be rūpes
čio, nes nuo arkivyskupijos va
do priklauso jų pasisekimas, jų 
energijos panaudojimas ge
r iausiems tikslams, kurių siek
ti pasiryžusi ta a r kita organi
zacija. 

Kai vyskupija lieka be tėvo ir 
vadovo, kuris turi pareigą ir 
a tsakomybę vadovauti dva
s iniams reikalams ir vesti 
tikinčiuosius į galutinį tikslą, 
tįęk^pati vyskupija, tiek para
pijos ir katalikų organizacijos 
lieka našlaitėmis. Jos jau su 
viltimi ir ilgesiu — nekal
b a n t apie smalsumą — laukia 
naujo vadovo — naujo ar
kivyskupijos valdytojo. Šį kar
tą be didelio nustebimo ir di
delės sensacijos išgirdo žinią, 
kad Chicagai valdyti paskir
t a s a r k i v y s k u p a s Joseph 
Bernardin, žymus savo admi
nistraciniais sugebėjimais ir 
dvas ingas savo vyskupiška 
veikla. 

• • i 

Naujasis Chicagos arkivys
kupas Joseph Bernardin yra 
žymi asmenybė. Kas skaitė net 
pasaulietinius laikraščius, daž
na i galėjo rasti jo pavardę. Juo 
labiau katalikų laikraščiuose, 
ne t etniniuose, jis buvo mini
m a s ir kaip JAV Vyskupų kon
ferencijos generalinis sekreto
rius, ir kaip to paties vieneto 
pirmininkas, ir kaip Vyskupų 
sinodo paties popiežiaus pa
skirtas delegatas. Jo reiškia
mos^ mintys vienu ar kitu 
Amerikos katalikus liečiančiu 
klausimu buvo imamos su dė
mesiu ir rimta pagarba. Jei kas 
ir nesutiko su jo pareiškimais, 
ta i vis dėlto turėjo pripažinti, 
kad tai išmąstyti , paruošti ir 
praktikai pritaikyti ar iš prak
tikos paimti žodžiai, kuriems 
priešintis nebuvo galima. 

Arkiv. J. Bernardin žino
m a s ir lietuvių tarpe. Kaip pir
mosiose žiniose buvo paskelb
ta, jis, būdamas Vyskupų 
konferencijos pirmininkas, pri
ėmė lietuvių delegaciją, su ja 
nuoširdžiai ir ilgai išsikalbėjo, 
teiraudamasis apie okupuo
toje Lietuvoje vykdomus per
sekiojimus, tikėjimo žlugdy
mą, vaikų sielų žalojimą ir 
sąžinės didvyrių baudimą bei 

kankinimą. Jo kalba Lietuvos 
Vyčių seime buvo vyskupo, tik
rai suprantančio Lietuvos troš
kimus ir sunkumus, kalba, ku
ri net kelintos kartos lietuviui 
darė didelį įspūdį. Ir tai vien 
dėl to, kad jis nėra tik kalbėto
jas , bet ir širdies bei išminties 
reiškėjas, už jaučiąs visus ken
čiančius ir trokštančius teisy
bės ir tiesos. 

Jeigu šiandien „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikų" 
mintys, skundai ir nedalia pa
tenka į Amerikos spaudą, tai, 
anot vysk. V. Blizgio liudiji
mo, padarė arkiv. J . Bernar
din, kuris savo informacijos 
vadovui suteikė tokias ins
trukcijas. Mes nustembame, 
kad net katalikų laikraščiai ar 
katalikų organizacijos perma-
žai rodo jautrumo persekioja
mai ir nutildytajai Bažnyčiai. 
Bet turime ir žinoti, kad tų ins
titucijų vadovai komunizmą 
pažįsta tik iš spaudos ir komu
nikacijos žinių, o ne iš prakti
kos, kurią patiria tik komunis
tų valdomų kraštų tikintieji. 
Arkiv. J . Bernardin tai supra
to, nes jis žinojo, kad reikia 
pasinaudoti kitų patirtimi ir ži
niomis. 

Chicagos arkivyskupija yra 
didelė, bet ir įvairi savo sudė
timi. Čia yra visokių tautybių 
katalikų, kurie pirmiausia žiū
ri savo reikalų. Arkivyskupas 
turi būti visų tėvas ir vadas, 
bet negali ir negalės visiems 
įtikti. Nors naujasis arki
vyskupas yra italų kilmės, ita
lų imigrantų sūnus, nors jis 
yra pietietis, bet jis negalės bū
ti tik italas ar tik pietietis. Jis 
turės būti pirmiausia visos 
arkivyskupijos valdytojas, 
administratorius, dvasinią 
vadovas. J is turės būti vi
siems visa, kaip sako apašta
las šv. Paulius, bet kartu turės 
matyti ir tuos savo vyskupijos 
narius, kurie kalba kita kalba, 
turi skirtingas tradicijas, sie
kia to paties tikslo kitomis 
priemonėmis. Tai nebus leng
va, bet tai įmanoma, žvelgiant 
į jo eitas pareigas ir jo patirtį, 
dirbant generaliniu sekreto
rium, vyskupų pirmininku, si
nodo delegatu. 

Savo pareiškime spaudai 
arkiv. J. Bernardin jau paro
dė, kad jis labai tikroviškai žiū
ri į savo naujas pareigas ir ži
no, kad Chicagoje ras įvairaus 
etninio pamušalo tikinčiuo
sius. J is bus jų vadovas dvasi
niuose ir administraciniuose 
reikaluose, kiek tai liečia šio 
krašto Bažnyčios vidaus sant
varką ir išsilaikymo galimu
mus. Jei jis atvyko Chicagon 
pirmiau susipažinti su esama 
būkle ir pasitarti su savo pir
maisiais patarėjais, tai darė 
išminties vedamas, nes, iš tolo 
žiūrint, tas pats dalykas gali 
kitaip atrodyti, negu tikrovėje 
yra. Ta tikrovė, mirus kardi
nolui John P. Cody, liko neaiš
ki ir pilna sumaiščių, nes jo 
mirtis dar nebuvo tikėta. 

Negalime spėlioti, ką pa
darys ir ko nepadarys nauja
sis Chicagos dvasinis vado
vas katalikų gyvenimui. Bet iš 
anksto galime sakyti, kad jis 
įneš kai ko naujo, kai ko at
naujinančio ir atgaivinančio, 
ko siekia ir turi siekti kiek
vienas religinis vienetas, se
kąs tą patį Kristų ir garbinąs 
tą patį Dievą. Lietuviai su
tinka jį su viltimi, žvelgdami į 
jo praeitį lietuvių atžvilgiu. Jie 
taip pat prašo Aukščiausiojo 
laiminti jo naujus kelius Chi
cagoje. 

Pr. GT. 

DARIAUS IR GIRĖNO 
HEROIZMAS 

Jis pavyzdys jaunajai Lietuvai 

Rimties valandėlei 

ŽMOGUS PANAŠUS Į DIEVĄ 

Šiemet sukanka 49 metai 
nuo Dariaus ir Girėno tragiš
ko žuvimo. Juodu 1933 metais 
liepos 15 d. 6:24 vai. Lituanica 
iš New Yorko aerodromo paki
lo skridimui į Lietuvos laiki
nąją sostinę — Kauną, savo žy
gį skirdami jaunajai Lietuvai, 
lėktuvui sudedami paskutines 
asmeniškas santaupas. Laku- n a u j ą i 8 t o r i j o 8 i a p ą , 
nai Danus ir Girėnas nugalėjo t J n g i v a r d a i i r j ų ž y g , a i į s i p y . 

J O N A S MIŠKINIS 

Taip jau yra paslaptingame 
pasaulyje, kad didieji darbai 
atperkami didžiųjų žmonių gy
venimu, kad laurais vainikuo
ti didieji laimėjimai uždengia 
aukuro pelenais jų kūrėjus. 

Darius ir Girėnas atvertė 
nemir-

Atlante kilusias audras ir, pa 
siekę senosios Lietuvos ribas, 
t r ag i ška i žuvo Vokietijos 
Pomeranijoje, prie Soldino. 

Jei nūdien Atlanto perskri-
dimas moderniais lėktuvais 
yra tapęs kasdienybe, tai prieš 
49 metus Atlanto perskri-
dimas buvo didelio ryžto žy
gis. Juodu buvo pasiryžę ne tik 
Atlantą perskristi, bet jį nuga
lėję dar ryžosi be nusileidimo 
pasiekti Lietuvą lėktuvu „Litu
anica", kuris į valandą te
galėjo nuskristi tik 190 kilo
m e t r ų . Dėl lėšų s t o k o s 
neaprūpintu aeronautikos įtai
sais, Darius ir Girėnas leidosi 
savo tėvynėn pasikliaudami 
aklu skridimu. 2uvę prie Lie
tuvos slenksčio, tapo ne tik did
vyriais, kurių gedėjo visa Lie
tuva, bet jie buvo ir viso 
pasaulio pasididžiavimas. Ro
dos, tik vakar visa lietuvių tau
ta kalbėjo susikaupus savo did
vyriams amžino poilsio maldų 
žodžius, gailiai ašarodami... 

Darius ir Girėnas ilsisi savo 
gimtinės žemėje, atlikę didžiu
lį darbą, parodę pasauliui tau
riausio pasiaukojimo pavyzdį, 
kaip reikia aukotis ir mylėti sa
vo tautos žemę. Juodu norėjo, 
kad Lietuvos garsas sklistų po 
platųjį pasaulį, skelbdamas vi
siems apie tą kraštą, kurio ne
priklausomą gyvenimą lai
mina didžių pasiryžimų 
lydimos galios. Kaip anais se
novės laikais Vytautas Didy
sis skelbė pasauliui apie lietu
vio pajėgumą, taip pat ir 
Darius su Girėnu naujose gy
venimo sąlygose ryžosi paro
dyti lietuvių nepaprastą pajė
gumą. Jie ryžosi parodyti, jog 
lietuvis, prikėlęs iš griuvėsių 
savo tautą, yra vertas nepri
klausomumo, savarankiško 
gyvenimo, savo galia ir troški
mais kovoti už skaistesnę atei
tį, kuri ir yra verta viso pasau
lio dėmesio ir pagarbos. 

Nežiūrėdami pavojaus savo 
gyvybei, nepaisydami savo as
mens gyvenimo, juodu išsiren
gė į didįjį žygį. Tą sunkų žygį 
jie laimėjo, garbingą vardą 
Lietuvai pelnė, bet dėl to ant 
tėvynės aukuro paaukojo savo 
gyvybes. 

nė nepertraukiamon didžiųjų 
mūsų tautos darbų grandinėn. 
Juodu atskleidė naują didin
gos lietuvių tautos kelią, ku
riuo bežengdami suklupo mū
sų tautos didvyriai. Garbingi 
jų vardai amžinai visiems 
sakys, kaip myli lietuvis savo 
žemę, kaip atkakliai jis veržia
si j šviesesnį rytojų, kaip ne
paliaujamai jis siekia kažko 
aukštesnio, didingesnio. Juo
du gerai žinojo, kad lietuvis 
yra vertas garbingos savo tau
tos praeities teisių, todėl ryžo
si pademonstruoti pasauliui 
lietuvio sumanumą, pajėgumą 
ir patvarumą. 

Tą taurųjį žygį garbingai jie 
atliko, bet patys nuėjo nelemto 
likimo keliu. Skaudu buvo lie
tuviams išgirsti, kad šie du 
tautos didvyriai žuvo. Žuvo 
svetimoje žemėje, taip netoli 
nuo savo tėvynės laukų. Į gim
tąjį kraštą begrįžo tik jų palai
kai, didžiuliu gedulu visą lietu
vių tautą apgaubdami. 

Kaip norėjo visas Lietuvos 
kraštas susitikti tauriuosius 

savo tautiečius — Atlanto nu
galėtojus! Su kokiu nuošir
dumu ir nuotaikomis lietuviai 
laukė oranžinės Lituanicos vir
šum žaliųjų Lietuvos laukų! 

Jokiomis priemonėmis nepa-
vaizduosim lietuvių anuome
tinio skausmo, pasruvusio aša
rose, tautos didvyriams Dariui 
ir Girėnui žuvus Soldino miš
ke. Tai buvo naujas mūsų tau
tai smūgis, išskyręs iš mūsų 
tarpo du kilniuosius dvasios 
didvyrius, kurie tolimesniu sa
vo gyvenimu neabejotinai bū
tų praturtinę mūsų tautą. 

Pavyzdžiu yra Dariaus ir 
Girėno paliktasis testamen
tas: „Mes skrisim į Lietuvą. 
Lietuvių tauta laukia iš savo 
sūnų ir drąsesnių žygių. Būti
nai reikia ir jos sūnums prisi
dėti prie bendrojo darbo — 
d a r mažai žinomų šiau
rės Altanto vandenyno oro sro
ves, o taip pat naujai išrastus 
navigacijos būdus ir priemo
nes pritaikyti kasdieniniams 
reikalams. Mes, gyvendami to
kiais laikais, kada oras sten
giamasi panaudoti žmonijos 
reikalams, laikome savo parei
ga tautos vardu tą darbą gar
bingai atlikti. 

J auno j i Lie tuva! Tavo dva
sios įkvėpti, mes stengiamės tą 
pasirinktą uždavinį įvykdyti. 
Mūsų pasisekimas tegu sustip
rina Tavo dvasią ir pasitikė
jimą savo jėgomis ir gabu
mais. Bet jei Neptūnas ir 

Senojo Testamento Pradžios 
knygoje sakoma, kad Dievas 
sutvėrė žmogų, panašų į save. 
Tai reiškia, kad žmogui įkvėpė 
tuos pačius dvasinius pradus 
— protą ir laisvą valią. 

Žmogaus panašumas į Die
vą yra realybė, pagal kurią 
Adomo sūnus Setas yra pana
šus į savo tėvą, tai yra tos pa
čios prigimties, nors sūnus jau 
neturi malonės būsenos, kurio
je Dievas buvo sutvėręs Ado
mą prieš jo nusikaltimą. Ka
dangi kiekvienas žmogus dėl 
to, kad jis žmogus, yra pana
šus į Dievą, tad jis yra tarsi 
Dievo vietininkas visoje kūri
nijoje. Dėl to ir Psalmininkas, 
reikšdamas žmogaus artumą 

S. Darius ir St. Girėnas pasiruošę skrydžiui į Lietuvą 

galingasis audrų Perkūnas ir 
mums bus rūstus - pastos 
mums kelią į Jaunąją Lietuvą 
ir pašauktų Lituanica pas sa
ve, — tada tu, Jaunoji Lietuva, 
turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir 
pasirengti naujam žygiui, kad 
audringų vandenynų dievai 
būtų patenkinti Tavo pastan
gomis, pasiryžimu ir nekvies
tų Tavęs į Didįjį Teismą. Litu
a n i k o s l a i m ė j i m a s t e g u 
sustiprina jaunųjų Lietuvos sū
nų dvasią ir įkvepia juos nau
jiems žygiams. 

Lituanicos pralaimėjimas ir 
nugrimzdimas į Atlanto van
denyno gelmes tegu auklėja 
jaunų lietuvių atkaklumą ir 
ryžtą, kad sparnuotas lietuvis 
bųtinai įveiktų klastingąjį At
lantą Tėvynės Lietuvos gar
bei. 

Tad šį savo skridimą ski
riame ir aukojame Tau, Jau
noji Lietuva. 

Tą didijį bandymą pradė
sime, tikėdamiesi Dangaus 
palaimos". Parašai - Stepas 
Darius, Stasys Girėnas. 

Darius ir Girėnas savo žy
giu ir tragiška mirtimi liko am
žinuoju lietuvių tautos švytu
riu, kuris tėvynės meilės 
liepsnomis nuolat švies mums 
ir mūsų kartų kartoms. Tame 
švyturyje amžinai kaupsis jo
kiais šios pasaulio turtais ne
įvertinamos dvasinės verty
bės, kurios per amžius kels ir 
ugdys Lietuvos vardą, jos gar
bingą praeitį ir gerovę. Kupi
nas tauriausio pasišventimo 
didvyrių gyvenimas moko, 
kaip turim dirbti ir aukoti 
dėl Lietuvos. 

Gyvendami svetur laisvu gy
venimu, turim sukaupti savo 
pajėgas ir nesidairydami tu
rim dirbti ryžtingai ir va
lingai Lietuvos išlaisvinimui. 

