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LKB Kronika Nr. 61 
Štai kokia sovietinė 

tikėjimo laisvė 
(Tęsinys) valdžios organus. 

3. Lietuvos tikinčiųjų pareis- M e s nutilome ir nereagavo-
kimas TSRS Aukščiausios m e i neteisėtus milicijos parei-
Tarybos Prezidiumui dėl tikin- K^nų reikalavimus. Pareigū-
čiųjų persekiojimo Lietuvoje, nai prievarta atėmė iš mūsų 
prašant jiems teisių ir laisvių, pasus. Jie sustatė kaltinamąjį 

4. Paketas su tekstais ir pa- aktf*> lyg tai mes trukdėme ke-
rašais (daugiau kaip 5,000) leiviams ir krovinių nešėjams, 
adresuotas TSRS CK Gene- J i e pakvietė du krovinių nešė-
raliniam Sekretoriui J. Andro- iu8« k u r i e Pasirašė aktą, nors 
povui, prašant išlaisvinti mes niekam netrukdėme ir nie-
kunigus A. Svarinską ir S. 
Tamkevičių. 

5. Du laiškai su pareiš
kimais TSRS įgaliotiniui prie 
Ministrų Tarybos religijos 
klausimais. 

kas tuo nesiskundė. (...) 
Milicijos pareigūnai su gra

sinimais reikalavo mus pasi
rašyti aukščiau minėtą netei
sėtą nutarimą, šaipėsi iš 
mūsų, šiurkščiai elgėsi. Mili-

Mums atvykus į Maskvą, cijos kapitonas, kuris nepa-
stotyje — priėjo grupė mili- sisakė pavardės, grasino mus 
cijos pareigūnų ir civiliai apsi
rengusių žmonių. Pareigūnai 
paėmė mūsų daiktus ir, pa
naudodami jėgą ir prievartą, 
nutempė mus į milicijos 
skyrių. Jie padarė kratą asme
ninių daiktų ir pareikalavo 
pasų. Tada mes pareika
lavome jų asmeninių doku
mentų ir prokuroro sankcijos. 
Iš pradžių pareigūnai nesi
teikė parodyti savo doku
mentų, bet grasino mus. 
Vėliau pateikė dokumentus 
Ruslov ir Tichonov, o likusieji 
ir du iš Lietuvos — nepateikė 
dokumentų ir prokuroro or
derio neparodė. Pareigūnas Ti
chonov padarė išrašą mūsų 
pasų ir surašė konfiskuotus 
dokumentus. Ruslov, pasi
taręs su kitais pareigūnais, su
grįžo ir pareikalavo mus pasi
rašyti po neteisėtu nutarimu, 
jog mes neturime teisės lanky
tis Maskvoje ir Maskvos srity
je. Jei mes pasirašysime, ža
dėjo paleisti laisvai važiuoti 
namo, priešingu atveju — 
ginkluota jėga išgrūsią mus iš 
Maskvos. Mes pasirašyti atsi
sakėme. Tada iš naujo parei
kalavo mūsų pasų. Mums 
pasidarė aišku, kad doku
mentų negrąžins (pareiškimų, 
parašų su tekstais), neleis 
kreiptis į TSRS aukščiausios 

sumušti. Paskui pareigūnai 
nutempė mus pas milicijos 
skyriaus viršininką — pulki
ninką Filimonovą Aleksiejų. 
Ten jau buvo daug milicijos 
pareigūnų ir civilinių žmonių. 
Jis reikalavo mus pasirašyti 
neteisėtą nutarimą, jog mes 
neturime teisės lankytis Mask
voj ir jos srityj, grasino mus 
pasodinti, perduoti spec. tar
nybai, išvadino fanatikais, 
apkaltino, už kokią tai agita
ciją. Po viso to pulkininkas 
Filimonov Aleksiej priėjo prie 
kiekvieno iš mūsų asmeniškai 
ir su grasinimais reikalavo 
mus pasirašyti aukščiau nu
rodytą neteisėtą dokumentą. 

Mes reikalavome grąžinti 
mūsų konfiskuotus doku
mentus ir leisti kreiptis į TSRS 
aukščiausios valdžios or
ganus. Vietoj mūsų prašymo 
pulkininko A. Filimonov 
įsakymu, milicijos majorui 
Čiumak vadovaujant, išlaikė 
mus vienuolika valandų mili
cijos skyriuje. Grupė milicijos 
pareigūnų ir civilių 21 
valandą nutempė mus iš mili
cijos skyriaus į traukinį 
Maskva - Kaliningradas ir 
prievarta sugrūdo mus į 
vagoną. 

(Bus daugiau) 

Sovietų švietimo 
sistemos reformos 

Tarptautinio Hagos teismo, kurį sudaro 15 tei
sėjų, prezidiumas. Iš kairės: Brazilijos teisėjas 
Jose Sette-Camara, Nigerijos — Taslim 01awale 
Elias, Lenkijos — Manfred Lachs. Teismas pa

smerkė JAV vaidmenį Nikaragvos uostų mina
vime, pasisakė prieš bandymus nuversti Nika
ragvos vyriausybę. 

Filmas apie Lietuvą 

KATALIKAI PASAULYJE 

Haga. — Iš Olandijos mus 
pasiekė žinia, kad neseniai 
olandų televizija perdavė įdo
mų reportažą apie Lietuvą ir 
jos dabartinę padėtį. Reporta
žas buvo perduotas olandų 
televizijos filmų serijoje 
„Tėvynės netekę..." Apskai
čiuojama, kad filmą apie 
Lietuvą žiūrėjo apie milijonas 
olandų. Filmas buvo įspū
dingai pradėtas lietuvių tau
tos himnu, ekrane parodant iš 
Lietuvos slaptai atvežtą 
menišką audinį su išaustais 
Lietuvos himno žodžiais. Tuoj 
po to ekrane pasirodo šiurpūs 
vaizdai: Stalinas Maskvoje 
pasirašo su nacių Vokietijos 
ministru Ribbentropu Rytų 
Europos dalybas ir raudo
nosios armijos tankai prade-

Teismas pasmerkė 
ginklų bandymus 

da riedėti į Lietuvą. Filmas 
yra pagrįstas Olandijoje gy
venančio lietuvio žurnalisto 
Izaoko Kaplano pasakojimais 
apie Lietuvą ir asmeniniais 
prisiminimais apie Lietuvos 
nepriklausomybės žlugimą, 
svetimųjų okupaciją su baisio
mis represijomis. Pasakojimai 
iliustruojami senų ir naujes
nių dokumentinių filmų apie 
Lietuvą vaizdais, taip pat 
vaizdais apie paties žurnalis
to Kaplano lietuvišką veiklą 
Olandijoje — darbą Amster
damo Rytų Europos Institute 
ruošiant disidentų žodyno 
lietuvišką dalį, organizuojant 
olandų jaunimo chorą lietu
viškai dainuojantį lietuvių 
liaudies dainas. Olandų tele
vizijos filme ir jo komenta
ruose atsispindi didelis palan
kumas Lietuvai ir kenčiančiai 
lietuvių tautai. 

Kroatų s u k a k t i s 
Kroatijos vyskupai paskel

bė ganytojinį laišką ryšium su 
trylikos šimtmečių sukaktimi 
nuo krikščionybės įvedimo 
Kroatijoje. Ši sukaktis bus iš
kilmingai minima šių metų 
rugsėjo mėnesį kroatų tau
tinėje Marijos šventovėje — 
Marija Bistrica, drauge atžy
mint ir jos įsikūrimo trylikos 
šimtmečių jubiliejų. Šven
tovėje įvyks kroatų tautinis 
Eucharistinis Kongresas. 

Saleziečių š v e n t ė 
Ryšium su kunigo Jono Bos-

ko šventuoju paskelbimo pen
kiasdešimties metų sukak
timi, antradienį , gegužės 
pirmą dieną, Jono Bosko gim
tinėje — Castelnuovo don Bos-
co, netoli nuo Torino, buvo iš-
k i l m i n g a i p a š v e n t i n t a 
Saleziečių vienuolijos įkūrėjui 
pašvęsta didinga bažnyčia, 
šventovė buvo pastatyta prieš 
daugiau negu 20 metų, bet tik 
praėjusiais metais galutinai 
užbaigta. Šventojo Jono Bos
ko gimtinę kasmet aplanko 
apie trys šimtai tūkstančių 
maldininkų iš Italijos ir kitų 
kraštų. Pažymėtina, kad Cas
telnuovo don Bo8co vietovėje, 

gimnazija, kuri vėliau užsi
darė lietuviam emigravus į už
jūrio kraštus. Lietuviai sale
z ieč ia i iš C a s t e l n u o v o 
persikėlė į Frascati, netoli nuo 
Romos. 

Už pašaukimus 
Ryšium su besiartinančia 

kasmetine pasauline Maldos 
diena už dvasinius pašau
kimus, kuri bus pravesta viso
se katalikiškose bendruo
menėse sekmadienį gegužės 
tryliktąją, popiežius Jonas 
Paulius II paskelbė laišką, 
kviesdamas visus tikinčiuo
sius malda ir bendromis pa
stangomis paremti dvasinių 
pašaukimų sąjūdį pasaulyje. 
Dvasinių pašaukimų ugdy
mas, rašo laiške popiežius, yra 
gyvybinės reikšmės problema 
ne tiktai tikinčiųjų bendruo
menei — Bažnyčiai, bet ir 
visai žmonijai. Dėl to visų 
pakrikštytojų pareiga yra 
rūpintis, kad Bažnyčiai nie
kad nepritrūktų pjūties darbi
ninkų — kunigų, vienuolių ir 
misijonierių. 

Anglijos lietuviai 
Anglijos katalikų savaitraš-

tis „The Universe" atapaus-
karo dino Londono lietuvių bažny-

Salt Lake City. — Fede
ralinis distrikto teisėjas nu
sprendė, jog radioaktyvios 
nuodingos medžiagos, kilu
sios iš atominių ginklų ban
dymų Nevados dykumoje 1951 
- 1962 m. laikotarpyje yra kal
tos dėl vėžio ligų ir mirimų 
netolimose apylinkėse Uthoje. 
Sprendime sakoma, kad fe
deralinė vyriausybė kalta 
apsileidimu. Ji netinkamai 
ginklų bandymus organi
zavusi. Apylinkėse buvo daug 
susirgimų įvairių rūšių vėžiu. 
Šis sprendimas atidarys kelią 
šeimoms ieškoti kompensa
cijų iš vyriausybės. 

Hagos teismas 
palaiko Nikaragvą 

po Antrojo pasaulinio 
veikė lietuvių saleziečių vado- čios klebono kunigo Jono 
vaujama lietuviška berniukų Sakevičiaus straipsnį apie 

lietuvių paminėtą šv. Kazi
miero jubiliejų. Ta proga 
straipsnyje taip pat plačiau 
supažindinama su lietuvių įsi
kūrimo Didžiojoje Britanijoje 
istorija, lietuvių parapijos 
Londone įsteigimu ir bažny
čios pastatymu, sielovados 
veikla. Yra minimos pagrin
dinės lietuvių organizacijos 
Didžiojoje Britanijoje, spauda, 
lietuvių susibūrimo centrai, 
kurių pagrindiniai yra Lon
dono lietuvių namai ir netoli 
nuo Londono esanti lietuvių 
Sodyba. Straipsnis iliustruo
tas šv. Kazimiero paveikslu ir 
Londono lietuvių klebono 
kunigo Sakevičiaus nuo
trauka. 

H a g a . — Tarptautinis teis
mas vienbalsiai nusprendė, 
kad Amerika tuoj pa t turi su
stabdyti Nikaragvos uostų mi
navimą. Už sprendimą bal
savo visi 15 teisėjų. Teisme 
yra ir JAV atstovas Stephen 
Schwebel. J i s susilaikė nuo 
balsavimo antrame teismo pa
reiškime, kuris ragina „gerbti 
N i k a r a g v o s politinę ne
priklausomybę, nekeliant jai 
pavojaus karinėmis ar pusiau 
karinėmis priemonėmis". 

Nikaragvos valdžia džiau
gias i laimėjimu Tarp tau
tiniame teisme Jis pasmerkė 
A m e r i k o s i m p e r i a l i z m ą , 
pasakė Nikaragvos karinės 
chuntos vadas Ortega Saa-
vedra. Jis paneigė Reagano 
tvirtinimą, kad Nikaragva 
eksportuoja revoliuciją. 

Popiežius aplankė 
budistų vadą 

Bangkokas . — Popiežius 
Jonas Paulius II Tailandijoje 
buvo sutiktas sosto įpėdinio 
princo Maha Vajiralongkorn. 
Popiežių priėmė karalius Bhu-
mibol ir visa karališkoji 
šeima. 

Popiežius aplankė budistų 
vyriausiąjį vadą 87 m. Vasa-
na Tėra, aplankė, nusiėmęs 
batus, budistų šventyklą. Savo 
kalboje popiežius gyrė budistų 
praktikuojamus gilius mąsty
mus, švelnumą, taikingumą ir 
kitas dvasines savybes. Budis
tų vadas atsiliepė, iškeldamas 
abiejų religijų taikos, tei
singumo, užuojautos, paguo
dos savybes. 

Tailandija turi 48 mil. gy
ventojų, tačiau katalikų tik 
200,000. Popiežius aplankė 
Phanat Nikom pabėgėlių sto
vyklą, 75 kilometrai nuo 
Bangkoko. Stovykloje gyvena 
Indokinijos pabėgėliai nuo ko
munizmo. Jų tarpe daug Viet
namo katalikų. Savo žodyje 
popiežius pasisakė prieš Viet
namo valdžios pastangas 
atskirti katalikus nuo Vati
kano. Vietname bandoma 
steigti katalikų „tautinę baž
nyčią", sudarytas 142 kunigų 
komitetas, tačiau dabar liko 
apie 20 kunigų, o jų tarpe 
aktyvus liko tik vienas. 

Maskva. — Sovietų vyriau
sybė jau Andropovui vado
vaujant sumanė reformuoti 
švietimo sistemą. Pasku
tinėje, vienuoliktojo šaukimo 
aukščiausios tarybos sesijoje 
premjero pirmasis pava
duotojas Alijevas balandžio 13 
d. pranešė apie reformų pro
jektą ir taryba tuoj jį priėmė. 
Alijevo „bendrojo lavinimo 
pagrindinėse kryptyse" sako
ma, kad „visi vaikinai ir mer
ginos, tarp jų vidurinių bend
rojo l av in imo mokyklų 
abiturientai, dar prieš pradė
dami darbinę veiklą įgytų ko
kią nors profesiją". Reformos 
ne tik įgalins pagerinti kadrų 
rengimą liaudies ūkiui, bet ir 
padės skiepyti sąmoningą dar
bo poreikį, padės jiems tei
singiau pasirinkti savo gy
venimo perspektyvą. Pats K. 
Černenka pasakęs: „Ruoši
mas gyvenimui ir darbui 
įgalins vaikinus ir merginas 
įsisavinti vyresniųjų kartų 
patyrimą". 

Alijevas pasakė, kad pla
nuojamos naujos mokyklos, 
apie 800 profesinių technikos 
mokyklų kompleksų, daug už
mokyklinių įstaigų. Skirta 
daugiau lėšų mokytojams, nes 
„įdėjimus švietimui mes lai
kome vertingiausiu lėšų in
vestavimu". 

Balandžio 29 d. komunistų 
partijos centro komitetas ir 
ministerių taryba paskelbė nu
tarimą „Dėl jaunimo bendrojo 
vidurinio mokslo tobulinimo ir 
bendrojo lavinimo mokyklų 
darbo sąlygų gerinimo". 

Nutarta „palaipsniui pereiti 
prie vienuolikos metų moky
mo (dvylikos metų — sąjun
ginių respublikų mokyklose, 
k u r d a b a r m o k o m a s i 
vienuolika metų), pradedant 
vaikus mokyti nuo 6 metų 
amžiaus. Pertvarkyti pradinę 
trimetę mokyklą į keturmetę. 
Vėl pabrėžiama, kad mokykla 
turi diegti savarankiško darbo 
įgūdžius ir sugebėjimus. 

Švietimo ministerijai paves
ta parengti per tris mėnesius 
mokymo planą, numatyti ja
me tokį mokymo laiką kiekį per 
savaitę: I klasėje — 20 valan
dų, II klasėje — 22 vai., III -
IV klasėse 24 vai., V- VIII kla
sėse — 30 valandų ir IX - XI 
klasėse — 31 valandą. Sie
kiant pagerinti moksleivių 
darbinį auklėjimą ir profesinį 
orientavimą, papildomai įve
damas laikas naudingam, 
produktyviam darbui: II - IV 
klasėse 1 valandą, V - VII kla-

Rytų Vokietija 
boikotuos žaidynes 

Los Angeles. — Rytų 
Vokietija irgi paskelbė, kad 
jos sportininkai nedalyvaus 
Olimpinėse žaidynėse. Los 
Angeles organizacinio komi
teto pirmininkas Ueberroth 
pasakė spaudai: „Mes būsime 

kad Maskva daryti ką nors 
dalyvautų. 

Kai kurie Vakarų diploma
tai Maskvoje kelia klausimą, 
kodėl Maskva atsisakė daly
vauti ne birželio 2 d., kada bai
giasi registravimo laikas, o 
gegužės 8? Jie spėja, kad 
Kremlius šia sensacija bando 
uždengti Andriejaus Sacha
rovo įvykius. Sacharovas yra 

sese — 2 valandos, VIII - IX 
klasėse — 3 valandos, X - XI 
klasėse — iki 4 valandų per sa
vaitę, taip pat kasmetinė 
moksleivių darbo praktika: V -
VII klasėse — 10 dienų, VIII -
IX klasėse — 16 dienų ir X kla
sėje — 20 dienų. Darbo prak
tikos atlikimo laiką ir tvarką 
nustato miestų ir rajonų liau
dies deputatų tarybų vyk
domieji komitetai, atsižvelg
dami į vietines sąlygas. 

Uždrausta bendrojo lavi
nimo mokyklų ir profesinių 
technikos mokyklų mokslei
vius per mokslo metus ati
traukti žemės ūkio ir kitiems 
darbams, nesusijusiems su 
mokymo procesu. 

Kaip žinoma, Sovietų Są
jungoje pasireiškė švietimo 
trūkumai. Bendrąsias mokyk
las baigę jaunuoliai nebuvo 
tinkami jokiam praktiškam 
darbui. Ėmė trūkti darbi
ninkų kaimuose, žemės ūkyje, 
stigti statybininkų, mašinis
tų, vairuotojų, melžėjų, jau
nimas ėmė bėgti į miestus, 
kaimuose liko tik seniai. Iš to 
kilo reikalas siųsti mokslei
vius ir įvairias inteligentų 
grupes „šefuoti" kolchozų va
saros darbymečių metu. Rau
donojoje armijoje paaiškėjo, 
kad naujokai dažnai nesu
pranta karininkų įsakymų, 
nemoka rusiškai, nepajėgūs 
aptarnauti aukštos technikos 
karo mašinų. Todėl „nu
tarime" sakoma: „sąjunginių 
respublikų nacionalinėse 
mokyklose skiriama papil
domai 2 - 3 valandos per sa
vaitę II - XI klasėse rusų kal
bai mokytis. Būtina tobulinti 
visuomeninių - politinių dis
ciplinų dėstymą. Juo turi būti 
siekiama formuoti komunis
tinius idealus, socialistinio 
internacionalizmo jausmus, 
nesitaikstymą su buržuazine 
ideologija ir morale. Litera
tūros mokymą vidurinėje 
mokykloje grįsti rusų, tarybi
nės ir užsienio klasikos nagri
nėjimu. Ypač rūpintis moks
leivių kariniu ir fiziniu 
sugebėjimu, socializmo iško
vojimų gynėjo, patrioto inter
nacionalisto savybių forma
vimu jiems. 

Nutarimas baigiamas pa
brėžiant: „Organizuoti visuo
menei naudingą, našų moks
leivių darbą, įvesti visuotinį 
profesinį jaunimo mokymą, 
stiprinti mokyklų materialinę 
bazę, ypač kaime". 

Išeivijos stebėtojai prisi
mena, kad ir nacių okupacijos 
metais Lietuvoje buvo kalbų 
apie vokiečių planus uždraus
ti okupuotose srityse klasi
kines mokyklas ir daugiau 
steigti profesinių, amatų 
mokyklų, kad okupantui 
niekad nepritrūktų darbo 
rankų ir nebeliktų išmoks
lintos opozicijos. Tuo pačiu 
keliu eina ir tarybinė vyriau
sybė Maskvoje. 

priversti ryti po vieną tas kar- paskelbęs bado streiką, jis gra-
čias piliules kai šalis po šalies 8įno badauti iki mirties. Krem-

— Ispanijos karalius Juan 
Carlos ir karalienė Sofia pra
dėjo vizitą Sovietų Sąjungoje. 
Svečius aerodrome sutiko 
premjeras Tichonovas, du 
viceprezidentai ir penki mi-
nisteriai. 

— L i b a n o m i n i s t e r i ų 
kabinetas pradėjo darbą. 
Vyriausybę nudaro: penki 
krikščionys, keturi musulmo
nai ir vienas druzas. Suda
ryta Gynybo? Taryba, kuri 
vadovaus kariuomenei. Tary
boje — visi rmnisteriai. 

atsisakys dalyvauti". Jis 
kaltino „Ban the Soviets" 
koaliciją dėl komunistinių 
šalių nedalyvavimo, tačiau 
kartu (gan nelogiškai) pajuokė 
koalicijos pasigyrimus, kad ji 
prisidėjo prie Maskvos spren
dimo boikotuoti žaidynes. 

