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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Tik po penkerių metų buvo 
leista kitam kunigui oficialiai 
da rbuo t i s K u s t a n a j a u s 
tikinčiųjų tarpe. Panašiai 
tikintiesiems buvo „leista" 
įsigyti maldos namus ir turėti 
savo k u n i g ą Brunzėje , 
Almatoje, Aktiubinske ir kitur. 
Vokiečiams ėmus reikalauti, 
teisė turėti bažnyčią su kuni
gu buvo suteikta Karagandos 
ir Tadžikijos vokiečių tauty
bės tikintiesiems. Karagan
doje pradėjo darbuotis kun. A. 
Dumbliauskas. Tadžikijoje 
(Dušambė) Kurgan-Tiubė, 
Vachse įsikūrė trys parapijos, 
kurias ėmė aptarnauti kun. J. 
Svidnickis. Kurgan-Tiubė 1982 
m. buvo pastatyti maldos 
namai, kur pradėjo darbuotis 
kun. J. Bieleckis. 1980 m. 
Celinograde tikinčiuosius 
pradėjo aptarnauti kun. B. 
B a b r a u s k a s . Šiuo metu 
Kazachstane darbuojasi 10 
kunigų — Karagandoje trys, 
kitur po vieną; Almatoje, 
Aktiubinske, Celinograde, 
Džambule , K u s t a n a j u j , 
Krasnoarmejske, Prokopevs-
ke; Kirgizijoj — du. Kai ku
riems iš jų prisieina aptarnau
ti t i k i n č i u o s i u s ne t ik 
gyvenamoje vietoje, bet ir 
visoje srityje. Šiemet vokiečių 
katalikai neteko penkių kuni
gų: mirė Pavlodaro klebonas, 
Karagandoje dirbės vyskupas 
Aleksandras ir Frunzės klebo
nas kun. Keleris. Tadžikijoj iš 
Kurgan-Tiubė dėl netinkamo 
sveikatai klimato pasitraukė 
kun. J. Bielicki8, o iš Dušam-
bės išvykęs kun. P. Krikščiu
kaitis. Taigi, šiuo metu visa 
T a d ž i k i j a ( v e i k ė t r y s 

bendruomenės) pasiliko be 
kunigų, ir visa Pavlosoro sritis 
( v e i k ė t a i p p a t t r y s 
bendruomenės) pasiliko be 
kunigų. Kažkiek tikinčiųjų yra 
Taškente ir šalia jo (Uzbeki
joje), bet čia jie nėra 
susiorganizavę į parapiją ir 
kunigo neturi. Nemažai vokie
čių katalikų yra pasilikę Rusi
jos respublikos platybėse: 
P roch lodno je , S a r a t o v o , 
Volgograde, Celiabinsko, 
Omsko, Tomsko, Novosibirs
ko srityse ir Altajaus krašte. 
Tuo tarpu kunigas yra tik 
Novosibirske (nuo 1982 m.); 
Saratovo srityje, Tomske ir 
Altajaus krašte — Volčchoje 
tikinčiųjų bendruomenės yra 
s u s i o r g a n i z a v u s i o s — 
dvidešimtukai užregistruoti 
taigi turi teisę turėti maldos 
namus ir kunigą. Ypatingai 
daug vokiečių yra Omsko 
srityje (LTE žiniomis apie 
120,000 gyventojų), kurių 
nemaža dalis yra katalikai. 

Tikintieji, kurie neturi kuni
go, dažniausiai renkasi į 
maldos namus, o jei ir jų nėra 
— į butus bendrai sekmadie
nio maldai, šventėmis, gavė
nios, birželio ar gegužės 
pamaldoms. Šiuo metu oficia
liai kunigų laukia šios vieto
vės: Marksas (Saratovo sri
tis), Prochlodezas (Šiaurės 
Kaukaze), Petropavlovsko 
srit is , Pavlodaro srit is, 
Tomskas. Volšicka (Altajaus 
krašte), Dušambė ir Kurgan-
Tiubė. Yra pakankamai kandi
datų, norinčių būti kunigais iš 
pačių vokiečių tarpo, tačiau iki 
šiol jų tik keletas mokosi 
Rygos Kunigų seminarijoje. 

(Bus daugiau) 

Prezidentas Reagan 
išvyko į Europą 

Nikaragvos sukilėlių vadas Eden Pastora ant 
neštuvų po spaudos konferencijos Nikaragvos-
Kostarikos pasienyje. Konferencijoje dalyvavo 15 
žurnalistų. Pastorai pradėjus kalbėti, sprogo 

bomba, kuri užmušė 5 asmenis. Spėjama, kad 
partizanų organizacijon Nikaragvos sandinistai 
buvo infiltravę savo šalininką, kuris ir padėjo 
bombą sukilėlių štabe. 

Artėja Europos 
parlamento rinkimai 

KATALIKAI PASAULYJE 
Pasauliečių misija 

Pasauliečių misija Bažny
čioje ir pasaulyje, — tai tema, 
kurią popiežius Jonas Paulius 
II p a r i n k o b ū s i m a m 
Vyskupų sinodui, įvyksian
čiam už dviejų metų. Parink
tąją temą pranešė pa ts 
Šventasis Tėvas, šeštadienį 
audiencijoje pr i imdamas 
Vyskupų sinodo generalinės 
tarybos narius. Pasauliečių 
misija yra esminės svarbos 
Bažnyčios gyvenime, pažymė
jo popiežius, nes ji yra visos 
Dievo tautos išganymo misi
jos neatskiriama dalis. Ypač 
šiuolaikiniam pasauliui ir jo 
kultūrai reikia pasauliečių 
patyrusio, dosnaus, ryžtingo ir 
krikščioniško įnašo. Pasaulie
čiam atitenka uždavinys plės
ti ir stiprinti būtiną santarvę 
tarp mokslo ir išminties, tarp 
technikos ir etikos, tarp isto
rijos ir tikėjimo, tokiu būdu 
palaipsniškai įgyvendinant 
Dievo planą, kurie sudaro 
pagrindą žmonijos gerovės 
kūrimui. 

Seminari jos lektor ius 
clomoje teologijos mokslus 

baigęs buvęs Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos auklėtinis 
kun. Alfonsas Savickas, dabar 
dirbantis Australijos lietuvių 
sielovadoje, yra pirmasis lietu
vis kunigas, pakviestas lekto
rium į Australijos kunigų 
seminariją. Jis čia dėstys 
moralinę teologiją. Kunigas 
Savickas turi progos semina
rijos auklėtiniam papasakoti 
ir apie Lietuvą, jos persekioja

mą Bažnyčią, apie Lietuvos 
tikinčiųjų vedamą kovą už 
religinę laisvę. Yra svarbu, 
pažymėjo kunigas Savickas, 
kad būsimoji Australijos kuni
gų karta gerai susipažintų su 
įvykiais Lietuvoje. Tuo būdu 
ateityje iš jaunųjų Australijos 
kunigų galėsime susilaukti 
solidarumo ir paramos Lietu
vos Bažnyčiai. 

J a u n i m a s pas popiežių 
Trys tūkstančiai jaunimo, 

priklausančio italų katalikų 
sąjūdžiui „Comunione e Li-
berazione", — Išsilaisvinimas 
per bendravimą, — aplankė 
popiežių Joną Paulių II 
Castelgandolfe ir čia su 
Šventuoju Tėvu pabendravo 
daugiau negu valandą laiko. 
Tarp popiežiaus ir jaunimo 
užsimezgė draugiškas pokal
bis su giesmėmis ir dainomis. 
Jaunieji padėkojo popiežiui už 
sėkmingą apaštalinę misiją 
Tolimuosiuose Rytuose, išreiš
kė solidarumą ryšium su gegu
žės tryliktosios — žiauraus 
atentato prieš popiežiaus 
asmenį sukaktimi. Jonas 
P a u l i u s I I d ė k o d a m a s 
pažymėjo, kad tą dieną jis 
jautėsi lyg antrą kartą gavęs 
gyvybę, priminė jaunimui, jog 
krikščionys yra pašaukt i 
dabartinėje pliuralistinėje 
visuomenėje konkrečiai ir 
nepaliaujamai — žodžiais, 
darbais ir visu savo gyveni
mu, liudyti žmonėm Kristaus 
skelbiamą išganymo Evange
liją, šį uždavinį atliekant 
bendravimo su Bažnyčia 
dvasioje. 

S t r a s b o u r g a s . — Europos 
parlamentas turėjo baigti sesi
ją gegužės 25 d., tačiau teks 
sukviesti nepaprastą sesiją po 
naujojo parlamento rinkimų, 
kurie bus birželio 14-17 d.d. 
Reikės patvirtinti papildomą 
biudžetą, iš kurio Britanijai 
bus sugrąžinti pinigai, ku
riuos premjerė Thatcher išsi
kovojo paskutiniame Europos 
Rinkos vadų suvažiavime. 
Naujasis parlamentas susi
rinks liepos 23. d. 

Ligšiol Europos parlamen
tas nieko žymaus neatliko, 
nors planų ir pasiūlymų buvo 
daug. Į naująjį parlamentą 
kandidatuoja du trečdaliai 
buvusių atstovų. Parlamentas 
išsikovojo daugiau galių 
finansiniuose klausimuose. 
J a m tenka tvirtinti Rinkos 
b i u d ž e t u s . P a r l a m e n t a s , 
grasindamas nepatvirtinti 
lėšų ar vilkindamas patvir
tinimą, išsiderėjo daugiau 
teisių. Rinkos teismas pripa
žino parlamentui teisę patarti 
Rinkos ministerių tarybai. 
Taryba negali tvirtinti jokių 
naujų žingsnių, negali skelbti 
direktyvų, kol ji negavo 
parlamento nuomonės. 

Daug laiko parlamentas 
sagaišo nagrinėdamas klausi
mus, kurie neįeina į jo 
kompetenciją. Daug parlamen
to atstovų sugebėjo pakelti 
reputacijas savo šalyse per 
veiklą Europos parlamente. 
Cia pagarsėjo olandas socia
listas Piet Dankert, danas 
liberalas Haagerup, vokietis 
socialistas Horst Seefeld, kuris 
p i r m i n i n k a v o R i n k o s 
transporto komitetui. Gerai 
pasirodė italas komunistas 
Spinelli, 76 metų. Daug kas 
nusivylė Prancūzijos buvusia 
sveikatos ministere Simone 
Veil, kuri buvo Europos 
parlamento pirmininkė. J i 
buvusi silpna pirmininkė, nors 
gerai reprezentavo parla
mentą savo kelionėse po 
pasaulio sostines. 

Artėja parlamento rinkimai 
labai šaltai sutinkami Britani
joje. Valdžios reikalavimai 
sugrąžin t i britų mokėtus 
Rinkai įnašus supykino kitas 
Rinkos šalis, ypač Prancūziją. 
Britanijoje niekas nereikalau
ja, kad vyriausybė pasitrauk
tų iš Europos Rinkos, tačiau 
mažai kas gėrisi dalyvavimu 
Kinkoje. Palankiausia Rinkai 

partija yra liberalų-social-
demokratų sąjunga. Sakoma, 
kad anglai žiūri e Rinką, kaip į 
orą. Jie nemėgsta jo, tačiau 
žino, kad klimato nepakeisi. 
Opinijos tyrinėtojai prana
šauja, kad Europos parlamen
to rinkimuose Britanijoje daly
vaus 27 nuoš. balsuotojų. 
Paskutinį kartą 1979 m. rinki
muose dalyvavo 32 nuoš. 
britų. Nuošimtis Šiaurinėje 
Airijoje buvo didesnis, — 55 
nuoš. 

Europos Rinka remiasi ant 
Prancūzijos-Vakarų Vokie
tijos ašies. Paskutiniame 
prezidento Mitterrando ir 
kanclerio Kohl susitikime 
buvo ieškoma būdų tą bendra
darbiavimą sustiprinti. Susi
tarta bendromis jėgomis staty
ti 427 helikopterius, kaip 
bendrą ginklą prieš tankus. 
Abi valstybės ieško būdų 
Rinką sustiprinti. 