Dievui, sako: „Jam po kojų tu 
visa paklojai: jaučius, avis, vi
sus iki vieno, net lauko žvėris, 
padangių paukščius ir žuvis jū
rų giliųjų — visa kas marių 
platybėse plauko" (Psl. 8, 7 — 
9). 

Taip Dievą galima pažinti 
ne tik iš kūrinių, ne tik iš su
kurtojo pasaulio tvarkos, tiks
lingumo, iš gyvybės atsiradi
mo žemėje, iš moralinio prado 
(sąžinės), įdiegto į žmogaus 
prigimtį, bet ir iš būdo, kuriuo 
buvo sutvertas žmogus. Taip 
mokslas, sveikas protas ir Die
vo apreiškimas duoda mums 
pakankamai duomenų pažin
ti, kad yra Dievas, visų tvari
nių Kūrėjas, Viešpats. 

Iš to darome išvadą, kad 
mokslas nėra ir negali būti 
Dievo buvimui priešingas. 
Mokslas atskleidžia pasaulyje 
ir jo daiktuose glūdinčias tie
sas. O tos tiesos yra ne kas ki
ta, kaip esminės ir amžinosios 
tiesos atspindys. Tad jos ne tik 
negali vesti nuo Dievo, bet, 
priešingai, kiekvieną rimtai 
galvojantį veda į Dievą. 

P a s a k o j a m a , kad ka r t ą 
prancūzų mokslininkas Pas-
teur buvo paklaustas: kaip jis, 
būdamas mokslininkas, galįs 
tikėti kaip koks bretonas (Bre-
tonijos gyventojai yra uolūs 
katalikai). Tada Pasteur atsa
kęs: „Kadangi aš esu moksli
ninkas, tai tikiu kaip breto
nas. Bet jeigu būčiau dar 
didesnis mokslininkas — tikė
čiau kaip bretone". 

Ne vienam mokslininkui bu
vo kilusi mintis patyrinėti, kaip 
laikėsi tikėjimo į Dievą atžvil
giu patys žymiausieji naujųjų 
amžių mokslininkai. Ir štai, 
tarp XV, XVI ir XVII amžiaus 
mokslininkų nerasta nė vieno 
netikinčio. Iš 452 XVIII ir XIX 
amžiaus mokslininkų, 429 bu
vo aiškiai tikintieji, 11-kos ti
kėjimas neaiškus ir tik 12 bu
vo p r i e š ing i krikščionių 
religijai. Bet ar jie neigė Dievo 
buvimą, liko neištirta. 

Taip yra su tikraisiais moks
lininkais. Su netikrais moksli
ninkais, kurie mokslą bando 
palenkti savo iš anksto turi
mam asmeniškam nusistaty
mui Dievo ir religijos atžvil
giu, yra kitaip. Bet čia už tai 
kaltas ne mokslas, o tik moks
lo vardu kalbantieji Dievo nei
gėjai. 

J. V. 

Tikrasis Dievo garbinimas 
yra gyventi, kaip Dievas iš 
mūsų reikalauja; to reikia 
išmokyti vaikus. 

Im. Kant 

r 

Ne tik tai yra vagystė, ką tu 
pa t s nesiklausęs svetimo pai
mi, bet vagystė yra ir tai, jei tu 
blogai sunaudoji, ką tau duo
da. 

A. Baronas 

Geriausia priemonė gerai 
pradėti kiekvieną dieną yra 
nubudus mąstyti, ar nebūtų 
galima šiandien nors vienam 
žmogui džiaugsmo suteikti. 

Fr. Nietzsche 

NEW YORKO LIETUVIU 
KOLONIJA 

PETRAS MATEKCNAS 

24 
Jos parodoje buvo išstatyta apie 50 paveikslų. 

Didesnė jos kūrinių dalis buvo portretinė kūryba, 
figūrinės kompozicijos, etiudai portretams ir kitokio 
turinio. Visi paveikslai yra gražūs, patrauklūs, kaip 
Tremtinė, Bregenso žvejys (eskizinis portretas), 
Madona, Muzikantai, Angelas ir kiti. Kai kuriuose jos 
paveiksluose matyti ekspresionizmo įtakos. Dailinin
kė jį, matyt, labiau mėgo, nes tame tapybos stiliuje ji 
rado daugiau kūrybinės laisvės bei dramatiškumo. 

Nemažiau įdomi paveikslų paroda buvo ir dail. 
Vytauto Igno. Jis, kaip ir dail. Jurgis Juodis, išsisky
rė iš kitų dailininkų savo tematika. Jo paveiksluose — 
tapyboje ir grafikoje — atsispindi lietuvių liaudies 
meno įtaka. Tiek grafikos raižiniuose, tiek ir tapy
boje temos yra grynai lietuviškos, bet jose jaučiama 
ekspresionistinio stiliaus įtaka. Pagrindinės temos 
figūros nekeliamos į centrą, kurios aplinkui papuoš
tos lietuviška ornamentika. Per io Daveikslu Daroda. 
vykusią 1981 m. spalio 1 7 - 1 8 d., buvo išstatyta 60 
darbų, iš jų 34 grafikos kūriniai, o kiti — aliejinė tapy
ba. 

Nuo visų kitų dailininkų neatsiliko ir dail. Elena 
Kepalaitė. New Yorke ji yra surengusi net kelias savo 
kūrinių parodas. Tiek jos ankstyvesnėje, tiek ir 
dabartinėje kūryboje reiškiasi daugiau ekspresio
nistinė stiliaus įtaka: joje pabrėžiami pagrindiniai 
struktūriniai elementai, kurie ryškiai matomi joa 

portretuose, o skulptūroje — judesys. 
Dail. Vandos Balukienės tapybos darbų parodoje 

buvo išstatyta 20 įvairių darbų. Paroda įvyko 
Kultūros Židinyje 1981 m. spalio 3-4 d. Dailininkė, 
kaip matyti iš jos darbų, pamėgo liniją ir linijų pluoš
tą. Temas savo darbams panaudojo lino drobę, kaip 
staltiesę su lietuviškais raštais, kurioje visi ornamen
tai simetriškai kartojasi per visą staltiesę, nuspalvin
dama esamas linijas įvairiomis spalvomis pagal savo 
idėją, sudarydama įvairių geometrinių linijų ir spal
vų derinį. Nors tuose darbuose matyti daug vidinės 
dinamikos, bet žiūrovams didelio įspūdžio nepadarė, 
nes staltiesė liko „sugadinta": ji netinka apdengti nei 
stalo, nei pakabinti, kaip paveikslą, ant sienos, nors į 
tokį „paveikslą" įdėta daug darbo, kantrybės, atidu
mo ir pasiryžimo, kol jį užbaigė, kitaip sakant, 
įgyvendino savo idėjos planą, sujungdama lietu
višką drobės ornamentiką su dabarties modernizmu. 

Dažnai dailininkai sumažinimui išlaidų, kurios 
susidaro rengiant paveikslų parodas, vieną ar du 
paveikslus išleidžia loterijos keliu parodos metu. 

Taip pat New Yorke yra rengiamos ir bendros 
dailininkų paveikslų parodos. Jose dalyvauja ne tik 
„seni vilkai", pasireiškę šioje srityje, bet taip pat ir 
jauni, vos tik pradedą viešai pasirodyti. Jų tarpe yra 
gerų dailininkų, kaip Giedrė Cselytė, kuri pasireiškia 
portretų tapyboje. Ji prilygsta savo portretais mūsų 
senos kartos dail. J. Januliui, tik toks tarp jų skirtu
mas, kad dail. J. Janulis juos piešdavo realistiniu, o 
G. Ūselytė impresionistiniu stiliumi, panašiai kaip 
dail. Just inas Vienožinskis. Už vieną portretą yra 
gavusi net premiją. 

Bendrose dailininkų parodose yra skiriamos 
premijos ir garbės pažymėjimai. Jas skiria LB New 
Yorko apygardos valdyba, Vaižganto Kultūros klu

bas ir atskiri asmenys, kurias paskirsto sudaryta jury 
komisija. 

Bendrose dailininkų parodose išstatoma daugiau 
kaip 100 paveikslų. Jos rengiamos įvairiose salėse, bet 
daugiausia Kultūros Židinyje. Per PLB seimo paro
dą, kuri vyko 1958 m. rugpjūčio 28 d. Riverside muzie
juje, New Yorke, buvo išstatyti 102 meno kūriniai: 
tapybos 56. grafikos 31, skulptūros 7 ir akvarelės 8. 
Šioje parodoje dalyvavo 33 dailininkai: iš New Yorko 
ir jo apylinkių 14 dailininkų, o likusieji iš kitų JAV 
vietų. Daugiausia paveikslų buvo išstatyta per 1975 
m. vasario 22-23 d. surengtą bendrą dailininkų paro
dą, vykusią Kultūros Židinyje. Joje buvo išstatyta 114 
paveikslų. 

Dar buvo rengiamos bendros paveikslų parodos 
ir mažesne sudėtimi. Jose dalyvauja tik keli dailinin
kai, kaip 1965 m. kovo 20-21 d. Angelų Karalienės 
parapijos salėje buvo surengę savo paveikslų parodą 
tik trys dailininkai, būtent dr. Marija Žukauskienė, 
Juozas Sodaitis ir Jonas Rūtenis. Jų surengtoje 
paveikslų parodoje buvo išs tatyta 30 įvairaus dydžio 
paveikslų: kiekvienas išstatė po 10 paveikslų. Visų jų 
paveikslų tematika — gamtos vaizdai. Kai kuriuose 
jų paveiksluose, ypač J. Rūtenio. matyti impresionis
tinės tapybos įtaka. 

Taip pat mūsų dailininkai dalyvavo 1981 m. 
spalio 2-3 d. pabaltiečių grafikos ir skulptūros paro
doje, vykusioje Estų namuose, Manhattane, 243 East 
34 S.t., o Elena Kepalaitė ne tik Kultūros Židinyje, bet 
taip pat savo kūrinių parodas rengia ir Pboenix 
galerijoje bei kitose vietose. Parodoje, kuri vyko 1981 
m. lapkričio 10 iki 26 d., buvo išstatyta net jos nauja 
bronzinė skulptūra. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis 1982 m. liepos mėn. 17 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
L I E P O S 4 - J I 
S O S T I N Ė J E 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių nepriklausomybės šventė 
— liepos 4-ji — šiemet buvo įs
pūdinga. Daugelis amerikie
čių matė televizijoje, o 400,000 
minia stebėjo vietoje, kai Mo-
have dykumoje, Califomijoje, 
nusileido erdvėlaivis "Colum-
bia", atlikęs ketvirtąją ir pas
kutinę bandomąją misiją. Erd-
v ė l a i v į i r g r į ž u s i u s 
astronautus vietoje pasveiki
no ir pats JAV prezidentas R. 
Reaganas su žmona. 

Po pietų ypatingai mes, eu
ropiečiai, televizijoje stebėjom 
dramatiškas futbolo rungty
nes tarp Lenkijos ir Sovietų Są
jungos, kurios pasibaigė lygio
mis, tačiau lygiosios eliminavo 
Sovietų Sąjungos rinktinę iš 
tolimesnės futbolo pirmenybių 
eigos. Washingtonui ir jo apy
linkėms tas futbolo rungtynes 
ištisai perdavė 56 TV kanalas, 
programas transliuojąs ispanų 
kalba. 

Liepos 4-ji sostinėje Wa-
shingtone buvo graži, gaivi 
diena. Vėjai kažkur tolyn nu
pūtė nuolatinį vasarų karštį 
bei drėgmę ir sostinės bei apy
linkių gyventojus tą šventės 
dieną gaivino vėsa bei lengvo 
vėjo gūsiai. Nors spaudos pra
nešimais apie 300,000 ar dau
giau sostinės ir jos apylinkės 
gyventojų šventiniam savait
galiui buvo išvykę į paplūdy-
mius prie Atlanto ar kitur, bet 
pavakary tarp 300 ir 400 tūks
tančių minia susirinko į sosti
nės centre esančią alėją, kuri 
išsitiesusi nuo Kapitoliaus vie
name gale iki prezidentų Va
šingtono ir Linkomo pamink
lų kitame gale. Ši alėja gerokai 
buvo užtvenkta, kai 1979 m. 
spalio mėnesį popiežius Jonas 
Paulius II joje atnašavo Mi
šias. Tačiau š. m. liepos 4 d. va
kare žmonių spūstis buvo dar 
didesnė. Vienas aspektas kiek 
stebino: sostinėje gyvena per 
70 procentų juodosios rasės 
žmonių. Tačiau liepos 4 d. mi
nioje jie sudarė tik nedidelį pro
centą. Tai reikštų, kad JAV ne
priklausomybės šventės proga 
į sostinę buvo suvažiavę ne
mažai turistų iš kitur ir taip 
pat gausiai rinkosi baltieji gy
ventojai iš integruotų sostinės 
priemiesčių. 

Popietėje, pasibaigus futbo
lo rungtynėms Ispanijoje, per
duotoms per TV, pirmiausia at
važiavom prie Vašingtono 
paminklo. Modernūs automo
biliai, sostinės požeminiai trau
kiniai jau buvo pilni keleivių, 
nes žmonės skubėjo į alėją 
švęsti nepriklausomybės šven
tės. Apie paminklą, kalneliais 
nubanguodamos, skleidžiasi 
žalios pievos, toliau estrada 
koncertams, dar toliau — mu
ziejai, ministerių rūmai, rytuo
se švyti Kapitelius, vakaruose 
banguoja Potomaco upės juos
ta. Kiek Čia žmonių, kiek daug 
jaunimo. Jaunimas žaidžia rip
komis ir sviediniais, vyresnie

ji piknikauja, atsivežę savus 
valgius, o prie vietoje pastaty
tų šalto alaus ar minkštų gėri
mų statinių tiesiasi vis ilgesnės 
eilės. Minios iš visų pusių tik 
plaukia, plaukia. 

Kiek susiraukiam, pavėlavę į 
ką tik pasibaigusį "Folkslife" 
festivalį. Tai būtų buvusi savi
ta įdomi programa. Tačiau ne
nuliūstam. Už valandos prie 
Kapitoliaus prasidės Nacio
nalinio simfoninio orkestro 
koncertas po atviru dangumi, 
kurį diriguos M. Rostropovi
čius. O 9:15 vai. vak., koncer
tui pasibaigus, sutemusioje pa
dangėje pasipils įvairiaspalvių 
raketų šviesos. 

Tad vėl skubam į požeminį 
traukinį, ir stotyje į dideles ge
ležines statines įmetę po pusę 
dolerio (kompiuterinė bilietų 
sistema išjungta dėl didelės 
žmonių spūsties), pavažiuo
jam porą stočių Kapitoliaus 
link, tikėdamiesi ten susirasti 
geresnę vietą, nes dar valanda 
iki koncerto. Tačiau priartėjus 
prie Kapitoliaus, teko gerokai 
nustebti. Cia dar didesnė mi
nia, negu prie Vašingtono pa
minklo. Čia plaukia šviesioji 
visuomenė, išsiilgusi geros mu
zikos, meno. Pagrindinė aikš
tė prieš didžiulę estradą, talpi
nanti tūkstančius žiūrovų, jau 
pilnutėlė. Milžiniški Kapito
liaus laiptai su dešimtimis pa
kopų taip pat kuone sausakim
šai nusėsti. Einam taku, 
skiriančiu vieną laiptų pako
pą nuo kitos. Sustojam pačia
me centre: priešais žemai už 
tūkstančių žiūrovų galvų ma
tosi estrada, kurioje gros sim
foninis orkestras, už jos, jau 
toliuose — Vašingtono pa
minklas, dar toliau — Lincol-
no, už jo, kitoj pusėj upės — Ar-
lingtono kapinės, Amerikos 
didvyrių panteonas. Vietą tu
rim tikrai puikią, nes prieš sa
ve, nors ir tolyje, matysim JAV 
nepriklausomybės šventės iš
kilmių didybę. 

Pasidedam antklodę ant ce
mento ir atsisėdam. Aplink 
mus tokių pat žiūrovų eilės vis 
auga. Sunku atskirti, kuris čia 
ministeris, kuris kongresma-
nas, kuris ministerijos valdy
tojas. Visų rūbai paprasti, 
lengvi, vasariniai, daugelio 
veidai ir kūnai gerokai saulės 
įdegti. 