Rytų Vokietija savo pareiš
kime irgi kalba apie reikalą 
ginti savo sportininkus „nuo 
politinių ir kriminalinių ekst
remistinių grupių puolimų". 

Demokratų kandidatai į pre
zidento vietą Jackson ir Mon-
dale ragina prezidentą Rea-
ganą „gelbėti Olimpiadą", 

liūs nutarė atitraukti pasaulio 
dėmesį nuo Sacharovo įvykių. 
Todėl jie ir sukėlė šį nedaly
vavimo Olimpiadoje triukš
mą. 

Paskutinis iš komunistinių 
valstybių — Vietnamas — pa
skelbė, kad jo sportininkai n-4-
dalyvaus Los Angeles Olimpi
nėse žaidynėse. 

— Pietų Korėjoje gynybos 
sekr. Weinbergeris pažadėjo 
toliau ginti ir saugoti Pietų 
Korėją nuo komunizmo grės
mės. 

KALENDORIUS 

Gegužės 12 d.: Nerėjus, Fla
vija, Vaidutis, Viligailė. 

Gegužės 13 d.: Motinos die
na. Servatas, Gliserija. Garde-
vutis. Alvyde. 

Gegužės 14d.: Motiejus, Jus
tė, Gintaras. Milda. 

Gegužės 15 d.: Isadoras. 
Sofija, Gaižutis, Jaunutė. 

ORAS 

Saulė teka 5:35, leidžiasi 
7:59. 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 75 1., 
naktį 55 1. 
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• ARKIVYSKUPAS 
MEČISLOVAS REINYS 

MOKSLININKAS 
V. BAGDANAVICIUS 

-̂
Beržo „ l o g i k a " 

Atkreipkime dėmesį į tai , 
kaip Reinys žiūri į gamtos 
mokslus. Tam pažinti gerai 
pasitarnauja ši jo studijos iš
trauka. 

„Kai imame nagrinėti gy
vybės apraiškas augaluose, 
gyvuliuose, žmonėse, tai pa
stebime vieną, nepaprastai 
nuostabų dalyką, būtent, kad 

r • gyvos būtybės laikosi maž
daug tam tikro tipo augimo 
atžvilgiu. Žiūrėkime faktų. 
Miške daug beržų, kiek-

- ' -v ienam pakanka m a i s t o . 
- Kiekvienas suauga iki tam 

tikro dydžio. Netoliese pieva. 
•Ten stūkso vienas beržas. Jo 
• ūgis ne didesnis už ano miš-

- ke, bet dar mažesnis. Ko jam 
T-trūksta, kad galėtų užaugti 

milžinu — pusės kilometro 
aukščio? Maisto yra daugiau 
negu reikia. Panašiai su 
gyvuliu, su žmogumi: visur 
išlaikomas tam t ikras ūgio 

<--tipas. Kas per priežastis ūgio 
tipo išlaikymo? Materializmas 

- su visu gamtos mechanizmu 
bus bejėgis tokius faktus iš
aiškinti, nes gerai žinoma, 
kad fizikos ir chemijos dės
niai veiks vienodai ir be per
traukos, kol bus reikiamos 
medžiagos. Pvz., išpilkime 
parako juostelę nuo Mari
jampolės iki Kauno ir už
dekime ties Marijampole. 
Degimas eis visa juostele iki 
Kauno . Pus iaukely je ne
sustos, tipo nesudarys, bet 
("eaimas, eis* kol bus degimui 
mediiugos. Čia. vadinasi, pasi
reiškia veiksmas pagal visai 
kitokį principą, negu beržo 
augimas pievoje, kurioje buvo 
pakankamai maisto ir kurioje 
medis turėjo visas reikiamas 
sąlygas, kad, proporcingai di
dindamas visas savo dalis, 
galėtų užaugti milžinu. Šie 
faktai, kad ir populiarioje 
iormoįe išreikšti, šiepia savyje 
visa, kas reikalinga mecha-
nistinei pasaulėžiūrai su
griauti". 

Bet ką sako biologai gyvy
bės klausimu? Atsakymą į Šį 
k laus imą Reinys r a n d a 
panašų į garsaus moksli
ninko Plancko. 

„Įdomu, kaip žiūri moder
nieji gamtininkai į šiuos klau
simus? Berlyno univ. prof. 
fizikas. Nobelio premijos lau
reatas. Max Planck gamtos 
tikslingumo klausimu taip 

pasisako. „Mes čia norime tik 
konstatuoti, kad teoretinės 
fizikos tyrimas savo isto
rinėje plėtotėje ryškiai pri
vedė prie formulavimo tokio 
fizinio priežastingumo, kuris 
turi aiškų teologinį charak
terį". (T.K. 255 psl.) 

Pasaulis yra tikslingas 
Tikslingumas pasaulyje 

labai domina arkiv. Reinį, nes 
toliau jis rašo: 

„Ne tik judesio atsiradimas 
pasaulyje, bet ir pasaulio 
tikslingumas ir tvarka yra 
tokie milžiniški faktai, kurie 
reikalauja atitinkamo išaiški
nimo ir priežasties. Tokia 
priežastimi negali būti aklas 
atsitiktinumas. Sakyti, kad 
milžiniškojo pasaulio atsi
radimas ir jo tikslingas palai
kymas per ilgiausius laiko
tarpius esąs aklo atsitikimo 
padaras, yra tikras nonsen
sas, kurio joks kritiškas 
protas negali pripažinti nei 
jokia galimybių teorija išaiš
kinti. Tai būtų viso mokslo ir 
jo dėsnių paneigimas. Iš 
tikrųjų". 

Tačiau arkivyskupas nepa
neigia ir atsitiktinumo gali
mybes. 

Atsitiktinumas lengviau pri
pažįstamas ten, kur įvykis 
pareina nuo vienos sąlygos. 
Kur sąlygų daugiau, ten atsi
tiktinumas mažesnis. Bend
rai galima sakyti, kad atsitik
tinumo šansai yra atvirkščiai 
proporcingi sąlygų skaičiui. 
Kadangi pasaulio atsiradi
mui ir jo nuolatiniam palai
kymui prie jo visos plėtotės ir 
pasikeitimų yra sąlygų skai
čius be galo didelis, tiesiog 
prilygsta begalybei, tai atsi
tiktinumo šansai yra be galo 
maži, tiesiog prilygsta negali
mybei. Jeigu kas tačiau iš
drįstų ir šiuo atveju pri
pažinti atsitiktinumą, tai 
būdamas nuoseklus, turėtų 
pripažinti atsitiktinumą ir ki
tuose dalykuose, kur sąlygų 
skaičius mažas, o atsitikti
numo šansai dideli. Todėl 
gamtamokslyje, kur gamti
ninkas kurią apraišką aiš
kins tuo ar kitu gamtos dės
niu, atsitiktinumo šalininkas 
vėl pakiš atsitiktinumą, kuris 
šiuo atveju, prie negausių 
sąlygų, yra galimesnis, negu 
pasaulio atsiradimo ar jo plė
totės aiškinime. Tuo būdu 
matome, kad atsitiktinumo 
pripažinimas pasaulio atsira
dimui aiškinti tikrai paneigia 
mokslų dėsnius ir todėl ne
gali būti pripažintas". 

Taigi pasaulis, kaip tiks
lingas kūrinys, yra arkiv. Rei
nio pasaulėžiūros pagrin
duos. Gamtos mokslininko 
veiklą jis supranta panašiai, 
kaip garsusis Planckas. Jo 
pasisakymą arkiv. Reinys vėl 
pacituoja. 

Kizikas Max Planck rašo: 
„Tikrai gausingos gamtos 
mokslų tyrimų išdavos įtei
sina mus daryti išvadas, kad 
mes nuolatiniu darbu bent vis 
artinamės prie nepasiekiamo 
tikslo ir stipriname mūsų 
viltį, nuolatos gindami mūsų 
įžvelgimą į visagalį protą, ku
ris tvarko gamtą". („Tiesos 
kelias", 257 psl.). 

V. Bgd. 

Motina ir kūdikis (rašalas) 

MOTINAI 

Dail. J. Paukštienė 

• - " • 

i- >-Motina, man saulė tavo veidą mena. 
Vargo raukšlės šviečia, kaip žvaigždžių keliai. 
Visą šitos žemės klaidų kelią mano 
Tegul švies man tavo veido spinduliai. 

Bern. Brazdžionis 

MOTINA IR 
ATEITININKIJA 

Motina greit suseka, kas jos pasimaudys ir skaniai pa-
vaikui naudinga, todėl nenuo- valgys, bet ir sportuos, dai-
stabu, kad turbūt ne vieną iŠ nuos, rašys s t ra ipsnel ius 
mūsų į pirmąjį ateitininkišką laikraštėliui, dalyvaus re-
susirinkimą atvedė motina. Ar Ilginiuose pašnekesiuose, iš-
tuos susirinkimus lankome ir moks lietuviškų žaidimų, susi-
vėliau, priklauso jau nuo mūsų 
pačių ir kiek patraukli yra pati 
organizacija. 

Motinos dažniausiai jau sen
draugės, tačiau jų, kaip 
motinų, įnašas organizacijai, 
kol vaikai mažamečiai yra 
ypač reikšmingas ir reika-

pažms su menu, su gamta ir 
parsiveš gražių rankdarbių, 
audinių. 

Ir jos visą tai daro noriai, 
nes nuo pirmo prisirišimo — 
pirmą kartą laikant rankose 
naujagimį, joms rūpi vaiko 
gerovė, nes jos yra motinos. O 

lingas Jaunųjų ateitininkų tuo tegalime tik džiaugtis, nes 
sąjungai. Gink Dieve, nepa- ateitininkija išeina laimėtoja. 
mirškime ir tėvų, kurie lygia 
grečiai dirba vaikų ir atei
tininkuos gerovei, tačiau 
šiandien ypatingiau pami
nėkime motinas. 

Motinos vadovauja pačiai 
Jaunųjų ateitininkų sąjungai, 
jos jungiasi į kuopų tėvų ko
mitetus ir globoja kuopas. Jos 
ruošia vasaros stovyklas ir ten 
praleidžia dvi savaites globo-
damos, auklėdamos ir links
mindamos jaunuosius atei
tininkus. 

Tad neieškokite šių motinų 
sendraugių susirinkimuose. 
Jos gi vadovauja kitokiems 
susirinkimams, kur pamaži, 
per įvairius darbelius ir užsi
ėmimus, per įvairias pramo 

Pripratusios dirbti organi
zacinį darbą, motinos, net vai
kams paūgėjus, šios dirvos 
neapleidžia. Jų globa, manau, 
mielai pasinaudoja ir mokslei
viai. O vėliau jos laisvos ati
duoti duoklę sendraugių są
jungai. Kaip jau minėjau, iš 
visų šitų motiniškų pastangų 
ateitininkijai nemažai naudos. 

Nijolė Gražul ienė 

„IL TEMPO" 
REDAKCIJOS 

VIEŠNIOS 

tininkijos eiles. Jos vežioja 
kuopos narius į teatrus, muzie
jus, į gamtą. Jos kepa, blynus, 
picas, saldumynus ypa
tingoms pramogoms ar šven
tėms, siuva kostiumus kuopų 
Kaukių baliams, rengia mar
gučių ritinėjimus, ruošia 
vaikus kuopos pasirody-

ASS CENTRO 
VALDYBOS RINKIMAI 

Pagal įstatus Centro valdy
ba yra renkama trejiems me
tams. Valdybos nariai: dva
sios vadas , pirmininkas, 
vicepirmininkas, sekretorius ir 
iždininkas. I naują valdybą 
reikia išrinkti 4 asmenis. 

Jau laikas rūpintis rinki
mais, nes dabartinė valdyba 
turi baigti darbą šių metų rug
sėjo mėn. Rinkimų komisiją 
sudaro trys Los Angeles sky
riaus sendraugiai: Marija 
Bonatienė, Ignas Medžiukas ir 
Julius Raulinaitis. Rinkimų 
reikalais prašome rašyti Ju
liui Raulinaičiui, 1502 EI Rito 
Ave., Glendale, CA 91208. 

Kviečiame sendraugius pa
sitarti ir numatyti ką rugsėjo 
mėn. pradžioje pasiūlysite į 
naują centro valdybą. 

ASS Centro valdyba 

SENDRAUGIŲ 
STOVYKLA 

Šįmet sendraugių stovykla 
bus rugpjūčio 5 - 12 d.d. Kvie
čiame sendraugių šeimas ir 
jaunuosius ateitininkus su tė
veliais savaitei atostogų į Dai
navą. Ateitininkų šeimų bend
ravimui gražioje Dainavoje 
yra labai geros stovyklavimo 
sąlygos. Vaikus nuo 2 metų 
amžiaus globos Rasa Šoliū-
naitė ir studentai ateitininkai. 
Mokestis už patalpas visai 
šeimai 65 dol. (atskirai už 
maistą, pagal amžių ir asme
nų skaičių). Visais reikalais 
prašome rašyti Vytautui Šoliū-
nui, kuris vadovaus stovyklai. 
Jo adresas: 115 Stephen 
Street, Lemont, IL 60439. Prel. 
Petras Celiešius bus stovyklos 
kapelionas. 

Šįmet registruojantis reikės 
sumokėti už stovyklavimo pa
talpas: 65 dol. šeimai ir 35 dol. 
viengungiams. Čekius rašyti: 
Lith. Catholic Craduate Asso. 
ATEITIS ir pasiųsti arba pini
gus įteikti V. Šoliūnui drauge 
su registracija. 

Šįmet, kaip pernai, iki bir
želio mėn. 15 d. bus registruo
jamos tik sendraugių šeimos ir 
jauniai — moksleiviai ateiti
ninkai su tėvais. 

ASS Centro valdyba 
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POPIEŽIAUS 
ŽODIS JAUNIMUI 

„Brangus jaunime", — kal
bėjo Šv. Tėvas — „Iš Kristaus 
Atpirkėjo išmokite nugalėti 
nuodėmę, nugalėti egoizmą ir 
tą goslumą bei gašlumą, kuris 
slypi egoizme. Nugalėkite akių 
goslumą, kūno goslumą ir gy
venimo puikybę. Išmokite 
niekada nesakyti Dievui ,ne' , 
netarnausiu! ' . Išmokite pa
tys save atiduoti Dievui, ati
duokite Dievui savąjį ,aš ' , 
visą savo gyvenimą. Tai yra 
žmogaus kelias į laimę, į prisi
kėlimą ir į amžinąjį gyve
nimą. Kristaus prisikėlimas 
yra galutinis žmogaus pašau
kimas į amžinąjį gyvenimą. 
Tokia yra dieviškoji tiesa apie 
žmogų. Toks yra Dievo pla
nas, kuris apima kiekvieną iš 
mūsų". 

Vienas plačiausiai skai
tomų Romos dienraščių „II 
Tempo" atspausdino gražią 

gas skiepijamas noras įaugti į lietuviško jaunimo nuotrauką: 
organizaciją, įsijungti į atei- joje vaizduojamos rateliu šo

kančios, linksmai besišypsan
čios, tautiniais rūbais pasi
puošusios aštuonios jaunos 
lietuvaitės. Grakščiosios 
mergaitės, rašo Romos dien
raštis, priklauso Liudo Sagio 
vadovaujamam garsia jam 
„Grandinėlės" ansambliui. 
Clevelande, Jungtinėse Ame-

mamg. Jos posėdž iau ja rikos Valstybėse. Šios mergai-
vakarais, sudarydamos, ar tės, drauge su kitais ansamb-
kurios kuopos, ar net pačios 
sąjungos veiklos planus, pasi-
ruošdamos susirinkimams, 
išvykoms, iškyloms, šven
tėms, stovyklai. Dar snai
gėms bekrentant, jos jau suka 
galvas, kas saugos Spygly 
besitaškančius stovyklautojus 
Dainavoje. Jų dėka šią va
sarą jaunieji ateitininkai ne 

lio nariais, kovo mėnesio 
pradžioje buvo atvykusios į 
Romą dalyvauti Lietuvos Glo
bėjo šv. Kazimiero jubilieji
nėse iškilmėse. Simpatingo
sios merginos, rašo laikraštis, 
šia proga aplankė ir dienraš
čio „II Tempo" redakciją, čia 
improvizuodamos pavasariu 
dvelkiančią vieno lietuvių 

Organizaciniais reikalais tariasi 
J. Baužys ir kun. G. Kijauskaa. 

Nuotr. V. Bacev ič iaus 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2355 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields, 111. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

tik paišdykaus, pasisaulės, liaudies šokio choreografiją. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
'5780 Archer Ave. 

(b blokai i vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

Chicago ir Cook County 
Kanadoje (U. S. A. dol.) 
Užsienyje 
Kitur — Amerikoje . . 

metams 
$50.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00 

% metų 3 mėn. 

Savaitinis (Šeštad. pried.) $30.00 

$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$19.00 

$20.00 
$20.00 
$20.00 
S20.CC 

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

8:30 - 4:00. 
I? 

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

DR. KENMETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida. 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, I l l inois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2 6 3 6 VV. 7 1 s t Street 
Priima trečiad. n u o 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perem* 
DR. VUAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12-«-6:30; šešt. tik susitarus. 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer A v e . (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 , 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS -

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

V a l a n d o s paga l s u s i t a r i m ą 

Ofs. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV &3rdSt. 
Vai. pagal susitarimą: pirm trketv 12*-4 

0 _ ? antr 12—c: penkt 10—12.1—0 

OH 735-4477 Ru 2460067 «rtM 2«6 65*1 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Familv Medical Clinic 
217 East 127 St . , Lemont, 111. 

1 mylia j vakarus n u o Ateitininkų namų 
Tel. 2S7-2265 

Vai pagal susitarimą. 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6 1 3 2 S. Kedzie, Chicago, UI. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave. , Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K $ A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , R e z . G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
V alandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ" LIGOS — CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave . 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CH1RURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. RLliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir fc>-8 vai vak 
Treč ir šešt uždarvta " 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2 6 5 9 W. 5 9 St . , C h i c a g o 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą — Pirm , 
antr . trei , ketv ir šeštad 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Ro.id 

I m v l u i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 5*3-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai' 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą U/darvta trecf 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 
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Trisdešimt trečioji 

„DRAUGO" 
PREMIJOS ŠVENTĖ 

Jau trisdešimt trečiąjį kartą 
bus įteikta literatūrinė „Drau
go" premija už kūrinį, kurį at
rinko komisija pagal savo li
teratūrinį kriterijų. Kūryba 
yra talento pasireiškimas, 
įgimta dovana. Bet ši dovana 
išvystoma tik darbu, didelė
mis pastangomis, paleng
vinamas jos pasireiškimas 
tam tikrose sąlygose ir audito
rijos reikalavimais. Literatū
rinė premija nėra talento su
stiprinimas, bet yra paskatas 
talentui labiau tobulinti ir 
kūrybos įvertinimas. Aplinka 
yra ta dirva, kurioje talentas 
geriau gali reikštis. O kūrėjas 
nori prabilti į aplinką, į žmo
nių auditoriją savo kūriniu, 
nori dalintis džiaugsmu su 
kitais žmonėmis, nes ir kū
rėjas yra bendruomeninis 
žmogus. 

Teisybė, kad premija kū
rinio nepadaro geresniu. Bet ji 
padeda jam greičiau išvysti 
viešumą, ypač išeivijos sąly
gose, kai skaitytojai yra išsi
sklaidę po plačius pasaulio 
kraštus. Kūrėjas liktų lyg ne
bylys kalnas, stovįs už kitų 
kalnų, ir nebūtų išgirstas, 
jeigu jam bendromis pastan
gomis nebūtų sudaroma audi
torija, kuri jo grožiniu žodžiu 
žavėtųsi, jį kritikuotų, jam 
priešintųsi — kitaip tariant, su 
juo kalbėtųsi širdimi ir min
timis. Premijos neišlaiko kū
rėjo kaip profesionalo, bet jos 
paskatina jį kurti, patraukia 

Z skaitytoją kūrėju ir kūriniu la
biau domėtis, mecenatus nuo
širdžiau kūrėjus remti. Tai 
bendras darbas ir bendros pa
stangos, kad lietuvių tautos 
dalis išeivijoje nepranyktų 

| kaip dūmas, nieko nepalik-
: . dama ateinančioms kartoms. 

Trisdešimt trečioji „Drau
go" dienraščio suorganizuota 
premija už romaną yra jau lai
mėjimas išeivijos kultūriniuo
se siekimuose ir kūrybinėse 

. pastangose, — sava kūryba 
yra kraunamas kultūrinis tur
tas tautai ir tautos ateinan
čioms kartoms. Kartu tokia 
premija yra įrodymas, kad 
mūsų kūrėjai dar nėra išsekę, 
leidėjai nėra nusilpę, mecena
tai nėra išsisėmę ir skai
tytojai nėra visiškai išsisklai
dę. Vieni ir kiti džiaugiasi 
bendrais laimėjimais. 