Samaranch kaltina 
„ekstremistus" 

Maskva. — Tarptautinio 
Olimpinio komiteto pirminin
kas, Ispanijos buvęs ambasa
dorius Maskvoje Juan Anto-
nio Samaranch grįžo iš 
Maskvos į Madridą. Jis pripa
žino, kad nepasisekė įtikinti 
Sovietų Sąjungos, kad ji daly
vautų Los Angeles žaidynėse. 

Samaranch tikėjosi, kad jį 
priims Černenka, tačiau 
aukščiausias pareigūnas, su 
kuriuo jam teko kalbėtis, buvo 
vienas iš daugybės sovietų 
vicepremjerų Nikolaj Talyzin, 
kuris mandagiai atmetė visus 
ispano argumentus, pažadus, 
garantijas ir pareiškė, kad 
sp rend imas n e d a l y v a u t i 
padarytas ir jo bus laikomasi. 

Samaranch. kalbėdamasis 
su Ispanijos žurnalistais iš 
ispanų žinių agentūros EFE, 
p a s a k ė : . K a l i f o r n i j o s 
ekstremistai padarė olimpi
niam judėjimui labai didelę 
žalą, o taip pat ir tai valsty
bei, kuri organizavo Olimpi
nes žaidynes Jų intencija 
buvo ir jiems pasisekė 
užtikrinti, kac nedalyvaus kai 
kurios svarbiausios sportinio 
pasaulio šalys Vargu ar verta 
juos sveikinti, kad jie savo 
tikslą pasiekė". — pasakė 
Tarptautinio Olimpinio komi
teto pirmininkas. 

Nato ministerių 
pareiškimas 

Washingtonas . — NATO 
užsienio reikalų ministeriai 
baigė savo 35-tąjį suvažia
vimą. Paskelbtame pareiški
me sakoma, kad Vakarų poli
tika turi būti grindžiama 
pakankamomis karinėmis 
jėgomis ir politiniu solidaru
mu. Iš tos bazės reikia siekti 
pastovesnių santykių tarp 
Rytų ir Vakarų per dialogą ir 
kooperavimą. Kelios NATO 
valstybės, jų tarpe Vakarų 
Vokiet i ja , r e k o m e n d a v o 
pabrėžti komunikate dialogo ir 
detantė8 svarbą. 

Sekretorius Shultz pasakė, 
jog sovietai nutarė atšaldyti 
santykius, nutarė išbandyti 
Vakarų vieningumą. Prezi
dentas Reaganas, priimda
mas mini8terius Baltuosiuose 
Rūmuose, pareiškė, jog nėra 
svarbesnio uždavinio, kaip 
išvystyti geresnius santykius 
su Sovietų Sąjunga. Jis pabrė
žė, kad Amerika pasirengusi 
derėtis be jokių iš anksto 
nustatytų sąlygų. Pareiškė 
viltį, kad sovietai greit sugrįš 
prie derybų stalo. 

NATO pareiškime sakoma, 
kad sąjungininkai tes planuo
tą raketų išdėstymo progra
mą, kol bus pasiektas tikslas, 
— išdėstytos 572 Amerikos 
vidutinių nuotolių raketos. 
K a r t u b u s s i e k i a m a 
konstruktyvaus dialogo su 
Varšuvos pakto šalimis. 

Irakas grasina 
Bagdadas . — Irako val

dančios partijos laikraštis 
paskelbė, kad Irako jėgos su 
žeme sulygins Irano naftos 
uostą Khargo saloje, jei Iranas 
p radės nau ją ofenzyvą 
sausumoje ir toliau atmes karo 
paliaubų siūlymus. 

Irako aviacija puolė Irane 
Tabrizo naftos refineriją ir 
kelis naftos šaltinius prie 
Khurrambado. Vienas Irako 
lėktuvas nebegrįžo į bazę. 

Turkijos premjeras, viešėjęs 
Irake tris dienas, grįžo namo. 
Jis pasirašė prekybos sutartį-
Turkija eksportuos į Iraką 
prekių už 900 mil. dol. ir gaus 
iš Irako keturis milijonus 
s t a t i n i ų n a f t o s . I r ako 
vyriausybė pažadėjusi nepulti 
tanklaivių su Turkijos vėlia
va, nors jie pasirodytų 
šiaurinėje Persų įlankos daly
je. 

VVashingtonas. — Prezi
dentas Reaganas su žmona 
išvyko penktadienį į Europą, 
kur jis bus iki birželio 10 d. 
Šiandien prezidentas gaus 
Airijos universitete Galway 
garbės daktaro laipsnį, o 
sekmadienį aplankys savo 
prosenelio miestelį Ballypo-
reen, kur dalyvaus Mišiose, 
aplankys savo vardu pava
dintą kavinę ir pasakys kalbą 
miestelio aikštėje. Grįžęs į 
Dubliną, prezidentas su Airi
jos prezidentu dr. Patrick 
Hillery dalyvaus draugystės 
medžio pasodinimo ceremo
nijose. Vakare bus Airijos 
premjero Garrett FitzGerald 
rengiamas banketas. 

Pirmadienį jis su Airijos 
premjeru aptars politinius, 
ekonominius klausimus ir 
p a s a k y s ka lbą Ai r i jos 
parlamente. Po to Reaganas 
skris į Londoną, kur bus 
priimtas Kensingtono rūmuo
se. Antradienį, birželio 5 d., 
JAV prezidentas aplankys 
Britanijos premjerę Margaret 
Thatcher jos rezidencijoje, 10 
Downing St., ir ten turės 
pietus. Trečiadienį Reaganas 
su žmona išvyks į Prancūziją, 
kur įvyks sąjungininkų inva
zijos II Pasaulinio karo metu 
40 metų sukakties minėjimas. 
Išsikėlimo vietoje Omaha 
paplūdimyje Reaganas kartu 
su Prancūzijos prezidentu 
Mitterrandu dalyvaus ceremo
nijose, pasakys kalbą Pointe 
du Hoc susirinkusiems tos 
invazijos dalyviams-vetera-
nams. Abu prezidentai vėliau 
prisijungs prie ceremonijų 
Utah paplūdimyje. Čia daly
vaus Britanijos karalienė, 
Norvegijos karalius, aukšti 
Belgijos, Kanados, Olandijos 
vadai. Po ceremonijų Reaga-
nai grįš atgal į Londoną. Čia 
nuo birželio 7 iki šeštadienio, 
birželio 9 d., vyks ekonominė 
pramonės valstybių vadų 
konferencija. Dalyvaus: Brita
nijos, Kanados, Prancūzijos, 
Vakarų Vokietijos, Italijos, 
Japonijos ir JAV vadai. I 
Washingtoną prezidentas grįš 
sekmadienį, birželio 10 d. 

Ši kelionė ir komunikacijos 
priemonių plačiai keliami įvy
kiai, stebėtojai pripažįsta, bus 
prezidentui Reaganui labai 
naudingi rinkimų kampanijo
je. Kelionė svarbi ir tarptauti
niams politiniams santy
kiams pagerinti. 

Airijoje įvairios liberalų 
jėgos rengiasi išreikšti svečiui 
savo nepritarimą jo politikai 
Centrinėje Amerikoje. Daug 
airių kunigų, vienuolių yra 
misijonieriavę Nikaragvoje, 
Salvadore. Jie mano, kad 
Amerika nesupranta Centro 
Amerikos problemų ir ieško 
klaidingų kelių joms išspręsti. 
Galway vyskupas Eamonn 
Casey žadėjo boikotuoti 
Reagano priėmimo ceremo
nijas. Vyskupas yra dirbęs 
Salvadore ir matęs, kaip buvo 
nušautas 1980 m. Salvadoro 
arkivyskupas Oscar Arnulfo 
Romero. Vyskupas Casey yra 
senas Amerikos politikos kriti
kas. 

Mažai parduoda, 
o daug perka 

Wa8hingtonas . — Preky 
bos departamentas paskelbė, 
jog balandžio mėn. Amerikos 
prekyba su užsieniais davė 
12.2 bil. dol. deficitą. Importai 
per mėnesį siekė 29.7 bil. dol., 
o Amerikos prekių ekspor
tuota už 17.5 bil. dol. Panaši 
statistika buvo ir sausio, vasa
rio, kovo mėn. Jei taip bus 
toliau, prekybos deficitas per 
šiuos metus sieks 126 bil. dol. 
Pernai deficitas irgi buvo 
rekordinis, siekė 69.4 bil. dol. 

Ši žinia ir įvykiai Persų 
įlankoje sukėlė nerimą New 
Yorko akcijų biržoje, kainos 
nukrito, paskui vėl ėmė kilti. 
Stebėtojai mano. kad dolerio 
tvirtumas užsieniuose parem
tas aukštomis palūkanomis 
n a m i e . Užsienio rinkose 
A m e r i k o s g a m i n i a i per 
brangūs, todėl smunka jų 
eksportas. Dėl to kaltas 
nesubalansuojamas federa
linės valdžios biudžetas. 

Pramonės ekspertai nustatė, 
jog kiekvieną kartą, kai 
Amerika daugiau perka, o 
m a ž i a u parduoda, didėja 
bedarbių skaičius. Kiekvie
nam užsienio prekybos defi
cito bilijonui tenka 25,000 
bedarbių. 

Sukilėlis Pastora 
lengvai sužeistas 

San Jose . — Nikaragvos 
sukilėlių vadas Pastora buvo 
sužeistas atentate ant Nika-
ragvos-Kostarikos sienos. 
Bombos sprogimas penkis 
užmušė ir 27 sužeidė. Pastorai 
sulaužyti keli šonkauliai, 
žandikaulis ir apdegintas 
veidas. Jis tačiau nėra sunkiai 
sužeistas, kaip pranešė pirmie
ji r a p o r t a i . K o s t a r i k o s 
vyriausybė ligoninėje prie 
Pastoros palatos pas ta tė 
sargybą, paskelbė, kad bus 
pagalvota, ką daryti su Pasto
ra, kai jis pasveiks. Kostarika 
yra neutrali valstybė ir ji 
nenori, kad iš jos teritorijos 
būtų veikiama prieš kaimy
nines valstybes. 

Tarp žuvusių yra amerikie
tė žurnalistė, Linda Frazier, 
rašanti į Kostarikos anglų 
kalba leidžiamą „Tico Times". 
2uvo ir Nikaragvos sukilėlių 
veikėja „Comendante Rosita" 
bei keli kiti sukilėlių štabo 
nariai. Sprogimo suardytoje 
s p a u d o s konferenci joje 
dalyvavo 15 žurnalistų. 

Nikaragvos revoliucijos 
kovose Pastora, vadinamas 
„Comendante Zero'\ pasižy
mėjo. Jis 48 metų amžiaus. Po 
revoliucijos jam buvo duota 
vidaus reikalų viceministerio, 
vėliau gynybos viceministerio 
vieta. Jis susipyko su Nika
ragvos revoliucijos vadais, kai 
jie pasuko į komunizmą ir 
išvažiavo iš Nikaragvos 1981 
m. liepos mėn. Užsienyje jis 
pasmerkė sandinistų vadus, o 
šie paskelbė jį „išdaviku". 
Tuomet jis pradėjo organi
zuoti sandinistų pažadais 
nusivylusius vyrus į sukilėlių 
kariuomenę, kuri dabar turi 
apie 3,000 vyrų ir moterų. 

KALENDORIUS 
Birželio 2 d.: Marcelinas, 

Blandina, Ąžuolas, Auksuolė. 
Birželio 3 d.: Karolis L., 

Oliva, Taukantas. Develta. 
Birželio 4 d.: Kvirinas. 

Vincenta, Biržis, Vendrė. 
Birželio 5 d.: Bonifacas, 

Maricija, Kantautas, Daugą. 
ORAS 

Saulė teka 5:19, leidžiasi 
8:19. 