Lygiai 8 vai. prasideda Na
cionalinio simfoninio orkestro 
koncertas po atviru dangumi. 
Programos pravedėju pristato
mas Žinomas TV politinis ko
mentatorius A. Gronsky. Šis, 
pranešęs, kad koncerto klau-
sjtjojų tarpe yra Kongreso pir
mininkas O'Neal, Senato dau
gumos lyderis H. Baker ir eilė 
kitų aukštų pareigūnų, pakvie
čia dirigentą M. Rostropovičių 
užimti podiumą. Kyla milži
niška plojimų banga, nuaidi 
per ilgą žalią alėją. 

Vieno geriausio šalies simfo
ninio orkestro valandos ir 15 
minučių programa buvo žavi ir 
didinga, jei jo rimties ne

drumstų per kojas lipančios 

Los Angeles Šv. Kazimiero šeštadieninės 
lituanistinės mokyklos 1981-82 mokslo metų mo
kytojai, atsisveikinant su mokyklos direktoriumi 
Vladu Pažiūra; I eil. iš k.: garbės gen. konsulas V. 
Čekanauskas, buvęs direktorius I. Medžiukas, A. 
Pažiūrienė, M. Sandanavičiūtė - Newsom, V. Pa

žiūra, D. Polikaitienė — naujoji direktorė, O Razu-
tienė, M. Naujokaitis; II eil.: buvęs mokyt. J. Spi-
rauskas, A. Polikaitis, V. Gedgaudienė, D. 
Varnienė, A. Balsienė, A. Nelsienė, G. Plūkienė, 
L. Jarašūnienė, A. Dūdienė, V. Polikaitytė, V. 
Radvenienė, R. Polikaitis ir A. Kungys. 

Nuotr. V. Fledžinsko 

Tomkutė, kurias pasveikino, 
knygas ir pažymėjimus įteikė 
gen. konsulas V. Čekanaus
kas. Baigusias mokyklą atsis
veikino G. Radvenytė, o abi
turienčių vardu kalbėjo G. 
Palubinskaitė. Taip pat kalbė
jo mokyklos steigėjas ir globė
jas prel. J . Kučingis, LB Švie
timo tarybos vardu sveikino I. 
Medžiukas, kartu įteikdamas 
Lietuvių kredito kooperatyvo 
auką —150 dol. čekį lituanisti
nio švietimo paramai ir per
skaitė J. Plačo, LB Švieti
mo tarybos pirm., padėkos 
raštą, LB Vakarų apyg. vardu 
kalbėjo jos pirm. R. Dabšys, 
LB. Los Angeles apyl. — V. 
Gedgaudienė, tėvų komiteto — 
R. Vitkienė. Mokytojai V. Pa
žiūrai prisiminimui įteikė al
bumą; apdovanota buvo ir A. 
Pažiūrienė. 

Baigiant kalbėjo pats V. Pa

žiūra. Prisimindamas savo 
jaunystę, sakė, kad su jauni
mu dirbąs jau 50 metų. Pra
ėjusiais metais suorganizavęs 
lituanistinį fondą, kurio tiks
las paremti vykstančius į li
tuanistikos seminarą ir tauti
nių šokių kursus. Tas fondas 
siekęs arti 2,000 dol. Šio fondo 
stambiausi rėmėjai buvo J. ir 
E. Pažėros ir Lietuvių tautinių 
namų valdyba, paskyTę po 500 
dol. 

Programa buvo baigta mo
kyklos chorui, diriguojamam 
A. Polikaičio, sudainavus ke
letą skambių dainelių. Toliau 
buvo vaišinamasi mokyklos tė
vų komiteto paruoštais užkan
džiais. Ateinantį rudenį mo
kyklos vadovavimą sutiko 
perimti D. Polikaitienė, turinti 
didelį pedagoginio darbo paty
rimą. 

I. M. -

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
MOKSLO METU 

UŽBAIGIMAS 

Birželio 5 d. Los Angeles Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigi-

vis naujos eilės žmonių, nebe
randančios vietos nei kur at
sistoti, nekalbant apie atsisė
dimą. Taip, juk čia yra 
suplaukę -tarp 300 ir 400 tūks
tančių žmonių. Tad gal ima įsi
vaizduoti, kokie plojimai lydi 
kiekvieną orkestro atliktą kū
rinį. 

Jau visai baigia sutemti. Es
tradoje šalia orkestro atsistoja 
ir vienas iš garsių Amerikos 
baritonų (vardo nesuspėjau nu
girsti) ir jo arijos, palydimos 
simfoninio orkestro, publiką 
tiesiog kelte kelia nuo savo at
sineštų kėdžių, nuo žolės, nuo 
cemento ir Kapitoliaus laiptų. 
Čia pat užpakaly mūsų spindi 
apšviestas Kapitoliaus kupo
las, sutemų gaubiamuose to
liuose — Vašingtono pamink
las, o visur aplink masės 
žmonių galvų. Milžiniški ploji
mai lydi baritono atl iktas ari
jas. Ir štai nuo estrados pasi
girsta baritono žodžiai: dabar 
visi, orkestrui palydint ir ma
estro M. Rostropovičiui diriguo
jant sudainuosim "America 
the Beautiful". Ir sutrenkia or
kestras, ir suskamba baritono 
dainuojami pirmieji žodžiai ir 
staiga dainon įsijungia šimtų 
tūkstančių amerikiečių ir kitų 
tautų žiūrovų minia. Daina 
skamba vis didingiau ir didin
giau, o virš Vašingtono pa
minklo tolyje jau kyla įvairia
spalvių raketų šviesos, ne 
vienu atveju taip įspūdingai 
apjuosdamos patį paminklą. 
Stovim ir negalim atsidžiaugti 
iškilmių didybe, kartu su pasi
tenkinimu, kad pasisekė su
rasti visai padorią vietą pa
č i am c e n t r e , i š k u r i o s 
geriausiai matėsi visas vaizdų 
didingumas. 

Šių metų liepos 4-ji bent 
mums buvo viena iš didin 

giausių per 32 metus, išgyven
tus šioje šalyje. yL R 

m a s sutapo su Šios mokyklos 
direktoriaus V. Pažiūros išleis- j 
tuvėmis. Po pamaldų bažny
čioje visi sugrįžo į mokyklą, 
kur klasėse mokytojai išdalino 
išeito mokslo pažymėjimus. 
Tada parapijos salėje vyko 
mokslo metų užbaigimas. Pir
miausia buvo įspūdingai pa
gerbtas Romas Kalanta, prieš 
10-tį metų žuvęs Kaune, pro
testuodamas dėl Lietuvos pa
vergimo. Prie jo gražiai įrė
minto paveikslo, pastatyto 
scenoje, mokiniai padėjo už
degtas žvakutes ir gėlių. Toli
mesnę programą vedė mokyk
los vicedirektorė M. Sanda
navičiūtė — Newsom. Dau
geliui mokinių, o ypatingai 
pasireiškusių kurioje nors sri
tyje, dir. V. Pažiūra įteikė pa
žymėjimus ir dovanas knygo
mis. Atžymėti buvo: I skyriaus 
— G. Dūda, V. Kiškytė ir A. 

NeUas; II skyriaus V. Se
kas , V. Žemaitaitis, V Baltru
šaitytė; III skyriaus — Z. Mar
kevičiūtė, P. Mošinskis, V. 
Giedraitis; IV Sk. — T. Baraus
kaitė, A. Gedminas, L Zemai-
taitytė, P. Mošinskis, L Tom-
pauskaitė; V sk. — A. Nelsai-
t ė , V. Ž e m a i t y t ė , A . 
Petrušytė, V. Leškys; I grupės 
— A. Palubinskas, K. Gorodec-
kas; II grupės — P. J a ra šū -
nas , U. Mulokaitė; III grupes 
— A. Giedraitytė, L. Venckus, 
B. Abelkytė, R. Jarašūnas; IV 
grupės — D. Trotmanaitė, R. 
Kulikauskaitė. 

Direktorius V. Pažiūra, dau
gelį metų vadovavęs šiai mo
kyklai, prisiminti bendro dar
bo rūpesčius mokytojams pa-
d o v a n o j o i s t o r i k o V . 
Liulevičiaus parašytą knygą 
"Lietuvių švietimas Vokietijo
je". 

Šiais metais mokyklos kur
są baigė G. Palubinskaitė ir M. 

TRISDEŠIMT ANTRASIS „ D R A U G O " ROMANO 

K O N K U R S A S 

• 

1. Dienraštis „Draugas" skelbia dailiosios prozos: 
romano, apysakos trisdešimt antrąjį konkursą. Rank
raščius įteikti paskutinė data yra 1982 m. lapkričio 1 d. 

2. Geriausio karinio autoriui skiriama 2,000 dolerių 
premija. Mecenatas yra IRENA VINCLOVIENĖ (savo 
vyro a.a. Vaclovo atminimui). 

Komisijai neradus tinkamo kūrinio, premija 
neskiriama. 

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. 
Rankraštis turi būti parašytas mašinėle, .ne mažesnis 
kaip 200 romaninio formato puslapių. 

4. Kūrinius siųsti adresu: Dailiosios prozos konkurso 
komisijai, „Draugas", 4545 West 63rd Street, Chicago, 
111. 60629. 

5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasi
rašyti slapyvardžiu, o atskirame voke pažymėti tikrąją 
pavardę, adresą ir telefoną, taip pat įrašant kūrinio 
antraštę ir pasirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai 
išrinkus premijuotiną kūrinį, atidaromas t ik laimėjusio 
autoriaus vokas. 

6. Dviejų tūkstančių dolerių premiją gavęs autorius 
be papildomo honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia 
„Draugui", įskaitant teisę spausdinti dienraštyje ir 
išleisti atskiru leidiniu arba tik išleisti atskiru leidiniu. 
Premijos nepaskyrus, autoriai spausdinimo sąlygas nu
spręs, susitarę su „Draugu". 
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HELP S I BALTIC FI ELP OUPPORT DALTIC FREEDOM in Lithuania, Latvia & Estonia 

Darbui tęsti Amerikos Baltų Lais
vės lygai reikia skubios finansinės 
paramos. Savo auką siųsk š ian
dien! 
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Public Law Number 97196 
establishing 

Baltic Freedom Day 
was recently 

signed into lavv 
by President Reagan 

after 
unanimous 

Congressional 
approval. 

Sponsored and 
proposed by the 
Baltic-American 

Freedom League. 

Your financial support is needed to 
continue the fight for Baltic freedom. 

Send your contribution today! 
. __« .«.«.-. — —— A. —-s^TlDetach andreturn —_ — _ — -.—,_ — ___—.— 
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inco r\ic /ea minėjimo akademijos Los Angeles mieste rengėjai. 

Y«, / loill support the Baltic-American Freedom League. Here is my 
contnbuhon for: 
D 525 A subscription to the Baltre Bulletin 
• $50 Contribution, plūs a subscription to the Baltic Bulletin 
C $100 A voting membership, plūs a Baltic Bulletin subscription 
C $250 G $500 I feel so strongly about the Baltic cause, here 

is ar, -icreased contribution to help keep America informed. 

NAME 

ADDRESS 

CTTY/STATE/Zir 

Send cheeks lot BALTIC-AMERICAN FREEDOM LEAGUE 
P.O. Box 29657 Los Angeles, CA 90029 
Permission for tax exempt status is pending 

I 
fa 

S 
^ 

Nuotr. A. Gulbinsko. 
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PENKIASDEŠIMT 
METŲ ALTORIAUS 

TARNYBOJE 
Kun. dr. Juozo Vaišnoros, MIC, 
auksinis kunigystės jubiliejus 

P R A N A S G A R Š V A 

Šventuoju paskelbimas hero
jiško šventumo asmens yra di
delis ir ilgas darbas. Reikia su
r inkt i visus dokumentus , 
reikia surinkti ir išversti loty
nų kalbon visus, nors mažiau
sius, raštus. Reikia surasti liu
d i n i n k u s a r i s t o r i š k a i 
išnagrinėti akivaizdžių liudi
ninkų parodymus, o gyvuo
sius ir dar kandidatą į šven
tuosius bei jo tobulumą 
žinančius sukviesti liudyti teis
me. Tai ne vienerių, dvejų ar 
kelerių metų, o kartais dešimt
mečių ir šimtmečių darbas, rei
kalaująs didelių pastangų, su
gebėjimo, pasiruošimo ir jėgų 
tokį užmojį išvesti iki galo. 

Toks buvo kun. dr. Juozas 
Vaišnora, vedęs arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio bylą iki jo 
laimingo pirmojo žingsnio, 
kada pop. Jonas Paulius II šių 
metų gegužės 11 d. paskelbė 
kandidato į palaimintuosius ir 
šventuosius dekretą, pripažin
damas arkiv. J . Matulaičio 
herojiškas dorybes ir tobulą 
gyvenimą. Nuo tada jis ir vadi
namas jau Venerabilis Servus 
Dei — Garbingasis Dievo Tar
nas. 

Šį kartą reikia kalbėti apie 
bylop vedėją, kuris daugiau 
dešicit metų aukojo visas jė
gas, kad tik laimėtų tą pirmąjį 
žingsnį. Reikia kalbėti apie 
kun.] J . Vaišnoros kunigystės 
50 metų sukaktį ir darbus iki 
tos sukakties. Kun. Juozo Vaiš
noros gyvenimas jau nėra 
trumpas. Bet jis yra vaisingas 
įvairiais darbais tiek altoriaus 
tarnyboje, tiek sielovadoje, tiek 
spaudos darbuose, istoriniuo
se nagrinėjimuose, visuomeni
niame gyvenime ir tautos pri
sikėlime. 

Gimęs 1905 m. sausio 15 d. 
Puskelnių km., Marijampolės 
apskr. Augo ir brendo Suvalki
jos lygumose. Mažas su tėvais 
emigravo į Angliją, bet po dve-
;ų metų grįžo vėl Lietuvon kur 
v.-va8 paveldėjo nedidelį ūkį 

Pažinti geriau žmogų reikia 
eiti į jo kraštą, kuris savo ap
linkoje formavo jo charakterį, 
pažinti žmones, kurie skatino 
darbui ir pasiaukojimui vie
nuoliškam ir kunigiškam dar
bui. Jis jau gerai prisimena pir
mąjį karą ir atsikuriančią 
:-~ ^priklausomą Lietuvos vals
tybę. Mokėsi pokarinėse sun
kiose sąlygose Rygiškių Jono 
gimnazijoje Marijampolėje ir 
ją baigė 1926 m. Tais pačiais 
metais įstojo i Marijonų vie
nuoliją ir, atlikęs noviciatą, ki
tais metais išvyko į Romą pasi
ruošti platesniems darbams. 
Cia Angelicum universitete 
baigė filosofiją ir teologiją, 
apvainikuodamas savo stu
dijas dviem daktaratais. 

Dar būdamas Lietuvoje, Ne
pr ik lausomybės pradžioje, 
nors tik gimnazistas, daly
vavo rinkiminėje propagan
doje, kviesdamas balsuoti už 
tinkamus kandidatus į seimą. 
Jam prie širdies buvo Darbo 
federacija, Ūkininkų sąjunga, 
todėl jis jau tada už tų partijų 
kandidatus apylinkės ūkinin
kų susirinkimuose sakydavo 
prakalbas ir gerai apibūdin
davo kandidatus į seimą. 

Toje veikloje jam jau teko 
susipažinti iš arčiau su di
džiaisiais to meto veikėjais ir 
politikais, su didžiaisiais dva
sinio gyvenimo vadovais. J i s 
jau tada pažino ir stebėjosi 
arkiv. Jurgio Matulaičio, kun. 
P. Draugelio, kun. M. Krupavi
čiaus gyvenimu ir darbais. Jų 
pavyzdys jį skatino dvasi
niam gyvenimui — ne užda
ram, bet visuomeniškam, nors 
jis niekada neapleido savo pa
reigų, savo pašaukimo skelbti 
Dievo žodį, jį aiškinti straips
niais, knygomis ir pamokslais 

ar paskaitomis žmonėms. Gal 
ta i ir padarė įtakos, kad jis sa
vo penkiasdešimtyje metų al
toriaus tarnyboje taip plačiai 
išsiskleidė, rašydamas ne tik 
teologiniais, bet ir visuomeni
niais bei politiniais klau
simais. 