PRABĖGOMIS -
ŽVILGSNIS l KINIJĄ 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

Rimties valandėlei 

REIKIA DALYVAUTI 
PERGALĖJE 
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Prieš trisdešimt trejus metus 
tebuvo tik viena literatūrinė 
premija, kurią, padedant bend
radarbiams, Čiurlionio an
sambliui ir kitiems mecena
tams, „Draugas" pajėgė 
išlaikyti. Dabar premijų yra 
daug,, vertingų ir gerų. Jomis 
įvertinami ne tik literatū
riniai kūriniai, bet taip pat ir 
moksliniai, kultūriniai, teat
riniai, muzikiniai, žurnalis
tiniai, visuomeniniai ir ki
tokie. Tai jaučiama, kad 
išeivijos kūrėjas, nepaisant, 
kurioje srityje jis reiškiasi, yra 
vertinamas ir pinigine premija 
apdovanojamas. Tai paska
tas, kad mūsų kūrėjai ir toliau 
dirbtų visose srityse, kurtų 
tautai reikalingas vertybes, 
tobulintų savo talentus ir 
paliktų savo dalį okupanto 
žalojamai tautai. 

Premijos suteikia kūri
niams ir kūrėjams pirmenybę 
pasirodyti viešumoje, kada 
sąlygos nėra labai palankios. 
Jos sudaro auditoriją ne tik li
teratūrinei kūrybai, bet ir ki
toms kultūros sritims, kurios 
kelia tautos kultūrinį lygį, 
nagrinėja jos praeitį, palaiko 
ištikimybę savo tautos tradi
cijoms ir net jaunesnes kartas 
priartina prie savo kamie

no. Gal ir premijomis reik
tų daugiau žiūrėti, kaip labiau 
pritraukti prie savos kultūros 
ir savo kūrybos jaunesniuo
sius, kurie galėtų pavaduoti iš 
gretų jau pasitraukusius ar ne
spėjančius savo eilėse žengti 
kūrėjus. Bet tai ateities klau
simas, kurį visi premijų orga
nizatoriai turės sąmoningai 
svarstyti. 

Grįžtant prie šių metų 
„Draugo" premijuoto romano, 
reikia pabrėžti, kad jis pri
kelia gyvenimą lyg iš užmarš
ties ar nežinios. Gerai, kad 
prieš kelerius metus kun. A. 
Kezys, VI. Būtėnas, E. Bradū-
naitė aplankė Pennsylvanijos 
lietuvių gyventas vietoves, už
rašė jų istoriją, tautosakines 
dainas ar pasakojimus. Bet 
tas turtas, kuris rodo mūsų 
senolių ir tėvų kūrimąsi, sun
kius darbus, anglių kasyklų 
sąlygas, būtų mažai žinomas, 
jeigu jis nebūtų piešiamas 
beletristikoje su tikrovišku pa
grindu ir literatūriniu skoniu. 
O čia kaip tik yra vaizdas pio
nieriško kūrimosi pirmųjų 
imigrantų Amerikos plotuose 
arba veržimosi į Vakarus tur
tų ir laisvės ieškant. 

* 
* * * 

Prieš premijos įteikimo iš
kilmes, kurios Šiais metais bus 
Los Angeles gegužės 20 d., 
reikia tik atkreipti dėmesį, kad 
ir pati laureatė Alė Rūta-Ar-
bienė iš Los Angeles pašonės 
— Santa Monicos miesto. Me
cenatė, kuri norėjo įamžinti 
savo mirusį vyrą, Jadvyga 
Zdanavičiūtė-Pupelienė yra iš 
kito Amerikos krašto — iš 
Floridos. „Draugas" t ik orga
nizuoja, skatina, sudaro sąly
gas, kad mecenatai galėtų kū
rinius remti, kad kūrėjai 
turėtų vilties savo kūriniais 
prabilti į skaitytojus, išsi
sklaidžiusius plačiuose pasau
lio plotuose. Ir tai jau tris
dešimt trečioji premija — 
trisdešimt trečiasis premijuo
tas kūrinys. 

Išeivija, jau vien ištesė
dama ir tokią eilę metų kon
kursuose dalyvaudama su 
savo kūriniais, parodo, kad 
dar turi savo tarpe neužgesu
sių talentų, dalyvaujančių 
kūryboje, kuriančių vis nau
jus kūrinius. Gal vieni jų la
biau, kiti mažiau pasisekę, bet 
tai nėra jokia išimtis tik lietu
vių literatūroje. Didžiosios tau
tos, turinčios perteklių kūrėjų 
ir kūrinių, negali džiaugtis tik 
geriausiais kūriniais, bet turi 
ir tokių, kurių nė vardų žmo
nės jau nežino. Bet pats ište
sėjimas, pats literatūrinis ir 
kitoks kūrybinis judėjimas, 
premijų skatinamas ar neska
tinamas, rodo tautos gyvybę 
išeivijoje ir tautos lūkesčius 
vergijoje, nes ir ten mūsų kū
riniai yra laukiami. 

Prieš pačią šventę norime 
tik atkreipti dėmesį į save, 
kaip tautos dalį išeivijoje, į pa
stangas, kad mūsų kultūrinis 
ir kūrybinis gyvenimas nesu
stotų, į bendrus užmojus, kad 
tautos kūryba vis būtų švie
žesnė ir naujesnė. Reikia prisi
minti pačius kūrėjus, kurie dar 
nepasiduoda sustingimui, 
kūrybos rėmėjus, kurie nori 
savo materialinėmis gėrybė
mis palaikyti savą kūrybą, ir 
į plačiąją auditoriją, kuri su 
džiaugsmu sutinka kūrėją ir jo 
kūrinį. Lietuvių visuomenė 
laukia savo žodžio, lietuviš
kos širdies, tautinio kelio nu
rodymo ir žmogiškų spren
dimų. Tai ir atlieka mūsų 
kūrėjai savo kūriniais. 

Pr . Gr . 

Staigiai viso pasaulio akys — dažnai Maskvoje — būti 
vėl nukrypo į Kiniją. Prezi- reikiamai lankstūs, kur to 
dento Reagano vizitas ir jau reikalavo jų interesai, ypač re-
ne nuo šiandien besikeičiantis miantis tautiškumo idėja ir 
Kinijos ir jos vadų veidas, tuo sudominant įvairių srovių 
praskaidrėjęs po Mao mirties, grupes. Pirmieji vadai buvo 
atidžiai sekamas tiek vaka- neabejotinai idealistai, ne-
rų, tiek sovietiniuose sluoks- blogai išsimokslinę, bet ar-
niuose. Laike a tš iauraus timoje ateityje jie buvo greit 
komunistinio laikotarpio daž- likviduoti, 
nas buvo beužmirštąs tiek Tačiau jų jau buvo spėta 
kiniečių tautos seną kelių aktyviai suorganizuoti jau-
tūkstančių metų istoriją, tiek nimo grupes, sukelti ant kojų 
jų gilaus mąstymo privalu- ir sudominti savo idėjomis 
mus. Pasaulį apakino japonų ūkio darbininkus. Gal di-
darbštumas ir sėkmė preky- džiausiąs pasiekimas ir buvo 
boję, kai tuo tarpu Kinijos fi- jaunimo ir darbininkijos su-
losofų išmintis buvo nustum- jungimas į didelę jėgą, organi-
ta į užmarštį. zuojant unijų streikus ir de-

Tačiau dabar, kai visi su m o n s t r a c i j a s , į j u n g i a n t 
nauja viltimi sužiuro į Kinijos kareivius ir žadant išlaisvini-
neįtikėtiną pasikeitimą, pra- mą užguitoms kiniečių mo-
vartu būtų suglaustai pereiti terims. Tokiu būdu partijos 
neseną istoriją ir kiek įsi- priekyje jau atsistojo ne 
gilinti į įvykius, priežastis ir idealistai, o gudrūs ir kieti par-
galvoseną, kuri tą tautą per- tijos vadai. Viena mintis ta-
vedė jau mūsų gyvenamuoju čiau po ilgesnio laikotarpio 
laikotarpiu per tokius milži- visgi juos pradėjo nutolinti 
niškus lūžius ir naujai supa- nuo sovietų, tai tautinio išdi-
žindinti su jų ideologiniais bei durno žadinimas, kinietiškas 

myn" atsikratęs Linu, Mao 
galėjo uždėti savo sunkų batą 
ant visos tautos, ilgam nepra
rasdamas savo beveik dieviš
ko atvaizdo. Partija jau jam, 
kaip ir Stalinui, nebebuvo kon
kurentas. Tą galime spręsti, 
kad ir iš tokių detalių, jog Mao 
nepalaikė „maoistų" grupių 
Vakaruose, ir iš to, kad so
vietai ėmė pulti Mao už par
tijos galios sunaikinimą. Pa ts 
Mao tačiau reikalavo iš savo 
piliečių „sekti savyje tuo, k a s 
yra didinga ir vertinga", su
darydamas jiems išminčiaus 
vaizdą. Tik prisiminkime mi
nias, cituojančias iš Mao kny
gos kiekvieną žodį! Reikalau
damas ideologinio atsidavimo, 
jis patraukė savo pusėn ir dau
gybę praktiškųjų Vakarų jau
nimo, randančio savo na
muose ideologinę tuštumą. 

Gegužės 13 d. kasmet mums 
primena didžius mūsų ir visos 
lietuvių tautos įsiparei
gojimus Dievui ir Marijai. Tą 
dieną 1951 m. Romoje lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegijos koply
čioje keturi Lietuvos vyskupai 
paaukojo Lietuvą ir visą 
lietuvių tautą. Nekalčiausiai 
Marijos Širdžiai, sekdami 1917 
metais Fatimoje, Portugali
joje, pasirodžiusios Dievo 
Motinos troškimą, kad visi 
žmonės ir atskiros tautos būtų 
paaukotos jos Nekalčiausiai 
Širdžiai. 

Vykdant šį Dievo Motinos 
troškimą, popiežius Pijus XII 
1942 m. spalio 31 d., pačiame 
antrojo pasaulinio karo įsi-
liepsnojime, baigiantis 25 
metų Fatimos apsireiškimų su
kakties minėjimo iškilmėms, 
Vatikano radijo bangomis pa-

Didelę bėdą partijai sudarė vedė visą žmoniją Marijos 
intelektualai. Kai jie būdavo Nekalčiausiai Širdžiai. Šį žmo-

istoriniais bruožais. 

Praei t ies į taka 
Kaip sprendė Kinijos komu

nistų partija problemas, iški
lusias ryšium su „naujosios 

nacionalizmas, kurį tauta 
visad nešiojasi savo širdyje. 

Visagalės part i jos vada i 
Nuomonė, kad totalitarinis 

režimas visada seka tuo pačiu 
ideologijos" gimimu, ir kaip modeliu, nėra visai tiksli, 
partijai pavyko, nežiūrint Ypač partijos rolė atrodo nepa-
sunkių krizių, išlaikyti tą stovi ir priklausanti nuo visa-
ideologiją vienintele krašto galio vado. Vėliausios studijos 
politine sistema? Ideologija, nurodo dvi tokios santvarkos 
kurios šaknys ir pagrindas rūšis: bolševikinę ir fiuhre-
atsiremia į Markso filosofinę rinę. Panašūs buvo Hitlerio ir 
mintį, turėjo pereiti priklau- Mussolini režimai tuo, kad 
somumo nuo Sovietų Sąjungos abu pradėjo valdymą parla-
periodą, kur toji mintis nešė mentalinėje santvarkoje neva 
vaisius ir kur revoliucija jau tai konstituciniu būdu, bet 
buvo perdirbusi visuomenę, greitai suėmė valdžią į savo 
Tad neišvengiamai buvo žiū- rankas ir, lenkdami įstaty-
rima į ten ieškant patarimų ir mus savaip, kiekvienoje pa-
kopijuojant sovietų patirtį. dėtyje tapdavo ir karinių, ir 

Kas gi taip žavėjo kinų va- policinių pajėgų viršininku, 
dus toje sistemoje? Nusivyli- kur tik jiems tai buvo nau-
mas senąja tvarka, matant dingą. Ypač Hitleris neturėjo 
savosios visuomenės su- bėdų su kariuomene, visur 
stingimą, korupciją ir apatiš
ką atsinešimą į naujas idėjas, 
į socialinius bei kultūrinius 
pasikeitimus, — visa šita stag
nacija pykino tautą. Va
karuose vykstą valdžių refor-
mos j a u d i n o s t i p r i a i 

reikalaudamas lojalumo parti
jai. Panašiai elgėsi ir Leni
nas , paruošdamas dirvą 
Stalino erai. Stalinas gi statė 
save patį, o ne partiją ant 
aukščiausio pjedestalo ir, 
padedamas mažos privilegi-

radikalius jaunosios genera- juotų grupės, sucementavo 
cijos vadus ir jiems Marksas savo galią, siųsdamas nepa-
pasirodė suradęs atsakymą ir į klusniuosius į vergų sto
ju krašto problemas. Jiems vykias sunaikinimui, 
patiko idealios visuomenės Kinija, atrodo, perėjo du 
sąvoka, stiprus partijos vaid- skirtingus tarpsnius savo ko-
muo centralizuotoj demok- munistiniame perdiode. Mao 
ratijoje. Esamąja valdžia sugebėjo sukurti tiesioginį ryšį 
nepatenkintų buvo daug. Buvo tarp savęs ir savo pavaldinių. 
tikima, kad koalicija su visais I* kitos pusės Mao turėjo 
nepatenkintais duotų galimy- bendrininką Lin Shao-Chi. 
bę gimti revoliucinei partijai, kurio gabumai glūdėjo partijos 
kuri stovėtų virš visų kaip valdyme. Pasėkoje nepavy-
proletariato partija. Trūko va- kusios „Kultūrinės revoliu-
dų, bet pirmieji greit pramoko cijos" ir „Didžiojo šuolio pir-

reikalingi ekonominio lygio 
pakėlimui, į juos būdavo žiū
rima atlaidžiau, leidžiama 
laisviau išsireikšti ir net 
diskutuoti Konfucijų. Tuo 
laiku ypač sužibėjo teatras. Po 
to vėl ateidavo bausmių ir 
drausmės laikotarpis, todėl 
intelektualai pradėjo nepasiti
kėti ir nebendradarbiauti su 
valdžia. Taip buvo vis labiau 
atsiliekama nuo Vakarų. Ar
mija irgi sudarė galvosūkį, 
kaip dažnai būna totalitari
niuose kraštuose. 

Tik Mao mirtis ir praktiš
kesnių vadų atėjimas į val
džią palaipsniui atnešė pa
lengvėjimą. Kinija atkuto, 
pastebėjo už savo sienų pasi
keitusį pasaulį ir plačiau pra
vėrė savo vartus progresui. 
Dingo pilkos, vienodai apsi
rengusios minios, unisonu 
šaukiančios pagyras valdžiai. 
Prasidėjo prekybos mainai, 
turizmas, atsirado geresnio ry
tojaus viltis. 

Ir štai dabar Amerikos pre
zidento vizitas, tos pačios 
Amerikos, prieš kurią buvo 
masiškai grūmojama iškeltais 
kumščiais. Kokiu keliu dabar 
turės pasukti Kinijos vadai, 
kad išlaikytų tautą vieningą, 
kas pakeis Mao ideologiją? 
Yra balsų, manančių, kad 
Kiniją ateityje vėl sujungs na
cionalistinio išdidumo idėja, 
kad tauta vis vien nori kuo 
nors tikėti, o toks pakaitalas 
būtų tautiškumas. Ar tokia 
kryptis atneštų Kinijai lais
vesnį, šviesesnį ir taikesnį 
rytojų, ar ir vėl sukels norą už
dėti savo leteną ant kitų ma
žesnių tautelių, parodys tik 
ateitis. Mums tiktai smagu, 
kad rusams tokie pasikeitimai 
ir draugystė su Amerika labai 
nepatinka. 

nijos pavedimą Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai Šv. Tė
vas dar pakartojo tų pačių me
tų gruodžio 8 d. Šv. Petro bazi
likoje. 

Šis Šv. Tėvo padarytas žmo
nijos paaukojimas liečia kiek
vieną mūsų, liečia šeimas, tau
t a s ir valstybes. J is galioja 
visiems laikams. Tačiau Baž
nyčia nori, kad jis būtų kartas 
nuo karto pakartojamas, kad 
pasiaukojimas Marijai būtų 
v is sąmoningesnis, prisi
menant įsipareigojimus tvar
ky t i savo krikščioniškąjį 
gyvenimą Marijos globoje. 
Pasiaukojimo aktas neturi 
būti tik formulės atskaitymas, 
bet turi siekti plačiau ir giliau, 
turi apimti žmogaus gyvenimo 
gelmes. 

Kai Lietuvos vyskupai Ro
moje 1951 metais pavedė 
Lietuvą ir lietuvių tautą 
N e k a l č i a u s i a i M a r i j o s 
Širdžiai, iškilmingai pareikš-
dami visos tautos vardu aiškų 
tautos norą ir pasiryžimą būti 
ištikimais Dievui ir jo įsaky
mams, būti ištikimais Kris
taus mokslui, būti uoliais 
krikščioniškojo gyvenimo vyk
dytojais ypatingoje Marijos 
globoje, tai jie norėjo taip pat, 
kad pasiaukojimas Nekal
čiausios Marijos Širdžiai būtų 
daromas ir pavienių tikin
čiųjų ir šeimų ir parapijų, kad 
tas pasivedimas Marijai vis 
giliau įleistų šaknis lietuvio ir 
visos lietuvių tautos sąmonėn 
ir tuo būdu krikščioniškam 
gyvenimui būtų vaisingesnis. 
Šiuo metu ypač pageidau
jamas šeimų pasiaukojimas, 
nes tai jų vidinį ryšį sustip
rina ir paskatina jas nepasi
duoti blogoms laiko įtakoms. 

Reikia tik pasidžiaugti, kad 
šis Lietuvos vyskupų noras 

dvasiškių ir pasauliečių buvo 
gerai suprastas ir yra dedama 
pastangų kasmet, bet ypač 
gegužės 13 d. tą pasiaukojimą 
atnaujinti ar tai pavieniai, ar 
šeimose, ar parapijose. Vertas 
ypatingo pagyrimo Mėly
nosios Armijos lietuvių są
jūdis, kuris deda dideles 
pastangas šiai minčiai lietu
viuose plačiau paskleisti, užsi
mojęs taip pat pasiaukojimą 
Nekalčiausios Marijos Širdžiai 
sujungti su pasiaukojimu Švč. 
Jėzaus Širdžiai, kuriai visa 
Lietuva buvo paaukota 1934 
metais pirmojo Lietuvos 
Eucharistinio kongreso metu. 
Šiuo atveju pasiaukojimas 
Švč. Jėzaus Širdžiai yra tinka
mai papildomas ir gražiai 
atbaigiamas. Jais iškeliami 
patys didžiausi Lietuvos ir lie
tuvių tautos įsipareigojimai 
Dievui, Kristui ir Marijai. 
Neabejojamai daug gražių vai
sių galime tikėtis iš tokio išti
kimybės Dievui pareiškimo. 

Gegužės 13, Lietuvos ir 
lietuvių tautos paaukojimo 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai 
sukakties diena, jau kelinti 
metai yra ir viso pasaulio 
lietuvių Maldos bei Atgailos 
diena už nusidėjėlių atsi
vertimą, pasaulio taiką ir 
Lietuvos laisvę. Tai didelės ir 
brangios mūsų širdžiai inten
cijos. 

Marija Fatimoje ragino 
daug melstis už nusidėjėlius, 
aukotis už juos, ragino ypač 
kalbėti rožančių bei priimti 
pirmaisiais mėnesių šešta
dieniais atsiteisimo Komu
niją, jau nekalbant apie rei
kalą pakeisti savo gyvenimą 
bei liautis įžeidinėti nuodėmė
mis Dievą. „Jei žmonės darys, 
ką jiems sakysiu, kalbėjo 
Marija Fatimoje, daug sielų 
bus išgelbėta ir bus taika". 
Persekiojimai ir karai Marijos 
žodžiuose Fatimoje tėra tik 
bausmė už žmonių nuodėmes. 
Jei norime iš tų baisenybių 
išsigelbėti, yra tik vienas 
kelias: grįžti prie Dievo ir jo 
įstatymų. 

Šiuo metu dorinis pasaulio 
vaizdas, deja, nėra paguo
džiantis. Daug yra tokių, kurie 
niekais laiko švenčiausius 
Dievo įsakymus. Dialektinis 
materializmas, kuris klaikiau
sioje savo išvaizdoje yra įsikū
nijęs bolševizme, pasišovęs 
atitraukti žmoniją ne tik nuo 
Dievo įstatymų, bet ir nuo 
paties Dievo. Pasaulis, gali
ma sakyti, yra akligatvy atsi
dūręs. Didelio sukrėtimo jam 
reikia ir gausios Dievo malo
nės, kad pasuktų išganymo 
keliu. Štai kodėl reikia daug 
melstis ir atgailoti ne tik už 
savo nuodėmes, bet ir kitų, 

(Nukelta į 4 psl.) 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 

ROMANAS 
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— Gaila... Mūsų politiniai fanatikai buvo nuėję 
Pietų Amerikos valstybių atentatininkų keliais... 
Man ir dabar liko klaustuku — kodėl pasikėsintojai 
šovė į adjutantą Gudyną, o ne į patį ministerį pirmi
ninką Voldemarą! Dažnai galvojau: žudikai tai buvo 

— Per dvidešimt dvejus metus Kaunas gar
bingai ir labai gerai ėjo laikinosios Lietuvos sosti
nės pareigas! Girdėjau ar tik ne Petro Babicko sukur
tais žodžiais fokstrotą „Kaunas", bet nežinau nė 
vieno mūsų poeto eilėraščio, iškeliančio Kauno 
miesto grožį arba jo garbingą praeitį! 