Debesuota, su pragiedru
liais, gali lyti, temperatūra 
dieną 80 1., naktį 60 1. 
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SĖKMINGA GYVENIMĄ 
KURIANT 

DALIS MINCIL' IŠ POKALBIO SU 
STULGINSKIO K P . MOKSLEIVIAIS 

«%• t 

• • 

Laisvojo pasaulio, kuriame 
mes turime gana geras gyveni
mo sąlygas, viena iš žymių 
yra lenktyniavimas. Aktyvus 
ir pažangus asmuo siekia 
atlikti ką nors geriau, negu 
kiti, savo darbo ar talento 
srityje. Tas „geriau" reiškia ne 
kažką nepaprasto, bet dažnai 
„tik truputj geriau". Svarbu 
bet kurioje srityje sugebėti 
bent šiek tiek pralenkti kitus. 

Pavaizdavimui pateikiu kiek 
juokingą, bet drauge ir rimtą 
pavyzdį. Du piliečiai išėjo į 
mišką pasivaikščioti. Jie suti
ko mešką, kuri pradėjo juos 
vytis. Jie bėgo, kiek įmany
dami. Užduso, bet spaudė iš 
paskutiniųjų jėgų. Galų gale 
vienas iš jų, jau netekęs kvapo 
ir abejodamas ar bepavyks 
pasprukti, paklausė kito: ,.Ar 
tu manai mešką pralenkti?" O 
tas kitas pilietis klausiančiam 
atsakė: „O ne, apie tai aš visai 
negalvoju, man dabar rūpi 
pralenkti tiktai tave". Tai 
buvo nelabai draugiškas 
atsakymas, abiem esant pavo
juje, bet kaip alegorija jis 
t inka mūsų gyvenamajai 
apl inkai . Mes esame ne 
miegančiam, ne tingiam 
pasauly, bet pasaulyje, kuris 
veikia lenktynių dvasioje. 

Ateitininkija jums, jaunie
siems, ateina į pagalbą nuro
dydama, kaip tam aktyviam ir 
p a ž a n g i a m gyvenimui 
pasiruošti. Štai keli ateiunin-
kijos patarimai, kuriuos yra 
verta įsisąmoninti, kad toji 
m e š k a jūsų nepagautų. 
Panagrinėkime keletą tų 
patarimų, kaip mūsų veiklos 
atramos taškus: 

C h a r a k t e r i o vertingumas 
i r asmenybės ugdymas 
Kiekvienam jaunam žmogui 

yra būtinas savarankiško 
lavinimosi svarbos suprati
mas. Ateitininkijai rūpi, kad 
jos nariai išaugtų gerais 
žmonėmis, gerais lietuviais ir 
gerais krikščionimis. Jautrios 
širdies, aktyvaus proto ir 
stiprios valios ugdymas jauną 
žmogų ruošia tapti naudingu 
visuomenės nariu, padeda jam 
įsipilietinti gyvenime. 

Mes, kaip šiuo metu paverg
tos ir persekiojamos lietuvių 
t au tos nariai pasaulyje, 
turime specialių uždavinių. 
Mums yra svarbu išsilaikyti ir 
nepasiduoti sunaikinimui bei 
pa t iems neprisidėti prie 
sunaikinimo. Todėl mūsų 
organizacijoje jaunas narys ar 
narė yra skatinami aktyviai 
dalyvauti kursuose, konkur
suose, simpoziumuose, steng
tis reikšti savo mintis dailiu 
lietuvišku žodžiu, raštu, pažin
ti savo tautos kultūrą. Mūsų 
veikloje yra organizuojamos 
specialios pratybos rašyti 
lietuvių kalba ir net bandyti 
kurti. Savoji kalba yra viena 
iš svarbiausiųjų sąlygų tautos 
išsilaikymui. 

Stengtis pažinti didžiąją 
gyvenimo tiesą, įsisąmoninti 
savo gyvenimo tikslą ir 
prasmę, paremtą teisingumo 
v y k d y m u , yra svarbus 
ateitininko krikščionio sieki
mas ir troškimas. O kaip 
vertingi yra artimo meilės dar
bai! To siekiant reikia nebijoti 
išgirsti ir gerą žodį, ir meile 
pagrįstą įspėjimą. Taip pat 
reikia būti atviriems gerų 

P a r t i z a n o D a u m a n t o k u o p o s C h i c a g o j e n a r i a i s u g l o b ė j o m i s ir v a d o v a i s . N u o t r . A . G i l v y d ž i o 

v e r t i n g ų r e l i g i n i ų m i n č i ų k n y 
g a i . 

Koks tai gražus tikslas, kad 
jaunoje asmenybėje teiktųsi ir 
gero žmogaus ir gero lietuvio 
ir gero krikšiono vertybės! 
Tokiu būdu didėtų lietuvių 
tautos dvasinis turtas. 

Antras ateitininkuos pata
rimas, kaip atramos taškas 
pasisekimui gyvenime, yra 
tinkamas pasiruošimas savo 
pas i r inkto je profesi joje , 
užsispyrusiai save mokslinant 
ir lavinant. Mokslas ir darbas 
yra svarbiausia. Ne visi gali 
būti pirmaisiais mokiniais, bet 
visi gali būti darbštūs, visi 
gali suprasti laiko vertę ir jį 
tinkamai naudoti, net, pavyz
džiui, kontroliuodami minutes, 
skiriamas televizijai. Visa 
tai garantuos pasisekimą. 
D a r b š t u m a s m o k s l e , 
sportiškumas, judrumas savo 
tėvų namuose, mokykloje, 
organizacijoje ugdys pozityvų 
asmens paslankumą. Pastara
sis gi padės pasiekti vertingų 
rezultatų, kasdien pratur
tinant savo asmenybę naujo
mis žiniomis bei laimėjimais. 

Nepaprastos svarbos yra 
gera knyga. Ji atskleidžia 
turtus, kuriuos savo patyrimu 
kiti yra suradę ir su jumis nori 
dalintis. Atidengdami geros 
knygos puslapius jūs atidarot 
duris į minties turtų pasaulį. O 
jei tai yra lietuviškoji knyga, ji 
dar ir praturtins jūsų lietu
viškąjį žodyną. 

Trečias atramos taškas yra 
išsiauklėjimas. Tai yra 
sugebėjimas mandagiai ir 
džentelmeniškai komunikuoti 
su jus supančiais žmonėmis: 
tėvais, mokytojais, draugais 
bei draugėmis ir su visa 
sutinkama visuomene. 

Mandagumo praktikavimas 
kitų atžvilgiu, nežiūrint jų 
amžiaus bei padėties visuo
menėje, yra iš tikro netiesio
ginis pagarbos laimėjimas 
sau. Mandagumo nedera ribo
ti tiktai savo artimųjų draugų 
rateliu. Nemanykite, kad visa 
išmintis yra tiktai jūsų gene 
racijoje. Tai netiesa! Daug 
išminties ir patyrimo yra už 
jūsų generacijos ribų. Tad 
verta būti atviru kiekvienai 
išmintingai minčiai bei patari
mui, iš kur jis beateitų. Daž
nai r e i k i a b ū t i l a b a i 
kritiškiems savo generacijos 

draugų neišmintingiems pata
rimams. 

Jūsų gi tarpe ypač atkreipti
nas dėmesys į mandagumą 
vyrų ir merginų bendravime. 
Merginos yra dažnai atspa
resnės blogai aplinkos įtakai. 
Jos giliau pergyvena ir su
pranta reikalą ^uaugt su Sf.vc 
tauta. Jos yra jautrios, logiš
kos ir darbščios. Be abejo ir 
vyrai, kai jie įveikia blogą ap
linkos įtaką, turi gerų pradų. 
Bet merginų atžvilgiu jie daž
nai būna storžieviai, lyg tuo 
norėdami paryškinti savo įsi
vaizduojamą vyriškumą. Tuo 
atžvilgiu vyrams verta dau
giau apsišlifuoti ir išmokti ko
legėms parodyti daugiau pa-
g a r b o s . D a i n a v o s 
stovyklavietėje nekartą buvo 
skatinama leisti merginoms 
pirmoms įeiti pro duris, pa
duoti joms paltus, prie staio 
laikytis tvarkingai ir manda
giai, pirma koleges aprūpinti 
maistu, o tik po to vyriškąją 
giminę ir save. Tokia taktika 
ugdytų asmenišką džentel
meniškumą, savarankiškumą 
ir drausminančios taktikos pa
galba būtų išsiveržiama iš 
siauros grupelės ar atskirų in
dividų pašaipos. Tie patari
mai, atrodo, yra taip paprasti, 
bet jie padėtų išengti būti 
neapšlifuotu storžieviu ar per 
skystu individu. Vyrams yra 
svarbu sparčiau tapti vyriš
kais džentelmenais. 

Ateitininkų organizacijos 
veikloje jūs susipažinsite su 
daugiau tų atramos taškų. 
Atkreipkite į juos dėmesį. Sa
vo pozityviu įsijungimu } savo 
kuopelės ir iš viso organizaci
nę veiklą daug laimėsit. Į gy
venimą išeisit pasiruošę. Ja
me jausitės vertingomis 
asmenybėmis — tvirtomis ir 
sugebančiomis daly vauti gy
venimo lenktynėse. Tuo kelsit 
lietuvių tautos įtaką pasauly
je. 

Ant Henry WadsworthIx>ng-
fellovv (lh07-1882) skulptūros 
(Hali of Fame rūmuose) yra 
įrašas: 

"The Heights by great men 
reached and kept 

Were not attained by sudden 
flight. 

But they, when their compa-
nions 

slėpt, 

Were toiling upward in the 
night". 

Tas įrašas yra skatinantis. 
Juo naudokitės. Cia laisvėje 
jūs turite puikias sąlygas 
asmeninei pažangai. Esate ap
rūpinti pastoge, rūbais, mais
tu, ko neturi daugumas jau
nuomenės pasaulyje. Jums 
yra prieinami mokslas, knyga 
ir net gera ateitininkų organi-
nazija, kuri stovyklomis, kur
sais, planinga žiemos veikla 
stengiasi sudaryti jūsų lavini
muisi geras sąlygas. Kaip yra 
vertinga būti savoje lietuviš
koje organizacijoje, kuri ska-

Nauji nariai New Yorko ateitininkų studentų draugovėje su 
e g z a m i n ų k o m i s i j o s n a r i a i s — d v a s i o s v a d u ir s e n d r a u g i ų 
p i r m i n i n k u . I eil įft k.: G a i l ė V a z b y t * D a n u t ė S e n k u t ė , 
R a m u n ė Rvjrelytt> II e i l . : J u o z a a Rygt-iLs, H e n r i k a s S a t i n s 
k a s . A l g i r d a s L c k o š e - i C i u s , J o l a n d a C e a o n y t ė . D a n u s 
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tina jus kilti į kalnus, į gy
venimo viršūnes! 

Kai rytmečio horizonte ma
tote kylančią saulę, jauskitės, 
kad jums prasideda naujų 
galimybių, naujų laimėjimų 
diena. Sustatykite šios naujos 
prašvitusios dienos darbų pla
ną. Savo darbais ir laimėji
mais padarykite tą dieną nau-
d i n g a i r š v i e s i a s a v o 
gyvenime. Tų, kurie sugebės 
taip pasitikti kiekvieną brėkš
tantį rytą, mūsų paminėta 
alegorinė meška tikrai nepa
vys. 

Dr. Adolfas Damuši. 

TIKROVĖ AR 
TIK SVAJONĖ? 

(Tęsinys) 
Tiek evangelijos, tiek apaš

talų laiškai liudija viena: 
DIEVO SŪNUS TAPO ŽMO
GUMI IR GYVENO TARP 
MŪSŲ, SIEKDAMAS PA
DĖTI ŽMONĖMS GYVENTI 
DIEVIŠKAI ŽMOGIŠKĄ IR 
ŽMOGIŠKAI DIEVIŠKĄ 
GYVENIMĄ jau čia žemėje, ir 
visą amžinybę. Dviem žo
džiais tai tariant — ŽMOGŲ 
{DIEVINTI, kaip pats Dievas 
įsižmogino. 

Sutinku, Kristus to nepa
sakė tokiais žodžiais, kaip čia 
parašiau. Bet ką kita reiškia jo 
paties pasakymai: 

„Tikite Dievą, tikėkite ir 
mane!" (Jn 14, 1) Čia Kristus 
aiškus, tikras žmogus, reika
lauja iš apaštalų tokio pat ti
kėjimo sau, kokiu jie tiki 
Dievą, visatos Kūrėją. Taigi 
stato save lygiu su Tėvu. 