Baigęs studijas jis kurį laiką 
vadovavo tarptautinei Marijo
nų vienuolijos kolegijai, ku
rion buvo siunčiami studentai 
iš įvairių provincijų studijuoti 
ar gilinti savo studijas Romos 
universitetuose. 

1936 m. skiriamas Lietuvos 
marijonų provinciolu. Tose pa
reigose būdamas jis įsteigė 
marijonams studentams filo
sofijos kursą ir jam vadovavo, 
pasirūpino sutvarkyti novicia
tą Panevėžyje, tvarkė tuo me
tu jautrius vienuolijos rei
k a l u s , i š s i ų s d a m a s n e t 
Mandžiūrijon pagelbėti misi
jose dirbantiems marijonams. 

"Windsoro žmoną" vaidinę pagrindiniai aktoriai. Iš kairės: 
Amelia Hali ir Douglas Campbell. 

STRADFORDO 
FESTIVALY 

ALFONSAS NAKAS 

Lietuvos žurnaluose pava- snys nuo lūpų beveik nedings-
dinimą „The Merry Wives ta. 
of W i n d s o r " v i s m a t a u fra f a b u l a s u k a s i a p i e s i r 
išverstą Į „Vindsoro šmaikš- J o h n F a l s t a f f ą, visiems 
tuoles". Man regis, jis la- Shakespeare'o skaitytojams 

bai netikslus. Aš jį versčiau į g e r a i pažįstamą riterį iš 
„Šmaikščiosios (ar linksmo
sios) vindsoriečių pačios (ar 
žmonos)". Bet tai tarp kitko, 
nes mano skaitytojams verti
mas nereikalingas. 

Ši komedija, v iena iš 
Shakespeare'o žaismingiausių 
ir farsiškiausių, beveik neturi 
poezijos, ir eiliuoto teksto tėra 
pora dainelių. Bet jau komiškų 
situacijų tai devynios galybės 
Linksmaplautė Kanados ir 
JAV publika per visą spektak
lį gagena ir gagena. O ir 
mums, juoko atžvilgiu gan 
santūriems europiečiams, šyp-

Kun. Juozas Vaišnora, MIC — 
jubiliatas 

Po 1939 m. kapitulos liko 
viceprovinciolu, bet ir toliau 
vadovavo filosofijos kursui 
kaip rektorius. Užėjus bolše
vikų okupacijai Marijampolė
je moksleivius slaptai mokė ti
kybos, o vokiečių okupacijos 
metu buvo Mokytojų seminari-
joe ir berniukų gimnazijos 
kapelionas. Anksčiau Kaune 
buvo Šv. Gertrūdos marijonų 
bažnyčios rektorius, o Mari
jampolėje Šv. Vincento bažny
čios rektorius. Cia jis įvedė 
naujas pamaldas, kviesdamas 
svečius kunigus pamokslams. 
1944 m. nuo antros bolševikų 
okupacijos pasitraukė į Vokie
tiją, nes jau pirmajame bol-
ševikmety buvo įrašytas į iš-
tremtinųjų sąrašą. Vokietijoje 
dirbo sielovados darbą Lands-
huto stovykloje, kurį laiką ei
damas ir stovyklos viršininko 
pareigas, nes galėjo susikalbė
ti su įvairių tautybių pabėgė
liais ir okupacine administra
cija. Paskiau buvo pakviestas į 
Lietuvių misiją kanclerio pa
reigoms, kur tvarkė adminis
tracinius ir auklėjimo rei
kalus. 

1950 m. išvyko į Romą — į 
centrinį vienuolijos namą ir 
ten ėjo įvairias pareigas, kaip 
generalinio tarėjo, generalinio 
prokuratoriaus, o daugiau kaip 
dešimt metų ir generalinio pos-
tuliatoriaus pareigas, tai yra 
arkiv. Jurgio Matulaičio ir ki
tų šventumo bylos vedėjo. O 
jos yra sunkios ir išsemian-
čios de Ag jėgų. 

Kun. J. Vaišnora nuo jau
nystės buvo ateitininkas ir 
skautas. Yra vadovavęs įvai
rioms organizacijoms, buvęs 
moksleivių rajone Marijam
polėje pirmininku. Vokietijoje 
ir dar vėliau Italijoje gyven
damas ėjo vyriausio Lietuvių 
Skautų sąjungos dvasios vado 
pareigas. Visuomenės veik
los ir visuomeninių darbų 
neapleidžia ir dabar, nors da
bartinės sąlygos jau neleidžia 
jam plačiau išsiskleisti. Bet jis 
dalyvauja Lietuvių Katalikų 
Mokslo akademijoje, būdamas 

jos centrinėje valdyboje, Ita
lijos Lietuvių Bendruomenėj, 
vykdamas į įvairius suvažia-

„Henriko IV" ir „Henriko V" 
tragedijų. Didelis ir komiškai 
storas vyras, bailus, tingus, 
nėgstąs maišytis tarp Angli
jos didžiūnų, bet nevengiąs nė 
valkatų, kurie jį girdo bei 
šelpia, kare mokąs išvengti 
mūšių, o po jų sau prisiskiriąs 
heroiškus laimėjimus. Minė
tose tragedijose neliečiami jo 
santykiai su moterimis, o šioje 
komedijoje kaip tik apie mote
ris viskns ir sukasi. Fals
taff as parašo po vienodą 
laišką dviem garbingom, bet 
linksmom Windsoro moterim, 
poniai Ford ir poniai Page, 
abiems įrodinėja jas mylįs ir 
prašo pasimatymo. Šios iš 
karto baisiai užsigauna, bet 
veikiai susitaria tą „bailų pa
leistuvį" pamokyt i . Jam 

gos kambarėlį. Veido mina, 
gestai, vienur pilnas didybės, 
kitur didžiausio nusivylimo 
balsas! Douglas Campbell čia 
penkioliktąjį sezoną, vis nema
žų rolių atlikėjas, bet reikėjo 
šio 30-tojo sezono, reikėjo reži
sieriaus Roberto Beard, reikė
jo „The Merry Wives of Wind-
sor", kad jo žvaigždė užtekėtų. 

Įdomu buvo stebėti kitus 
didelius aktorius, prieš keletą 
v a l a n d ų m a t y t u s „Ju l ius 
Caesar" tragedijoj, čia vos spė
tus pergrimuoti ir jau publiką 
iki ašarų juokinančius. Antai, 
iš tragiško Kasijaus Nicholas 
Pennell virto tragikomiškuoju 
Fordu. Jis, nepaprastai įsigy
venęs į pavyduolio rolę, buvo 
antras publikos juokintojas po 
Campbell'io. Ai, ugningasis 
minios kiršintojas, paskui 
svarbiausias Romos triumvy
rato narys Marcus Antonius, 
R. H. Thomson dabar pilkas, 
puskvailis mėmė Slender, 
vienas iš trijų Anne Page 
garbintojų, bučiuojąs daiktus, 
prie kurių Ąnne prisilietė, bet 
gijas prie jos priartėti. Dieną 
trumpai sužibėjęs poeto Cin-
nos rolėje, Richard Monette čia 
buvo didžiausias juokdary? 
daktaro Caius rolėj. Ian 
Deakin, raiškiai atlikęs antro
jo triumvyrato nario Octa-
v iaus rolę, d a b a r lygiai 
raiškiai vaidino nedidelę, bet 
svarbią Fentono, laimėjusio 
Anne Page širdį ir ranką, rolę. 
Ai, dar Susan Wright, kuri 
dieną buvo, tiesa, neperdaug 
gera Portia, dabar pasigėrėti
nai atliko Mistress Page rolę. 
Mistress Ford irgi žavingai 
suvaidino festivalio veteranė 
Pat Galio way, bet „Julius 
Caesar" spektakly rolės ji 
neturėjo, ka ip d ien in iam 
spektakly nevaidinusi dabar 
pasigėrėtinai suvaidino ir 
Amelia Hali (Mrs. Quickly). 
Svarbiuosius aktorius įvar
dinti baigiant, jokiu būdu 
nepraleistinas poną Page 
vaidinęs Sraeme Campbell 
(Falstaffą vaidinusiam ne 
giminė). Nors jo rolė mažiau-

DRAUGAS, šeštadienis, 1382 m. liepos mėn. 17 d. 

SLAVĄ ŽIEMELYTĖ 
AUSTRALIJOJE 

Yra sakoma, o ir patys taip 
galvojame, kad mes lietuviai 
esame balsinga dainorių tauta. 
Iš tiesų tą teisėtai patvirtina 
mūsų liaudies sukurtas dainų 
lobis. Su padėka reikia konsta
tuoti, kad mūsų chorai išeivijo
je tą dainą nenutraukiamai 
puoselėja. 

Be to, turėjome ir turime 
tautoje ir iškilusių, pasaulyje 
besireiškiančių dainininkų — 
solistų. Iki šiol mes, australie-
čiai, pavydėjome užjūrio bro
liams jų dainininkų prieaug
lio, kuris įgalino net įkurti 
Chicagoje mūsų operos kolek
tyvą. Šiandieną, me tan t 
žvilgsnį į tą sritį, turime pripa
žinti, kad vaizdas nėra džiugi
nantis, nes ir iš užjūrio 
pasiekia nusiskundimai, kad 
eilėje metų nesuskamba nei 
vienas jaunas balsas! 

Kas liečia mūsų išeiviją 
Australijoje, čia jau seniai yra 
konstatuotas ir užfiksuotas 
liūdnas faktas, kad mūsų dir
va čia nedavė Jokio derliaus", 
todėl mes ypač vertiname ir su 
dėkingumu priimame kiekvie
ną atvykstantį iš užjūrio meni
ninką. 

Šį kartą mus aplankė vieš
nia iš Toronto Slavą Žieme-
lytė, kuri, ilgesnį laiką dainuo
dama Toronto sezoninėse 
operose, tuo pačiu garsina ir 
Lietuvos vardą. Reiškiasi savo 
menu ir tautiečių renginiuose. 

Australijoje suruošė savo 
rečitalius mūsų kolonijose: 
Sydnejuje birželio 20 d., 
Adelaidėje birželio 26 d. ir iš 
6 a išvyko į Melbourną koncer
tuoti lietuviams liepos 4 d. 

Susirinkome Adelaidėje 
Lietuvių namų salėje 7 vai. 
vak. Scenoje išvydome gražiai 
nuaugusią, efektingai scenai 
pasipuošusią soliste, kuri 
pateikė neilgą, bet įdomią 
programą. Prieš aptariant vimus, skaitydamas paskai

tas, kartais Vokietijoj ar Ang- pasimatymą skiria ponia Ford, šiai komiška, bet užteko sceno- atliktus*"*'veikalus "norėčiau 
lijoj p a g e l b ė d a m a s ten turinti liguistai pavydų vyrą. je jį matyti, išgristi vieną kitą apibūdinti Slavos' 2iemelytės 
dirbantiems kunigams arba 
pravesdamas rekolekcijas. 

Spaudos darbininkas Sukak
tuvininkas yra nuo jaunystės, 
pradėjęs rašyti ir spausdinti 
korespondencijas jau 1914 m. 
..Šaltinyje". Vėliau jis ruolat 
bendradarbiavo Lietuvot laik
raščiuose ir žurnaluose, kaip 
„Ryte", „XX amžiuje", „Tėvy
nės sarge", „Naujojoj vaidilu
tėj", „2idiny", „Tiesos kely
je", „Šaltiny". Išeivijoje rašo 
„Drauge", „Darbininke", 
„Tėviškės žiburiuose", „Ai
duose", „Lux Christi", „Vyty
je", „Tėvynės sarge", „Į lais
v ę " ir k t . T a i p p a t 
bendradarbiavo „Jus Pontifi-
cium", „IUustrazione Vatica-
na", „L'Osservatore Romano" 
ir k t Yra išleidęs „Marijos 
garbinimas Lietuvoje", „Ma
čiau šventąjį", „Pijus XII", 
bendradarbiavęs sudėtiniame 
veikale, „Krikščioniškoji Lie
tuva", išvertęs dvasinio tu
rinio veikalų iš prancūzų ir ita
lų kalbų. Jo rūpesčiu buvo 
surinkta istorinė dokumentinė 
medžiaga didžiuliam veikalui, 
kurį parašė dr. Antanas Ku 

Per l iežuvninkę moterėlę 
Quickly sutariamas pasima
tymas ir kartu pranešama 
pavyduoliui vyrui. Įvyksta 
try« Falstaff o pasimatymai ir 
vienas už kitą blogiau baigia
si: pirmąjį kartą šiepiamas nuo 
įtūžusio Fordo neskalbtų 
drabužių pintinėj ir išme
tamas į Temzę: antrąjį kartą 
aprengiamas Fordo neken
čiama moterim ir smarkiai 
sumušamas; tretį kartą, jau ir 
Fordui p r i t a r i an t , naktį 
nuviliojamas į mišką ir ten 
visokių „dvas ių" prižnai-
bomas bei galutinai išjuokia
mas. Antro rato intriga sukasi 
apie jaunutę, gražutę Anne 
Page, ponios Page dukterį ir 
tris jos rankos siekiančius 
jaunikius. Kaip tik miške, kai 
visi persirengę fantastiškais 
miškinių dvgrių drabužiais, 
Anne susiranda su jauni
kaičiu Fenton'u. pabėga pas 
kunigą ir susitu'kia. Viskas 
baigiasi kvietimu puotauti pas 
Fordus, ne išsk i r ian t nei 
Falstaff o. Ne tik nė vieno 
lavono, bet pa* ngoj ir nė 
vieno pikto veido. Kur tu 

sakinį, kad pajustum jog ^ r . r v o į a ^ l i u a d t t ū m e . 
scena — jo namai... Sakau, • 
nėra didesnio džiaugsmo, kaip 
tą pačią dieną, tame pačiame Jos galingas, kompaktiš-
teatre, tą patį aktorių matyti kas, žemo tembro, gražus 
absoliučiai skirtingoj rolėj, balsas, be abejo, priklauso ope-
absoliučiai nepanašioj situa- rinių balsų grupei ir pagal 
cijoj. Tuomet tik pajunti, ko jis savo ypatingai žemą, gilų 

registrą, pasaulio balsų rinkai, 
rikiuojasi brangiausių moterų 
balsų kategorijoje. Maža 
pasakyti, kad jos balso skalė 
yra plati — ji yra beribė! 

Solistė pati savo balsą 

vertas. 
Anksčiau aprašiau „The 

Mikado" ir „The Tempest" 
spektaklių įspūdžius. Dabar 
štai dar du prisidėjo. Užmirškit 
„The Mikado". Jo spektakliai apibūdina kaip „kontraltas" 
baigiasi su šiuo mėnesiu ir vietoje priimto „mezzo-sopra-
vienas kitas bilietas beatsiras n o « Kad skaitytojams būtų 
tik per stebuklą. Visai kita vaizdingiau — štai balsų 
kalba su aprašytom trimis atitinkamas surūšiavimas: 
Shakespeare 'o d ramomis . 
„The Tempest" repertuare liks 
iki rugsėjo 26 d., „Julius 
Caesar" — iki spalio 22, o 
„Merry Wives" — iki spalio 23-
sios. Bilietų, bent jau vidurio 
savaitės dienomis, užteks. 

moterų sopranas — vyrų teno
ras, mezzo-sopranas — bari
tonas, gilus, žemas mezzo-
sopranas — bosas. 

Programos pradžioje, kaip 
pridera, du klasikiniai kūri
niai: G. F. Haendelio „O, Kris-

Mano sekančios išvykos — tau Karaliau". Mokant mo-
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. 
Prieš akis dar, spėju, įdomūs 
šeši spektakliai. 

čas „Arkivyskupas Jurgis tokiom grožybėm nesidžiaug-
Matulaitis Matulevičius" var- si! 
duCJisišverstasirišleistasang- A ^ ^ m & 
lų kalba, taip pat rengiamasi ^ C e z a n Q ^ 

išleisti ispaniškai). Neseniai t o d ė l Į v i a u ž i ū r o v u i 

Dievas nemoka kas savaitę, 
bet jis užmoka pabaigoj. 