— O Algimantas parašė! Ir aš niekad negir
dėjau eilėraščių apie Kauną, bet jis parašė! Nors jau 
čia, Amerikoje, bet parašė. Paklausykite! Algiman
tai... Padeklamuok tą savo eilėraštį! Jau kiek kartų 
man deklamavai... Žinai juk atmintinai... Prašau 
labai! 

Tamsiaplaukė ir rusvaodė apkabina jau pražilu
siais smilkiniais vyrą per pečius, net pabučiuoja į 
skruostą. Algimantas minutei nutyla, išsijung-iš anksto pramatę ir suplanavę. Jų planas — nudėti 

ginkluotus premjero sargus, o tada jau ir patį Volde- damas iš sakinių srauto apie Kauno miestą. Sėdė-
marą. damas sofoje, kiek atsilošia ir, pakėlęs akis aukštyn, 

— O dabar netoli Valstybės teatro yra kritusi \yg vengdamas kritiškų žvilgsnių, ima pasakoti jo 
kita auka — Romas Kalanta. Jis gyvas susidegino... paties sukurtomis eilėmis: 

Daugumas žmonių, kurie no
ri tobulėti, pakeisti savo gyve
nimą, verčiau nori padaryti ką 
nors sunkaus, nepaprasto, ne
gu nuskaidrinti savo palinki

mus ir atsisakyti savimeilės, 
atliekant tik savo pareigas, — 
o tai juk jiems būtų lengvai 
prieinama. 

Fenelon 

Nekalbėkime apie mirtį ir aukas! Šiandien ne 
laikas apie tai prisiminti! Bendrai, apie politiką ver
čiau nepradėkime... Kodėl nenorite prisiminti mūsų 
laikinosios sostinės grožio? Argi nesate pasiilgę to, 
kas mums būdavo kasdienos būtinybė, gal net ir 
nusibodusi, įgrisusi, bet po ilgų ilgų metų taip mielai 
prisimenama. 

— Kad Kaunas gražus miestas, tai teisybė, bet 
kodėl poetai nėra jo apdainavę taip, kaip, pavyz
džiui, Vilnių ar Trakus? 

— Todėl, kad Vilnius yra senoji mūsų sostinė, o 
Kaunas tik paprastas miestas... 

— Kaip tai — paprastas! O jo pilyje ar mažai 
senovės lietuvių karių žuvo? Kas dabar juos atsi
mena? Niekas! 

Statūs Nemuno šlaitai išrausę 
Gilią vagą Lietuvos laukuos. 
Susitikę ramią Nerį, klausia 
Bendros vandenų talkos. 

Santakoje dviejų mūsų upių 
Palemono sūnus Kūnas 
Stato pilį. J a m , kaip vadui, rūpi, 
Kad kryžeiviai arti krašto tūno. 

Daugel amžių šioje Kauno pilyje 
Žuvo karžygių daugybė. 
Kunigaikščiai dažnai keitėsi joje, 
Daug lavonų buvo čia išdribę... 

Jau seniai nebėr Kauno pilies — 
Likę apie ją tik padavimai. 
Sakoma, kad žemėje gulės 
Vyrai užburti šalimais. 

Kai ateis tėvynei vargas, 
Sunkūs metai, vergija, 
Požemiuos išgirsi žargas — 
Prisikels iš naujo vyrija! 
Po kryžiuočių nebeatsistatė 
Kauno pilis garbingoji... 
Karai, sukilimai daužė, kratė 
Šlaitus, miestą, laukus, gojus. 

Švedai, lenkai, rusai, vokiečiai 
Iš eilės Kauną teriojo. 
Tik Neris ir Nemunas skaisčiai 
Baltijon savo sroves nešiojo. 

O abipus Nemuno šlaituos 
Augo. plėtėsi miesčionys. 
Nors vergijoje ir prakaituos. 
Sieloje jie niekam nesiklonios. 
Lietuvių išdidi nauja karta 
Tiesia laisvės kelią kraštui. 
Lietuvos šalis juk to verta. 
Juoba atsidėję šviesai, raštui. 

Ak, nelemtas lenkas glemžia Vilnių. 
Kraštas liko tarsi be galvos... 
Kaunas gauna vėliavą iškilnią — 
Nors laikinai — sostinės Lietuvos. 

(Bus daugiau) 
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TRYS PREMIJOS 
VIENAM 

DAILININKUI 
Kun. J u o z o Domeikos dai lės įvert inimas 

Kun. J. Domeika po širdies 
operacijos turi pusiau parali-
žuotą dešinę ranką. Jis tapė ir 
prieš savo ligą. Bet įprasti 
dirbti su kaire ranka, kai visa 
prigimtis reikalauja dešinės 
rankos stiprumo ir koncentra-

Jįcijos, tai stiprios valios ženk
las ir didelio talento troški
mas — dirbti tai, kas ir kaip 
galima. 

Balandžio o - 15 dienomis 
pietų Arizonoje vyko meno fes
tivalis — La Galerie del Sol Fi
ne Arts Festival, kuriame da
lyvavo 242 įvairių sričių 
dailininkai su 700 kūrinių. Pa
roda buvo konkursinė ir joje 
galėjo dalyvauti dailininkas 
tik su trimis kūriniais. Ir tai 
turėjo praeiti aukštų kvalifi
kacijų dailininkų ir parodų 
rengėjų patikrinimą. 

Greta buvo rengiama ir 
techniškos pažangos paroda, 
kuri sutraukia didelius skai
čius žiūrovų — iki 400 tūks
tančių. Meno paroda sutraukė 
iki 100 tūkstančių žmonių. Tai 
didelis festivalis šioje gražioje 
ir šiltoje vietoje, kur žmonės 
atostogauja ir praleidžia laiką 
pasitobulinti ir meniškai atsi
gaivinti. 

Kun. J. Domeika parodoje 
išstatė tris aliejinius paveiks
lus. Pirmąją premiją gavo už 
paveikslą „Elnią" aliejinės ta
pybos, 2 x 3 pėdų dydžio. Ant
rą premiją gavo už aliejinės 
tapybos •..Gėles'". Paveikslas 3 

x 3 pėdų dydžio. Trečiąją pre
miją gavo už pusiau skulptū
rą ir pusiau tapybą. Priešaky 
— medžiai, akmenys, žmogus, 
kryžius yra skulptūra-kerami-
ka, o toliau vis šviesėja ir švel
nėja, kol pavirsta gryna tapy
ba. Juo visi domėjosi, nes tai 
sutelktų meninių priemonių 
panaudojimo išdava — pa
veikslas, kuriame įžiūrima ir 
skulptūra ir tapyba, einanti 
perspektyvoje niuansiškai į 
švelnumą ir išsiliejimą vaiz
duose. 

Pirmą kartą tokiame festi
valyje tris premijas gauna tas 
pats dailininkas. Jis nukon
kuravo savo meno skirtingu
mu, naujumu ir temos pasirin
kimu kitus dailininkus. Ir, 
kaip išsireiškė vienas festiva
lio komisijos narys: „Mūsų fes
tivalių istorijoje yra nežino
ma, kad tas pats dailininkas 
būtų kada laimėjęs tris pirmą
sias premijas". O festivalio di
rektorius C. Dent, sveikinda

mas kun. Domeiką už jo 
laimėjimą išsireiškė: „Svei
kinu Jus, laimėjus net tris pir
mąsias premijas mūsų Fine 
Arts parodoje! Visi Jūsų dar
bai buvo tikrai verti to aukšto 
a tžymėj imo" (Awards of 
Excellence). Ta proga P. 
Skaggs, didelės galerijos savi
ninkė ir pati dailininkė, mūsų 
dailininkui pasakė: „Turite 
tikrai gražių darbų, kurie tik
tų kiekvienai galerijai". O vie
nas dalyvis dailininkas išsi

r e i škė : „ T a m s t a i t e n k a 
trigubas pagyrimas, — kaip 
kiekvienam dailininkui, pa
siekusiam gražių rezultatų, 
kaip mokyklos nelankiusiam 
ir kaip kitarankiui" (dešinia
rankiui tapusiam kairiaran
kiu). 

Šioje parodoje buvo atsto
vaujama įvairioms meno sri
tims, kaip aliejinei tapybai, 
temperai, keramikai ir kt. Tai
gi ir premijų buvo daug, bet 
kun. Domeika atstovavo tik 
aliejinei tapybai su didelio for
mato paveikslais. Jis buvo pri
pažintas pirmuoju savo srity
je. Kad ir neturi, anot jo 
paties, jokio diplomo, kaip ne
turėjo tokie dailininkai, kaip 
W. Homer, O. Wieghorst, W. 
Hurley, R. Gorman, C. Rus-
sell, bet šiandien jų paveikslai 
ir kūriniai vertinami milijo
nais, jeigu jų randama kur 
pirkti. Taigi ir kun. Domeikos 
laimėjimai yra ne už jo mo
kyklą, „diplomą" ar pažintis, 
o už jo talentą ir darbą, kuris 
įdedamas, kad kūrinys iš
reikštų tai, ką menininkas no
ri, galvoja ir jaučia. 

Kodėl kun. J. Domeika ne
rengia savo individualios me
no parodos, nors jau turi apie 
300 paveikslų — geresnių ir 
menkesnių, kaip jam pačiam 
dailininkui atrodo, labiau žiū
rovų vertinamų ir mažiau, 
kaip žiūrovų skonis ir meni
nis išprusimas rodo? Parodų 
gal nerengia dėl savo sveika
tos, nenori sėdėti tik parodoje 
ir laukti žiūrovų, bet jis ne
šykšti savo paveikslus pado
vanoti lietuviškoms organiza
cijoms, pavien iams savo 
draugams ar pažįstamiems, 
kad jie galėtų pasidžiaugti tuo 
menu, kuriuo jis pats džiau
giasi. Jis nenori nei savęs, nei 
savo meno išpardavinėti, nes 
menas brangesnis negu pini
gai. Jis nori, kad jo paveiks
lais galėtų gėrėtis lietuviai, ku
riems jis pats priklauso ir 
kuriems dabar jau kaip kuni
gas dėl sunkios širdies opera
cijos, ir po to ištikusio paraly-

KLUMPDIRBYSTĖ 
Išsamesnės medžiagos apie 

klumpdirbystę turima iš Že
maitijos, o iš Suvalkijos — tik 
užuominų apie klumpių dėvė
jimą ir jų gamybos centrus. 20-
to amžiaus trečiame ketvirty-
je s e n e s n i S u v a l k i j o s 
gyventojai vos beatsimindavo 
apie klumpių avėjimą šiame 

Kun. Juozas Domeika 

ž i a u s , n e g a l i v i s o m i s 
pastangomis dirbti. 

Vienas parodos dalyvis sa-.. 
kė, kad ir jis mėginsiąs sukur
ti paveikslą su kaire ranka, 
nors jis kuria dešine. Tai iš 
tikrųjų ne taip lengva, turint 
normaliam gyvenime tobules
nę tą ar kitą ranką. Reikia čia 
ne tik talento, bet ir valios, di
delio užsispyrimo ir noro kur
ti, kurti ir kurti, kad sava kū
ryba galėtum gėrėtis pats, kad 
ja galėtų grožėtis kiti, net da
lyvauti parodose, konkuruo
jant su sveikais kūrėjais. 

Linkėtina dail. kun. Juozui 
Domeikai kurti ir toliau me
ną, kuris ilgiau gyvena negu 
žmogus, kuris rodo žmogaus 
talentą net tada, kai Dievas 
žmogų — dailininką pasišau-

DAILIOJO ŽODŽIO IR DAINOS 
K O N C E R T A S 

DRAUGO romano premijos įteikime 

RAŠYT. ALEI RŪTAI 
bus 1984 m. gegužės 20 d., sekmadienį, 10:30 vai. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 

AKADEMINĖ DALIS IR PREMIJOS ĮTEIKIMAS 
Koncertą atliks: 

SOL. MARALIN NISKA 
SOL ALGIS GRIGAS 
SMUIKININKAS WILLIAM MULLEN 
AKOMPANIATORIUS MUZ. ALVYDAS 
VASAITIS 

Visi Los Angeles ir apylinkių lietuviai šioje Dailiojo 
žodžio ir dainos šventėje kviečiami dalyvauti. 

Premijos įteikimo iškilmes rengia Los Angeles Liet. 
Bendruomenė. 

Komisijai vadovauja DANGUOLĖ VIZGIRDIENĖ 

K u n . J u o z a s D o m e i k a Elnias 

Rimt ies va landėle i 
(Atkelta iš 3 psl.) 
kad Dievas visų pasigailėtų. 
„Jei nedarysite atgailos, visi 
taip pat žūsite", kalbėjo Kris
tus žydams prisiminus apie 
nelaimes, ištikusias Jeru
zalėje kai kuriuos žydus (Luk. 
13, 3, 5). 

Ir pasiilgtos taikos žmonija 
dar vis nesulaukia. Ji laukia 
ne bet kokios, bet teisingos 
taikos. Ir mes lietuviai jos 
nesulaukiam. Mes visi lau
kiam iš politikų pagalbos, jos 
laukiam iš stipriai ginkluotų 
kariuomenės pulkų. Bet tai 
nėra pati tikroji jėga. kuri 
mūsų tėvynei galėtų laisvę 
grąžinti. Jos turime laukti iš 
dangaus per Mariją, kartu jun
giant savas pastangas. „Jei 
Viešpa ts nes ta tys namo, 
veltui vargsta tie. kurie jį 
stato. Jei Viešpats nesaugos 
miesto, veltui budi jo sargas" 

Kad ir kaip klaikus galėtų 

būti šiuo metu pasaulio vaiz
das, vis dėlto neturime nusi
minti ir nuleisti rankų, nes 
Marijos pagalba ir galutinė 
pergalė mums yra užtikrinta: 
„Mano Nekalčiausioji Širdis 
galų gale triumfuos", pasakė 
Marija Fatimoje. Tai stiprina 
mūsų viltis, kad ir Lietuva, pa
aukota Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai, dalyvaus jos galu
tiniame triumfe, jei visi jos 
vaikai eis Dievo įstatymų 
keliu. Savo maldingumu ir gy
venimo kilnumu rūpinkimės 
turėti Dievą savo pusėje. O 
..jei Dievas yra už mus, kas 
prieš mus?"', sako šv. Povilas 
Apaštalas (Rom. 8, 31). 

Gegužės 13 d. teparodo 
mūsų visų vieningą ryžtą eiti 
šiuo maldos ir atgailos keliu. 
Iš naujo pasiaukodami Nekal
čiausios Marijos širdžiai 
rūpinkimės, kad Nekalčiau
sios Marijos Širdies pergalė ir 
triumfas visame pasaulyje ir 
mūsų brangioje tėvynėje kaip 
galint greičiau pasireikštų. 

1984 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW Y0RK0 

Balandžio 18 
G«fui*s 9 
Gcgužta 14 
Gaguias 30 
Birialio 11 
Biriel.o 18 
8»r*a<io 20 
LHapot 9 

- $1114.00 
- $1114.00 
- $1335.00 
- $1361.00 
- $1315.00 
- $1528.00 
— $1361.00 
— $1618.00 

Uepo* 18 
Rugpjūčio 1 
Rigpjūčio 13 
Rugsėjo 5 
Rugtajo 17 
Rugsajo 26 
Spalio 3 

- $136100 
_ $1361.00 
- $1528.00 
- $1361.00 
- $1127.00 
- $1142.00 
- $1268.00 

Kalioniu ilgis nuo 10 iki 16 (Manų - j» airiit marlrutai - Vilnių*. Ryga. Tali 
na*. Maskva. Laningradas. 

Prta tig grupių galima jungtta ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 
papildomu mokaaciu. Grupas lydės vadovai. 

Registracijos, irrformacijoa reikalu skambinktta: ACTĄ 

1 800 722-1300 (Toli FREE) 

I i Massachusatts ir Kanados. 1-617-268 8764 
oflw*iA$r«rs 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W«*t Broadway, P. 0. Box 116. 

South Boston. Matt. 02127 
iištaigai vadovauja Aldona ADOMONIS ir Albina RUD2I0NAS. 

Nortntiams atsHcviasti giminat atostogoms 
— sutvarkoma dokumentus 

Pnces are based on double occupancy and are subiect to changes. 

^ v ^ . 

krašte. Jos ten išnyko šimt
mečio pradžioj, tačiau jų gami
nimo ir dėvėjimo paprotį va
karų Suvalkijoje mini keletas 
autorių: P. Matulionis, A. Po-
lujanskis, V. Vitkauskas, J. 
Staugaitis. Žymiausi klump
dirbystės centrai buvo Mari
jampolė ir Kudirkos Nau
miestis. 

Autoportretas 

kia pas save. Tegul ta kūryba 
šviečia pačiam dailininkui ir 
tegul nušviečia nauju grožio 
spindesiu aplinką, kurioje jo 
kūryba bus rodoma. 

P. Stakys 

„DRAUGO" 75-RIŲ METŲ 
JUBILIEJUS 

„Draugas", laisvojo pasaulio lietuvių dienraš
tis, eilę metų nenuilstamai kovoja dėl pavergtos 
mūsų tėvynės laisvės ir dėl mūsų tautinės gyvy
bės išlikimo išeivijoje. Jis yra mūsų lietuviško 
gyvenimo ir lietuviškos kultūros veidrodis. 
Pasirūpinkime, kad nors ir sunkėjančiose 
ekonominėse sąlygose „Draugas" stiprėtų. J is turi 
pragyventi mus visus. Tad, darydami testamenti
nius palikimus, prisiminkite ir „Draugą". 

Pratesite mūsų kultūrinį, religinį ir tautinį 
veikimą, jei testamente į palikimą įjungsite „Drau
go" leidėjus: Lithuanian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629, arba Marian 
Fathers of Immaculate Conception of B.V.M., 6336 
S. Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629. 

Aukos „Draugui" nuskaitomos nuo valsty
binių mokesčių. 

VACATION GUIDE 
FOR THE BEST VACATION VALUES 

SEE YOUR TRAVEL AGENT 
ONE VISIT AQUAINTS YOU WITH ALL THE TRAVEL 
INFORMATION OF WHERE TO GO, WHEN & HOW 

Trask Travel and Tours 
7600 W. 63rd, Summit, 111. 

458-4585 or 585-0321 
Cruises-Air-Hotel-

Car Rentals 
Travel Insurance 

•'Your Airline Ticket Agency" 

Linkime linksmai praleisti 
MOTINOS DIENOS 

ŠVENTĘ 
VINCE'S FLOWER 

SHOP 
2612 W. 71st 

778-7400 
Didelis pasirinkimas 

Žydinčių gėlių 
vazonuose, taip pat ir 

skintų gėlių. 

Happy Mother's Day 
Marąuet te Drugs 

2957 W. 63rd 
Chicago, 111. 

434-9205 

Happy Mother 's Day 
P a r k Food & Liąuor M art 

2610 W. 71st 
Chicago, 111. 60629 

776-1821 
Happy Mother's Day from Art & 
Ardell Reis of Reis Florist. 
6238 Cermak Rd. Berwyn, 111. 
484-6368. Flowers of Distinction 
FTD, Teleflora & AFS. Ali Major 
Credit Cards Accepted. 

Happy Mother's Day 
From Old Fashioned Candies 

6210 Cermak. Berwyn, 111. 60402 
788-6669 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

Ali Types of Boxed Candies 

Jus t Class 
3410 W. 79th St. 

476-3320 
Hair Styling for the Entire Family. 

Open 9 A.M. Tuesday thru Saturday. 
Open Thursday Evening. 

Tues. & Wed. — Senior Citizen Days. 

Happy Mother's Day 
From 

Empire Beauty Salon Inc. 
Hair Styling for the 

Entire Family 
5503 W. 95th, Oak Lawn, 111. 

424-7770 

Happy Mother's Day 
From Erika 's Hair Forum 

Unispx Hair Styling. 
4458 S. California. Chicago. 111. 

847-8710. 
Open Tuesday thru Sunday 

9 A.M. to 6 P.M. 

C f t W Rooks - Hallmark 
Located in Ford City East 

7600 S. Pulaski 
581-3200 

Paperbacks • Best Sellers 
Foreign I^anguage 

Cards for all Occasions 

Seghett i Travel 
2451 S. Oakley 

Chicago, 111. 
927-3278 

Cruise Specialists 

"Your Travel is Our Business" 
Travel L'nlimited 
5411 W. 95th St. 

Oak Lawn, 111. 
636-1400. 423-4300 

Est. 1960 
Bud Cole 

Wide World Travel 
9723 S. Western, Chicago, 111. 

233-1103 
Complete Travel Service 

Air Tickets Written Immediately 
Our Job is to get you the 

Lowest Fare Possible 

Zaleski 's Cent ra l Service Bureau 
6614 S. Pulaski . Chicago. 111. 

582-4745. 
Kelionės. Autom, išnuom.. 
Viešbučiai. Plaukiojimai. 

Pasų ir vizų patarnavimas. 
įsteigta 1906 m. 

Veda KAZĖ BRAZD2IONYTE 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio . 