Kai Pilypas jį prašo: „Vieš
patie, parodyk Tėvą, ir bus 
mums gana". Jėzus taria: 
,.Jau tiek laiko esu su jumis, ir 
tu. Pilypai, vis dar manęs 
nepažįsti! Kas yra matęs 
mane, yra matęs Tėvą! Tai 
kaip tu gali sakyti: „Parodyk 
mums Tėvą? Nejau tu netiki, 
kad aš esu Tėve ir Tėvas 
manyje?!.. Tikėkite manimi, 
kad aš esu Tėve ir Tėvas 
manyje. Tikėkite bent dėl 
pačių darbų!" (stebuklų K. J.) 
Ar šitais žodžiais Kristus, čia 
esantis ir kalbantis žmogus, 
nesulygina savęs su Dievu 
Tėvu? O ar tai ne gana aiš
kiai parodo, kad tas čia apaš
talų tarpe stovįs vyras, tikras 
žmogus, yra įdievintas, jame 
Dievas yra įsižmoginęs? 
Kokią kitą prasmę begalėtų 
šitie sakiniai turėti? 

Toje pačioje savo kalboje 
paskutinėje vakarienėje Jėzus 
pasako dar daugiau: „Tai 
dienai atėjus jūs suprasite, kd 
aš esu savo Tėve, IR JŪS MA
NYJE IR AŠ JUMYSE" (Jn. 
14, 20) Bet kai apaštalai bus 
Jėzuje Kristuje, kurs yra viena 
su Tėvu Dievu, tai ar jie ne
taps įdievinti!, o Dievas ir 
juose ar vel neįsižmogins, kaip 
įsižmogino Jėzuje Kristuje? Ar 
tai nereiškia žmonių įdie-
vinimo? Ką kitą tai galėtų 
reikšti? Tą pačią mintį Jėzus 
pavaizduoja žmonėms su
prantamesnių palyginimu. Jis 
prilygina save prie vynme
džio, o apaštalus ir visus žmo
nes prie Šakelių. (Jn 15). „Aš 
tikrasis vynmedis... Pasilikite 
manyje, tai ir aš jumyse paai 
liksiu Kaip lakelė negali 
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duoti vaisiaus pati iš savęs, 
nepasilikdama vynmedyje, 
taip ir jūs bevaisiai nepasilik
dami manyje. Aš esu vyn
medis, o jūs šakelės. Kas pasi
lieka manyje ir aš jame, tas 
duoda daug vaisių; nuo manęs 
atsiskyrę jūs negalite nieko 
nuveikti", (v. 5) Ir vėl, kokią 
kitą prasmę tas palyginimas 
gali turėti, jei ne Kristaus 
kvietimą apaštalus, žmones 
susijungti tokion glaudžion ir 
tamprion GYVYBIŠKON 
vienybėn su Dievo Sūnumi Jė
zumi Kristumi, kurs yra viena 
su Dievu Tėvu, ir taip jsidie-
vinti, kaip tas Kristus žmogus 
yra įsidievinęs, o jame Dievas 
įsižmoginęs. 

(Bus daugiau) 

S E K M I N Ė S -
A T E I T I N I N K Ų ŠVENTĖ 

Birželio 10 d. — Sekminės. 
Jau tradicija, kad visa Chica-
gos ateitininkų šeima susiren
ka kartu švęsti Sekmines — 
šv. Dvasios atsiuntimo šventę. 
Ir šįmet birželio 10 d. rinksi
mės į Ateitininkų namus 
Lemonte. 11 v.r. bus šv. Mi
šios, kurias ošiančių ąžuolų 
pavėsyje atnašaus kun. Anta
nas Saulaitis, SJ. Šių šv. Mi
šių metu ypatingu būdu pri
s i m i n s i m e S u t v i r t i n i m o 
sakramentą. 

Po šv. Mišių šventės daly-
visi turės progos pasivaišin
ti šiltais pietumis, paruoštais 
gabios šeimininkės Danutės 
Kurauskienės. Šventės daly
viai, kurie norėtų savo šeimai 
pietus užsakyti, prašomi ne
delsiant (prieš birželio 6 d.), 
paskambinti Mildai Tamulio-
nienei 246-5390 arba Marytei 
Saliklienei 737-1258. Pietus 
reikia užsakyti iš anksto, nes 
šeimininkei svarbu žinoti tiks
lų pietautojų skaičių. Pietūs 
suaugusiems — penki dole
riai asmeniui, o studentams ir 
moksleiviams — trys. Rengė
jai prašo pietus skubiai rezer
vuoti. 

Tikimės, kad Sekminės bus 
saulėtos ir šiltos. Kviečiame 
atsivežti sulankstomas kėdes, 
kurias pavėsyje pasistatę ga
lėsime sėdėti ir šnekučiuotis, 
besidžiaugdami gražia pava
sario gamta. 
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Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

0R. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV t>3rd St 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12 —4)| 

p —8 antr 12 —c\ penkt 10—12. 1—o 

Ot* 735 4477 (toz 24*0067 arba 2466581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MiXAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, III. 

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namųj 
Tel. 257-2265 

Vai pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . PC) 7-fc00O, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
C Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest c3rd Street 
\.il.indos paK.il susitarimą 

PI32 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURC.IIA 
Valandos pagal susttanrru 

Tel REliance 5-1811 

DR. MALTER J. K1RSTUK 
Lietuvis £ydyti>|as 

3925 VVest 59tn Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir o-8 vai vak 
Trei ir šešt uždarvta 

DR. IRENA K YRĄS 
D A N T Ų C Y D Y T O Į A 

2659 VV. 5 9 St. , C h i c a g o 
Te l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

Valandos pagal sus i tar imą — Pirm 
antr . trei , ketv ir šeštad 

T e l . ofiso ir buto : O L y m p i c 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 0-8 vai vak 

išskyrus tref: Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MHJK AL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Reztd. 385-4811 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave 

Valandos pa^al susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ (.YDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

I mvlia Į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai' 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"C ontact lenses" 
2bI8 VV. 7lst St. - Tel. 737-5149 

Y.il pagal susitarimą Uždaryta tre^ 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

I • HAPrl A. W. l f • 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai. pirm , antr, ketv ir penkt. 
i iki 7 v.p.p. Tik susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p ir ketv 2-5 p p. 
Sešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5549 

Of iso tel. 434-2123. namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W«t 71tt StrtMt 
Pirm . antr. ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 

http://paK.il


Susimąstymas iš tolo 

r APIE BIRŽELIO 
IVYKIUS 

-

-
« 
4 

'-I 

•w 

Jau tolimi birželio viduryje 
pirmųjų trėmimų įvykiai. Į 
juos jau pradedame žvelgti 
kaip į istorijos pralaimėjimus. 
Tų įvykių gyvieji liudininkai 
jau skaičiuoja didelius metų 
skaičius, tuose įvykiuose nu
kentėję liudininkai daugiau
sia jau yra amžinybėje. Jau
nesnieji į tai žvelgia kaip į 
praeitį, kurioj jų tėvai, seno
liai, giminės ar giminių arti
mieji kentėjo nuo necivilzuo-
tų, nekultūringų ir iškreiptos 
ideologijos suklaidintų žmo
nių. Kad tokie įvykiai gali būti 
dvidešimtame šimtmetyje, 
daugelis jaunesniųjų šiame 
krašte nesupranta ir neįsi
vaizduoja. Jiems tai tik fanta
zijos dalykas, kurį gali patvir
tinti tik nuotykių filmai. 

Iš tikrųjų tas lietuvių tautos 
tragiškas birželis, kurį mes 
kasmet su širdgėla minime, 
yra jau istorijoje. Bet iš istori
jos negalima ištrinti dėmių, 
nes jos yra istorijos dalis. To
je istorijoje veikia tautos ir 
žmogus, toje istorijoje pasiro
do žmogus su visoms savo sie
los galiomis ir gerais polin
kiais, bet kartais pasirodo 
žmogus-žvėris, kuris pats atei
tyje savo veiklos nesuprastų, 
jeigu galėtų prie jos susimąs
tyti ir ją persvarstyti blaivia 
galva. Trėmimai, kurie buvo 
vykdomi 1941 m. ir antrojoje 

.. bolševikinėje okupacijoje kul-
"fūringam žmogui nesupranta

mi, neišaiškinami ir nepatei
sinami, nors istorija juos 
užrašys kaip įvykius, kurie 
tam tikru laikotarpiu žmoni
jos istoriją nudažo nežmoniš
ka ideologija ir nežmonišku 

. elgesiu. 
Jei šiandien ir kitaip žvelg

tume į tuos tolimus praeities 
įvykius, jų neištrintume nei iš 
savo tautos istorijos, nei iš 
žmonijos nužmog in imo , 
pasirodančio istorijoje, nei iš 
savo atminties, nors jau už
mirštume ištremtųjų artimųjų 
ir giminių vardus. Tai juoda
sis birželis ne tik lietuvių tau
tai, ne tik visam Pabaltijui, 
bet ir visai žmonijai, kad po 
tiek kovų už laisvę ir kultūri
nę pažangą dar pasirodė su-
žvėrėjęs žmogus, kovojąs prieš 
žmogų ir žmoniškumą. 

Nors jau prabėgo 43 metai 
nuo geriausių Lietuvos vaikų 
didžiųjų trėmimų į Sibirą, bet 
tie įvykiai ir šiandien dauge
liui dar suspaudžia širdį, kai 
prisimena tuos sunkiuosius 
laikus ir tada nukentėjusius. 
Bet tai ne buvo vienintelis kar
tas. Daugelis buvo ištremtų, 
daugelis žuvo Sibiro lageriuo
se, sunkiose šiaurės sąlygose 
ar vargingose Irkutsko aplin
kybėse nuo sausrų, žiemos šal
čių ir vasaros karščių, nors jie 
buvo ištremti keleriais metais 
vėliau ir trumpiau ten buvo, iš
laikę didžiuosius kentėjimus ir 
vargus. Daugelis grįžo į savo 
tėvynę, bet jau pažymėti kaip 
nusikaltėliai ir buvę Sibiro 
tremtiniai, į kuriuos žiūrima 
kaip į priešus, nes jie grįžę no
rėjo atgauti savo paliktus var
ganus daiktelius ar apgriuvu
sius namus. 

Tai tikrovė, kurios išeivija 
neišgyveno. Tokios tikrovės 
patirtį nešiojasi tik tie arti
mieji, kurie šiandien gyvena 
okupuotoje tėvynėje ir saugo-
jasi antrą kartą pakliūti į tre
miamųjų sąrašus. Šiandien 
tremiami didvyriai, kenčian-
tieji dėl teisybės, dėl tikėjimo, 
dėl savo tautos laisvės ir tau
tinių įsitikinimų. Baisusis bir
želis turi priminti ir juos, nes 

jie yra beteisiai daiktai, ku
riuos valstybės ir partijos biu
rokratai naikina, kad patys 
geriau galėtų gyventi ir nau
dotis mažumos previlegijo-
mis, naudotis vergų uždirbtu 
turtu, rodydami savo žiauru
mą ir nežmoniškumą ko
munizmo vardu prieš žmogų ir 
žmoniją. 

Jei yra tolimas birželis, ku
riame prasidėjo pirmieji ne
žmoniški įvykiai — pirmieji 
trėmimai, tai dabartiniai teis
mai, dabartiniai trėmimai, 
kalėjimai ir sunkiųjų darbų 
stovyklos turi priminti, kad 
žmonija nėra laisva nuo atsa
komybės už žmogaus šven
čiausias teises į laisvę tikėti, 
mąstyti, kalbėti, laisvai savo 
valstybėje gyventi. Valstybė 
negali išnaudoti savo piliečių, 
bet turi apsaugoti juos nuo 
blogų žmonių. Žmonija negali 
toleruoti blogio pasaulyje ir 
pataikauti blogio ideologijai, 
bet turi visomis jėgomis ir vi
sais galimais būdais tarnauti 
žmogui ir žmonijai, kad ji ga
lėtų gyventi laisvėje. 