Danų priežodis 

deruoti savo galingą balsą, 
reikiamu lengvumu nuskam 
bėjo veikalo techniški pasažai 
Taip pat klasikiniu stilium 2iemelytė sugiedojo 
perdavė kitą to kompozito- metu Šv. Kazimiero 
riaus kūrinį iš oratorijos 
„Mesiją" — „Jis ganys avis". 
Mūsų muzikos patriarcho J. 
Žilevičiaus daina „Neverki, 

motule" jautriai palietė klausy
tojų jausmus. Toliau ėjo J . 
Stankūno melodinga „Pava
sario saulė" (Maironio žodž.) ir 
populiari „Kad aš našlaitėlė" 
A. Kačanausko sukompa-
nuota pagal liaudies dainą, 
kurią solistė tikrai mokėjo 
apgaubti liaudies dvasia ir į 
kurią aktoriškai įpynė voka
linį rečitatyvą. 

Į d o m u b u v o i š g i r s t i 
amerikiečio kompozitoriaus G. 
Stone „Iš čigonų prisimini
mų" tris dainas: Ilgesys, Bijau 
pasakyti ir Atspėk. Šiose 
dainose Slavą Žiemelytė mokė-
jo savo d r a m a t i n į ba l są 
nukreipti į romantiškos, švel
nios lyrikos sritį. Dainas 
perdavė jaudinančiu nuošir
dumu. 

Operos arijose iš Mignon, 
Karaliaus gyvenimas, Sam-
son ir Dalila ir Carmen įtiki
no ją esant stiprios operos 
meno atstove. Ypač meniškai, 
rafinuotai nuskambėjo P. 
Č a i k o v s k i o r o m a n s a s 
„Kodėl?" 

Yra žinoma, kad vokiečių 
vokalinėje muzikoje Fr . 
Schuber tas y r a l a ikomas 
„Lieder" karaliumi, panašiai 
rusų garsusis P. Čaikovskis 
yra „ r o m a n s ų " kūrė jas . 
Pasaulyje nesiliauja skambėti 
jo dainos. Yra solistų, kurie, 
keldami jo kūrybos kultą, 
rengia vien jo romansų vaka
rus. Tad ir tokiems Slavos 
atlikta giliu meniniu papras
tumu ir nuoširdumu da ina 
galėtų pa tarnaut i pavyzdžiu. 

Suminėjus mielos solistės 
„švarius kreditus", vis dėlto 
negalima nepaminėti kai kurių 
neigiamų detalių. 

S l a v ą 2 i e m e l y t ė 
nenutraukiamai šlifuoja savo 
balsą ir vokalinį interpreta
vimą. Jos pačios žodžiai 
spaudoje „ tobu lybe i n ė r a 
galo", tad ir norėčiau atkreipti 
jos dėmesį į kartais pasi
taikantį muzikinių frazių 
nepakankamą, nerūpestingą 
išbaigimą. Be to, atkreipti 
dėmesį į diapazono tarpsnį 
tarp giliai žemų garsų ir vidu
rinio registro, kuriame dažno
kai pasitaiko „miglotumo". Tą, 
atrodo, yra nesunku pašalinti, 
nes aplamai balsas laikosi 
teisingoje rezonatorių pozici
joje, o viršutinės gaidos žavi 
s av o n a t ū r a l i a i l a i s v u 
jaudinančio grožio skambesiu. 

Klausytojai išreikalavo bisų. 
Rečitalistę fortepionu lydėjo 
mūsų Adelaidėje „užauginta" 
pianistė Nemira Masiulytė-
Stampleton. 

Scenoje padėkos žodį tarė 
apyl. vald. na rys V. Vosylius. 
Po koncerto buvo suruoštos 
susipažinimo su soliste vaišės, 
dar pasakyt i šilti gražūs 
žodžiai. Apyl. v-ba įteikė 
a u s t r a l i š k ą d o v a n ė l ę 
atsilankymo prisiminimui. 
Nemažai autografų viešnia 
uždėjo an t atsivežtų plokš
telių. 

Sekanč ią d i eną S lavą 
Mišių 

švento
vėje A. Mikulskio maldą į 
„Šiluvos Mariją" ir Federlein 
„Ave Maria". 

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė 

išėjo jo puikiai parašyta po
puliari knyga apie arkiv. Jur
gį Matulaitį vokiečių kalba. 

Tai žvilgsnis tik prabėgomis 
į jubiliato gyvenimą. Pasverti 
jo darbus per tuos penkiasde
šimt metų visu pločiu tegali
ma tik rašant plačią biogra
fiją, kuri apimtų didžiulę 
knygą. Šį kartą reikia tik svei
kinti Jubiliatą, švenčiant Die
vo ir žmonių tarnyboje 50-ties 
metų sukaktį, ir palinkėti 
Aukščiausiojo palaimos jo dar
bą tęsti tokiu pat uolumu ir 
užsidegimu, kol jo pavyzdžiu 
imamas Garbingasis Dievo 
Tarnas arkiv. Jurgis Matulai
tis bus paskelbtas bent palai
mintuoju. 

kiekvieno vaidybą sekti. Kai 
prieš ketverius metus mačiau 
Falstaff o rolėj William Hutt'ą, 
tai maniau, kad geriau niekas 
komiškojo riterio suvaidinti 
nė negali. Klydau. Douglas 
Campbell ir išvaizda, ir vaidy
ba už pirmąjį buvo tikrai 
pranešesnis. Su visa publika, 
su visais kritikais galiu šaukti, 
kad šis tai pasiekė pačią vir
šūnę. Koks jo žaismingumas, 
galantiškumas apie Fordienę 
šokinėjant, koks kontras
tiškas tragikomiškumas iš 
Temzės šlapiam ir apiplė
šytam sugrįžus! Ir vėl vaikiš
ka viltis moterį laimėti, ir vėl 
sumušto gr įž imas moters 
drabužiais į savo skurdų užei- Clevel**idc Kaziuko mugėje skautai ir skp"**-» vaidina „Grybų karą" Nuotr V. Bacevičiaus 
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MOSU KOLONIJOSE 

x 

Rockford, IL 
LIETUVIŲ 

PASIRODYMAS 

. 

Rockfordas po Chicagos yra 
antrasis savo didumu miestas 
Illinois valstijoje. 1960 statis
tikos duomenimis miestas tu-

SJ rėjo 126,706 gyventojų ir pra
lenkė Illinois valstijos sostinę 

55 Springfieldą (1960 m. 83, 271 
X gyventojų). Pagal miesto 
Ct didumą jame gyvena lietuvių 
3J ne per daugiausia. Rockfordo 

lietuvių kolonija turi savo na-
SJi-mus ir mišku apaugusį didoką 

- žemės gabalą išvažiavimams 
"*£-ar gegužinėms. Veikia mieste 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius, Lietuvių Bendruo-
menės apylinkė ir šaulių kuo
pa. Savo lietuvių parapijos ne
tur i . Didesniems lietuvių 
kolonijos pasirodymams ten
ka pasikviesti didesnių koloni
jų lietuvų talką. Rockforde 

• dažnai lankosi pasirodymuose 
• Chicagos vienetų šauliai, ku-

••«rių talka pasirodymuose mies
to eisenose sukelia Rockfordo 

••**—lietuvių kolonijos svorį kitų et-
•& ninių tautų ir miesto vadovy-
*£ bės tarpe. 

Liepos 4 d. Rockfordas šven-
; tė Amerikos nepriklausomy-

•*- bės 206 metų sukakties minė-
• jimą. Minėjime dalyvavo visų 

\ etninių grupių ar organizacijų 
j£ vienetai. Lietuvių grupei para-
JJJ de atstovauti buvo pakviestas 

'. Rockfordo lietuvių klubas, ku-
> f iam pirmininkauja jau Ameri

koje gimęs Edvardas Tamkus. 
^rr-N orėdami geriau parado ei-
JjJ senoje pasirodyti, klubo pirm. 

Tamkus ir valdyba paprašė sa-
'& vo veiklesnių narių, kaip P. 

Šernas, S. Surentas, Tikuišis, 
. K. Rutkauskas ir Pocius pasi

kviesti talkon žmonių iš Mar-
•įc quette Parko, Cicero, Brighton 
aš; Parko, Melrose Parko. Papras

tai paradams būdavo kviečia
mi iš Chicagos šauliai. Šį kar
tą šaulių nebuvo. J ie buvo 
išvykę kitur. 

Iš minėtų lietuvių kolonijų 
atsirado tiek daug norinčių va

rsluoti į Rockfordą, kad 100 sė-
^dimų vietų turintis autobusas 

negalėjo sutalpinti. Kai kam 
^teko važiuoti savais automo-

"Sbiliais. Sekmadienį, liepos 4 d. 
»3:25 vai. p.p. prie Rockfordo 
—lietuvių klubo sustojo autobu-
- sas , iš kurio pasipylė tauti

niais rūbais pasipuošusios mo-
* terys. Vyrai pasipuošė tautinių 

rūbų imitacija vėliau salėje. 
• Vyrų tautinių rūbų imitaciią 

sudarė: balti marškiniai, juo
dos kelnės, plačiomis tautinė
mis juostomis perjuostos, ir 
tautiniai kaklaraiščiai. 

Parado pradžia — 6 vai. po 
'pietų. Susitvarkyti ir užkąsti 
yra laiko. Atvykusiems sve
čiams davė užkąsti, troškulį 
nuraminti. Paskui vietiniai au
tomobiliais, o svečiai autobu
su nuvyko prieš parado pra
džią į paskirtą lietuvių grupei 
vietą. Prieš mus italų grupė, 
užpakalyje mūsų lenkų kalbos 
Rockfordo mokykla ir jos už
pakalyje „solidarumo" lenkų 
jaunuolių grupė. Paradas pra
sidėjo nustatytu laiku. Mūsų 
grupės priešakyje tautine ir 
Amerikos vėliavomis papuoš
tas automobilis vežė jaunas 
mergaites su tautiniais rūbais 
ir ten sėdėjo lietuvių klubo pir
mininkas Edv. Tamkus. Jo už
pakalyje du berniukai, tauti
niais rūbais apsirengę, nešė 
plakatą, kuriame buvo para
šyta, kad čia žygiuoja Rock
fordo lietuviai.Užpakalyje jų 
su Amerikos ir Lietuvos tau
tine vėliava bei šaulių vėliava 
žygiavo tautiniais rūbais pasi
puošusios moterys, o už jų bal-

~ "tuojančiais baltiniais, tauti
nėmis plačiomis juostomis 
pasipuošę vyrai. 

Mūsų grupė šaligatviuose 
susirinkusių žmonių buvo su
tinkama ir palydima gausiais 
plojimais. Teko žygiuoti apie 
mylią. Einant pro estradą 
grojo maršą ir per garsiakal

bius pranešė, kad čia žygiuoja 
Rockfordo lietuvių grupė, 
vadovaujama klubo preziden
to. Eiseną tvarkė, be klubo 
pirm. Edv. Tamkaus, dar S. 
Surantas, P. Šernas, K. Rut
kauskas, Tikuišis ir kiti. 

Pasibaigus eisenai, priėjęs 
prie stovinčio policijos parei
gūno paklausiau, kiek Rock
fordas turi dabar gyventojų. 
J i s atsakė — apie 300.000. 
Mano panaudota statistika bu- i 
vo iš 1960 metų. Po parado su
grįžus į klubą ir pailsėjus, 
atvažiavusieji svečiai išvyko 
namo, išleidžiant iš aikštes pa
čiam klubo pirmininkui Tam- • 
kui ir jo vadovaujamos klubo 
valdybos nariams bei gausiai 
susirinkusiems vietiniams lie
tuviams. Amerikos 206 metų 
nepriklausomybės sukakties 
paminėjimas Rockforde pra
ėjo gražiai. Lietuvių kolonijos 
pasirodymas buvo gražus, 
pavyzdingas ir sėkmingas. 

K. T-kus 

CLASSIFIED ADS 
H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

Reikalinga vyresnio amž. moteris 
lengvam namų ruošos darbui prie vie
nos moters. Gyventi vietoje gražioje 
rezidencijoje Wisconsine, apie 200 
mylių nuo Chicagos. Rekomendacijos 
reikalingos. Rašyti adr.: 

DRAUGAS ADV. N o . 2346 
4545 W. 63rd St , Chicago, IL 60629 

B E A L E S T A T S 

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

l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l imillfllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

OOSMOS PAKCELS E X P R E S S 
2501 W. 69th S t , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 UETUV4 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiuuiiiiumiii 

SOLID BRICK — CHICAGO. 2-Flat 
with full basement, plūs 2-car garage. 
Corner lot. Both 3-bedrms. Call today. 

CENTURY 21 — CREST HOUSE 
TeL 425-4533 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

3639 WEST 65th STREET 
ir 

6536 SOUTH KOLIN AVENUE 
Naujesni 3-jų miegamų mūr. namai. 
Dėl informacijų skambint — 

B U D R A I Č I U I 
TeL 767-0600 

Poeto S t a s i o S a n t v a r o 80-ties m e t ų s u k a k t į 
š v e n č i a n t C leve lande . Iš kairės: Ingr ida Bubl i e 
nė, kalbėjus i apie s u k a k t u v i n i n k ą , B r o n i u s S n a r s -

k i s , Alė S a n t v a r i e n ė , Colleen Gamber ir S tasys 
S a n t v a r a s užpuč ia sukaktuvinį tortą. 

Nuotr. J . G a r l o s 

ShreiV8bury, Mass. 

ŠIAULIŲ RINKTINĖS 
ISKYLA 

Tarp Foxboro ir Wrentham, 
Mass., prie 140 kelio yra graži 
Edvardo ir Bronės Martyšių 
sodyba. Ši vietovė Naujosios 
Anglijos Sauliams gerai pažįs
tama, nes kiekvienais metais 
čia suvažiuoja iš Worcesterio, 
Bostono ir Brocktono paišky
lauti, Jonines atšvęsti. Šiemet 
iškyla įvyko birželio 19 dieną. 
J i buvo tuo Datogi, kad jau po 
tragiškų birželio minėjimų, 
ir dar prieš Atlanto rajono 
skautų ruošiamą jubiliejinę 
Sporto šventę. 1 valandą pir
mieji atvykę jau rado didelę pa
lapinę su gražiai sustatytomis 
kėdėmis ir stalais belaukian
čiais svečių. E. Martyšius rū
pestingai viską paruošė. 

Kiekvienai kuopai buvo pa
ruošti atskiri šaudymo varžy
boms taikiniai; šį kartą vienas 
taikinys buvo paruoštas ir sve
čiams. 

Kaip visuomet, šaulės prive
žė tiek skanaus maisto, kad bū
tų buvę galima 3 kart didesnį 
žmonių skaičių pavaišinti. 
Šauliai tuo metu jau praktika
vosi varžyboms; tai lyg įžanga 
į tarptautines varžybas, ku
rios įvyks š. m. rugsėjo 4 — 6 
dienomis Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje, Kennebunkport, 
Maine. Šiais metais yra lei
džiama naudoti ir šautuvus su 
optiniais ta ikikl iais . Tokių 
šautuvų buvo du, daugelis jais 
ir praktikavosi. 

Baigus šaudymo pratybas, 
sesės šaulės visus kvietė pietų. 
Pasivaišinus, Rinktinės pirm. 
Juozas Stašaitis pakvietė vi
sus susikaupti ir išklausyti 
šaulės Elenos Juciūtės paskai
tos apie okupuotoje Lietuvoje 
prieš dešimtį metų susideginu
sį jaunuolį Romą Kalantą. 

Prieš paskaitą sesė Juciūtė 
paprašė visus atėjusius susi
kaupimo minute prisiminti Ro
mą Kalantą ir pagerbti žuvu
sius už Lietuvos laisvę. 

Paskaita buvo labai kruopš
čiai paruošta. Paskaitininke 
plačiai kalbėjo ne tik apie Ro
mą Kalantą, jo ryžtą suside
ginti šaukiant „Laisvės Lietu
vai", bet paminėjo to įvykio 
iššauktus kitus įvykius, kitus 
susideginimus ir didžiules de
monstracijas. Visame laisva
me pasaulyje didieji laikraš
čiai tuos įvykius paminėjo 
skelbdami, kad Lietuva trokš
ta laisvės. Po paskaitos sugie
dotas Lietuvos himnas. 