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

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

p.p. iš WTIS stoties 1110 banga. 
Adresas: 2646 West 71st Street — Chicago, IL 

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

LITHUANIAN LANGUAGE, 
SONG & DANCE CASSETTE 

Ar turite pažįstamų, kurie yra susidomėję lietuvių 
kalba? Dabar jiems galite nupirkti lietuvišką kasete su 
žinių knygute viename albume. 
Side 1 — " A n E v e n i n g w i t h Birutė" — V a i v o s a n s a m b l i o 

p a s i k a l b ė j i m a s l ietuvių ir ang lų k a l b o m i s : 
Side 2 — Lie tuv i škos da inos — Vyčių c h o r a s • v a d o v a u 

j a m a s Fausto Stro l ios ; Lietuvių š o k i ų m u z i k a 
— Aido orkes tras ; 

Kartu su kasete yra 60 puslapių knygutė anglų ka lba su „An 
Evening with Birutė" tekstu (anglų ir lietuvių kalbomis), da inų 
ir šokių muzika, Lietuvos žemėlapiu, svarbiausiom istorijos da
tom, žiniom apie Lietuvą, lietuviškų valgių receptais ir t rumpa i s 
aprašymais apie lietuvių kultūrą ir istoriją. Išleido Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus. Kaina su persiuntimu ir valstijos mo
kesčiais yra $21.50. Užsakymus siųsti: 

Lithuanian Museum, 4012 Archer Avenue, 
Chicago, Illinois 60632. 
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GEGUŽĖS MAGIŠKUMAS 
Tokiu pavadin imu Balzeko saros aukšt. mokyklos meno 

Lietuvių kultūros muziejaus programoje ir gavo Moterų 
moterų gildija, gegužės 5 d. 
Drake viešbučio salėje Oak 
Brook, 111. surengė savo meti
nius pavasarinius pietus su 
stipendijos įteikimu bei madų 
paroda. 

klubo stipendiją. 1983 m. jos 
darbai buvo par inkt i (kaip 
finalistės), ir i šs ta tyt i 13-toje 
Congressional meno parodoje 
vykusioje Senato Office Buil-
ding patalpose Washingtone, 

Gildijos aktyvioji ir rūpės- D.C. 1982 ir 1983 m. ji laimėjo 
tingai vadovaujanti pirmi- premi jas S c h o l a s t i c Ar t 
ninkė Elli Katauskienė pa- Awards parodose, 
s v e i k i n o e l e g a n t i š k a i Audra žada studijuoti II-
išpuoštoje salėje susirinkusias linois State universitete, kur ji 
nares bei viešnias. Dalyvavo jau yra pr i imta mokytis meno. 
daugiau ka ip 200 asmenų. Šiuo metu jos da rba i išstatyti 

Ji supažindino su laimėji- Green Hills viešojoje biblio-
mų komisija: pirm. Vilhelmi- tekoje Hickory Hills. 
na Lapienė, vicepirm. Carole Audra Babušytė , gavusi 
Balzekaitė, J a n i n a Monkutė- stipendiją, padėkojo jaunat-
Marks ir Margi Mankus . 

L a i m i n g o j i A u d r a 

Po šešių patiekalų pietų vie
nintelis dalyvaująs vyras 
Stanley Balzekas, Jr., pasi
džiaugė gi ldi jos ve ik la i r 
pažindino su čia dalyvau
janč iomis muz i e j aus pa-

višku k u k l u m u 
trumpumu. 

i r žav iu 

Su r o ž e p a s v e i k i n t o s 

M. Krauchunienė iškvietė ir 
kiekvieną ap ibūdindama pri
statė publikai 1984 - 1985 m. 
gildijos valdybą: pirm. E. Ka-
tauskienę, 1-ąją vicepirm. D. 

reigūnėmis Marija Smilgai- Vaikutienę, 2-ąją vicepirm. M. 
te (direktoriaus asistentę) ir Mankienę, 3-čiąją vicepirm. 
Pat Bakūniene — atsidavusią Peggy Brummer, sekr. Jessie 
vaikių muziejui bei tvarkančią Darašką, ižd. Aldoną Olienę, 
žemėlapius (abi J . Marks vieš- koresp. sek r . G e n o v a i t ę 
nios šiuose pietuose). 

Stipendijos įteikimo ko
misijos pirm. Denise Vaiku-
tienė (kitos komisijos narės: 
Marija K r a u c h u n i e n ė , J . 
Marks ir Paul ina Vaitaitienė), 
pristatė susirinkusioms sti
pendijos laimėtoją Audrą Ba-
bušytę, atvykusią kar tu su 
savo m a m a Birute. 

Audra, šių metų gildijos sti-

Pakarklienę, patarėją Silviją 
VVenskus ir istorikę Izabelę 
Baltramaitienę. 

Supažindino ir su direkto
rėmis: C. Balzekaitė, Bernice 
Drysdale, M. Krauchunienė, 
Blanche Kezes, Olga Landon, 
V. Lapiene, Alina Lipskiene, 
Lileen Mackevich, J . Marks, 
M a r y a n n Moore , E ve lyn 
Norbutiene, Irena Norbutiene, 

pendijos gavėja dar tebėra Julija Pupeliene, Paul ina Vai-
Stagg aukšt. mokyklos Palos taitiene, Mary Valence, J e a n 

Vance. Estelle Yanchus, Eleo
nora Z a p o l i e n e ir Adele 
Zuniene. 

Kiekvienai valdybos narei 
M. Krauchunienė įteikė ori-

Hills suole. 
Audros ta lentas menui pasi

reiškė j a u ankst i — dar pra
džios mokykloje, kai ji, stebė
dama televizijos programą, 
fantazuodama mėgino kurti, ginalios spalvos rožę 
Ketverius metus aukštesnio
joje mokykloje ji studijavo 
meną. Didelį paskat inimą jai 
teikė jos darbų nuolatiniai iš
statymai parodose. 

K i t o k i a m a d ų p a r o d a 

Madų paroda buvo pravesta 
dviejų komentatorių. Šį kar tą 
„maloniai apval ios" ponios 
bei panelės galėjo jaustis 
išrinktosiomis. Pennington iš 
Oak Brooko rodė madas nuo 

Ji buvo pri imta į Illinois Art 14 1/2 dydžio ligi 24 1/2 dy-
Education Association Stu- džio. Per tuziną ponių bei pa-
dent Traveling Exibit. J i daly- nelių modeliuotojų vaikščiojo 
vavo Illinois universiteto va- tarp susirinkusių pasipuošu-

Ir W a s h i n g t o n e m a t ė 
jos d a r b u s 

šios vėliausios mados pavyz
džiais: eilutėm (kostiumė
liais), suknelėm, sportine 
ap ranga , golfo sijonais, ilgo
mis kelnėmis bei palaidinu
kėmis ir pan . Nepasigai lė ta 
ryškių spalvų, netgi s tambių 
raštų tokioms, kurios smar
kiai pra lenkė Tvriggy. 

Cleo Boutiąue iš L a Grange 
jau papa ta ikavo dietos prisi
l a i k a n č i o m s . Da i l i o s mo
deliuotojos, kaip Elizabeth Ka-
tauska i tė ir Joyce Vaikutytė 
(kurios ir maišais dengtos 
atrodytų elegantiškos), žavėjo 
išeiginėmis suknelėmis, žai
dimų aprangomis ir kitokiais 
pavasar io drabužiais . 

G a u s i o s d o v a n o s 

Dovanų paski rs tymas buvo 
gausus brangia is ekspona
tais: nešiojama televizija, 100 
dolerių piniginė dovana, juos
telių rekorderis, 2 kara tų dirb
tinis de imantas , laikrodis ir 
kit.) Dovanų pask i r s tymas 
buvo praves tas gyvai ir grei
tai, anksčiau minėtos komi
sijos narių. 

Ypa t inga padėka buvo iš
reikšta dail . J a n i n a i Monku-
tei-Marks, kuri, kar tu su savo 
vyru Ira, padovanojo kiek
vienai a tvykusiai sagtelę su 
t ikru deimantu. J ie taipgi 
įteikė dovaną laimėjimams. 

Pie tus suruošė pirm. E. Ka
tauskienė, vicepirm. J . Daraš
ką ir M. Valence. Pe lnas ski
r i a m a s gi ld i jos s t a t y b o s 
fondui ir stipendijų fondui. 

Visos dalyvės renginiu buvo 
labai patenkintos . 

S . L. 

MŪSŲ VEIKLA 
• V i c e k o n s u l e M a r i j a 

K r a u c h u n i e n ė kalbėjo apie 
Lietuvą Kivvanis klubo nar ių 
sus i r inkime gegužės 8 d., 
ant radienį , Elgine, 111. Daly
vavo per 80 narių. Visos labai 
domėjosi ir klausė daug klau
simų. Kalbėtoja, a t s a k y d a m a į 
k laus imus , galėjo dar geriau 
supažindin t i su savo kraš tu . 

• C h i c a g o s L i e t u v i ų Mo
t e r ų k l u b a s turės Debiutan-
čių pietus birželio 6 d. Beverly 
Count ry Club salėje. To ren
ginio šeimininkės bus Vilhel-
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MIRĖ VALERIJA 
VAIVADAITĖ -
TYSLIAVIENĖ 

Vasario 18 d. širdies prie
puolio ištikta savo namuose 
Brooklyne, N. Y., mirė "Vie
nybės" laikraščio leidėja Vale
rija Vaivadaitė-Tysliavienė, 
sulaukusi 69 metų amžiaus. 

Velionė buvo gimusi 1914 m. 
gruodžio 9 d. Philadelphijoje. 
Pas iba igus karui ir Lietuvai 
a tgavus laisvę, tėvų ji buvo 
nuvežta į Lietuvą, kur išgyve
no iki 1927 metų. Grįžusi į Phi-
ladelphiją, baigė mokslą, stu
di juodama prekybą ir muziką. 
Kaip muzikė pianis tė plačiai 
reiškėsi lietuvių ir amerikiečių 
tarpe. Ilgesnį laiką dirbo 
amerikiečių koncertų rengimo 
agentūroje. J o s dėka 1952 me
ta is Carnegie Hal i buvo su
reng tas pirmasis lietuvių, lat
vių ir estų simfoninės muzikos 
koncertas , kurį dirigavo — J. 
Kačinskas . Vėliau ji suruošė 
Čiurlionio ansambl io koncer
tus Carnegie Hali New Yorke 
ir Academy of Music Philadel
phijoje. Taip pa t jos rūpesčiu 
surengt i lietuvių solistų pasi
rodymai New Yorko Town 
Hali ir kitur. 

Kurį laiką ji turėjo savo var

do (Valarie Tysliava Artists 
Management) agentūrą ir su
rengė nemažą įvairių koncer
tų garsiose New Yorko salėse, 
visada neužmiršdama ir lietu
vių atlikėjų. Tokiu būdu jos rū
pesčiu amerikiečių tarpe galė
jo pasirodyti dešimtys lietuvių 
menininkų. 

Svarbiausias jos darbas bu
vo lietuviškos spaudos srityje. 
Nuo 1935 metų ji pradėjo dirb
ti "Vienybės" redakcijoje, o vė
liau talkino savo vyrui poetui 
Juozui Tysliavai, dirbama šia
me laikraštyje administracinį 
bei techninį darbą. Po Juozo 
Tysliavos mirties 1961 metais 
ji kartu su sūnumi Juozu Na-
tangu perėmė "Vienybės" laik
raščio leidimą, kurį tęsė iki pat 
mirties, Lietuviškoje spaudoje 
išdirbdami beveik 50 metų. 

Velionė paliko sūnų Juozą 
Natangą su šeima, seseris 
Eleną Vainiūnienę ir Oną 
Vaivadaitę ir brolį Antaną 
Vaivadą. 

Atsisveikinimas su a.a. V. 
Tysliaviene buvo pirmadienį, 
vasario 20 d. 

(eš.) 

Sol. Linda Marcinkutė iš Toronto dainuoja Putnamo seselių 
rėmėjų vakarienėje Chicagoje. 

Nuotr. J . Tamulaič io -

MERGAUTINĖS PAVARDĖS 

Marija Remienė, viešnia iš New Yorko Alek
sandra Kazickienė ir Klena Barienė Lietuvių 

fondo knygos s 
Nuotr. J . Tamulaičio 

Laikas nuo laiko mūsų lie
tuviškoje spaudoje pasirodo 
kontraversinių straipsnių dėl 
mergautinių pavardžių rašy
mo. 

1984 m. kovo 30 d. „Drau
ge" Nr. 64, psl. 4, laiškų sky
riuje "Pavardžių lietuvišku
mas* ' , v i e n a i n t e l i g e n t ė 
moteris rašo: "Nors nesu kal
bininkė ar žinovė", o kalbi
n inkas ar žinovas niekada ne
galėčiau būti. noriu šiuo 
klausimu pasisakyti. 

Laiške yra du netikslumai. 
(Ji turi galvoje kovo 16 d., 5 
psl. vienos moters rašytą laiš
ką, kuriame to laiško autorė 
kreipiasi į kalbininkus, kad jie 
paaiškintų moterų pavardžių 
ga lūnę — ė. A. PI.). Pirma, ga
lūnė — ė nėra naujovė. Antra, 
priesagų bei galūnių skaičius 
neparodo kalbos „turtingu
mo", kaip laiške teigiama,... 
Daug kas mūsų emigrantų 
kultūroje yra paimta iš nese
nų laikų, pvz., devyniolikto ar 
geriausia aštuoniolikto šimt
mečio. Sunku mums toliau 
prasiskverbti . Bet kalbinin
kas dr. P. Jonikas tai yra pa
daręs: Lietuvių enciklopedijos 
XV tome, „Lietuva, psl. 557, 

mina Lapienė. I^eontina Dar
gienė, Alina Lipskiene ir Stasė 
Semėnienė. Debiutantėms bus 
įteiktos gintaro širdelės, tra
dicinis papuošalas Gintaro ba
liuje. Viešnios kviečiamos gau
siai dalyvauti. Rezervacijas 
tvarko V. Lapienė, tel. 681-
1818, vakare - 343-8857. 

• L i e tuv ių Moterų D a i l i 
n i n k i ų są jungos meno paro
da, a t idaryta vakar, Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje, 
yra globojama Chicagos skau-
tininkių draugovės. Skau-
t ininkės budė? šiandien ir 
rytoj. Paroda bus a tdara ir 
gegužės 18, 19 bei 20 d. „Ant 
popieriaus ir i* siūlų" parodą 
a t idarė vicek nsulė Marija 
Kriauchunienė Dalyvauja per 
tuziną dailininkių su savo 
įvairiais eksponatais. 

M. Rūta \Yer ta lka i tė išlei
do savo močiutės J . Narūnės 
eilėraščių pomirtinį rinkinį, 
tur t ingą patrioriniais eilėraš
čiais, t inkancnis skaityti jau
n iems ir seniems. 

rašo, kad tik 17 a m ž i a u s suau
gusios moterys š ia a r b a ir š ia 
pavardės ga lūne naudojosi" . 

Kalbininkas dr. P e t r a s Jo
nikas nurodytame L. E . XV to
me, 557 psl. r a š o : 

„Netekėjusių moterų pavar
dės dabar suda romos iš vyriš
kųjų, prie pastarųjų kamieno 
pridedant p r i e sagas — aite 
(Daugirdaitė), -ytė (Čiurlytė), -
utė (Šimkutė), -iūtė (Kubiliū-
tė). Tačiau t a rmėse esama tų 
moteriškų priesagų daug iau ir 
jos daryba nere ta i skir iasi nuo 
bendrinės kalbos... 

Tekėjusių moterų pavar-
dėms vartojama pr iesaga — 
ienė, o -u- bei -iu- k a m i e n a m s 
daugumo lietuvių sakoma 
priesaga — (i) uvienė: Bartku-
vienė, Šalčiuvienė, tačiau il
gesnėms ka ip dviejų skieme
nų pavardėms čia papras ta i 
irgi — ienė: Mickevičienė. Ši 
priesaga tik vėlesnėje raidoje 
įsigalėjo. 

Dar XVII a. suaugusių mo
terų pavardės bažnyčios met
rikose turi ga lūnę -ė: Kėdė 
(: Kedys), Elena Derkintė 
(:Derkintis), Mari jona Raudė 
ORaudys). Užnemunėje ir da
bar kartais -ė ga lūnė pavarto
jama subrendusiai , kar ta is 
senstelėjusiai mergina i (pvz. 
Balčiūne). Tač iau t a m e pačia
me XVII a. Lietuvos invento
riuose jau r a n d a m e tekėjusių 

moterų pavardžių su dabarti
ne priesaga -ienė (plg. Motie-
jienė, Malvienė, naš lė 1673), o 
kr ikš t i jamoms mergaitėms ir 
XVII a. metrikų knygose var
to jama priesaga -aite (Raudai-
tė)". 

Kaip matome, pagal kalbi
n inko dr. P . Joniko pasisaky
mą, mergaut inėms pavar
dėms rašyt i reikia laikytis 
bendr inės kalbos nuostatų ir 
ga lūnes rašyt i -aite, -ytė, -utė, -
iūtė, o ne -ė. Yra nepriimtina, 
kad bet kas paga l savo išmis-
lą pradėtų keisti bendrinės 
kalbos mergautinių pavardžių 
r a š y m o nuosta tus . 

Prie dviskiemenių pavar
džių kamieno pridėjus galūnę -
ė, dažna i g a u n a m a pašiepian
čios formos pavardė, pvz.: 
T a u r a s — Taurė . Penkus — 
Penkė, Petkus — Petkė, Račys 
— Rače, Merkys — Merkė ir tt. 
O toms vyrų pavardėms, ku
rios baigias i galūne -ė, joks -ė 
pridėjimas nepritaikomas. To
kių vyrų pavardžių turime ne
maža i , pvz.: Baucė, Baužė, 
Bložė, Breivė, Campė, Dirsė, 
Gabė, Gerkė, Gervė, Glandė, 
Glažė, Griauzdė. Griežė, Kala
dė, Katelė, Kaubrė, Kerpė, 
Kliorė, Kiaunė. Koncė, Kregž
dė, Krėvė, Lapė, Lapienė, Luk
še, Maldenė, Mylė, Milkė, 
Paukštė , Pempė, Pimpė, Pet-
roulė (Petruolė), Rote, Tatarė 
Urzdė, Vembrė, Zovė, Zūbė ir 
daugelis kitų. 

Kiek iš lietuviškos spaudos 
prisimenu, pirmoji moteris, ku
ri prie savo mergautinės arba 
tėvo vyriškos pavardės ka
mieno, nes i la ikydama bendri
nės kalbos nuostatų — taisyk
lių prisegė galūne -ė. buvo 

Jonė Navakienė — Deveikytė 
— Deveikė — (Deveikis) teisės 
istorikė, pedagogė, 1932 — 33 
m. lankiusi Ecole des Chartes , 
1935 — 39 m. Paryžiuje, Ro
moje, Lenkijoje archyvuose 
rinkusi istorinę medžiagą. Pa
sibaigus antrajam pasauli
niam karui apsigyveno Pran
cūzijoje ir 1948 m. Paryžiaus 
universitete, teisių fakultete 
gavo teisių dr. laipsnį. Prie sa
vo mergautinės arba tėvo pa
vardės Deveikis kamieno pri
kergti galūnę -ė, jos motyvai 
buvo visai kiti, negu tų kelių 
Chicagos moterų ar mergužė
lių. 

Reikia manyti , kad J . Na
vakienė norėdama pridengti 
savo nepasisekusias vedybas, 
maždaug po metų su vyru iš
siskyrė ir pavardę pakeitė į 
Deveikė. Ar tai buvo padary ta 
legaliai, ar tik taip pasivadi
no, sunku pasakyti. 

J . Navakienė — Deveikė, gy
vendama Prancūzijoje, gal
būt, savo pavardės skambesiu 
norėjo būti artimesnė žymes
niųjų prancūzų pavardėms. 
kaip: prezidento Poincarė, mar
šalo Joffre ar aliantų atstovo 
Klaipėdos kraštui Petisnė (iki 
1923 m. sukilimo). 

Deveikis yra puiki, gražiai 
skambant i lietuviška pavardė 
turinti panašumo ir į graikiš
ką. Graikai yra Europos kul
tūros pradininkai. 

E. Pleškys 

Meilė yra daugiau negu 
pažinimas, ir todėl nepakanka 
pažinimo jai įžiebti. 

Juozas Girnius 

(rašalas) Dail. Jadvyga Paukšt ienė 
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LIETl'VIAI (ALIF0RNIJ0.IE 
Los Angeles y Calif. 

Preventatyvinės priemonės: 
nerūkymas, negėrimas alko
holio, mankšta, aktyvumas, l***"* p j ^ N A S . TAROTA, aafcy 
normalus gyvenimas. 

MA2A LB APYLINKĖ 
- DIDELI DARBAI 

Metinis LB Santa Monicos 
— Vakarų Los Angeles apy
linkės susirinkimas įvyko 
gegužės 5 d. privačiuose na
muose. Dalyvavo arti 30 apy
linkės narių. Tai nedidelis 
skaičius, palyginus su visais 
tose apylinkėse gyvenančiais 
lietuviais. Tačiau iš valdybos 
narių pranešimų kiekvienas 
galėjo padaryti išvadą, kad 
mažoji apylinkė atliko gan 
reikšmingus darbus. Mat ši 
apylinkė metų bėgyje atsi
liepė į visus aktualiuosius 
lietuvių reikalus. Iš jų pami
nėtini — suorganizavo prof. 
Mykolo Biržiškos 100 m. nuo 
jo gimimo minėjimą ir komp. 
Bruno Markaičio plokštelės 
..Pilnatis" sutiktuves, surinko 
kelis tūkstančius amerikiečių 
parašų Klaipėdos bažnyčios 
t i k in t i e s i ems g r ą ž i n i m o 
reikalu, „Birželio įvykiams" 
paminėti amerikiečių bažny
čioje suorganizavo mišias su 
amerikiečio kunigo pamokslu, 
dalyvavo akcijoje dėl pragaiš
tingos OSI veiklos, nemažas 
sumas suaukojo Pasaulio Lie
tuvių dienoms. Lituanistinei 
katedrai, parėmė jaunimo an
samblį „Spindulį", sporti
ninkus, Balfą, suorganizavo 
dr. E. Tumienės kultūrinę ir 

temom paskaitas, apylinkės 
bendruomenininkai visada 
a k t y v i a i d a l y v a u d a v o 
Lietuvos laisvės reikalus re
miančiose demonstracijose ir 
t.t. 