Rimties valandėlei 

EVOLIUCIJOS 
SILPNOJI DALIS 

Tautinių šokių šventės rengimo komitetas. Pir
moje eilėje iš kairės: Vytautas Jokūbaitis, Ingri
da Bublienė, Jadvyga Reginienė, dr. Antanas 

Butkus, Galina Gobienė, Ona Jokūbaitienė ir 
Andrius Mackevičius. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

VII TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
Clevelandas kviečia ir laukia 

V. ROCIŪNAS 

Apie tragiškuosius birželio 
įvykius šiandien galima mąs
tyti, į juos iš tolo žiūrint ir šal
tai svarstant. Daugeliui jau 
yra tik istorija. Bet negalima 
nei šaltai mąstyti, nei pavir
šutiniškai žvelgti į įvykius, 
vykstančius mūsų tarpe ir mū
sų aplinkoje. Bolševikai praei
tyje trėmimais naikino sau 
nepalankius vergus, kurie drį
so mąstyti ne kaip vergai, bet 
kaip laisvi žmonės. Dabar jie 
mėgina gąsdinti jau tuos, ku
rių nei savo teismais, nei lage
riais, nei kalėjimais, nei trė
mimais pasiekti negali. Tam 
gąsdinimui jie panaudoja silp
navalius savuosius, kurie pir
mosios bolševikinės okupaci
jos priešui tarnavimo baimės 
žymę nešiojasi savo sąžinėse 
o dabar nepajėgia savo praei
ties nusikaltimų atsisakyti. 

Negalima praleisti pro akis 
ir tų įvykių, kurie yra pana
šūs į pirmuosius trėmimus ir 
tragiškąjį birželį. Negalėdami 
pagąsdinti tų, kurie atidengia 
bolševizmo veidą, komunistų 
propagandos klastą, apgaulę 
ir melą, jie panaudoja silpna
valius svetimuosius falsifi
kuotais dokumentais suvilio
dami tarnauti neva žmogaus 
laisvei, o iš tikrųjų tiesioginei 
tarnybai prieš žmogaus tei
ses. Jie drįsta išeivijai primes
ti tarnybą svetimai žvalgy
bai, nors jie su ta žvalgyba 
daro suokalbius. Jie drįsta pri
mesti karo nusikaltimus, nors 
karą pradėjo Stalino ir Hitle
rio sandėris. Jie ieško nusikal
tėlių dėl karo metu įvykdytų 
žudynių, bet niekas tiek neiš-
žudė ir neišžudo nekaltų žmo
nių kaip bolševikai savo ver
gų valdose. 

Ir tai juodasis birželis turi 
priminti. Ne tik bolševikai, bet 
ir jų suokalbininkai yra atsa
kingi už žmonijos ateitį, už jos 
teisę į laisvę, teisę tikėti, mąs
tyti, kurti ir laisvai valdytis 
savoje valstybėje. Atidengi
mas komunizmo ir komuniz
mo pataikūnų veido — tai ko
vos pagrindinis tikslas laimėti 
žmogaus, tautų ir valstybių 
laisvę. Išeivija tą kovą už lais
vę turi pratęsti, prisimindama 
tragiškąjį birželį, ne tik už sa
vo tautos, bet taip pat už vi
sos žmonijos ir visų žmonių 
teises į laisvę, kad komuniz
mas ir kartu su juo einą nusi
kaltėliai nenaikintų žmonių 
laisvės ir teisių. 

Pr. Gr. 

Jau seniai, beveik prieš dve
jus metus užplanuotos lietu- . 
vių tautinių šokių šventės die
na artėja nebe mėnesiais ar 
savaitėmis, bet jau dienomis. 
Liepos 1-osios sekmadienis jau 
čia pat. Clevelandas yra pasi
ruošęs priimti visus lietuvius 
ir jų draugus kitataučius su 
nuoširdumu bei vaišingi .mu ir 
suteikti progą pasidžiaugti iš
kilia tautinio šokio demons
tracija. Modernaus koliziejaus 
arena leis daugiau kaip dviem 
tūkstančiams šokėjų parodyti 
lietuvių tautinių šokių grožį. 
Šokio ritmą lydės 55 muzikan
tų orkestras ir 250 dainininkų 
choras. 

Ar jau esame pasiruošę būti 
aktyviais šios šventės daly
viais? Jei dar nesame apsis
prendę, laikas tai padaryti ir 
veikti skubiai: užsakyti bilie
tus, rezervuotis nakvynes vieš
bučiuose ar moteliuose (jei ne
p l a n u o j a t e aps is to t i p a s 
artimuosius ar draugus), už
sisakyti bilietus į banketą ir 
t.t. RengėjaniS pranešama, 
kad organizuojamos išvykos iš 
kitų miestų autobusais ir kito
mis susisiekimo priemonėmis. 
Banketo šeimininkėms yra nu
statytas laikas pranešti tikslų 
dalyvių skaičių prieš baliaus 
pradžią iš anksto. 

Clevelando lietuviai su kitų 
miestų lietuvių talka ir para
ma tikisi, kad šventė tikrai 
bus graži mūsų tautinės kul
tūros dalies — šokio, dainos ir 
muzikos — demonstracija. Ir 
ši, jau septintoji, tautinių šo
kių šventė primins amerikie
čiams, kad mūsų išeivija nėra 
pamiršusi ir savo vieno iš pa
grindinių uždavinių — siekti 
Lietuvos laisvės ir nepriklaus-
somybės. Atvykime ir visi jun 

nes tokio renginio išlaidos, 
kaip visi žinome, yra milžiniš
kos. Rengimo komitetas lau
kia jūsų paramos. 

Kol iz ie jus yra Richfield, 
Ohio, į pietus nuo Clevelando. 
Pasiekiamas važiuojant I— 
271 ir 1—77, prie 303 kelio. 
P r a d ž i a 1984 m. liepos 1 d., 
sekmadienį, 2 vai. p.p. 

Oficialus šventės atidary
mas birželio 30 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. prie Lietuvos lais
vės paminklo, prie Dievo Mo
tinos N.P. šventovės, 18022 
Neff Rd., Clevelande. 

Susipažinimo vakaras — 
birželio 30 d., 8 vai. vak. Pub
lic Auditorium, 1220 East 6th 
Street Clevelande. Bilietai: 
suaugusiems 3 dol. ir jauni
mui po 2 dol. gaunami prie 
įėjimo. 

Šventės balius — Stouffer's 
Inn on the Square, Clevelando 
miesto centre, 24 Public Sq., 
liepos 1 d., sekmadienį 8 vai. 
vak. Pakvietimai po 27 dol. as
meniui užsisakomi pas Oną 
Jokūbaitienę, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, Ohio 441 i7, tel. 
216—481-7161 ar pas Romą 
Zorską, 4118 Silby Rd., Uni-
versity Hts., Ohio 44118, tel. 
216—371-0130. Užsakymai pri
imami iki birželio 25 dienos. 
Pakvietimų nebus galima gau
ti banketo salėje. 

Balius jaunimui — liepos 1 
d., sekmadienį, Holiday Inn 
Independence, 6001 Rockside 
Rd., Independence, Ohio. Pra
džia 8 vai. vak. Bilietai po 13 
dol. asmeniui. Užsakomi pas 
O. Jokūbaitienę arba R. Zors
ką, ten pat kur ir šventės ba
liui. 

Šventės bilietai po 5, 7, 10 ir 
14 dol. užsakomi pas Valdonę 

kimės į šio uždavinio solidarų Ziedonienę, 18706 Kildeer 
tęstinumą! 

Remkime šią šventę ne tik 
dalyvavimu Koliziejuje, baliu
je, bet ir tapdami mecenatais, 

Ave., Cleveland, Ohio 44119, 
Chicagoje Vaznelių — Gift In
ternational prekyboje ir vieti
nėse Ticketron agentūrose. 

garbės rėmėjais ir rėmėjais, Grupės, užsakančios nema

žiau kaip 25 bilietus po 10 ar 
14 dol., gauna 2 dol. nuolaidą 
nuo kiekvieno bilieto. Užsaky
mai priimami tiktai iki birže
lio 16 d. Po tos datos bilietai 
gaunami Koliziejuje, 2923 
Streetsboro, Richfield, Ohio 
44286, tel. 216—659-9100. 

Globos komisijai, kuri rūpi
nasi nakvynių, transporto ir 
viešbučių informaciją, pir
mininkauja Vytautas Jokū
baitis, 3000 Hadden Rd., Euc-
lic, Ohio 44117, tel. 216— 
481-7161. 

Suvenyrai — šiai komisijai 
vadovauja Birutė Vedegienė ir 
Rūta Degutienė, 2 Owaissa, 
Timberlake, Ohio 44094. Yra 
pagaminti ženkliukai, marški
nėliai, kepurės, sagutės, li-
pinukai. Jie jau platinami, bus 
gaunami įvairiose vietose 
šventės metu. 

Bilietai laimėjimams jau 
platinami per LB apylinkes, 
Lietuvių namus, išsiuntinėti 
pavieniams asmenims. Komi
sijai pirmininkauja Bronius 
Nainys, 18414 Landseer Rd., 
Cleveland, Ohio 44119, tel. 
216—481-8472. 

Čekius už bilietus ir pakvie
timus rašyti Lithuanian Folk 
Dance Festivals, Inc., vardu. 

Leidinio redaktorius — 
Alfonsas Nakas, 1688 Bowers 
Ave., Birmingham, MI 48008. 

Septintąją laisvojo pasau
lio lietuvių tautinių šokių 
šventę rengia JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuvių tautinių šokių insti
tutas: pirm. dr. Antanas But
kus, LTS instituto pirm. Gali
na Gobienė, JAV LB krašto 
vald. atst. Ingrida Bublienė, 
Kanados LB krašto valst. 
atstovas Juozas Krištolaitis ir 
meno vadovai: šokių — Jad
vyga Reginienė, muzikos — 
Algis Modestas ir choro — 
Bronius Kazėnas. 

Iki malonaus pasimatymo 
Clevelande. 

Artėjant VII Lietuvių tauti-

Pagal marksistini evoliuci
jos aiškinimą, žmogus yra ki
lęs iš beždžionės. Tačiau tarp 
beždžionės ir „homo sa-
piens", nors juodu turi kai ku
rių fizinių panašumų, yra vis 
tik didelis skirtumas. Tad rei
kia žūt būt surasti tarp jų tar
pininką — beždžionžmogį. O 
tai galima ieškoti tik praeity
je, nes dabartyje tokių bež
džionžmogių nė ra . Esą 
beždžionžmogiai laikui bė
gant išnykę, nes iš jų išsivys
tė „homo sapiens". Bet liku
čių beždžionžmogių ar 
negalima surasti iškasenose iš 
tų laikų, kada jie gyvenę ant 
žemės? Bandymų buvo daug, 
tačiau tikslo nepasiekta. 

1856 m. Vokietijoje Nean-
dertalio apylinkėje rasti griau
čiai, kuriuos anglų anatomas 
King 1864 m. pripažino, kad 
tai yra atskiros į žmogų pana
šios grupės atstovo, gyvenu
sio prieš 100,000 metų. Buvo 
spėjama, kad tai esanti perei
namoji stadija tarp beždžion
žmogio (pitekantropus) ir žmo
gaus. Bet tam rimtų įrodymų 
nėra. Tas spėjamasis žmogus 
pavadintas Neandertalio žmo
gumi. Jo griaučių arba dalių 
vėliau surasta Belgijoje, Pran
cūzijoje, Jugoslavijoje, Kry
me. Tai rodo, kad Neanderta
lio ž m o g a u s g y v e n t a 
nemažuose žemės plotuose. 

Prancūzi joje 1908 m. 
Chapelle-aux-Saints vietovėje 
rasta dalis Neandertalio žmo
gaus griaučių. Antropologas 
P.M. Boule juos taip sustatė, 
kad išėjo beždžionė, panaši į 
žmogų. Prof. S. Sergi, tikrin
damas tą Boule konstrukciją, 
rado, kad Boule blogai sudės
tė galvos kiaušą, nes jam trū
ko daugelio dalių. 