Po paskaitos norintieji da
lyvauti varžybose registravosi 
pas šaudymo varžybų vadovą. 
Iš viso varžybose dalyvavo 15 
šaulių. Šaudymo duomenys: 
Martyno Jankaus šaulių kuo
poje pirmą vietą laimėjo A. Še

duikis — surinkęs 40 iš 50 gali
mų taškų. Antrą vietą : E. 
Martyšius — 38 taškus, trečią 
vietą — Br. Martyšienė — 38 
taškus. Jono Vanagaičio šau
lių kuopoje: pirmą vietą B. 
Šakenienė — 44 taškus, antrą 
vietą K. Šakenis — 43 taškus, 
trečią vietą S. Augonis — 34 
taškus. Dr. Vinco Kudirkos 
kuopoje: pirmą vietą G. 
Stumbras — 38 taškus, antrą 
vietą A. Zenkus — 35 taškus ir 
trečią vietą E. Meilus — 28 taš
kus. Svečių tarpe pirmą vietą 
laimėjo E. Martyšius jr. — 42 
taškus, antrą vietą A. Pribui-
šis — 40 taškų. Laimėjusiems 
pirmą ir antrą vietas buvo 
įteiktos laimėjimo taurės ir 
varžybose naudoti taikiniai. 

Baigus šaudymo varžybas, 
lietučiui pradėjus lynoti, visi 
rinkosi į didelę palapinę prie 
vaišių stalo. Vaišinantis buvo 
prisiminti visi Antanai, Jonai , 
Vladai, Petrai ir Povilai, pa
mirštas buvo tik Romualdas, 
nors jis dalyvavo šaudymo 
varžybose. Birželio 19 dieną 
kaip tik ir buvo Romualdo Biel-
kevičiaus vardinės. Nors pa
vėluotai, visi jį sveikino ir lin
kėjo ilgiausių metų. 

Rinktinės pirmininkas J. 
Stašaitis padėkojo visiems da
lyviams, o labiausiai Ed. ir Br. 
Martyšiams už malonų pri
ėmimą. 

Call Steve Hart's Budgie 
Circus. Original Parakeet & 
Parrot Circus. For Ali Par
ties, — Vusic — Costumes 
— Chills — Thrills. 

275-2755 472-8188 

l i n k & Lock Fence Erectors 
Residential, Commercial, Industrial 
Repairs — Free estimates. Take down 

old fences — Erect new fences 
No job too smail. N o job too large 

TEL. — 532-8836 

DR. IRVTNG PIKSCHER, D.P.M. 
Board certified by American board 

of Podiatric surgery 
24 hour answering service 

Hours by appointment 
Diseases and surgery of the foot 

and ankle 

6820 S. PULASKI Rd., 
CHICAGO, ILL. 60629 

TEL. — 284-2772 

O M M M I M » M M M » » « 
KEVTS GOLDEN TOUCH BEAUTY 
SALON, 6509 W. Archer Avenue 

TEL. — 586-7755 
Mon. thru Friday S A.M.- 8 P.M. 

Saturday 7 A.M-5 P.M. 
No Appointment Necessary 

Mon. & Tues. SenJor Citizen Special 
20% off aU services 

» » * M I » 

IDC INTERIOR 
DESIGN & CONSTRUCTION 

Remodeling & Additions 
Rec. rooms, kitchens, baths, decks, 
carpentry, flooring, painting and 
roofing. 

NO JOB TOO SMALL 
PEE ESTIMATES 

325-3245 eves & vveekends 
296-1135, days 
Ask for Davė 

llllllllllicillilllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos . Radijai . 

S tereo ir Oro Vėsintuvai . 
Pardavimas ir Ta i symas . 

M I G L I K A S TV 
!346 W. 69 St , teL 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiuiiiiuuiiMiJit 

Puikus 7 m. senumo^mer. "tri-leveP, 
bos salione, .židinys. Baseinas. Prie 
Kenosha, Wisc , arti Michigan ežero. 
3-jų miegamų namas. Skliautinės lu-
Virš akro žemės, daug vaismedžių, 
bičių. Visi patogumai. Skambint — 

77S-5454- arba 789-1092 

UNION PIER, MICH., priešais Lietu
vių salę parduodami 2 namai (1 buto 
ir 2-įij butų), plius 3 vasarnamiai. La
bai pigiai. Skambint po 5 vaL vak. 
teL 776-0040. 

PACRAGE EIPRKSS AGENCY 
MARIJA NORELKTEN* 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
2608 W. 69th St., Chicago. 111. 60629 

TELEF. 925-2787 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

MARY'S BEAUTY SALON 
5622 W. 63rd St. — Tel. 767-2480 

July Special — $1.00 off 
Each service with Bridgette Tues.-Fri. 
Senior citizens 2 0 r ; off with Mary O. 

Ear piercing — $7.99. 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 

ER PAGERINIMUS 
PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 

Skambint po 6-os vai. vakaro 
TEL. — 847-7564 

EAGLE 
ROOFING CONTRACTORS 
E U R O P E A N C R A F T S M A N S H I P 

AMERICAN* P R O D U C T S 
Tar & Gravel — Hot Asphalt 

Shingles — 90 lb. roll 
Siding- — Gutters — Downspouts 

Commercial. Residential. Industrial 
Free Estimate — Tel. 276-5436 

G & M MOTORS & COLLISION 
2553 W. 59th St. — Tel. 925-5177 

Finest Auto Body Repair 
Free Estimates 

Pnvate & Ali Insurance Work 

EMMY TRAVEL INC. 
8700 W. Dempster 

Des Plaines, 111. 60016 Tel. 824-3714 
Complete Travel Service anywhere in 
the world. No charge for our service. 
Air — Amtrak — Ship — Tours 

E L E K T R O S 
ITEDIMAI — PATAISYMAI 

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

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

Kalbfti lietuviškai 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rolių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

0<0W<m'0 00 » i « » 4 « »»'mm » « « » « » < • 

J% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
i apdrautlą mi„ ugnie* ir automo-
Itio pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

iiiimiiUMiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiimmMiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
nmiiiiiiiiiiiiimiimiimiiiiimiuiiiium 

M O V I N G 
( E R 2 N A S perkrausto baldus ir 
:itus daiktus . Ir iš tol i miesto lei-
limai ir pilna apdrauda. 
'riimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

nmniiiiiiumiiiinuimnumiiiuiiniimi 
BUTU NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
tlHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIlllllllllUlIUllUlUMi 

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? 
ŠIMAITIS REALT1 
2951 West 63rd Street 

Galima perimti paskolą už 147/. 
MCRINIS 4 BUTŲ gerame stovy na
mas. Erdvūs kambariai. Garažas. Ge
ros pajamos. Marquette Parko apyl. 
Skambint po 6 vai. vak. (angliškai) 
tel. 767-4592. 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 

ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 
patarnavimas. 

8C10 So. Pulaski Rd.. Chicago 

Pbone - 581-4111 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

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

(15/30/10/UM) 

6529 So. Kedzie Avenne 
I. BACEVIČIUS — 778-2233 

44 }\rpber H^lidays 
1982 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 

iš Bostono / New Yorko 

99 

MASKVA / VILNIUS 

liepos 19 
rugpiūčio 4 
rugpiūcio 18 (su Ryga) 
rugsėjo 6 

$1135.00 rugsėjo 15 $1045.00 
$1135.00 rugsėjo 27 $1082.00 
$1350.00 spalio 6 $995.00 
$1171.00 Gruodžio 27 $995.00 

Prie Sių grupių galima j u n g t i s iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. 
su papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai. v U I tt 

Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės j: •gar 
*m\. W TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 

993 W. Broadway, P.O. Box 116, S. Boston. Mass. 02127, TeL (617) 268-8764 

[staigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2ICNAS 
Pnces are based on double occupancy and are subject to changes. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, Iii. 60632, tel. 927-5980 

lll 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 l l l l l l l l l l l l l l l l l i im 

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

NOTAUY I'CBI.IC 
4259 S. Maplewood, tel. 254-745*. 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
Pli.JKTYKP.S PRAŠYMAI tr 

kitokie blankai. 
!iiimrTnfnrTniH):i!!n-iuu-:ii;.'»: =•• 

IŠNUOMOJAMA — F O R R E N T 

Chicagos priemiestyje išnuom. butas 
su visais patogumais, vienam asme
niui. Skambint — 438-7280. 

IŠNUOM. butas prie kazimieriečių 
vienuolyno. 

Skambint tel. — 434-8852 

ISNUOM. 6 kambarių butas Brighton 
Parke. Skambint po G vai. vakaro 
tel. — 523-5291. 

Master Plumbing 
Lteenaed, Booded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
r vonios kabinetai. Keramikos plyte-
•s. Karsto vandens tankai Flood con-

rol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
iektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
etuviškai. 

SERAPINAS 636-29<V) 

AUTO REPAIR SERVICE 

D & D AUTOMOTIVE 
Complete Auto Repair Service 

Tune-up, Brakcs, Transmission Work, 

F.xhaust System, Batteries^lectrical. 

Tel. 737-4176 — 2641 W. 71st S t 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 

I nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
i 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

H E L P W A N T E D — M A L Ė • F E M A L E 

:<iiiimiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiim iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiim,MU^ 

A T T E N T I O N 4 
Serious Job Seekers ! | 

E VVouId you likę to set your own hours vvith practically no li-nit ^ 
S on earnings and have vacations as desired? If so, then why not con- S 
5 veniently vvork with us sorting bundling mail. Receive work and = 
H payments by mail. Start immediatelv: For information, a self-addressed, S 
5 stamped envelope assures a prompt reply. = 

| MAIL MARKETING SERVICES, P.O. Box 2590, | 
= Ocala, Florida 32678 = 
= S 
-.liiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiHiiiii •iiiiiiiiiMiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiiiuiiniiiiun 
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A. a. kun. St_ Bartkus (dešinėje) su vysk. T. Matulioniu ir kun. J. 
Ciu 1934 m. 

MIRTIMI BAIGĖSI SENIAUSIO AMERIKOJ 
KLE3GN0 5. BARTKAUS ISTORIJA 

Jakai-

Po iškilmingų pamaldų pirma-' 
dienį, liepos 12 d., Šv. Antano! 
bažnyčioje, Kewanee mieste, kur Į 
klebonavo 50-sius metus a. a. Į 
kun. Stasys Bartkus, 87 m. amž.,tj 
buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines, Chicagoje, ten 
buvo palaidotas. 

Velionis staigiai mirė nuo šir
dies priepuolio, tiktai 3 dienas 
po iškilmingo paminėjimo jo 50 
metu klebonavimo, vykusio lie
pos 4 d. Knights of Columbus sa
lėje. Peorijos, 111., diecezijos vai- ' 
dytojas vysk. Edward W. O'Rour- j 
ke dalyvavo bankete ir savo kal
boje pagyrė kun. S- Bartkų kaip j 
seniausią aktyvų kleboną Amen-į 
koje. Liepos 7 d. kun. Bartkus mi
rė klebonijoj. Liepos 12 d. 11 va- į 
landą ryto vysk O'Rourke paly-j 
dėjo 25 kunigai koncelebruoto- į 
mis laidotuvių Mišiomis Šv. An-! 
tano bažnyčioje. Įlydint karstą! 
dalyvavo 40 kunigų ir apie 300; 
pasauliečių, tarp jų nedaug lie-' 
tuvių parapiečių. Tarp konceleb- j 
rantų buvo kun. Stasys Gaučias,! 
a. a. kun. Bartkaus giminaitis ir 
Šv. Kazimiero seselių kongrega-' 
rijos kapelionas Grabnešiais bu
vo ketvirto laipsnio Knights of 
Columbus nariai 

Kun. Juozas Boylan, Šv. Luko 
parapijos klebonas iš Eureka, Tll., 
pasakydamas turiningą atsisvei
kinimo su velioniu pamokslą, 
kalbėjo, kad "Mes čia baž
nyčioje šiandien nusirinkome pa
dėkoti Jievui už kun. Bartkaus 
ilgą patarnavimą Dievui ir žmo
nėms... tai buvo Dievo dovana 
jam taip ilgai gyventi ir taip il
gai būti kunigu ir klebonu". Iš
lydint karstą iš bažnyčios, vysk. 
O'Rourke atliko palaiminimo 
maldas. 

Trečią valandą po pietų ve
lionio karstas buvo atlydėtas į Šv. 
Kazimiero kapinių koplyčią, ku
rioje maldas sukalbėjo kun. Jur
gis J. Remm, ilgalaikis Šv. Anta
no parapijos administratorius, ir 

KURIAM BALUI MOKĖTI 
DAUGIAU? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1.000 

bar beliko tik apie 40 lietuvių 
šeimų, išsiskirsčiusių po visą mies
tą ir apylinkes. Taip papasako
jo Kazimieras Šiumas, 73 metų 
amžiaus, ilgametis Šv. Antano 
parapijos narys. Tarp parapie
čių yra Vincas Kariukas, kurio 
miręs tėvas Bernardas turėjo par
duotuvę ir mėsinę. Parapija taip 
pat turėjo didelį daržą piknikams. 

"Ką gali padaryti, lietuviai 
nyksta šioj mūsų parapijoj ir to
kiu būdu nyksta mūsų mylima 
lietuvių Šv. Antano parapija", įro 
dinėjo Kariukas-

Kun. Stasys Bartkus gimė Lie
tuvoje, Tryškiuose, pasiturinčių 
ūkininkų šeimoje 1894 spalio 6 
dieną. Tėvas mirė, kai Stasiukas 
buvo 9 metų. Jo brolis Kazimie
ras, {sikūręs anksčiau Amerikoje, 
pakvietė jauną Stasį atvykti pas 
jį. Brolio kvietimą priėmė ir 1913 
metais atvyko į Ameriką. 

Sąlygos tuomet Amerikoje ne
buvo lengvos. Stasys turėjo sun
kiai dirbti cemento fabrike už 9 

ATSISVEIKINANT SU A. A. JUOZU 

BOSU 

kun. S. Gaučias. Pamaldose da
lyvavo vysk. Vincentas Brizgys 
ir 12 seselių su ses. Joanella, kazi-
meriečių seselių viršininke. 

Velionis buvo palaidotas prie 
Bartkų paminklo, tarpe savo se
sers Sofijos ir brolio Kazimiero. 
Kun. Remm sukalbėjo Tėve mū
sų, o seselės pagiedojo Salve Re
gina. 

Laikinai pamaldos bus laiko
mos Šv. Antano bažnyčioje tik
tai šeštadienio vakare ir sekma
dienio ryte. Visi Šv. Antano lie
tuvių parapijos dokumentai yra 
perduoti į artimą Šv. Stanislovo 
parapijos archyvą. Kun. Remm 
paaiškino šio straipsnio autoriui 
apie 1978 metų pasitarimą tarp 
vysk. O'Rourke ir a. a. kun. 
Bartkaus. Buvo nutarta, kad po 
kun. Bartkaus mirties Šv. Anta
no parapiją galima likviduoti. 
Kewanee mieste gyvenai apie 
14,000 žmonių, daugiausia pro-| 
testantų. Yra trys katalikų pa- j 
rapijos ir jos pakankamai gali ap- Į 
rūpinti šio miestelio katalikus, i 
Likusieji lietuviai parapiečiai var
giai galėtų išlaikyti savo istorinę 
Šv. Antano parapiją, kaip lietuvių 
įstaigą. » 

Lietuvių kolonija susidarė Ke-
wanee mieste pradžioje XX a. 
1914 m. lietuvių čia buvo dau
giau kaip 1,100. Šv. Antano pa
rapija įkurta 1903 metais. 1912{ 
m. pastatyta už 9,800 dolerių 
ba Vivčia, o 191? metais baigta 
statyti klebonija. .Parapijoj veik
davo LRKSA ir SLA kuopos ir 
Lietuvos Vyčiai. Tarp parapiečių 
čia buvo žymių biznierių. Daug 
lietuvių parapiečių dirbdavo že
mės ūkiuose ir plieno fabrikuo
se. 