Tai darbai, kuriais nedrebi
namas pasaulis, bet atiduo
dama sąžiningo lietuvio duok
lė pavergtai Lietuvai. Iš 
tiesioginės politinės veiklos 
amerikiečiuose pažymėtina 
straipsnio apie baltus suor
ganizavimas vietos „Evening 
Outlook" dienraštyje, Simo 
Kudirkos ir Z. Koriaus pa
skelbti laiškai amerikiečių 
spaudoje, stipri parama, pini
gais ir darbu, Baltų Laisvės 
lygai. 

Veiklos pranešimus padarė 
pirm. Vladas Velža, soc. 
reikalų vedėjas Simas Kudir
ka, ižd. Elena Kojelienė ir 
kontrolės k-jos pirm. Elvyra 
Pamataitienė. 

Dr. Leo Trečiokas, neurolo
gas, kalbėjo apie intelektu
alinės funkcijos smegenyse 
sutrikimus, kurie pasireiškia 
atminties praradimu, keistu el
gesiu, impulsų nekontrolia
vimu. Šios ligos procesas pa
pras ta i yra lė tas , ir ją 
pirmiausiai pastebi šeimos 
nariai, o ne pats ligonis. Bet ją 
gan staiga gali iššaukti ir 
kitos ligos: sugedę inkstai, 
apsinuodijimas ir kt. Me
dicina tai ligai, kuri kartais 
v a d i n a m a d e m e n t i a a r 

Dvi kadencijas valdyboje iš
buvusios narės, Marcelė Vai
čienė ir Monika Lembertienė, 
valdybon nebekandidatavo. 
Jų vietoje dvejų metų ter
minui susirinkimas išrinko 
Stasę Korienę ir dr. Petrą Pa
mataitį 

tojas, gyv. Chicagoje Prašo atsiliep
ti Julytė Gudaitytė, telefonas — 
^312) 636-7327. 

KX>OOOOOCOOOOOO-JOOO<XXXXXXX: 

IAMA STATIONERS. 6305 S. Kedzie, 
Chicago. m — Tel. 776-9102 

Everything for the office. Office sup-
plies. Drafting & school supplies. 

CLASSIF IED GU L B ! 
V T B A I m M O T E R Y S IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Foreign greetir.g cards. 
E i n a m u o s i u s r e i k a l u s s v a r s - yo<><><><><><><><><><><><><><>^^ 

{Nukelta į ~ psl.) KXXXX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOO<X 
WEST LANE BANQUETS 

O t i m a S 5*50 S K.KDZIK AVE.VTE 

Ieškomas STASYS DABRISIUS, apie Banguota flor all Occasiona 
SS m. a m i , gyvenęs North Royalton, Quality Service — F i i i i a i l l i PHeaa ao iii. <"'"-• 6j v _.: Accomodations for 30 to 300 
Ohio 44133 prieš 15 ar 20 metų. BU- Package Plans Available 

ves spaustuvės specialistas. Ieško Ma- CK>O<K>O<>O<><>CK>O<>C<H><>O<>CK>OO<><> 
ma iš Lietuvos. Rašyti adr.. Liudas MllllflllllSlllllltlICS«lilė F!!!!mm!illlSI!llil 

Reikalingi nekilnojamo turto broke- įsNUOM, naujai atremontuotas 3-jų 
riai ir pardavėjai naujausioje Floridos 
vystomai Bonaventūre apylinkei. Tu
rime didelį biudžetą jums padėti skel
bimais. Kreipkitės j JACK (angliš
kai) tel. 761-8101 tarp 12 ir 3 v. p.p. 

FLORIDA—Bonaventūre parduodami 
Condo's ir vilos. 1, 2-jų ir 6 šeimų 
vienetai Susidomėjusius pirkėjus oru 
nuskraidinsime prie tų nuosavybių, 
isvyksim 5/26, grįšim 5/28. Inform. 
kreiptis j Jack (angį.) tel. 761-8102. 

kamb. apšildytas butas. 55-os ir Sac-
ramento apyl. Skabint 436-8051. 

IŠNUOM. miegamas kambarys 2-me 
aukšte. Galima naudotis elektrine 
plytele. Skambint 925-7428. 

R E A L E S T A T E 

ISNUOM. 5 kamb. butas Marąuette 
Parke. Skambint po 7-os valandos 
vakaro 434-8852. 

R E A L E S T A T E 

Bakanas, 707 McDvain Street, Ches-
ter, PA. 19013. 

EDENS OPTICIANS 
2717 W. 63rd St.. Chicago, m. 

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

> 0 O 0 O 0 O O 0 0 O O 0 0 0 O O 0 < X X K X > 0 < > 0 < 

ADVOKATAS ALGIS GLAMBA 
• 6 0 0 South Pulaski Road 

Chicago, IL $ 0 6 2 3 
T«W. — 7 6 7 - 0 ( 0 3 

Valandos pagal susitarimą 
X K X > O O O O O O O O O O O O C O O O O O < > 0 0 « ' 

• 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 

DAŽYMAS 

S O P H I E BARČUS 
KAIMO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek-
—dianiaia nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
TransUojam iš nuosavos studijos Mar-
ąuatte Pk., vedėja Aldona Daukus. 

Cbf t sgo , EL 60629 
7 1 8 0 S. Maplewood Aveoue 

TeL 778-1543 

W 63rd St.. Chicago, 
TEL. — 7T8-4-J26 

5569 W. 95th St., Oak Lavra, IU. 
TEL. 499-3656 _ fc , _ _ , . . . . ... . 

Prescriptions niied. Frame. repaired Greita, sąžiningai, nebrangiai atlieka
me visus vidaus dažymo darbus; taip 
pat dirbame įvairius pavasario darbus 
kiemuose ir namų aplinkoje. 

Skambinkite ANTANUI 776-2036 
o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis J Hermaną DečkJ 

TeL 5*5-6624 po 5 vaL vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

llllllllllilllllliilliiiiiiiiiiiliiiiiilillliliillilt 

>00<>0<)<>00<XX>0<X><XX>00-0-CKX>0-0< 
E L E K I B O S 

ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos m.esto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greita:, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PCMrUTIS 
x x > o o o o o o o o o o o < x : ' O o o o o o o o o < x 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

nliliillillllllliillilllliliiilliuiiuiillllllliil 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymu 

Namų pirkimas — Pardavimai 

1NCOME TAX 
Notariatas — Vertima* 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
UliHmUlllimUUIlIHIUHHIlllUIIUHIMIIII 

Pamatykite. Mūrinis—3 miegami, vo
nia Centr. oro vėsinimas. Naujas 
stogas, platus sklypas. Arti: valdiškų 
ir katalikiškų mokyklų, parko, susi
siekimo ir krautuvių. Labai švarus 
namas. Apyl. Archer ir Narragansett 
Ave. Virš 70,000 dol. 
Skambinkit (angliškai) 586-8532. 

. 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

t butų mūrinis. Labai geros pajamos 
Didelis butas savininkui. Geras inves- <= • 
tavimas. ,- * 

3-jų butu mūrinis. Garažas. Nebr-n- '*>£ 
gus. 

dr. L. Trečioko medicinos alzheimer's, vaistų neturi. 

F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
3304 W. 63 S t 

LAISVĖS BĖGIMUI 

PACKAGE ESPRESS AGEVCY 
MARIJA ICOREIKrjEJifi 

Uetuvių prekyba S I U N T I N I A I J L I E T U V Ą 
— 1.6L. 4 4©-5>Wri Į^abai pageidaujamos geros rūšies pre

kes. Maistas iš Europos sandėlių. 
260S W. 69 St„ Chicago, IL SCS29 

Tel. — 925-2787 

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(Town of L a k e ) 

Skambint 927-9107 

PRIE BEVERLY SHORES, 
La Porte Indiana 

Ckis 3.93 akrų — arklių jodinėjimui, 
5 kambarių namas, 3 mašinų gara
žas, didžiulis tvartas, vaismedžiai, jo
dinėjimo laukai, miškelis, ir statybi
nis sklypas. Nepaprastai graži gamta 
lietuviškai prižiūrėta ir sutvarkyta. 
Šeimos tragedijai atsitikus, skubiai 
parduodamas palikimas nužeminta 
kaina ($99,000). Prašom kreiptis į 
Uston Brown Realty (Agent Mrs. Li-
beratore), 100 J Street at Llncolnway. 
La Porte, Indiana (tel. 219—3264066) 

(arba 219—362-9145 

Didelis gražiai {rengtas bungalo. 
ku didelei šeimai. 

Pui- ai 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

IŠNUOMOJAMA — PARDUODAMA 
4 vienetai iSnuomavimui, plius atski-
r u namelis Naujai dekoruota. Dide
lis privatus sklypas. Pusė bloko nuo 
Michigan ežero Union Pier. Kaina 
70,000 doL 
ERA RED ARROW REALTY, INC. 

Kreiptis angliškai j Art, Donna 
ar Linda: 

Union Pier teL — (616) 466-1216 
arba (616) 695-9405 

nuo Toronto iki Los Angeles 
REIKALINGI BĖGIKAI 
galintys bėgti pilną kelią 
arba dalį kelio 
TARP LIEPOS 2 IR RUGPIŪCIO 6 D. 
Standartas: bėgti 8 iki 10 mylių j valandą greičiu 

po vieną valandą. 
(Žr. straipsnį. „ANTROJI LAISVĖS OLIMPIADA") 

Pasisiūlančius prašome skambinti į Torontą 
(416) 537-4375 — atsakome 24 valandas į dieną 

liiltUIIIIII!UlllHii;H!lii':Hill!iU!!Ullllllll 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V . B R I Z G Y S 
6606 So. Kedzie Avenue 

Chicago, LL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro. 
Seštadisniais pagal • i l i tminu 

uiiiimiiiiiiiiniiiuiiiiiii!mniiuiH:miim 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 metų 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

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

(15/30 /10/UM) 

6529 So. Kedzie Avenue 
nuo ugnies ir automobilio !. BACEVIČIUS — 778-2233 

!iIili!H:j!t:nUi!iWmiilWIUIIMIIIII(iiitil 

KURIAM GALUI MOKĖT 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

N U O $300 n a $1,000 

> 0 0 0 0 0 0 < > 0 < X > < > 0 0 0 0 0 < > O O O O O v v / v 

) - pigiau mokčsut. u 
apdrauda 

•Htftimill l l l l lg įmtmmttntmummimimmitmmmmmmmmmmmmmmmm 

JAV DRUGS VAISTINĖ Į 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 = 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 I 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY ; 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 3 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 v a i vakaro. = 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki &30 vai. vakaro. r 

•••»»»M«I«M«IIMMM««M«IIMIIMIMIII^^ 

F R A N K ZAPOLIS 
TeL GA 4-8654 

S208VŽ W. 95th Street 
>0<>00<>00<><^<X>00<>CvOO<^0<K><>000< 

><>0<>0-0<><>0<^.K><><><X><>0-0^-0-00<><>0< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St., teL 776-1486 
X X X K > O O O O O v ' X K X X X ) 0 0 0 < X K » X X K 

Platinkite "Draugę'*. 

Chryslgc LeBaron Medall ionf 
,2-dr Coupe J 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOLTK • K CARS 

"U WILL LIKĘ US" 

4(T0 ARCHER — 847-1515 
I INIII iniI I I I I I i i i l I l i iSl i l I l I f lHIHIIII I l l l l l lU 

Budraičio Real Estate įstaigos 
PATARNAVIMAI 

Nemokamai {kainuosime jūsų nuosa
vybę pardavimui. 

Nemokamai išnuomosime jūsų butus 
arba nuosavybę. 

Taip pat patarnausime norintiems 
apdrausti nuosavybes, automobilius, 
sveikatą bei gyvybę. 

BUDRAITIS BEALTY 
6600 S. Pulaski Rd. 

767-0600 

73-čios ir CAUFORNIA APYL. 
3-jų miegamų rrūr. narnas su didele 
virtuve ir "dinette". Rūsys. Centr. 
oro vėsinimas. 

BOBLAK REALTORS 
TeL 636-3033 

bafc 
. 

. 

• • 

;\t\ 

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

INTERNATIONAL 

S O L . A L G I O G R I G O v a d o v a u j a m a k e l i o n i ų a g e n t ū r a G . T . I N T E R N A T I O N A L , INC. 
p r a n e S a , k a d s p a l i o 4 d i e n ą , 1 9 8 4 p r a s i d e d a į d o m i 1 6 d i e n u i š v y k a į E u r o p ą . Marš
r u t e : N e w Y o r k ' a s , H e l s i n k i , L e n i n g r a d a s , V I L N I U S , M a s k v a . H e l s i n k i s , N e w 
Y o r k ' a s . 

11 DIENŲ LIETUVOJE (spalio 6 iki 16) 

10-TTJES METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI 

VOKALINIS VIENETAS „VAIVA" 
vadovaujamas F. Strolios 

stato linksmą muzikini vaizdelį 

„VIRŠ VAIVORYKŠTĖS" 
(paimtą iš ,.Wizard of Oz") 

Gegužės 19 d., šeštadienį, Jaunino centro didžiojoje salėje 
6:30 v. v. kokteiliai — 7 v. v. šilta vakarienė 
Programa — ir šokiai, grojant AIDO orkestrui 

Vietas rezervuokite skambinant Vidai Momkutei tel. 925-6193 
Bilietai 15 dol. asmeniui. 
Visi kviečiami šventėje dalyvauti ir padėti „Vaivai" 

gyvuoti. 

I A I E « T A T 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir Mtus 
daiktus. Ir is toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8068 

Jvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 St , Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
TeL 925-2737 

Vytautas VaUmtlnas 

Laba i r i b o t a s 

G 

v iety skaičius! Tol imesnėm informacijom prašom kreiptis j : 

, Suite *3 T. INTERNATIONAL, INC. 6 2 4 0 So. Kedzie Ave 
arba P. O. Box 2 9 1 6 3 . Chicago. III. 60629 

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702 

PILNA KAINA IŠ: NEW YORK 
CHICAGO 
TORONTO 

$1,540.00 
* 1,720.00 
$1,690.00 

( M i e g a n t d v i e m k a m b a r y j e ) , į s k a i t a n t v i s a s s u s i s i e k i m o i š l a i d a s , v i e š b u č i u * , m a i s t ą , 
o p e r o s , t e a t r o , a r b a b a l e t o b i l i e t u s , į v a i r i a s e k s k u r s i j a s i r d a u g k i t u p r i e d ų ! 

Š i a i k e l i o n e i v a d o v a u s i r p a t s l y d ė s s o l . A L G I S G R I G A S 
S k r e n d a m e e r d v i a i s F I N N A I R l ė k t u v a i s . 

~ 'INNRIR 
Simpl«*rlrwin/r byFmnrsh fo<,\p\ 

>ooooooooooooooooooooooooo> 

MASTER PLUMBING 
U c i i t d , Booded, Iasured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tea. Karito vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai isvalo-
av elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — Uetuvilkai 

SEKAPIN AS — TeL 686-2960 
> 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 < 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

6740 W. 63 S t — Naujas 3-jų būni, 
po 3 mieg. 1& vonios. 

3827 W. 61 Street — Į g aukSto. S-
kamb. apačioj, 3-jų kamb. butas 
viršuj. Modern. virtuvžs, spintelės. 
Pilnas rūsys. Naujas stogas. Ther-
mopane langai. Garažas su automat. 
atidaromom durim. Turite pamaty
ti. Paskubėkite. 

5604 S. Pulaski — Naujas 2-jų butų 
po 3 miegamus, 1 % vonios. Krautu
vės patalpa tinka grožio salionui, 
dovanų prekybai *rba '"income tax" ,vS 
patarnavimui. Atsldri šildymai. 33 p. ,; 
sklypas. Reikmenys. Aukštos nuo
mos. 2ema kaina. Skubėkite. 

. . . . . 
5057 S. Knoz — Naujas 3-jų butų. 
3818 W. 63rd Place — 3-jų miega- : 1 J 
mų mūrinis. Modern virtuvė ir vo
nia. Įrengtas rūsys, su baru. 50 p. 
sklypas. Reikmenys. Labai švarus. 2 
maš. garažas. Pasiskubinkite, nepra
leiskite progos už šią kainą — tik 
$55,900. 

No. 864. Archer ir Narragansett. 2-jų 
butų: Savininkai su 3-mis miega
mais, išnuomavimui 2-rn miega
mais. Svarus. 2 židiniai. 60 p. skly
pas. 2 ma*. garažas. 1 blokas iki , 
Archer autobuso ir krautuvių. 

AR NORITE PARDUOTI ? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

DATTONA BEACB, f lOBIDA 
*UtyM jMlMrtki Vilta.' 

S7«4 g. Att**ttc A r e , Lfeytoaa BeMh. FVirvka-

Erdvūs kambariai; visi butai su keturiais1 balkonais ir dvi
gubu garažu — skersai gatvę nuo pajūrio. Per priekinius 
langus netrikdomas vaizdas j jūrą; per užpakalinius — į 
žaliuojantį Halifaxo siėnį. 
Kainos prieinamos. Skambinti vakaras ir savaitgaliais — 
1—Sia-425-7160 

JONAS STANKUS: P.O. Bo* 728, ! * } * » *>•** R . S202S 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4tM Archer Avenue 
n. mm. T«L «27-5§6O 

VALOME 
KHJDCUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
v\aų rūsių grindis 
B U B N T 3 

TeL — BE -5168 

(yBBIEN FAMILIT REALTY 
TeL — 434-7100 

Modemus 6 

^ * 

i 
K 

t: 62-01 ir Francisco. 
kamb., 3-jų miegamų mūro namas. —», • 
Įrengtas rūsys. Vertas dėmesio. 

62-os ir Keeler. 5 kamb. (2-jų miega
mų) muro rezidencija. Garažas. Pra
šoma 68.500 dol. *t ' 

44-os ir Artesian. 2-jų butų po 3 
miegamus. 52,500 dol. 

• 
2822 W. 67 Street Grožio salionas 
ir 3 butai. Geram stovy. Tik 69,000 
dol. 

Summit. 111. 4 butų mūr. namas. Pui
kiai išlaikytas. 89,900 dol 

r » 
Lemont, 01. Puikus investavimui. 4 
butai po 2 mieeamus. 109,000 dol. 
Skambinkit Pjdraiciui. | 

i BUDRAITIS REALTY 
6600 South Pulaski Road 

TeL 767-0600 
Apnimoka ak' . dien. DRAUGE, 
r.es jia plai*. lai tkaitomas lie
tuviu dienraitM. gi akelbknj kai-
noa yra visiem* pHeinamoe. 

Perskaitę "Draugą* 
kitiems paaiaucaityti 

d u o k i t e 

^^WMaSBBk4 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 

K U L T Ū R I N Ė POPIETĖ 
SU RAŠYTOJU 
BRONIU RAILA 

Į mūsiškę apylinkę, į šias 
geografines platumas labai re
tai užklysta mūsų žinomieji 
rašytojai, kaip Bronys Raila. 
Tačiau šį pavasarį LB Palm 
Beach county naujai išrinktai 
valdybai nusišypsojo laimė: 
rašytojas Br. Raila balandžio 
15 d., priėmė jam skirtą litera
tūros premiją Detroite, įvykdė 
savo pažadą, duotą buvusiam 
apylinkės pirm. Br. Aušrotui: 
iš Detroito via Miami balan
džio 29 d. atvyko į Juno 
Beach. Cia Metodistų švento
vėje kalbėjo aktualiais lietu
vių visuomenės gyvenimo 
klausimais. 

Apylinkės pirm. J. GarL pa
sveikino rašytoją ir šios die
nos prelegentą, pasidžiaugda
m a s gausiu susirinkusių 
skaičiumi (nors gausesniam 
dalyvių skaičiui sukliudė 
vykstančios pamaldos Pom-
pano Beach -ab). Rašytoją pri
statyti susirinkimui ir visuo
menei J. Garla pakvietė buv. 
pirm. Br. Aušrotą. 

Savo trumpame žodyje Br. 
Aušrota priminė susirinku
siems, kad Br. Raila, nežiū
r int to fakto, kad savo duoną 
kasdieninę turėjo pelnyti vie
noje įmonėje, per 35 metus 
mums paliko jo dešimties pa-

Lietuviai Kalifornijoje 
(Atkelta iš 6 psl.) 
tant , S. Korienė padarė pra
nešimą apie gegužės 20 d. 
įvyksiančią „Draugo" romano 
premijos rašytojai Alei Rūtai 
įteikimo šventę ir ta proga 
ruošiamą koncertą. Visus* 
paragino šventėje dalyvauti ir 
konkrečia talka prisidėti prie 
jos pasisekimo. Aloyzas 
Sirutis painformavo apie Cle-
velande įvyksiančių tautinių 
šokių šventę ir nurodė, kad tą 
šventę galima paremti trim 
būdais: iš anksto įsigyjant 
šventės bilietus, nuperkant lo
terijos bilietus ir duodant auką 
arba visais tais trim būdais 
kartu. 