Javos saloje E. Dubois sura
do beždžionžmogio (pitekant
ropo) skeleto likučius. Tik po 
30 metų jis prisipažino, kad re
konstrukciją to radinio pada
ręs tik iš vienos beždžionės 
(gibbono) galvos kiaušo ir iš 

nių šokių šventei Clevelande, 
rengėjams į talką ateina visa 
eilė privačių asmenų ir or
ganizacijų. Taip pvz. Cle
velando Šv. Jurgio parapijos 
administratorius kun. J. Bace
vičius koordinuoja Pennsyl-
vanijos lietuvių atvykimą į šo
kių šventę. Jis parašė parapijų 
klebonams laišką, prašyda
mas, kad jie paragintų savo 
parapiečius ir jų draugus kuo 
gausiausiai dalyvauti organi
zuojant autobusus bei au
tomobilius. Taip pat prašyta 
klebonų paskelbti, kad rengi-

(Nukelta į 6 psl.) 

15 metrų atstume rasto žmo
gaus klubikaulio, kur buvę tik
rų žmogaus kiaušų. 

Tarp 1909 ir 1915 m. netoli 
Piltdown (Anglijoje) buvo ras
ti dviejų kiaušų fragmentai ir 
aiškiai beždžionės žandikau
lis dargi su dantimis. Rekons-
t r u k c i j ą p a d a r ę A . S . 
Woodwardl Britų, muziejaus 
direktorius, ir Charles Daw-
son. Naujas tipas su mišrio
mis žmogaus — beždžionės 
savybėmis buvo pavadintas 
„Eaontropus Dawsoni". Tik
tai 1953 m. speciali mokslinė 
komisija nustatė, kad Daw-
son surado neolito epochos 
žmogaus galvos kiaušą, žan
dikaulis buvo jauno oran
gutango, o žmogaus dantys 
buvo nupieluoti ir nudažyti, 
kad tiktų į beždžionės žandi
kaulį. Taip buvo atskleistas di
džiausias antropologinis klas
tojimas. 

Kinijoje, netoli Pekino, 
Šukutien kasyklose Davvidson 
Black rado skeleto likučius, iš 
kurių jis sustatė modelį neva 
žmogaus, pavadinto „Sinan-
trophus pekinensis". Tai ga
na primityvių savybių žmo
gus — beždžionė, kuris jau 
naudojo ugnį. Prie tos išvados 
Black priėjo dėl to, kad kasyk
lose rasta pelenų. 

Black atradimą rūpestingai 
patikrino žymūs mokslinin
kai, kaip Weidenreich, Teil-
hard de Chardin, Breul Boule 
ir kiti. Jie Blacko teigimu pa
vadino „fantastiška hipote
ze''. Giliau reikalą patyrinėjus 
paaiškėjo, kad senovėje šalia 
Šukutien būta krosnies kal
kėms degti. Greičiausia tos 
kalkės naudotos statant mon
golų sostinę Chanbalik (šian
dien Pekinas). Tos apylinkės 
gyver tojai medžiodavo bež
džiones, išpjaudavo jų ska
nias smegenis, o jų galvos 
kiaušus mesdavo drauge su 
pelenais į kasyklų duobę. O ta
čiau vardas „Sinantrophus 
pekinensis" pasiliko evoliu-
cionistų žodyne. 

Mokslininkams yra žino
mas Ernestas Haeckelis (1834-
1919), vokiečių biologas, Dar
vino evoliucijos šalininkas ir 
propagatorius, sudaręs smul
kią visų gyvūnijos grupių 
genealoginę klasifikaciją, pa
vaizdavęs ją paties sukurtais 
pavyzdžiais. Bet tuoj pasirodė, 
kad toji klasifikacija neišlai
ko mokslinės kritikos, o jo pa
vyzdžiai yra tik fantazijos pa
daras. Nepaisant to, Haeckelio 
evoliucinė doktrina Rusijoje 
yra tarsi dogma. Bet ta „dog
ma" žmogaus kilmės be tikėji
mo neišaiškina. 

J. V. 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

A N D R I U S NORIMAS 
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— Taip, ji beveik nepanaši į savo motiną 
iš nosies... 

Buvo pamiršusi apie šią seną nuotrauką, o štai, 
dabar ji taip skausmingai atsiranda kambario 
tamsybėje!.. Tarytum kokia šviesa apšviesta, ji vis 
artėja ir sunkiai gula ant merginos sielos. 

,JMano motina... Ji pusiau juodė, pusiau vol ietė! 
Tėvelis ją buvo vedęs Sydney mieste... Taip, man 
dabar aišku!.. Mamą susipažino tik atvykęs į Ameri
ką... Bet juk aš turėjau būti gimusi Australijoje! Ten 

„Juk žinojau, kad mama yra mama... O dabar « a l i r pakrikštijo... Gal... Deja, niekad nesu mačiusi 
Nejau toji Kuni- s a v o £ i m i m o metrikų. O gal tėvelis ir mano gimimo jos nebeturiu... Kas mano mama? 

gunda? Nejau ji galėjo mane pagimdyti? Kas ji? Kur m e t u s 

ji dabar?" ***** 
Prieš akis nuotrauka tėvų albume. Kartą Irma 

Žiūrinėjo senas tėvų fotografijas, o Olivija triūsė 
virtuvėje. Susidomėjo viena grupe nepažįstamų jai 
žmonių. Kresnas, praplikęs vyras. Nespalvotoje 
nuotraukoje sunku nustatyti plaukų spalvą, 

ir nuslėpė? Gal esu daug vyresnė? Juk 
jaučiuos kaip suaugusi moteris, o ne jaunuolė! Grei
čiausia taip ir yra!" 

Nustoja verkti, tačiau taip tuščia, taip liūdna 
sieloje... Kažko nepaprastai gaila, kažko baisiai 
pikta... O galvojant apie tėvą, kyla vis didesnis, vis 

W galingesnis pasipiktinimas jo pasielgimu 
vyras aiškiai ne juodaplaukis, gal net jo antakiai ir „Jis slėpė ne tik nuo manęs bet ir nuo mamos! 

Niekada nesiskundžiau sa
vo likimu ir prieš jį nemur-
mėjau. Tačiau kartą, kai 
buvau basas ir negalėjau nusi 
pirkti batų, pradėjau murmėti. 
Sunkia širdimi nuėjęs į didelę 

mošėją Kufoje ir ten pamatęs 
žmogų, kuris neturėjo kojų, aš 
dėkojau Dievui už tai, kad 
turiu abi kojas ir man trūko 
tik batų joms apauti. 

Madi 

paausiai rudos spalvos. Šalia jo sėdi labai tamsios 
odos. papurusiais, susisukusiais juodais plaukais, 
priplotos, nosies ir mažų akių senyva moteris, 
apkabinusi jauną mergaitę, gal apie šešiolikos metų 
amžiaus. J au tada Irma buvo įsižiūrėjusi į sių 
žmonių dukterį ir paklausė motinos: 

— Mama, kas tie žmonės? 
Olivija žvilgterėjo ir gūžtelėjo pečiais. 
— Tėvelis atsivežė iš Australijos... Sakė. kad tai 

jo darbdavys, kažkoks atvykėlis i8 Vokietojos... 
Pavardė, rodos, 

Ak, tiesa... Dabar ji man nebe motina... Pasirodo, net 
ir nebuvo niekad! O aš ją taip myliu... ne, argi myliu? 
Tik gal mylėjau... O dabar? Ar myliu ją dabar, visiš
kai svetimą moterį? Ak, nežinau, nežinau... Juk 
tikroji mano motina yra toji Kunigunda, toji pusjuo
dė! Dieve, nejau aš priklausau juodajai rasei? Juk aš 
ne lietuvaitė!.. Kaip baisu!.. O tėvelis? Juk jis tikrai 
yra mano tėvas! Sydney mieste juodu susipažino... 

Kažin, kaip ten buvo? Kas ji buvo? Jeigu gyve
no mieste, vadinasi, galėjo būti moksleivė, nes dar 

paištvirkauti, siekia kitos rasės moterų — negrių, 
japonių, indėnių... 

Vadinasi, mano tėvelis taip pat įkliuvo... Gal 
gailėjosi, atsiradus kūdikiui — man?.. Bet mane juk 
pasiėmė į Ameriką... o ne Kunigundą! Jur ji dabar? 
Tikriausia pasiliko Australijoj... Netikiu, kad Kuni
gunda būtų mirusi! Mano mama gyva, tik tėvelis ją 
pamiršo ir paliko aname krašte... Gali būti, kad net 
pabėgo nuo jos! Juk neišsiskyrė! O gal net nebuvo 
Kunigundos vedęs? Ak, Dieve, Dieve... Nejau aš esu 
neteisėtai gimusi? 

„Bet aš juk kalbu lietuviškai, kitos kalbos 
nemokėdama, tik anglų. Mane tėvai išauklėjo lietu
ve... Bet gimimu esu australe. Viešpatie! Nejau tikrai 
turime kentėti už tėvų kaltes, kaip Adomo ir Ievos 
vaikai? Turiu sužinoti visą teisybę! Argi galiu būti 
neteisėtai gimusi ten, Australijoje?" 

Ši baisi mintis ją baugina savo bjaurumu. 
Neranda atsakymo į savo samprotavimus ir spėlio
jimus. Jaučia, kad reikia atskleisti visą tiesą, bet net 
neprileidžia minties pasiklausti tėvų. Ne, ji net 
negali pažvelgti į jų veidus! Jie melavo! Jie visą 
gyvenimą ją apgaudinėjo! „O, ne! Tiktai tėvelis. Juk 
jis viską nuo mamos slėpė..." 

Atsikėlusi iš ryto, vis planuoja pasiklausti tėvų. 
Tiesiai, be jokių išsisukinėjimų tėvas turės jai 
atsakyti, kokiu būdu Kunigunda tapo motina, kaip 
ten viskas įvyko... 

„Bet ne! įrodymas per daug aiškus! Aš pati esu 
juodaplaukė, rudaakė, tamsiaodė, tik ne juodaodžių 
veido bruožų. Argi tai nėra įrodymas, kad mano 
motina buvo mišrios rasės? To gana! O dabar juk _ _ Westermeier" Toji juodaodė yra jo jauna... Taip, nuotraukoje ji dar šešiolikos me.ų 

į=5£_rvietos gyventoią- J "° 8 Kn vadina iSS^mtASA J S . . M ___*į«,«-* .—s- ««> ^ v* 
- O kas ta mergaitė? Ar jų duktė? nevedęs... žinau, kad jauni vyrai labai karšti... kaip 
— Taip. Tai jų vienintelė duktė. Jos vardas mano Vytautas.. 

Kunigunda. Bet ji jau nebe tokia baisi, kaip jos moti- grožiu sužavėti vyro. Gal tai buvo tiktai seksas? Taip 

bažnyčioje... Ak, tik vieno trokštu — susitikti savo 
ietį?nėra'"graŽuoiėTr"negaiėtų m a m ^ K u " i g ™ d ą : J u k j i 8U 8 a v o tfvais" teiP' * i e 

na, ar ne.' juk ir dabar yra! Taip būna. O vyrai dažnai mėgsta 
mano seneliai! Ji su tėvais gyvena dar ten. 

(Bus daugiau) 
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Vizijos scena „Fausto" operoje: Mefisto — Jonas Vaznelis 
parodo iš tolo Margaritą — Anitą Pakalniškytę toli dešinėje 
esančiam Faustui, kurio čia nematyti. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
I S V I E T I N T A R Ū T A 

Sekmadienio, gegužės 6d. 
popietę, lietuvių visuomenė 
gausiai rinkosi į Morton Eas t 
amerikiečių mokyklos rūmus 
Chicagos priemiestyje Cicero, 
kur Chicagos Lietuvių opera 
savo 28-jo da rbo sezono proga 
kartojo Gounod „Faustą" su , 
Valpurgijos nak t imis . Kai pus
valandžiu anksč iau nuvykom 
prie Morton E a s t rūmų, be
veik visos automobil iams 
pasistatyti vietos j au buvo 
užimtos ir pr ie rūmų pava
sario saulės atokaitoje būria
vosi minia lietuvių ne vien tik 
iš Chicagos bei jos apylinkių, 
bet ta ip pat atvykusių ir iš ki
tų miestų. D a r neįėjus j salę, 
jau buvo akivaizdu, kad lietu
viai prisirišę prie savo ope
ros, kad jos spektaklius gau
siai lanko ir stengiasi jos 
egzistenciją pratęst i , kad nau
ją, nors mažiau patogesnę, vie
tą jie moka suras t i . 