Lietuvių veikla beveik išnyko 
šioj Kevvanee parapijoj, nes da-

A. a. kun. Stasys Bartkus 

centus į valandą nuo 6 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro. Karui prasidė
jus, Stasys pradėjo mąstyti apie 
pašaukimą į kunigus. Jis baigė 
pradinę mokyklą Chicagoje ir 
1916 pateko į Šv. Bedo, Peru, 111. 
gimnaziją ir pradinę seminariją. 
Jis turėjo daug finansinių sun
kumų, kuriuos nugalėjo kaip mo
kyklos studentų plaukų kirpėjas. 
Čia jis sutiko visą eilę lietuviŲ 
studentų, kurie vėliau tapo kuni
gais, kaip Anicetas Linkus, A. 
Martinkus, A. Rupšys, taip pat 
žymius pasauliečius, kaip Leo
nardas Šimutis, dr. A. Rakauskas 
ir kt- Baigęs kolegiją, Stasys per
sikėlė į Niagara Falls seminari
ją, po to teologijos stndijoms per
sikėlė į Šv. Tomo seminariją, Den-
ver, Colorado. Kunigr buvo 
įšventintas Šv. Petro xatedroj, 
Scranton, Pa. Įšventino vysSk 
O'Reilly 1928 birželio 2 d. Pri
micijas atlaikė Šv. Antano lietu
vių bažnyčioje, Cicero, 111. 

Po šventinimų kun. S Bart
kus buvo paskirtas klebonu lie
tuvių Šv. Petro ir Povilo parapijo
je, Westville, 111. Čia klebonavo 

Iškeliavo į amžinybę a. a. Juo
zas Bosas gegužės 1 dieną. Ve
lionis buvo gimęs 1904 metais 
Uosių kaime, Sudargo parap., 
Šakių apskr. A. a. Juozas Bosas 
buvo pavyzdingas Lietuvos ūki
ninkas. Jis mokėjo ne tik gražiai 
tvarkyti savo ūkį, bet ir gražiai 
sugyventi su savo kaimynais. Jis 
buvo visų gerbiamas. 

Antram pasauliniam karui įsi
liepsnojus su šeima pasitraukė į 
Vakarus nuo artėjančio raudono
jo siaubo. Gyvendamas vakaruo
se niekuomet neprarado vilties 
grįžti į savo tėvynę Lietuvą. Jis 
daug kalbėjo ir svajojo dar dirb
ti tėvynės labui. Bet jo svajonės 
ir troškimai sugrįžti į Lietuvą ne
išsipildė. Į Ameriką atvažiavo 
prieš 32 metus į Mississippi valst. 
iš kur vėliau kun. B. Sugintas pa-

5 metus, o 1912 metais buvo per
keltas klebonu į Šv. Antano pa
rapiją, Kevvanee. 

A. a. kun. S. Bartkus aktyviai 
dalyvavo lietuviškoje veikloje, 
būdamas jaunas kunigas- Prisidė
jo prie Lietuvos Vyčių, lietuvių 
studentų ir lietuvių vargoninin
kų veiklos. Lietuvos kankinys 
vyskupas Teofilius Matulionis, 
viešėdamas Amerikoje 1934 me
tais, suteikė kun. Bartkui specia
lų palaiminimą. Žymus muzikas 
ir kompozitorius Antanas Pocius, 
įteikdamas knygutę "Giesmynas", 
kun. Bartkui parašė^ knygutėje 
1939 metais "Brangiam kleb. 
Bartkui, nuoširdžiam vargoni
ninkų prieteliui". 

Kun. Bartkus taip pat prisidė
jo steigiant lietuvišką koplyčią 
Tautinėj Amerikos šventovėje 
VVashingtone ir pinigine pagal
ba prie lietuvių koplyčios Šv. Pet
ro bazilikoje Vatikane įrengimo. 
Jis pagelbėjo ip lietuvių kolegijai 
Romoje. 

A. a. kunigo Stasio Bartkaus 
ilgų metų kunigystės ir klebona
vimo istorijos lapas jau yra už
verstas 

Stasys Piešta 

dėjo Bosų ir Bendoraičių šei
moms atsikelti į Chicagą 

Juozas Bosas ir Bendoraitis bu
vo kaimynai Lietuvoje ir toks su
tapimas, kad abu mirė šių metų 
tą pačią gegužės 1 dieną 1982 
metais. A. a. Juozas Bosas su 
žmona Marija labai daug dirbo 
Alvudui. Ypač a- a. Boso žmona 
daug prisidėjo prie Alvudo ir bu
vo nenuilstama jo darbininkė. 

Jų vardai liks įrašyti Alvudo 
steigėjų knygoj ir jų darbai nebus 
pamiršti. 

Elzbieta Kleiza 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiimiiir 

LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

0F HEW ENGUND 
By 

VViinam Wolkovieh-Valkavičfa» 

The Life, Struggles and Tragic 
death of Kev. Joseph iėbris, 
1860-1915. 

Published by Franciscan Press, 
Srooklyn, New York 1980 
Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd SU 
Chioago, Iū. 606t9 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHItUUIU 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. liepos mėn. 17 d. 

BYLA "SUN-TLMES" 

Advokatas L. Ring pareiškė, 
kad Helen Dolan VVilson, apie 
kurią laikraštis "Sun-Times" 
rašė, kad jai kardinolas Cody 

neteisėtai paskyrė pensiją iš ar
kivyskupijos lėšų, kels tam 
dienraščiui bylą, reikalaudama 
10 mil. dol. už šmeižtą, už že
minimą jos ir kardinolo vardo. 

Visų rūšių namų 
APŠILDYMO ir VĖSINIMO 

SPECIALISTAS 

J. Puceta - tel. 925-4661 

Chrysler LeBaron Medallion 
Z-dr. Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

"U WILL LIKE US' 

4030 Archer— VI 7-1515 

iiiHimiiimittiiiiiiiimiimumiiiMiifiiiiii 
S 0 P H I E B A R Č U S 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
lietuvių kalba Šeštadieniais ir Sekma-
dieniau nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojaraa ii nuosavos studijos 

Marquette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

71M So. Mapiewood Av«. 
Chicago, H. S0S29 
Tel. — 778-1543 

•MiiiiniHHHiiimmumuiuiinniinnii) 

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA 

%mmm MMMM 
Veda KAZĖ BRAZD2IONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30—9:00 v. vakaro. Visos laidos iš VVCEV stoties 

1450 AM banga. 
St. Petersburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 vai. 

p.p. iš WTIS stoties 1110 banga. 
Adresas: 2646 West 7lst Street — Chicago, IL 

60629. Telefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035. 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškomas ALBINAS STUKAS, s. Juo
zo. Gimės apie 1916 m. Prieš karą gy
veno Lietuvoje, Kupiškio valsčiuje, 
Čivonh, kaime. 

Ieško JONAS KAULAKYS, Gorkio 
4—2, Vilnius, Lithuania, LSSR. 
• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o t 

WIDE WORLD TRAVEL 
9734 S. Western, Chicago IL 60643 

TeL — 233-1103 
Complete Travel Service. Air tickets 
written immediately. Our Job is to 
get You the Lowest Fares Possible. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

UPHOLSTERY & SLIPCOVERS 
FURNITURE REFTNISHING 

Satisfaction Guaranteed. 50 Years of 
Quality Work. 
HAAS UPHOLSTERY, 6034 26th St. 

Cicero, DL 60650, TeL 652-4795 

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

TEL. 925-8440 

STASYS ŠAKINIS 
Lietuvis dažytojas 

Dažo namus 
IS LAUKO IR IS VIDAUS 

DARBAS GARANTUOTAS 

Skambint 927-9107 

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

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

Pageidaujantieji daugiau informacijų prašomi rašyti šiuo 
adresu: Voldemar A. Strasdas, Vice-President — Investments, 
Shearson/American Express, POB 167, Palm Beach. Florida 
33480. 

Tel. 305—655-7850; 800—327-6322 US ToU Free 
800—432-3735 FL ToU Free; RCA Tekat 232221 SHE UR 

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETDCOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 
Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

Bendro darbo kolegai Prof. Diplm. Miškininkui 

A. f A. JONUI KUPRIONIUI 
mirus, jo žmoną MARIJĄ, sūnų ALGĮ, dukras DANUTĘ 
ANKATTIENĘ ir DALIĄ DŪDIENĘ su šeimomis nuo
širdžiai užjaučiame. 

JONAS BRAZAUSKAS 
MYKOLAS GURECKAS 
ANTANAS J. VASAITIS 

Mirus brangiai motinai 
A.f A. 

PRANCIŠKAI JUŠKIENEI 
jos sūnui, mielam mūsų draugui NARDŽIUI su ŠELMA, 
dukrai BIRUTEI KASCIUKIENEI, sūnui VYTAUTUI 
ir jų ARTIMIESIEMS širdingą užuojautą reiškia 

ROMA, VIKTORAS ir LINAS MASČIAI 

I I 

Brangiai Seseriai Lietuvoje minis, 
SOFIJAI BEUONIENB, TADUI JURGIUI 

ir ju šeimoms gilią užuojautą reiškia 
ALĖ IR ADOLFAS RUIBIAI 
VITALIJA IR ALVYDAS VASAICIAI 

Jiii i i i i i i i i i i i i i i i i i iĮi i i imiiimiiiniii i i i i i immiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i imiii i i i i i i i i i i: 

f V A L I O J A U N Y S T E I ! 
= Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio 
1 "SPINDULYS" choras — 80 dainininką 

E Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šal
is tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk 
| mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau, šiandien mūsų \ 
į šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau j 
E vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos j 
5 populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom 
5 pozitorių. 

E Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius : 
1 Budriūnas. 
| Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona 
= Barauskienė. :_ 
= Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina E 
= Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis. = 

§ Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis S1 
| "SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $8.95. Užsakymus į 

siųsti: DRAUGAS, ±545 W. 63rd St, Chicago, IL 60689. 1 

HIHMHIIIIIMIIMMIlIUMIttUiUJUIIIilIlIlIUlUlUUUJU? 

A. f A FELICIJAI RADAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus, seserį Sofija Beliūnienę, 
brolį Tadą Jurcį, ju šeimų narius ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

BRONĖ IR STASYS JUOZAPAVIČIAI 

A. + A. 
PRANCIŠKAI JUŠKIENEI mirus, 

jos dukrą BIRUTE su ŠELMA ir sūnus NARDĮ 
ir VYTĘ su ŠEIMOMIS nuoširdžiai užjaučiame 

LEONIDĄ IR DONATAS STUKAI 
STASYS URBA IR 
JUOZAS VILCHA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLY.ČIOS 

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

4605-07 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., Cicero 

Tel. 47r-2345 
AIKŠTĖ A l rOMOBU IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWIC2) ir SOMOS 
2424 W. 69th S T B E I T TM. REpvbUe 7-12U 
11028 SontiiwMt Higlnmy, Pmlo. Hlli*. Di. TeL 9T4-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4M8 SO. C A U P O B y i A AVE. T * . LAf » r * t U S-SOT2 

VASAiTIS - BUTKUS 
1446 60. fttfe A VU, CICKBO, ELL. TeL 1-1001 

'aiiitiimiitiJiuiiiuiHiiHU 



DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. Uepos mėn. 17 d. 

i X •Draugo" parengimų komi
sijos pasitarimas bus liepos 21 

J d., 7 vai. vak., trečiadieni, mari
jonų svetainėje. Bus pateikta 
gegužinės apyskaita ir svarsto
mi kiti ateities planai. Visi 
kviečiami dalyvauti 

X Vincas Simanavičius su 
žmona, ilgus metus gyvenę Chi-
cagoje, už savaitės išvyksta ap
sigyventi į Hot Springs, Ark., 
kur turi jau pasistatę gražius 
namus. Išėję į pensiją, jie nori 
geresniame klimate pailsėti ir 
laisvai padirbėti. 

X Juzefą Daužvardienė, Lie
tuvos generalinė konsule, liepos 
22 d. švenčia savo gimimo die
ną. Ta proga ją sveikins ir pa
gerbs lietuviai, konsulės gerbė
jai. Gimimo dieną paminėjo ir 
"Southwest News-Herald", vie
tos savaitraštis. 

X Dr. Antanas Razma, Pasaulio 
Lietuvių dienų komiteto pirmi
ninkas, Bronius Juodelis, vice
pirmininkas, ir Ingrida Bublie
nė, kultūrinių renginių pirminin
kė, birželio 13 d. posėdžiavo su 
Lietuvių Operos pirm. Vytautu 
Radžium ir vicepirm. Vaclovu 
Momkum. Posėdyje buvo aptar
ti lėšų telkimo reikalai "I Litua-
ni" operos pastatymui. Pasau
lio Lietuvių dienos bus ateinan
čiais metais. 

X Pasaulio Lietuvių dienų 
Lėšų telkimo komitetą sudaro: 
Birutė Bagdonienė, Eleonora 
Šalčiūnienė ir Birutė Vindašie-
nė. Jos paruošė ir išsiuntė laiš
kus su aukų lapais ir kvitais vi
soms JAV LB apylinkėms. 

X Chicagos Anglijos - Brita
nijos lietuvių klubo piknikas 
Vyčių salėje liepos 11 d. praėjo 
su geru pasisekimu. Atsilankė 
daug narių ir svečių. Valdyba 
patenkinta, kad daugelis atsilie
pė į jos kvietimą ir piknike da
lyvavo. 

x Dr. Kazys Ėringis DC Li
tuanistikos seminare dėstys kur
są "Lietuvos fizinė aplinka". 
Dar yra keletas vietų norin
tiems dalyvauti. Seminaras 
vyks rugpiūčio 8-22 d. "Loyola 
of the Lakęs"' rekolekcijų na
muose, netoli Akrono. Ohio val
stijoje. Priimamas jaunimas, 
baigęs gimnaziją. Kreiptis: 
P U S Ryšių centro Seminarų 
komisija, 5620 S. Claremont, 
Chicago, m. 60636. 

X Paremkite Balfo šalpos 
darbą! Liepos 1£ d., sekmadie
nį, bus Balfo gegužinė Jaunimo 
centro patalpose. Pradžia 12 
vai. Veiks baras, bus dovanų 
paskirstymai, muzika ir kiti 
įvairumai. Kavinė pradės veikti 
10 vai. Gegužinės talka pasi
stengs, kad valgių netruktų. 
Atvykite! Savo dalyvavimu ir 
auka padėsite sušelpti varge 
esančius sesę ir brolį lietuvius. 

(pr.). 

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

x B&itic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, teL 476-2882, 
vienintelė lietuviška paminklų į 
bendrovė Chicagoje, savininkai 
L ir G. Kazėnai. Pasitikrinki
te kainas kitur, atėję pas mus 
neapsiviHts. (sk.) 

X Kazio Binkio "Atžalynas". 
Kas turite šią knygą, prašome 
rašyti : "Draugas", 4545 W. 
63rd St., Chicago, TU. 60629. 
Dėl kainos susitarsime. 

(pr.). 
X Kelione į Lietuvą — rugsė

jo mėn. 19 d. (15 dienų): Mas
kva - Vilnius - Ryga - Lenin
gradas - Helsinkis. Šiai ekskur
sijai gali pasitaikyti galimybė 
ilgiau paviešėti Vilniuje, jei tuo 
laiku būtų viešbutyje laisvų vie
tų. Nedelskite registruotis pas: 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 So. Wastern Ave., 
Chicago, Dl. 60643, telef. (312) 
238-9787. (sk.). 

x Gintaro vasarvietėje Union 
Pier, Michigan, kaip ir kiekvie
nais metais veikia valgykla, 
nuomojami vasarnamiai ir kam
bariai. Dėl rezervacijų skam
binkite 616-469-3298. (sk.). 

x SoL Algis Grigas, Chicago, 
111., su šeima išvyko į Torontą, 
Kanadą, kur, be kitų draugų, 
pirmiausiai aplankys sol. Vac
lovą Verikaitį. Sugrįžti tikisi 
kitą savaitę. 

x Chicago Savings and Loan 
automobilių statymo aikštėje 
bus meno ir įvairių dirbinių pa
roda, globojama minėtos taupy
mo bendrovės. Paroda bus šį 
sekmadienį, liepos 18 d., nuo 10 
vaL r. iki 5 vai. vak. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Gegužinėje prie "Draugo" liepos 11 d. draugiškas pokalbis. Iš kaires: inž. P. Narutis, St. Kisielienė, I. Stončienė, EI. 
Narutienė ir dr. J. Kisieliūtė. Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
I 

'DRAUGO' GEGUŽINE 
PRAĖJO GERAI 

x l Laisvę Fondo metinis na- į Sekmadienį, liepos 11 d., prie 
rių suvažiavimas kviečiamas "Draugo" patalpų gražiame 
šių metų liepos 30 dieną Dai- parkelyje buvo susirinkę daug 
navos stovyklavietėje Lietuvių spaudos rėmėjų ir lietuviško 
Fronto bičiulių studijų ir poilsio' bendravimo šalininkų gegužinei. 
savaitės metu. Visi Į Laisvę 
Fondo nariai kviečiami daly
vauti. 

x Vytautas Gedminas, Wood-
haven, N. Y., už ^Draugo" ad
ministracijos greitą patarnavi
mą atsiuntė 10 dol. auką. La
bai ačiū. 