Susirinkimą gražiu žodžiu 
užbaigė dienos pirmininkas 
arch. Edmundas Arbas, o 
paskui prie kavos ir saldumy
nų dar buvo pabendrauta ir 
pad i sku tuo ta lietuviškais 
klausimais. Gail. sesuo M. 
Vaičienė norintiems tikrino 
k r a u j o s p a u d i m ą . Sus i 
rinkimas buvo ramus, pozity
vus, be nereikalingų ginčų, tad 
pas visus kraujo spaudimas 
rastas normalus. 

J . Kj. 

rašytų knygų lobį. Lietuvių po
kario išeivija vargu turėjo to
kio darbingumo rašytoją, taip 
praturtinusį mūsų vargstan
čią literatūrą užjūriuose. Mes 
visi džiaugiamės, kad rašyto
jas surado laiko aplankyti ir 
mūsų telkinį prisiglaudusį šio
je puikioje Atlanto pakrantė
je. 

Bronys Raila savo puikiai 
paruoštoje kalboje skatino mū
sų tautiečius nepasiduoti mus 
visus slegiančiai laiko naštai, 
nes „mes visomis išgalėmis 
privalome padėti mūsų vargs
tančiai okupuotai tautai", kal
bėjo Br. Raila. „Lietuvių tau
ta yra mūsų ištikimiausias 
talkininkas ten toli anapus 
Atlanto, atkakliai kovodama 
prieš rusinimo pastangas ir už 
kultūrinių vertybių išsaugoji
mą. Mes turime jiems padėti 
šioje nelygioje kovoje", aiški
no prelegentas. Jis taip pat 
mums leido pasiklausyti jo 
įkalbėtų juostų, trejetą trum
pų kalbų, kurios per „Lais
vės" radiją Miunchene pasie
kia klausytojus okupuotoje 
tėvynėje. 

Rašytojas taip pat atsakinė
jo į susirinkusių klausimus. Į 
klausimus apie reorgų veiklą 
Chicagoje ir apylinkėje rašy
tojas atsakė, kad „reorgų veik
la skaldo lietuvių visuomeninį 
gyvenimą, palikdama tam
sias dėmes mūsų vieningos ko
vos už tėvynės išlaisvinimą 
baruose". 

Po nuotaikingos kultūrinės 
popietės darbščiosios bend-
ruomenininkės susirinkusius 
svečius pavaišino kavute ir 
namuose keptais skaniais py
ragais. 

Valdybos iždininkė R. Zoto-
vienė padėkojo dosniems 
bendruomenininkams, leidu
siems išpildyti 600 dol. apy
linkei uždėtą kvotą iš VH-sios 
Tautinių šokių rengimo vado
vybės. 

LB apylinkės vadovybė iš
naudojo tokią retai pasitai
kančią progą, pakviesdama iš
kilųjį rašytoją į šį gausiai 
lietuvių apgyventą miestą. Su
sirinkusiems buvo reta proga 
išgirsti ne kasdienines mintis, 
kuriomis sielojasi ir jas sklei- j 
džia mūsų tarpe nepavargstan
tis rašytojas Bronys Raila. 

Lauksime, kad ir ateinan
čiais metais jis užklystų į mū
sų padangę. ab 

St. Petersburg, Fla. 
„SAULĖS" LIT. 

MOKYKLOS ŠVENTĖ 
Balandžio 14 d. St. Peters-

burge lietuvių klubo patalpose 
įvyko "Saulės" lituanistinės 
mokyklos pavasario šventė — 

pasirodymas, kurį suruošė mo
kytojos ir tėvų komitetas. 

Tėvų komiteto pirm. Dalia 
Bobelienė pasveikino visus su
sirinkusius ir dėkojo mokyto
jams, tėvų komitetui, tėvams 
ir visiems, savo aukomis parė
musiems šią mokyklėlę. Pri
stačiusi naują Liet. Bendruo
menės atstovę šviet. reikalams 
Gražiną Jasinskienę, D. Bobe
lienė programai pravesti pa
kvietė mpkyklos vedėją Mari
ją Pėteraitienę. 

Vedėja savo žodyje pabrėžė, 
kad literatūros pagrindas yra 
tautosaka ir kad seniausia 
liaudies kūryba yra pasakos. 
Gražiausia lietuvių liaudies 
pasaka yra "Eglė Žalčių kara
lienė". Pranešėja kvietė savo 
mintimis pabūti prie Baltijos 
jūros gintarinių krantų. Jau 
daug metų, kai mes palikome 
Lietuvos skarotą eglę, kuri 
šiandien šakomis lyg ranko
mis mums moja greičiau su
grįžti į laisvą Lietuvą. Progra
mą atliko vyresniųjų klasių 
mokiniai: Aldutė Bobelytė, Ma
rius Moor ir Kathy Kaddis. Ei
lėraštį "Aš lietuviškai kalbė
siu ir užaugęs ir pasenęs" 
gražiai padeklamavo Tomu
kas Didžbalis. Sekė žemesnių
jų skyrių pasirodymas, ku
riam vadovavo mok. Genė 
Puniškienė. Po programos Tė
vų kom. pirmininkė D. Bobe
lienė pakvietė prel. Joną Bal-
kūną sukalbėti šiam mokyklos 
pobūviui pritaikytą maldą. 

„70-sio8 psalmės žodžiai, -
tarė prelatas, — melskimės už 
mūsų mokytojus ir mokinius, 
laimink, Dieve, mūsų mokyk
lą ir mokytojus, duok jiems 
sveikatos, kantrybės, ištver
mės ir ryžto. Mokiniai teauga, 
stiprėja ir bręsta Tavo globoje 
ir žengia į pasiryžėlių eiles au-
Koti8 ir dirbti tautos garbei ir 
Bažnyčios naudai. Tebūnie jie 
mūsų pažiba ir pasididžiavi
mas. Šv. Kazimierai, būk 
jiems vadas ir globėjas". 

Jaunimo taut. šokių an-

rniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
"Mt Greenvrood Chapel" | 

£ OKEENWOOD FUNERAL s 
1 HOME I 
S 3032 West l l l t h Street I 
= 233-2257 561-4348 i 
§tntHiimiitittnittnnninniinintmmi'^ 

GRAND MANOR Banquet Hali & 
Lounge. 5436 Archer Avenue 

Reasonable wedding & banąuet pack-
ages. Large bar & dance areas. 

"Parties up to 600 guests" 
TeL — 767-2300 

samblis „Banga" gražiai pa
šoko keletą šokių. Publika vi
siems nesigailėjo plojimų. 
Minėjimo pabaigoje buvo su
giedotas Lietuvos himnas. 

Tėvų komiteto pirm. D. Bo
belienė pakvietė visus prie vai
šių stalų, o svečiams besivai-

šinant ji pravedė laimėjimus. 
Tėvai leiskite savo vaikus į li
tuanistines mokyklas. Visi sa
vo aukomis jas paremkime, 
nes jos yra lietuvybės pagrin
das. Be lietuvių kalbos nebus 
nei lietuvių tautos! 

Dalyvė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. gegužės mėn. 12 d. 

A. f A, MARIJAI STATKEVIČIENEI 
mirus, jos sūnų Jurgį Statkų su seimą, 
dukterį Stefantją ir žentą Aleksandra 
Traškus nuoširdžiai užjaučiame, 

CHICAGOS LIETUVIŲ GOLFO 
KLUBAS 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

SIJZ DELICATESSENS 
6743 W. Archer — 229-1138 
3116 W. 43rd — 523-9533 

Ouality Polish Sausage 
Choice Luncheon Meat 

Food Specialtiee 
>ooooooooooooooooocooooooo« 

MARQUETTE PHOTO 
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I KELIONES! UETUVA1984 m. 

SUPPLY 

1 SAVAITES KELIONES 
(Maskva, Vilnius, Maskva) 

Birželio 10; Birželio 17; 
liepos 22 ir Rugpjūčio 19 
Rufsėjo 23 ir Spalio 07 . . 

Chleaga Nsw York 
$1530.00 $1360.00 
$1310.00 $1140.00 

L 

2 SAVAIČIŲ KELIONES 
(Maskva, Vilnius, Ryga, Maskva) 

Gegulės 13 - Gegužės 27 . . $1485.00 $1315.00 
Liepos 09 - Liepos 23 . . . • $1800.00 $1600.00 
Rugsėjo 17 — Rugsėjo 30 . . - $1527.00 $1315 00 
Rugpjūčio 05 (su Roma. $205000 $1880.00 

Registracija, informacija ir brošiūros-
AMERICAN TRAVKL SERVICE BUREAŪ 

9727 South Wf*»t*ra Aveaas 
Chicajco. Illinois 6064S 

Tel. (S12) 231^9787 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami Cia 
\ų rtikmenis Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tu* reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtu foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

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

VYAGNER and SONS 
i! 

TYPEVvTUTfJtS AND 
ADDING MACHINES 

Nuom f i Parduoda, Talio 
Virt 50 m«tų patikimaj jums 

patarnavimas 

M10 S. Pulaaki Rd-. Chteafo 
PHONE — 8*1-41 U 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.f A. 
I R E N A Š A L U G I E N E 

(ASANATTĖ) 
Staigi ir netikėta mirtis atskyrė a. a. Ireną iš gyvųjų tarpo. 

Negalime apsiprasti, kad nebėra jos mūsų tarpe. 1983 m. gegužės 
mėn. 13 d. ji peržengė Amžinojo gyvenimo slenksti. 

Minint šią skausmingą vienerių metų sukaktį, jos brangiam 
atminimui šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos gegužės mėn. 
13 d., sekmadienį 9:15 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai prašau gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose ir kartu pasimelsti už a. a. Irenos si»lą. 

Giliai liūdintys: 
Vyra* JUOZAS, sūnus EDMUNDAS, ir 

duktė LORETA, 
Lietuvoje brolis ALGIS ir SEIMĄ 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Pedagogas, Skautininkas 

A. + A. 
FELICIJUS PREKERIS 

Gegužės 18 d. sueina vieneri metai, kai užbaigė savo žemišką 
kelionę, mūsų mieliausias vyras, tėvelis ir tėtukas. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Tėvų Pranciškonų ko
plyčioje St. Petersburg Beach, FL., penktadienį, gegužės 18 d., 9 
vai. ryto. Sekmadienį, gegužės 2C d, 1 vai. popiet Šv. Vardo bažny
čioje Gulfporte. Penktadienį, gegužės 18 d., 9:30 vai. ryto Prisikė
limo parapijos bažnyčioje Toronte. Gegužės 20 d., 12:15 vai. Sv. 
Jono bažnyčioje, Milpitas,Kalifornijoje, ir šeštadienį, gegužės 19 d., 
5:15 vai. popiet Sv. Tomo More bažnyčioje, Darien, Conn 

Velionio atminimui aukojame Lietuvių Fondui. 

Maloniai prašome draugus L- pažįstamus prisiminti a. a. 
cijų savo maldose. 

FeU-

Su giliu ilgesiu: 2mona Stasė, dukros Milda, Felicija Dalia 
ir Jų leimos. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHitiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

D O V A N O S G I M I N Ė M S 
L I E T U V O J I 

Nauji pasikeitimai ir pertvarkymai siuntiniams į 
Lietuvą siųsti: Nuo rugpiūčio 1 siuntėjas jau negalės su
mokėti muitą. Sena tvarka, sumokant muitą čia, siunti
nių užsakymus priimame iki liepos 16-os 1984 m. Visi 
seniau skelbti mūsų siuntiniai galioja. 

Siuntinys Nr. 2—1984 
3 m. Silkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros vilnonės me

džiagos eilutei; 2 sv. vilnonių siūlų; 3 vilnonės gėlėtos skarelės, 1 
didelė vilnonė plona gėlėta vakarinė skara; nepermatomo nailono 
medžiaga suknelei; 1 pora „wrangler" rumbuoto aksomo jeans; 1 
pora denim jeans. 

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $450.00. 
Į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių. 
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu): 

Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux, sveria 6 sv $10.00 
Jeans. rumbuoto aksomo, „Wrangler" arba „Levi" $42.00 
Vyriškas arba moteriškas megztinis $50.00 
Vilnonė arba šilkinė skarelė $12.00 
Teleskopic lietsargis $12.00 
Vyriški arba moteriški pusbačiai $48.00 
Puiki medžiaga suknelei $40.00 
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m $60.00 
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m $76.00 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m $70.00 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m $80.00 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m $100.00 

Š iuos maisto produktus ga l ima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos — $8.00, 1 sv. neseafes — $12.00, 2 sv. pupelių kavos — 
$14.00, 1 sv. šokolado — $7.00, 40 cigarečių — $5.00. 

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti $60.00 persiun
timui. 

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles. 

BALTIC STORES, LTD. 
( Z . J U R A S ) 

11 London Lane, Bromley, Kent 
BRI 4HB, ENGLAND 

Tel. 10 460 2592 
LllllllltHIMIHIIIIHHHIllMimNMNtMlMttM 
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Simon Travel 
nauju pavadinimu 

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Gegužės 15 Rugsėjo 4 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!! 
Gegužės 21 
Gegužės 29 
Birželio 27 

Liepos 4 
Liepos 12 
Liepos 26 

Gegužės 21 

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19 

Rugsėjo 10 
Spalio 2 

VIENOS SAVAITES r \ 
™ L i e p o s 10 

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų. 

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
m sutvarkant dokumentus iškvietimams 
m nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje 
m tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas 

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu: 

1576 Bloor St.VV., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus) 

T e l . ( 4 1 6 ) 5 3 2 - 8 7 7 2 a r b a ( 4 1 6 ) 5 3 7 - 3 0 6 0 
Telex 06-986766 TOR 

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 
Sav in i nkė — A u d r o n ė N a š l ė n a i t ė - S i m o n 

Kviečiame Įsigyti šiuos leidinius 
I j e t m h j Enciklopedija 36 tomai $ 3 6 6 . 0 0 
Encyrlopedia Lituaaica 6 tomai $ 1 2 5 . 0 0 
Vinco Krfve* K.eitai 6 tomą. $32.60 
Iš mano atsiminimi? — Petras Klimas $ 1 3 . 2 5 

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui. 
Užsakvmus siųsti: J.Ka norim, P O Box 95. So. Boston, MA 02127 

T e W }:•"- fil") 26K-7730. ••^arn,^ (K17i 2*'2-27.">9. 
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X Muz. Arvyda« ir sol. Nelė 
Paltinai, sėkmingai koncertavo 
New Yorke ir Pittsburghe, jau 
atvyko į Chicagą. Jų koncertas 
bus gegužės 27 d. 4 vai. p. p. 
Jaunimo centre. Bilietai "Mar
gučio" raštinėje ir Vaznelių pre
kyboje. 

X Dalia ir Vladas Būtėnai sa
vaitę atostogų praleido Chicago-
je, aplankydami savo sūnus, 
artimuosius, draugus, dalyvavo 
"Fausto" operos spektaklyje. 
VI. Būtėnas dirba "Amerikos 
Balse" ir su žmona gyvena Wa-
shingtone, D. C. Anksčiau gyve
no Chicagoje, taigi ir džiaugiasi 
pažįstamais bei draugais šiame 
mieste. Ta proga Dalia ir Vla-

X *T>raugo" romano premijos 
įteikimo iškilmėse koncertą at
liks sol. Maralin Niska, sol. Al
gis Grigas, smuikininkas Wil-
liam Mullen, akompanuos muz. 
Alvydas Vasaitis. Iškilmės bus 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
Los Angeles gegužės 20 d. 12:30 
vai. Premija mecenatės Jadvygos 
Zdanavičiūtės - Pupelienės 2000 
dol. bus įteikta rašyt. Alei Rū
tai, gyvenančiai Santa Monica, 
Calif. Komisijai vadovauja S. 
Monica LB LB apylinkės pirmi
ninkė Danguolė Vizgirdienė. 

x Jonas Kuprys baigė TJT 
universitetą, gaudamas magis
tro laipsnį iš meniško ir žurna
listinio fotografijos mokslo. Jo-
r.as Kuprys dirba "Drauge" kny
gų apipavidalinimo srityje, taip 
pat yra uolus Cicero Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės ir atei
tininkų veikėjas. Jo mokslo bai
gimu džiaugiasi jo motina Marija 

X Ramūnas Vidžiūnas, dirbąs 
didelėje Reed, Roberts, Inc., 
bendrovėje, kurios centras yra 
New Yorke, buvo išrinktas pe
reitų metų "Metų tarnautoju" 
centriniam regione, apimančiam 
penkias vidurio Amerikos val
stijas. Jam buvo įteiktas pažy
mėjimas paties kompanijos pre
zidento, kuris buvo atvykęs iš 
New Yorko į Chicagą. Ramūnas 
Vidžiūnas, nors daug dirba savo 
bendrovėje ir dažnai važinėja ti
krindamas įvairias bendrovės įs
taigas, neapleidžia ir lietuviškos 
veiklos, ypač daug dirbdamas 
su jūros skautais, šiai vasarai 
jis paskirtas Rako stovyklos 
viršininku. 

X Kokios perspektyvos lietu
viams pasistatyti senelių namus 

das Būtėnai aplankė "Draugo" i Lemonte? š i tema bus apžvel-
redakciją ir pasikalbėjo apie lie
tuvių gyvenimą Washingtone. 
Ateinančios savaitės pradžioje 
jie vėl grįžta į Washingtoną. 

X A a Aleksandra Daukan-
tienė-Moriarty po sunkios ligos 
mirė gegužės 11 d. Bostone. Lai
dojama pirmadienį, gegužės 14 
d., iš Šv. Petro parapijos baž
nyčios. Liko duktė Ingė, kuri ir 
pranešė apie savo motinos mirtį. 

x Penktajam mokslo ir kūry-

giama vakaronėje gegužės 20 d., 
5 vaL popiet, Jaunimo centro 
kavinėje, siekiant šiam užmojui 
sutelkti lėšų. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
U A, VALSTYMSt 

• 

Istorijos draugijos šv. Kazimiero minėjime. Iš kairės sėdi: A. P. Bagdonas, P. Masilionienė, prezidiumo pirm. T. 
Blinstrubas, dr. J. Račkauskas — dr-jos pirmininkas, kun. V. Bagdanavičius, A. Rūgytė, St. Jakubonienė, A. Dum-
brienė, J. Gaudušienė ir svečiai. Nuotr. Z. Degučio 

Kuprienė, brolis ir sesuo, o taip i bos simpoziumui, kuris bus 1985 
pat ir visi artimieji. t m. Padėkos savaitgalyje Chi-

cagos Jaunimo centre, sudaryta 

X Kun. Justinui Bertašiui, 
Winnipego, Manitoba, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo
nui, miesto muziejus suteikė 
pažymėjimą už jo bendradarbia
vimą su muziejum. Miesto ir tos! gą susipažinti su mano jaunys-
provincijos laikraščiai ta proga j tės mėgiamiausios knygos auto-
aprašė apie okupuotos Lietuvos I riumi. Ta knyga yra "Meškiu-
kančias ir sąžinės kalinius, kaip kas Rudnosiukas", autorius — 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
DONELAIČIO MOKYKLOSE 
Balandžio 28 d. aš gavau p r o 

kun. S. Tamkevičių. 

x JAV Jaunimo s-gos auto-
X Pranas Gasparonis, Los 

Angeles, Cal., vertindamas lie
tuviško žodžio reikšmę išeivijoje, 

| kartu su prenumeratos 

komisija: Ramojus Vaitys — 
buso kelionėje į Washingtoną pirmininkas, Irena Kerelienė — 
gegužės 20-21 dienomis dar yra į vicepirmininkė, Kostas Burba — i k a r t U s u . P ^ u m e r a t o s mo- j m o k i n i u s 
likę riet*. Prašome iki šio sek-1 iždininkas. Snieguolė Zalatorių- į k e s c m a t s l u n t e v 25 dol. dien-Į ^ ^ 
madienio užsiregistruoti ir užsi- i t* _ «™,„H™= ™«r>inVė. A™.! raščio paramai. P. Gasparonį 
mokėti P U S Ryšių centre 

Vytė Nemunėlis. Kitiems jis ge
riau žinomas Bernardo Brazdžio
nio vardu. Poetas atsilankė į 
Kr. Donelaičio mokyklą pas sep
tintosios ir aštuntosios klasės 

Mokyklos direktorius J. Šir-

kurti, būdamas 15 metų. Jis 
susirgo sunkia liga ir, galvoda
mas, kad mirs, norėjo palikti ką 
nors, kad žmonės jį prisimintų. 

Jis pradėjo rašyti Vytės Ne
munėlio slapyvardžiu. Savo pa
varde — Brazdžionis — nėra vi
sai patenkintas, neskamba ma
loniai. "Ką padarysi, pavardės 
negali pasirinkti'', sakė poetas. 
Nutarė susirasti pavardę, ku
rios vaikai neišsigąstų, štai, 
kaip pasirinko Vytės Nemunėlio 
vardą. Prie jo gimtinės teka 
Nemunėlio upelis. Ne mūsų di 

Kai-' L n e ^ o S i n S S ^ i k r e ^ I delbiame garbės prenumerato-1ka "Vį?*^ akinius su poe-1 d y s i s N e m u n ^ 7 ^ NemUnėlis 
na (su viešbučiu) — 60 dol. stu- • r ė j r Nijolė Užubalienė — leidi-
dentams ir 75 doi. vyresniems, i nį0 redaktorė. 
Informacijas teikia Rita Dap- J 
kūtė 
vak.) 