Salė šį kar tą pasirodė iškil
mingesnė, negu įprast inė 
Marijos aukšt. mokyklos audi
torija. Ji žymiai didesnė ir pla
tesnė už Marijos, lubas puošia 
freskos, didžiulis ba lkonas 
įplaukia iki pusės salės ir sce
na tiek savo pločiu, tiek gilu
mu daug erdvesnė. Šios salės 
nuoma už du spektakl ius ir vi
sas repeticijas tesiekė 6,300 
dol. Kai tuo tarpu už Marijos 
mokyklos sa lę būtų tekę su
mokėti apie 12,000 dol. Pra
džioje, uždangai d a r neatsi
dengus , s t e b ė d a m a s jos 
raudonam fone Lietuvių ope
ros simbolį — rūtą, kiek liūdė 
jau, kad ji i r Lietuvių opera 
liko benamiais. Tačiau, kai 
patyriau, k a d tiek vakarykšt į 
spektaklį, t iek ir šiandienį se
kė maždaug po pusantro tūks
tančio žiūrovų, tokia minia, 
kuri nebūtų tilpusi Marijos sa
lėje, liūdesys geso. 

P a g a l i a u i š ė j u s p r i e š 
' orkestrą j auna j am dirigentui 

Arūnui Kaminskui ir nuskam
bėjus įžanginei uvertiūrai, 
atsivėrė u ž d a n g a ir kartu di
džiulė scena su didingomis 
dekoracijomis. Visą lietuvišką 
„Fausto" spektaklį po 26 me
tų pertraukos šį kar tą pynė ir 
ano spektaklio veteranai , ir 
naujos, j aunesnės jėgos. Ti
kiu, niekas neginčys, kad šių 
„Fausto" spektakl ių pažiba 
buvo Jonas Vaznelis , jau 1958 
m. dviejuose spektakliuose 
dainavęs tą pačią Mefistofelio 
partiją ir per tuos 29 metus 
tiek ūgtelėjęs da inav ime ir vai
dyboje, jog š iame spektaklyje 
tiesiog užbūrė publiką. 

Bent a n t r a m e spektaklyje 
gal nemažiau plojimų susilau
kė ir 70 metų amžiaus Lietu
vių operos ve te ranas Algirdas 
Brazis, atlikęs sunkią Valenti
no partiją. Muzikos žinovai ir 
kritikai gal jau mato A. Bra
zio, kaip da in in inko , saulėlei
dį. Tačiau plačioji operos mė
gėjų masė Algirdui kelia 
ovacijas. Trečioji veteranė so
listų tarpe šį kartą buvo Aldo
na Stempužienė, 1958 m. dai
navusi Siebelio partiją, o šiais 
metais žymiai mažesnę Mar-
tos Schwerien. Kodėl tik tokia 
rolė Aldonai, tebesančiai kar
jeros aukštumoje, šį kartą bu

vo patikėta? Kaip vėliau iš 
operos vadovybės sužinojau, 
kitais metais n u m a t y t a staty 
ti tokią operą, kurioje Aldonai 
teks viena pagr indinių parti
jų. Tos operos va rdo čia ne
drįstu atskleisti. Ta i padarys 
operos vadovybė. 

Į veteranų tarpą tektų jung
ti ir juodbruvę, nuola tos besi
šypsančią soliste Margar i tą 
Momkienę, šį kar tą dainavu
sią Siebelio partiją. J i 1958 m. 
naujai sudarytam moterų cho
re kaip choristė d a i n a v o toje 
pačioje „Faus to" operoje. Lie
tuvių opera ir „Da inavos" an
samblis buvo toji platforma, 
kurioje ji iškilo į ma lonaus 
balso sopranus. P a n a š i u keliu 
kilo ir Wagnerio parti ją dai
navęs Bernardas Prapuolenis , 
savo metu nemaža i malonių 
koncertų atlikęs su sol. Nerija 
Linkevičiūte. 

Taip pat ve te ranas yra ir 
scenos direktorius Kazys Ože
lis, su Lietuvių opera dirban
t is nuo pirmojo spektaklio 
1957 m. Daugelį metų jis buvo 
režisierius, scenos vadovas ir 
atlikdavo kitas pareigas. Da
bar , turėdamas puikų padėjė
ją skautininko J o n o Paronio 
asmenyje, Kazys y ra nepa
mainomas scenos vadovas. 
Kaip sparčiai buvo keičiamos 
milžiniškos dekoracijos ir 
s cenova i zdž i a i . p a m a t ė m 
p a s t a r u o s i u o s e „ F a u s t o " 
spektakliuose. 

Dabar apie pagrindinių 
„Faus to" rolių atlikėjus. 1958 
m. pirmojo „Faus to" operos 
spektaklio buvęs Faus ta s — 
latvis Valdemars Šalna , j au 
amžinybėje. Ant ram ir tre
čiam „Fausto" spektakliuose 
Faus to partiją t a d a dainavo 
neužmirš tamas S tasys Baras . 
J a m lygaus pakai ta lo vargu 
a r kada išeivijoje sulauksime. 
Pastarųjų spektaklių Faus tas 
— Darrell Rowader, audicijos 
metu pasir inktas iš kelių 
amerikiečių tenorų, lietuviš
kai tarė neblogai, jo žodžiai 
buvo suprantami , buvo jau
natviškai judrus ir lankstus, : 
tačiau balso atžvilgiu dar toli į 
nuo spalvingojo Stasio Baro į 
tenoro. Todėl skaudu, kad 
tenorų kūrybinis amžius toks 
t rumpas. 

Tame daugiau veteranų an
samblyje j auna , grakšti Mar
garita — Ani ta Pakalniškytė , 
nors malonų, t ač iau ne per 
stiprų balsą turint i , atrodė, lyg 
būtų ne visai savo vietoje. 
Nors ir savo povyza ir vaidy
ba lenkė 1958 m. Margari tas , 
ir jos sukurta Margar i ta liko 
žiūrovų atmintyje . Manau, 
kad šiam solistų sąstate Mar
garitos partijai gal geriau bū
tų tikusi N . Linkevičiūtė-
Kasparienė, šiuo metu esanti 
savo karjeros aukštumoje. Ta
čiau tuo nenoriu nuvertinti A. 
Pakalniškytės, kurios atliktą 
Margaritą ir pa t s su malonu
mu prisimenu. 

Vienas iš pagrindinių šie
metinių „ F a u s t o " papuošalų 
buvo Valpurgijos naktys, pa
ruoštos Violetos Karosaitės. J i 
pati kartu su Birute Baro-
dicaite ir ki tais Šokėjais atliko 
pagrindinius to gražaus, bene 
25 minutes užsitęsusio baleto 
numerius. Publikos plojimai 

P A R A P I J O S V A D O V Y B E I 
P A S I K E I Č I A N T 

Los Angles kardinolas savo 
laiku gegužės 17 d. pranešė, 
kad m a n o pasitraukimo į 
pens i j ą v i s i f o r m a l u m a i 
baigti , kad nuo 1984 m. birže
lio 15 d. Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos klebonu 
yra sk i r i amas kun. dr. Algir
das Olšauskas , šios parapijos 
i lgametis as is tentas . Ligšio
linis k lebonas prel. Jonas A. 
K u č i n g i s s k i r i a m a s š ios 
parapijos klebonu emeritu 

Valpurgijos nakt ims buvo il
gi-

Dar lieka operos choras — 
bene kiekvieno Lietuvių ope
ros s ta tyto spektaklio pagrin
dinis ramst i s , jau kuris metas 
pasiekęs profesionalų lygį, vi
sada kritikų ir publikos gerai 
ver t inamas . Todėl tenka pa
garbia i paminėt i choro vado
vą — koncermeisterį Alfonsą 
Gečą, su opera dirbantį nuo 
pirmosios jos įsikūrimo die
nos, ir kitą koncertmeisterę, 
jau jaunosios kartos atstovę 
muzikę Emiliją Pakštai te-
Sakadolskienę. Choristų tarpe 
smagu buvo matyti choro pir
mūnus , dainavusius 1958 m . 
„Fauste" : Rūtą Graužinienę, 
Petrą Čelkį, Gediminą Janu-
lą, J o n ą Mockaitį, P raną Olį, 
Zenoną Paškų, Vytautą Ra
džiu, Vladą Stropų, Vincą 
Vaitkevičių. Į operos chorą 
taip pa t sugrįžo operos pir
mūnai , ilgesnį laiką Minneso-
toje gyvenę Laima ir Leonas 
Bildūšai. Daugelis minėtų ope
ros chore dainuoja be pertrau
kos nuo jos įsikūrimo dienų. 
Kai kurie valdybos nariai — 
Vytautas Radžius, Vacys 
Momkus, Jurg i s Vidžiūnas — 
šiam administraciniam dar
bui, šal ia dainavimo, yra pa
šventę daug metų. An t tų visų 
minėtų ir nepaminėtų asmenų 
pečių per 28 metus stovi Lietu
vių operos rūmai. Nors pa t i 
opera daugiausia remiasi ve
te rana is , bet kaip ir iš šio ap
ra šymo matyt i , iškilo vienas 
k i t as va rdas ir iš jaunimo tar
po. Todėl galim tikėtis, k a d 
opera dar išsilaikys iki trisde
šimtmečio šventės ir kad rū
tos saugus prieglobstis ateity-
j e b u s M o r t o n E a s t 
amerikiečių mokyklos rūmai 
Cicero priemiestyje. 

Visų žiūrovų su malonumu 
p r i s imenamas jaunas is diri
gen ta s Arūnas Kaminskas, ti
kėkime, ateityje Lietuvių ope
rą ves tokiu pat kūrybingu 
keliu, o lietuvių visuomenė 
da rbus parems. 

(Pastor Emeritus) ir palieka
mas gyvent i klebonijoje. 

Po 37-rių klebonavimo metų 
šioje parapijoje jos vairą 
perduodu buv. savo mokiniui, 
15 metų išbuvusiam mano 
pagelbininku, kun. Algirdui 
Olšauskui, kilusiam iš vysk. 
M. Valanč iaus parapijos — 
Salantų; j a u n a m ir sumaniam 
kunigui, lietuviui-patriotui. 
Gerai prisimenu, kai prel. J . 
Maciejauskui, mano pirmta-
kūnui, sunkiai sergant, buvau 
pakviestas į kuriją pasitarti 
parapijos reikalais. Tada 
buvau j aunas , vos 37 metų 
vyras ir 10 metų kunigas. Iš 
ten sugrįžau su raštu, kad esu 
s k i r i a m a s š ios parap i jos 
klebonu. Mėginau atsisakyti 
dėl anglų kalbos nemokėjimo; 
be to bijojau užgauti savo myli
mą kleboną, kuris kar tu su 
prel . M. Kruša s t engės i 
atsikviesti m a n e iš Europos. 
Prel. Krušos liudijimu, prel. 
Maciejauska8 net pravirkęs 
kurijoje. Sugrįžęs iš kurijos 
parodžiau vyskupo raštą, kurį 
senelis kunigas perskaitęs 
labai susijaudino ir nutvėręs 
mano ranką, tarė: „Labai 
d ž i a u g i u o s , kad m a n o 
d ide l i a i s va rga i s įkur ta 
parapijs nežus". Lygiai tą patį 
ir a š norėčiau pasakyti savo 
įpėdiniui: kad mano sunkiu 
d a r b u ir k a n č i a i šugdy ta 
parapija ir toliau bus galingu 
tikėjimo ir lietuvybės švyturiu 
prie Pacifiko krantų. 