X Suvaizdis, Cicero, UI., lie-
\ tuviškų organizacijų darbuoto

jas, dalyvavo '"Draugo" geguži
nėje, pratęsė prenumeratą ir 
įteikė 10 dol. auką. Ačiū. 

Prasidėjo 11:30 vai. Marijonų 
koplyčioje šv. Mišios ir kiemely 
prieš koplyčią kėdėse susėdo ar 
po medžiais stovėjo daugiau 
kaip du šimtai žmonių. Sv. Mi
šias laikė ir pamokslą apie spau
dos reikšmę lietuvybės išlaiky
mui pasakė marijonų vienuolijos 
provinciolas kun. Viktoras Rim
šelis. 

Iš ryto oras buvo apgaulingas 
— lyg gali pradėti lyti, lyg per-
drėgna diena. Bet apie 12:30 
vai. saulė sušvito visu skaistu-

kavą ir kitus skanumynus už 
pigią kainą. O kad galėtų leng
viau maisto įsigyti, iš anksto 
bilietėlius pardavinėjo Jolita Ki
sieliūtė ir Vitalija Baleišytė. 
Taip pat prisidėjo vienuolyno 
šeimininkės savo patarnavimais 
virtuvėje O. Literskienė ir Ire
na Kozdroj. 

Laimės šaltinis — įvairūs lai
mėjimai, kaip paveikslai, gėrimų 
buteliai ir meno dirbiniai veikė 

taip pat visu smarkumu, nes čia 
dirbo energingos ir skubios dar
buotojos — B. Bagdonienė, B. 
Barauskienė, Z. Sinkevičienė, A. 
Lipskienė, V. Lapienė, O- Junke-
rienė, O. Rugelienė, J. Kolienė, 
R. Barauskaitė. 

"Draugo" renginių komisija 
labai dėkinga lietuviams šau
liams, ypač jų vadui Karoliui 
Milkovaičiui, padėjusiam susi
tvarkyti i r išdėstyti stalus ir 

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA 
Vanda Kuraitė ir Ričardas 

Jokubauskas buvo sutuokti Švč. 
M. Marijos Gimimo par. bažny
čioje, Marąuette Parke. Sutuok-

X Pranas Aglinskas, Chicago, 
111., pratęsė prenumeratą ir 
paaukojo 6 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Labai ačiū. 

x B. Grajauskas, Hamilton, 
Ont., Kanada, pakeisdamas ad
resą, atsiuntė ir 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x Rašyt. Adolfas Markelis, 
Cicero, 111., pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė ir didesnę 
auką. Labai ačiū. 

x Edward Shilling, Ratine, 
Wisc, atsiuntė 7 dol. auką ir 
pratęsė "Draugo" prenumera
tą. Labai ačiū. 

x Moksletivių 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. Sto
vyklos vyriausia vadovė Gitą 
Kupčinskienė iš Bostono. Sto
vyklos kapelionas — kun. L. Za
remba, SJ. Stovyklos admini
stratorė — B. Tutėnaitė. Seselė 
Teresėlė Lūkaitė st. slaugė. Sto
vyklos mokestis: vienai savaitei 
už vieną 90 dol. Nuolaidos da
romos už daugiau stovyklauto
jų iš vienas šeimos. Visais re
gistracijos reikalais kreipkimės 
pas B. Tutėnaitę 15-1 Hogarth 
Circle, Cockeysville, Md. 21030. 
Užsiregistravusiems prieš liepos 
20 d. bus daroma nuolaida. 

(pr.). 
x Ruošiame ekskursiją i 

Sunny Hills. Floridoje, liepos 
30 d., susipažinimui su nauja lie
tuvių kolonija. Kreipkitės pas 
Marių Kielą t e t 737-1717. ( sk ) . 

X Saulėta žiemos savaitė Ka
ribų jūroje, kelionėje laivu su 
Chicagos Lietuvių Opera — 
gruodžio mėn. 4 dieną. Regi
stracija, informacija ir brošiū
ros per: American Travel Ser
vice Bureau, 9727 So. Westem 
Ave., Chicago, Dl. 60643. Tel. 
(312) 238-9787. (sk.). 

X Los Angjeles, Kalifornijoje, 
lietuvis mašinistas, dirbantis 
dienomis, ieško miegamo kam
bario su galimybe naudotis vir
tuve. Arti susisiekimo. Pasiū
lymus rašyti adr.: Draugas, 
Adv. No. 2290, 4545 W. 63rd 
S t Chicago, Dl. 60629. (sk.). 

tuves r^aimino kun. Antanas 
mu, nors diena nebuvo per daug I Markus. Pirmieji pabroliai bu-
karšta. Tada ir užtvenkė visus vo jaunojo brolis Leonas Joku-
kelius ir takus lietuviai, pradėję 
rinktis į gegužinę. 

Čia jau veikė valgių stalai, 
apie kuriuos bėgiojo, skubiai 
patarnaudamos, M. Remienė, A. 
Ankienė, U. Balskienė, S. Januš
kienė, B. Jasaitienė, J. Ivanaus
kienė, J. Dočkienė, A. Kižienė, 
F. Mackevičienė, M. Marcinkie
nė, D. Pareigienė, EI. Radvilienė, 
A. Rūgytė, St. Semėnienė. Jos 
dalino kugelį, dešreles, pyragus, 

bauskas ir Irena Racevičiūtė. 
Kiti palydovai buvo Jūra tė Ku
raitė - Harris, Rita Kuraitė — 
jaunosios seserys, Laima Čer
niauskaitė, Dovilė Šalčiūnienė, 
Karina Paškauskienė, Rūta Put-
naitė ir Salmė Drungaitė, pabro
liai — Zigmas Mikužis, Raimon
das Bertašius, Robertas Joku
bauskas, Petras šalčiūnas, De
nis Paškauskas, Vytas Kavaliū
nas ir Arvydas Vaitkus. Žiedų 
nešėjai buvo Elytė Harr is ir 

X Kun. dr. Juozas Prauskis! Danny Baltramonas. 
paaukojo 458 įvairių leidinių,! Bažnyčioje giedojo šv 
liečiančių lituanistikos temas, 
Pedagoginio Lituanistikos insti
tuto bibliotekai. Instituto vado
vybė, lektoriai ir studentai nuo
širdžiai dėkoja bičiuliui, kuris 
taip pat yra instituto žurnalis
tikos lektorius. 

Mišių 
metu Lietuvių Operos vyrų cho
ras ir sol. M. Momkienė. Baž
nyčioje ir vestuvių vaišėse, St. 
Constantine ir Helen salėje, Pa
los Hills, buvo labai daug žmo
nių. 

Vestuvių vaišėse iškilmes pra
vedė Ramūnas Vidžiūnas, o Da-

x Chicago Savings and Loan n a Mikužienė ir Eugenijus Bū-
Association (6245 So. Western ^nzs skaitė ilgą eilę humoris-
Ave.) rūpesčiu bus vairavimo į tįnįu linkėjimų jaunavedžiams, 
pamokos senesnio amžiaus žmo-! 
nėms. Reikia užsirašyti liepos į 
22 d., ketvirtadienį, ir liepos 23 
d., penktadienį, nuo 12:30 vaL 
iki 4:30 vai. p. p. Tuo rūpinasi 
taupymo sąjungos prezidentė 
F. Pakel. 

x A. a. Juozo Kulikausko de
šimties metų mirties sukaktį mi
nint ir jo žmonos a. a Vandos 
trejų metų, šv. Mišios už jų sie
las bus atnašaujamos liepos 25 
d., sekmadienį, 10 vai. ryto T. 
Jėzuitų koplyčioje. Kviečiame 
draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šv. Mišiose ir drauge su mumis 
pasimelsti už mūsų mylimų tė
vų sielas. 

Liūdesyje Bkę duktė Irena ir 
sūnus Vytautas 

(pr.). 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įrookėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermsk Road. — Telef. 
VI7-T747. (sk.). 

x Akiniai siuntiniai | Lietu
va. Kreipkitės į V. Karosaite.— 
Optical Studio 2437 y% W. U-
thusnian Plaza Ct. (69th St.) 
Chicago, Dl. 60829. Telef. — 
778-6766. (Sk.) Vanda (Kuraitė) 

Visų nuotaika buvo labai gera. 
Vaišės ir iškilmės pravestos pa
gal lietuviškas tradicijas. Ves
tuvėse dalyvavo taip pat Joku-
bauskų giminės iš Kanados — 
B. ir K. Žutautai, A. ir S. Vins-' 
kai. 

Jaunosios tėvai Kūrai vedė 
Anglijoje. Jie išaugino tris duk
ras, kurių jauniausioji Vanda 
šiuo metu išėjo į vedybinį gyve
nimą. J i studijuoja teisę ir dalį 
laiko dirba teisme. Jos tėvai 
taip pat reiškiasi lietuviškame 
gyvenime, dalyvauja įvairiuose 
klubuose, priklauso šauliams. 

Jaunasis Ričardas Jokubaus
kas yra Aldonos ir Ričardo Ja
kubauskų sūnus. Jokubauskai 
išaugino tris sūnus. Ričardas 
studijuoja inžineriją ir dirba 
braižykloje. Jis yra pasižymė- Į 
jęs sporte ir mechaniniuose dar
buose. 

Visi vestuvių dalyviai linkėjo 
jaunajai Vandos ir Ričardo Jo-
kubauskų šeimai ateiti į lietuviš
ką gyvenimą ir ateityje užimti 
senesniųjų vietas, kad lietuvy
bė Amerikoje nesilpnėtų ir ne-
nyktų. 

Josiąs Jokubka 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Dr. Saulius Naujokaitis, 

kelerius metus dirbęs National 
Institutes of Health ligoninės 
(prie Washingtono) moksli
niuose tyrinėjimuose, šiomis 
dienomis pakviestas George-
town universiteto medicinos mo
kyklos vidaus ligų dėstytoju 
assistant prof essor titulu. Savo 
naująsias pareigas jis jau pra
dėjo. Universiteto ligoninėje 
dr. Naujokaitis turi ir savo 
kabinetą. 

kėdes, kad žmonėms būtų pato
gu sėdėti ir poilsiauti. 

Prie baro skubiai ir sklan
džiai visiems patarnavo K. Lau
kaitis, K. Dočkus, A. Čepėnas, 
Rugelis, A. Valavičius ir k t 

Buvo paramedikė su greito
sios pagalbos automobiliu, nors 
niekam pagalbos teikti nereikė
jo. Buvo Cook apskrities poli
cijos pareigūnai tvarkai saugo
ti, bet nusikaltimų nebuvo. Bu
vo ir miesto "balionas" vaikams 
žaisti — šokinėti, taip pat ir 
dresiruotų šunų demonstracija. 

Be to, veikė "Draugo" admi
nistracija, kur galėjo užsimokėti 
prenumeratas, įsigyti naujausių 
ar mėgiamų leidinių, meno dir
binių. Ten skubiai patarnavo 
įpratusios administracijos tar
nautojos Stefanija Jonutienė, 
Aldona Sobieskienė ir Dana 
Stankaitytė. 

Kas norėjo pasitikrinti savo 
kraujospūdį, galėjo tai padaryti 
visą popietę "Draugo" admi
nistracijos patalpose, nes ten 
buvo specialus pasiuntinys, ku
ris tikrino ir kiekvienam davė 
jo kraujo spaudimo kortelę. 

Svečių buvo iš Washingtono, 
pvz., prof. dr. Jonas Genys, iš 
Beleville, UI., — Vadeikienė, iš 
Detroito — Koncė ir kt. 

"Draugo" renginių komisija, 
visas "Draugo" darbuotojų šta
bas ir leidėjai yra dėkingi pir
miausia toms ir tiems, kurie dir
bo ir aukojosi, kad spaudos dar
bas gautų paramą ilgiau tęsti 
lietuvybės išlaikymo ir plėtimo 
darbus, dėkingi ir visiems atsi
lankiusiems, kurie savo atsilan
kymu įvertino spaudos darbų 
sunkumus išeivijoje. Tik ben
dromis jėgomis galima išlaikyti 
savą spaudą, savas mokyklas ir 
visas savas institucijas. 

- J ? s . 

_ A. Radžius LB apylinkės 
dvidešimtmečio minėjime skaitė 
savo 15 eilėraščių, bet kores
pondencijoje iš Delran, N. J. 
liepos 10 d. "Drauge" ne dėl 
redakcijos kaltės jo pavardė bu
vo netyčia praleista. Autorius 
už klaidą atsiprašo. 

— Vincas Trumpa, iki šiol 
dirbęs kongreso bibliotekoje, 
Washingtone, D. C , išėjo į pen- * 
siją ir persikėlė gyventi į Santa 
Monicą pas savo seserį ir svai
nį Eleną ir Juozą Kojelius. Čia 
jam bus geriau dirbti užsimotą 
istorinį darbą ir kartu pailsėti. 

— Los Angeles ateitininkai 
moksleiviai stovyklauti pradės 
netoli Escondito nuo rugpiūčio 
21 d. naujoj vietoj. Stovyklos 
organizavimu rūpinasi Julius 
Raulinaitis. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Romualdas Balčiū

nas, apie kurio mirtį buvome 
trumpai pranešę, buvo palaido
tas birželio 17 d. Springvale ka
pinėse. Mirė sulaukęs 84 m. 
amžiaus. Kupiškėnas, reiškėsi 
visuomeninėje veikloje. 

— Povilas Stimburys, Adelai
dės lietuvis, dirba Technologi
jos institute chemijos laborato
rijos vedėjo pareigose. Draugė 
su žmona Odeta (Pridotkaite) 
augina du sūnus ir dukrą. Atlie
kamą laiką skiria arabiškos 
veislės arklių auginimui. 

KANADOJE 
— Toronte 44 tautybių su

rengtame Karavane trečią vie
tą už gražiausią vidaus įrengi
mą laimėjo lietuvių paviljonas 
"Vilnius". Pirmą vietą laimėjo 
latvių "Ryga", antrą — japonų 
"Tokio". 
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Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IH. 60829 

TeL 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Sestad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 
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PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Liepos 17 d. 
1603 m. "VValter Raleigh buvo 

areštuotas už bandymą nuvers
ti Anglijos karalių James L 

1899 m. gimė aktorius James 
Cagney. 

1936 m. prasidėjo Ispanijos 
pilietinis karas, kuomet gen. 
Francisco Franco sukėlė kariuo
menę prieš vyriausybę. 

1965 m. JAV B-52 bombone
šiai pirmą kartą bombardavo 
Vietnamą. 
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Advokatas JONAS 61BAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Iutoote 60629 

Tel. — T76S700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Sestad. 9 vai. r. iki 1 vaL d. 
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DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ Rf SIU STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELA1 

TH.: 434-9655 arba 737-1717 

^iittiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiutg 

JUOZAS B R A Z A I T I S | 

R A Š T A I U I Į 
(Literatūros baruose; Knygų vertinimai; Tautosaka) H 

i 

1 

Ta pačia proga primename, kad dar galima įsigyti 
J. Brazaičio RASTŲ I ir H tomus. 

Redagavo ALINA SKRUPSKELTJSNfc ir 
CBSLOVAS GRINCEVIČtUS 

Viršelis ir aplankas (skirtingi) dail. Ados 
Korsakaitės • Sutkuvienės 

Išleido Į LAISVĘ FONDAS lietuviškai kultūrai ug
dyti. Kiekvienas tomas daugiau negu pusšešto šimto pus
lapių, įrišta į kietus viršelius. 

{Spausdino "Draugo" spaustuvė. 1982 m. Kaina vie
no tomo su persiuntimu $16.10. Illinois gyventojai dar 

prideda 90 ct. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti. DRAUGAS, 4545 West 6Srd S t , 
Chirago, IL 66629 
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