'76-4755 (po 5 vai 

x "Ate i t i e s " sambūr is . 

X Ralfo 4 0 met i ; J u b i l i e j a u s 
! minėjimą gegužės 20 d. De An-
• dreis seminarijoje Lemonte r u o 

-1 šia vietos 28 skyrius ir pietvaka-

rium, o už auką labai ačiū. i 
tu ir priminė, kad šis poetas su- j Pavadinimas 

I kūrė mokyklos motto, paimtą 
X Robertas Kosmonas, Chica- j g eilėraščio "Lietuva iš tolo", 

go, BĮ., mūsų garbės prenume- j Mokyklos motto yra: "Mylėsi 
ratorius, nuoširdus lietuviškų | Lietuvą iš tolo, visa širdim, vi-1 į i ^ t o g S J w ? TvCtL " * 

,jas lydi-įsais jausmais". Direktoriui pa-j n u o 1 9 2 5 metų pasirašo Vytės 
mas dukros Onutės Paulikienes | tilm šio ™d*i»i n«. ii« mnlrvt- k . . . ... , r . . . i, 

slapyvardžiu. Bgą 

gražiai skamba. 
Reikia dar vardo. Vytukas — 
gražus vardas. Bet tai per daug 

| mažybinis, šį vardą pakeitė pa 

dienraščio stiprinimui. R. Kos-
moną ir toliau laikome garbės 

organizacijų darbuotojas, lydi 
tiko šie žodžiai, nes jis mokyk- i Nemunėlio 

giantis visus Cicero ateitininkus I rių 57 sk. š v / Mišias atnašaus I a t v y k o i "Draugą", pratęsė joj i 0 j e bando mums įžiebti tėvy- j ^ ^ skaitytojai'7 nežinojo, kad 
ir jų bičiulius, buvo įkurtas prieš ; 12:45 vai. kun. J. Borevičius. Po P r e n u m f « * * } T paaukojo 25 dol. į n ė s meilę nors iš tolo. V y t e N e m u n ė l i s „. B . Brazdžio-
keletą mėnesių. Jam dabar pri-; pamaldų meninę programą at-
klauso ir Vysk. Motiejaus Va- i liks akt. J. Balutis ir "Dainuo 
lančiaus moksleivių ir jaunučių i jančios žemaitės" — B. Stra-
ateitininkų būreliai. "Ateities" vinskienė, A. Underienė ir D. 
sambūrio pirmoji agapė bus šį j Varaneckienė. Kalbės Balf o cen-
sekmadienį po 10:30 vai. šv. Mi-1 tro valdybos pirm. M. Rudienė, 
šių Šv. Antano parapijos salėje. I Po programos vaišės ir paben-

B. Brazdžionis mums pasida-; nis yra tas pats asmuo. 
Paklaustas, ar eilėraščiams 

dravimas gamtoje. Pranešti 
Onai Abromaitienei tel. 257-
6675. Visi kviečiami dalyvauti. 

X Visi kviečiami į Balfo 40 
m. Jubiliejaus minėjimą sekma- I m e n m i n k a s . 

;dienį, gegužės 20 d., DeAndreis z a c i j ų
M darbuotojas,^ rėmėjas, 

(seminarijoje. 12:45 vai. šv. M i - ! p r a t ę s d a m a s d*"™*™ prenu-
• šios, programa ir vaišės. Dėl I m e r a t ą - p r i d ė j o * " do1" a u k ą " 

į T. B. skelbiame garbės prenu-
i meratorium, o už rėmimą lietu-

rezervacijų vaišėms skambinti 
Onai Abromaitienei, telefonu 

Visi kviečiami dalyvauti. 

x šokių vakarą jaunimui 
penktadienį, gegužės 18 d., 8 vai. 
vak. Šaulių namuose rengia Vy
tauto Didž. šaulių rinktinės tau
tinių šokių "Vytis" sambūris. 

X lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa / Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, kad ieško stu
dento norinčio dirbti šioj lietu
viškoj įstaigoj 1984 m. vasarą 
Ne-w Yorke. Pageidautina, kad 
stažuotojas dirbtų 8 savaites. 
Bus parūpinta gyvenvietė bei 
1000 dol. stipendija ir padeng
tos su darbu surištos išlaidos. 
Tai puiki proga studentui ar
čiau susipažinti su lietuviškos 
informacijos vaidmenim bei tie-

e gin , j c a v į m ą kgį prašyme pildymą ir 

i rė iš karto artimas, nes pradėjo 
prenumeratarium.oužnuolatinę| ? ( 0 d ž i a i s . 1 < A t ė j j ^ ^ ^ ^ į 
paramą savam dienraščiui ta- Į m o k y k l ą . - . Humoristiniais p a . I n e P n t r u k s t a medžiagos, atsake, 
riame labai ačiū. R, Kosmonui j gakojimais mus greitai patrau- į 
šiomis dienomis suėjo 85 g«-^ kė. Tačiau turiu prisipažinti, kad i 
žaus amžiaus. Jo sukaktuvių U ^ M e g j r i Į | t j . ^ a r o ž y t i , 
proga "Draugo" leidėjai sveiki 
na ir linki Aukščiausiojo palai
mos. 

bijojomės klausti klausimus, 
nes mūsų literatūros mokytoja 
poetą Brazdžionį pavadino Mai-

T. B,, Chicago, 111., visuo- į roniu išeivijoje. Džiaugiamės, 
lietuviškų organi- gavę progos jį pažinti. 

Poetas Brazdžionis 

kad ne. Jis semia idėjas iš gy
venimo. "Idėjos, kaip paukš
čiai skraido, tik jas reikia pa
sigauti. Kiekvienas žmogus turi 
idėjų, tik nemoka jas išreikšti". 

Užklaustas, ar yra skirtumas 
tarp jaunosios ir vyresniosios 
kartos rašytojų, atsakė taip, nes 

pradėjo i a b i generacijos, grupės turėjo 
kitokius gyvenimus. 

Kas davė inspiraciją rašyti? 

257^6675. (pr.). i visko žodžio labai ačiū. 

'bo pareigos pagrindinai apima 
mašinraščio darbus, siuntų pa-

X Verutė Mencel, Braddock, 
Pa, pratęsdama "Draugo" pre- I Atsakė, kad tokio apsisprendi-
numeratą, pridėjo ir 20 dol. au- i mo nebuvo. Pradėjo rašyti, pa
ką su tokiu laiškučiu: "Širdin- į sidarė įdomu, lyg būtų koks žai-
gai dėkoju už mielą laikraštį, dimas. Paskui pavirto rimtu da-X Liet os inflcterų draugijaĮ N o r g m a n o a k y g fc m ^ ^ l y k u ^ - a u g ( ) . ^ d v a s į ą j ^ ^ 
ros, bet esu laiminga, kad galiu jau per vėlu, nebėra kito pasi-

j rinkimo, 
mane lanko. Linkiu geriausios 
sėkmės Jums visiems". V. Men
cel skelbiame garbes prenume-
ratore, o už auką ir linkėjimus 
labai dėkojame. 

X Ieškoma sekretore,-rus Ue-.. 
tnviškai įstaigai New Yorke. įkviecia V18 t t8 * l a b a i " į " ! t r a " I. 
Pageidautina, kad laisvai valdy- *?** P»vasano balių kuris ren-1 d a r ^ fead <<Dra 

tų lietuvių ir anglų kalbą, mo- | ̂ a m a s f * " ? 8 ? t s e s t a d i e -
kėtų gerai rašyti rašoma maši- i %\.l v a l ; v a į fUIumo c e n t r *-
nėle, efektyviai komunikuoti te-i B U i e t u ^ ^ ^ d r a u g i a ^ t a l -
lefonu ir raštu bei vairuoti. Dar-1 ! » * . 2 7 » W 71;St arba pa-

! skambmant tel. 925-3211. Dar 
bilietų bus galima įsigyti ir prie 
įėjimo. (pr.). 

x Manigjrdo Motekaičto for-Šalpos (Informacnos . . . . , . , _. I išsiuntimą u- kitus techniškus plačias veutios formas. Stazuo-, , , . . . . . ^ . . . , , .. . administracmius rūpesčius. Dar-tojas turi laisvai valdyti lietuvių . , . 
i i iu v^-J v -, o ' °° s^y? 0 6 bus aptartos su nm-ir anglų kalbas, būti bent 18' * - . —. . . „. . . . . .. i tais kandidatais. Siųsti reziu-metų amžiaus ir mokėti vairuoti. • _ ^ „ _ „ _, . . A. ., . m e : Lithuaman Oatholic Reh-Prasymą bei reziume siųsti iki i . . . . „_•• «._».«- ^ „ . ̂  

Uthuanian I -*01" ^ 3 5 1 ">&*»* B K d " 

x Juozas Vaineikis, Chicago, 
111., mūsų garbės prenumerato
rius, lietuviškų darbų rėmėjas, 
kartu su prenumeratos mokės-

Pasakojo, kad jo poezijos kny
gų (Poezijos pilnatis) yra pate
kusi į Lietuvą. 2monės jo eilė
raščius skaito ir deklamuoja. 

Poetas Brazdžionis perskaitė 
ir paaiškino mums savo eilėraš
tį "Viešpaties pasauly", šis eilė
raštis paverstas daina. Poetas 
pasirašė į mūsų knygas, kad 

Brooklyn, NY 11207. (sk.). 
gegužės 25 dienos 
Oatholic Religious Aid, 351 High 
ta,nd Blvd., Brooklyn, New York, x Jonas Kirvaitis, Interstate , 
11207. Dėl daugiau informaci- j Insurance Agency savininkas | f ^ i 9 _ į ?°». * ! * ! ? T ? 
jų kreiptis į įstaigą telef. 212—; praneša savo klientų dėmesiui, 
647-2434. (pr.). į kad apdraudų agentūra perkelta 

!j naujas patalpas: 2843 W. 63 
x So4. Algis Grigas kviečia j street, Chicago, ffl. 60629. Tel. 

visus muzikos ir meno mėgėjus i nepakeistas — 025-5671. (sk.). 
įsijungti kelionėn į Lietuvą (111 
dienų). 2iūr. skelbimą 6 psL 

tepijono ir vargonų mokinių 
koncertas įvyks penktadienį, j 
gegužės 18 d., 7 vai Jaunimo įčiu v ė l atsiuntė 20 dol. dienraš- j atsimintume šią dieną. Aš tik-
centro didžiojoj salėj. Visi kvie- i f.io Raikymui. J. Vaineikį ir to-1 ̂ J l 3 " ; ^ ™ P*^" 
čiami atsilankyti. (pr.). 

X Pranešu giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kad gė

liau laikome garbės prenumera- j šakoti savo vaikams, kad susi-
torium. o už nuolatinę paramą 
labai ačiū. 

(sk.). 
x Gėtės gražiausia dovana 

Mamytei. Visokiausių gėlių di
delis pasirinkimas. Pristatome 
į namus. Baltic Btossoms, 2451 
V?. 69 St., tel. 434-2036. (sk.). 

X Rugpiūčio 15-29 dienomis dalyvauti. 
! ruošiama ekskursija į Vilnių ir i 
i Rygą (14 dienų). Kelionę ruo
šia ir vadovauja Marius Kiela, 
tel. 737-1717. ' (sk.). 

X Bronius Krisčiukattis, gyv. 
sv. Mišios už a. a. Henriką Ra»-1 Marstons Mills, Mass., atsiuntė 
tikį 9:30 vai. ryto Sacred Heart 20 dol. už kalėdines korteles ir 
bažnyčioje Melrose Parke. Po j kalendorių. Labai ačiū už gra-
šv. Mišių 12 vai. bus paminklo j žią auką. 
šventinimas šv. Kazimiero lie-1 
tuvių kapinėse. Kviečiu visus 

Ona Raštikienė 

pažinau su jų mėgiamiausios 
knygos "Meškiukas Rudnosiu
kas" autorium -— Bernardu 
Brazdžioniu. 

Lina Shažaftė, 
Kr. Donelaičio aukšt. lit. 

mokyklos, 8 kl. mokinė. 

X Baltic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, m . 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa-

(pr.). 
X Izabelės MotekaitienėA dai

na vuno studijos tradicinis pa
vasario koncertas įvyks gegužės į 
20 d., sekmadienį, 3 vaL p. p. i 
Jaunimo centro didžiojoj salėj. 
Akompanuos Manigirdaa Mote-' 

A R A S 
Ifc-ngiarm* ir taisonu" visų rūšių 

ST<H;IS 
Su a n k s t u pa ty r imu . esam< | 

apdraus t i Pa t s prižiūriu darbą . 
ARVYDAS KIELA 

737-1717 

minklai, žemiausios kainos, ge- Haitis. Po koncerto tėvų vaišės 
rišusiomis sąlygomis. (sk.). visiems, kurias praves Gražina 

_ Vitiene. Maloniai kviečiame at-
x NAMAMS PIRKTI P A - Į g i l a n k y t i ( } 

SKOLOS duodamos mažais mė-, 
SMuniais įmokėjimais ir priei- Akiniai shmtimai \ Lieta-
aamtis nuošimčiais. Kreipkitės i v»- Kreipkitės į V. Karosaite — 
į Mutual Federal Savings, 2212 ' Optical Studio, 2620 Wea* 71 
We«t Cermak Road — Telef. • Street, Chicago, BĮ. 60629. Te-
VI 7-7747. (ak.) i lefooaa 778-6766. (sk.) 

LIET. ISTORIJOS DR-JOS 
METINIS SUSIRINKIMAS 
Tai jau 28-sis susirinkimas į 

įvykęs gegužės 5 d. Jaunimo! 
centro mažojoje salėje. Susirin-; 
kus narių ir jų bičiulių gerokai I 
šimtinei, susirinkimą atidarė j 
draugijos pirm. prof. dr. Jonas' 
Račkauskas. Susirinkimui pir- Į 
mininkauti pakvietė Teodorą j 
Blinstrubą, o sekretoriauti Pra
nę Masilionienę. 

Praėjusių metų visuotinio su
sirinkimo protokolą perskaitė 
Stasė Jakubonienė, o po to ėjo 
valdybos narių pranešimai. 
Pirm. prof. dr. J. Račkausko ir 
sekret. St. Jakubonienės prane-: 
Šimai buvo trumpi. 

Reikalų vedėjos, iždininkės iri 
administratorės A. Rūgytės 
pranešimas buvo ilgesnis. Per 
savo 28 metų gyvavimo laiko
tarpį LID išspausdino 30 kny
gų. Paskutinių dviejų "Aušros" 
tomų perspausdinimas kainavo 
20,000 dol., kurie jau išmokėti. 
Baigiama spausdinti knyga apie 
šv. Kazimierą. Redaguoja kun. 
Vyt. Bagdanavičius. Dr. J. Jakš
tas suredagavo knygą apie 
"Aušrą", kuri dar šiais metais 
bus išleista. Aukos ir prenume
ratos renkamos abiejų knygų 
spausdinimo išlaidoms apmo- i 
keti. Per metus padaryta 14 na- j 
rių susirinkimų ir 9 valdybos ' 
posėdžiai. Kiekvienam susirinki
mui buvo kviečiami paskaitinini-
kai. Išsiųsta 1600 laiškų, 10 
užuojautų. 

Revizijos komisijos pirm. Al
bina Dumbrienė perskaitė aktą, 
kuris buvo ilgas ir kruopščiai 
paruoštas. Draugijos pinigai lai
komi Midland Savings and Loan 
Ass. bankelyje. Išreiškė padėką 
A. Rūgytei už daugybę atliktų 
darbų. 

Prez. pirm. T. Blinstrubas 
trumpai supažindino visus su 
dienos prelegentu kun. Vyt. 
Bagdanavičium, kurio moksliniai 
darbai yra labai gausūs ir 
svarbūs. 

Savo paskaitoje jis apibūdino 
leidžiamos knygos apie šv. Ka
zimierą turinį, svarbesnius 
straipsnius ir jų autorius, šio į 
leidinio vaidmuo yra svarbus 
užpildyti spragą, kas liečia šv. 
Kazimierą. Šv. Kazimieras yra 
tarsi ratas, kuris visų problemų 
sprendimus iš naujo suveda su 
krikščionybės genijumi. Jis ak
tualus ir šios dienos mūsų tau
tos gyvenimo sutemose. 

Po paskaitos buvo trumpa 
meninė dalis — deklamacijos, 
skirtos šv. Kazimiero garbei iš 
naujos antologijos. Deklamavo 
A. P. Bagdonas, Aleksandra 
Gražytė ir Zita Dubauskaitė. 

A. Rūgytė visus pakvietė pa
sivaišinti gausiai paruoštais 
užkandžiais ir dar pasižmonėti. 
Visų buvo pasidžiaugta svarbiu 
Liet. Isorijos draugijos įnašu į 
mūsų išeivijos kultūrinį gyve
nimą. 

Po vaisių vyko A. Rūgytės su
organizuoti laimėjimai, kurių 
-varhi.Tusia at*-akrija buvo 16 

"Draugo" literatūros pre
mijos įteikimo iškilmės ir kon
certas bus gegužės 20 d., sekma
dienį, 12:30 vai. viršutinėje Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Pre
mija bus įteikta Santa Moni-
coke gyvenančiai rašytojai Alei 
Rūtai. Koncertą atliks Metropo
litan operos solistė Maralin 
Niska, sol Algis Grigas, smuiki
ninkas William Mullen, akom
panuos muz. Alvydas Vasaitis. 
Bilietus reikia įsigyti iš anksto. 
Iškilmėse bus galima įsigyti 
Alės Rūtos knygą "Pirmieji 
Svetur" ir gauti jos autografą. 
Po iškilmių bus vaišės. 

— Rekolekcijas kunigams lie
tuvių kalba praves prel. dr. Vy
tautas Balčiūnas birželio 4-8 die
nomis, "'ekolekcijos bus Putna-
mo Nekalto Prasidėjimo seselių 
rekolekcijų namuose. Visi ku
nigai maloniai kviečiami daly
vauti. Prašomi susirinkti vaka
rienei 6 vai. pirmadienį. Pirma 
konferencija 7 vai. Rekolekcijos 
baigsis 12 vai. penktadienį, bir
želio 8 d. Prašome iš anksto už
siregistruoti pas kun. V. Cu-
kurą, R. D. 2, Putnam, Conn. 
06260, tel. 203-928-9830. Reko
lekcijų kaina su nakvyne ir 
maistu 135 dol. 

— LB politinių studijų konfe
rencija New Yorke užsibaigs iš
kilmingu banketu gegužės 12 d. 
7 vai. vak. Kultūros Židinyje, 
kurio metu bus pagerbtas Lie
tuvių informacijos centro steigė
jas kun. Kazimieras Pugevičius. 
Paskaitą apie jo darbus skaitys 
Baltųjų Rūmų štabo pareigūnas 
Linas Kojelis. Meninę progra 
mą atliks sol. Nerija Linkevi-
čiūtė-Kasparienė. Informacijų 
apie banketą teikia konferenci
jos globėjas A, Vakselis telef. 
212-846-3246. Konferencijos po
sėdžiai tą dieną vyks Židinyje, 
o dieną prieš tai — Estų na
muose, 243 E. 34th St. Norin
tiems apsistoti viešbuty siūlo 
mas Sheraton Centre, prie 52 
St , ir Seventh Ave., tel. 600-
3253535. Smulkesnių žinių 
kreiptis į Alg. Gečį, tel. 215-
677-1684 arba G. Damušytę, tel. 
212-441-2179. 

Kr. Donelaičio mokyklo-. mokinė, Lina Sliažaitfc, 8 kl dėkoja poetui B. Braz
džioniui balandžio 28 d N'uorr J Tamulaj^o 

m u š t •i ai!: r nkų orierinahų pa
veikslų. R Ja itnkn.tėsir D. 
K'i .Ii---./* r>nveikslu." '.p-iTr.<>;n 

Al. KazLckienė iš New Yorko, V. 
Krikštolaitytės pav. — Gintė Da-
mušytė, B. Morkūnienės pav. 
— dr. G. Balukas, J. Mačėno — 
Albina Dumbrienė. Kiti paveiks
lai teko Liūtui Griniui, M. Am-
brozaitienei, dr. O. Mironaitei, 
J. Polikaičiui, dr. P. Kisiehui, Jo
nui Litvinui ir t. t. Iš viso fantų 
buvo 67, laimingųjų skaičiuje 
buvo laimėtojai iš visų JAV-bių. 

Pabaigai fotografas Zigmas 
Degutis padarė visų dalyvių 
nuotrauką. A. P. B. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2648 W. 63rd Street 
Chkmgo, IL 60629 

Tet — 776-5162 
Kasdien 9̂ —6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakaraia 
pagal susitarimą 

t — 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 S. Kedzie Avemn 

Chicago, IL 60629 
TsL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak 
Seitad. 9 v. r. iki l vai. d 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorie Blvd., Suite S64 
Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofs. 325-S157 
TeL Rez. 825-6582 

Valandos pagal susitarimą 

i ( 