1947 meta is tapęs šios 
mažos, vos krutančios parapi
jos v a d o v u , iš p re l . J . 
Maciejau8ko paveldėjau mažą 
namuką su mažyte jame įreng
ta koplyčia (2511 Third Ave., 
L.A.) i r saujelę tikinčiųjų. Tais 
pačiais metais, pardavę seną
ją vietą už 18,000 dol., įsigi
jome dabar t inę salę su šalia 
esančiu nameliu. Cia parapija 
pradėjo augti. Dabar parapija 
turi visus reikalingus pasta
tus: bažnyčią, mokyklą, salę, 
vienuolyną (dabar pensinin
kai gyvena), kleboniją, aikštę 
maš inoms statyti ir žaidi
m a m s . Dabar mūsų parapijos 
tur tas su žeme ir pastatais 
siekia 3 milijonus dolerių. 
Parapija jokių skolų neturi ir 
yra geroje finansinėje būklėie. 

T a č i a u d i d ž i a u s i a s i r 
brangiausias, turtas, kurį 
perleidžiu naujam klebonui, 
yra ne žemė ir pastatai, bet tie 
būriai lietuvių, kurie kūnu ir 
siela yra atsidavę savo bažny
čiai ir lietuvybei. J i e savo 
parapiją myli, didžiuojasi ir ją 
dosniai remia. Jie tikrai yra 
auksinės širdies žmonės. 

Parapijos rūpestis buvo 

Msgn. J. A. Kučingis 
toliau lieka, kuo daugiau 
jaunimo įjungti į parapijos 
gyvenimą. Kiekvieno lietuvio 
laidotuvės yra lyg p ly ta 
iškr intant i iš parapi jos pas ta
to. Su liūdesiu re ikia sakyt i , 
kad nėra naujos plytos tai 
skylei užtaisyti. Ypač turėtų į 
tai atkreipti dėmesį skautiško
sios ir ateitininkų šeimos, kad 
iš jų išeitų naujos jėgos, 
pajėgiančios padengt i mirt ies 
n e š a m u s n u o s t o l i u s . 
Atsiminkime, kad be lietu
viškos parapijos nebus lietu
vybės ir be lietuvybės nebus 
parapijos. Religinė ir lietu
viška bazė yra pagr ind inė 
są lyga išsilaikyti lietuvybei 
išeivijoje. Tai gera i žino ir 
mūsų tautos priešai , kurie, 
n iekindami tikėjimą, m a n o ' 
greičiau lietuvius apkrėst i 
savo ideologijos baci lomis ir 
juos surusinti . 

Kita mūsų parapi jos ir visos 
išeivijos bėda y r a s toka 
pašaukimų į kunigus . Mūsų 
parapijos vadovybės pasikei
t imu ši problema neišspren
džiama. J i tik nuke l iama 
toliau. J i ir toliau bus laba i 
bauginant i . Mūsų trijų kuni
gų amžiaus vidurkis y ra 66 
metai . Su Kris tumi gal ime 
sakyti: „Pjūtis didelė, bet 
darbininkų maža. Prašyki te 
pjūties Šeimininką, kad siųs
tų daugiau darbin inkų į savo 
vynuogyną". Tad melskimės 
ir brandinkime pa šauk imus 
savo šeimose. Geru pavyzdiu 
ir protingu žodžiu mėginkite 
ke l t i šį k l a u s i m ą s a v o 
vaikams. Kokia pa l a ima būtų 
mūsų kolonijai, jei a ts i ras tų 
bent vienas jaunuol is , kuris 
pasir inktų kunigo pašauk imą 
ir baigęs mokslus įsijungtų į 

p a s t o r a c i j o s d a r b ą S v , 
Kazimiero parapijoje. Koks tai 
būtų visų lietuvių dž iaugsmas 
ir garbė. 

B a i g d a m a s n o r ė č i a u 
p a d ė k o t i v i s i e m s s a v o 
bendradarb iams , buvusiems ir 
e s a n t i e m s , m i r u s i e m s ir 
gyviems, kurie per tuos 37 
metus kar tu dirbo ir nešė 
„darbo naš t ą ir dienos kaitrą". 
Tegul gerasis Dievas j iems 
visiems gausiai a t lygina. I r jei 
per tuos ilgus metus ką nors 
užgavau bei įžeidžiau, laba i 
a t s ip rašau . Savo įpėdiniui, 
mielam kunigui Algirdui, 
perėmusiam iš m a n ę s sunkią 
ir a t sakomingą parapi jos 
naštą , iš širdies linkiu geriau

sios sėkmės ir gausios Dievo 
palaimos j a m asmeniškai ir jo 
vadovaujamai parapijai. T a 
pačia proga prašau visų lietu
vių savo naująjį kleboną mylė
ti, jo pa s t angas ir darbą remti 
ir su juo nuoširdžiai bendra
darbiauti . Tik bendrai dirb
d a m i , g a l ė s i t e dž i aug t i s 
gausiais darbo vaisiais ir 
užtikrinsite savo parapijai 
geresnę ir pastovesnę ateitį. 
Tegul t ad visus jus la imina 
Dievas ir šv. Kazimieras, 
kurio globai yra pavestas šis 
lietuvybės ir religijos švytu
rys prie Pacifiko krantų. 

Su meile ir dėkingumu, 
Msgn. J. A. Kučingis, 

buvęs jūsų klebonas 

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 
I rask Travel and Tours 

7600 W. 63rd, Summit, 111. 
458-4585 or 585-0321 

Cruises-Air-Hotel-
Car Rentals 

Travel Insurance 
"Your Airline Ticket Agency" 

Seghetti Travel 
2451 S. Oakley 

Chicago, 111. 
927-3278 

Cruise Specialists 
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 

Pol Travel Bureau 
naujoj vietoj 

4341 Archer Ave. 254-2536 
Pilnai kompiuterizuota kelionių agen
tūra. Specialistai kelionių Europoje. 
Malonus ir nuoširdus patarnavimas 
per 16 metų. 

"Your Travel is Our Business" 
Travel Unlimited 
5411 W. 95th St. 
Oak Lawn, 111. 

636-1400, 423-4300 
Est. 1960 
Bud Cole 

Zaleski's Central Service Bureau. 
6614 S. Pulaski, Chicago, 111. 

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

Pasų ir vizų patarnavimas. 
Įsteigta 1906 m. 

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius 
j Lietuviu Enciklopedija 36 tomai $ 3 6 6 . 0 0 

Encyclopedia Lituanica 6 tomai $ 1 2 5 . 0 0 
Vinco Krėves Raštai 6 tomai $ 3 2 . 6 0 
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas $ 1 3 . 2 5 

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

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

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
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. 

ir 

Simon Travel 
nauju pavadinimu 

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Liepos 24 Rugsėjo 4 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!! 

°*Ą IR * y 

Liepos 4 

Rugpjūčio 9 

Spalio 2 

Gruodžio 19 

VIENOS SAVAITĖS r\ Liepos 10 0 Rugsėjo 10 
Spalio 2 

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 nau;u adresu: 

1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Pnešais Lietuvių namus) 

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Teiex 06-986766 TOR 

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 
Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon 

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC. 
(UCENSED BY VNESHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 
TEL — 581-6590; 581-7729 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas . Visi muitai apmokami mūsų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, t a ip pa t maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

• 
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ry to iki 6 valandos vakaro Šeštadieniais tr sekmadie- : 

niais nuo 9 valandos ry to iki 4 valandos popiet. 

MOSU S K Y R I A I : I 

I 

AHeotown, Pa. — 128 Tnghman 
Balthnore SI, Md. — 1828 Fleet Street 
BrooMyn, N. T. 11218 — 488 McDonald Arame .... 
BuffaJo 12, N. Y. — 781 FUTmore Avenue 
Chester, Pa. 18013 — 2818 W. S St. 
Chicago 22. IŪ. — 1241 No. Ashland Aveno? 
Chicago, m. €0829 — 2808 West 89th Street 
Chicago, m. 00622 — 2222 West Chicago Ave. 
Cleveland, OMo 44134 — 5889 State Road 
Detroh 12, Mkh. — 11891 Joa Campan Avenue .... 
Hamtramek, Mkh. — 11S89 Jos Campan Avenue 
Los Angeles 4, Cafif. — 158 So. Vermont Aveirae 
Ntw York S, N. Y. — 78 Second Averoe 
Ntw York S, N. Y. — S24 E. 8 St. 
Mltml Beech, Fta. 33133 — 1201 17 St. 
PhfladelpMa, Pa. 18123 — 1813 N. MarshaJl St. .., 
phoenhc Art* 85827 — 22047 Black Canyon Hwy. 
Rahway, N. J. — 47 East Milton Aveirae 
Sflver Springs, Md. — 1082 Kemefaec Ave. 
South BJvor, N. J. — 41 WhHehead Avetrae 

N. Y. 18284 — 815 Mareefha Street 

Tel 

Tel.: 

438-1884 
342-4240 
8330080 
885-0700 

302—478-2871 
488-2818 
825-2787 

312—227-4850 
(218) 845-8078 

385-8780 
388-8740 
385-8550 
874-1848 
478-7430 

388473-8220 
_ 21$-WA-Mf78 
... 812-842-8770 

381-8800 
... 301-888-4404 

257-8320 
475-8748 

• HTRKTMER, N. Y. — MeKENNAN RD. 
NAUn 3154*8-3838 
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Spaudoj pasiknisus 

S I U S KARVĘ 
I AFRIKĄ 

Visi žinome, kad skautės 
daro tik gerus darbus. Štai 
„Drauge" Skautybės kelias 
(geg. 23) rašo. kad skautės 
nori pada ry t i s taigmeną 
misionieriui kun. H. Šulcui, 
dirbančiam Afrikoje: 

„Nerijos" tunto „Ventės" 
laivo sesės pasiryžusios pirkti 
karvę... Ir didelis gyvulys, ir 
naudingas. Karvės pirkimo 
fondui kiekviena paaukojo po 
dolerį". 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 2 d. 
— 

Redaguoja di. K. k. Dagys 

Patarimai pensininkams 

PELNINGAS LAIKO 
PRALEIDIMAS 

1984 metų „Aušroje" ran
dame korespondenciją iš Pa
nevėžio, kurioj džiaugiamasi, 
kad vyresnio amžiaus ŽMC-
nės, mūsų dienų terminu, pen
sininkai, „laiką užmuša" ir ge
rus darbus darydami kitiems, 
pvz. padeda namą pataisyti, 
pagražinti ar nugriauti, ir vie
nam tokiam geradariui laik
raščio redakcija „Gromatų 
skardinėje" rašo: „Tamzta 
busi tai daridamas laimingas, 
atrasi rimastį, ne kaip tie 
iszsigiminiavusieji Lietuviai, 
kurie lig nei piktos dvasės 
nežino kur nusiblokszti, neži
no ką pradėti, klidinėja po 
tamsą ir ant galu galo nusi
mindami daboja sąžinę viso
kiomis biauribėmis ir apsvai
g i n t i . S z i u r p u l i s i m a 
pamislijant apie jų liūdną ir 
nemeilingą buv". 

-Reikia manyti, kad šie „Auš
ros" žodžiai tinka ir mūsų die
nų „senjorams", t.y. pensinin
kams. Pasitaiko šiandien ir 
tokių, kurie skundžiasi, kad 
taip nuobodu be darbo, kad 
nors sienomis laipiok. Mūsų 
giliausiu išmanymu, sienomis 
laipioti nėra ko. Neapsimoka, 
be to, sienas galima dar su
braižyti, kokį šeimos portretą 
numesti, stiklą sudaužyti. Ne
saugu. Ne, ne, bent jau gar
siai apie tai nekalbėkite. Iš
girdęs tavo neprietelius 
pamanys, kad esu lunatikas, 
pabėgęs iš psichiatrinės arba 
ne iš to medžio iškritęs. Ne, ne. 

Ką turi daryti, kur laiką 
leisti, kaip save ganyti, sulau
kus auksinių dienų saulėly
džio, duoda patarimų „Drau
go" sveikatos skyrius, miesto 
valdybos išminčiai ar net poli
cininkai. Dėl viso ko su savo 
trigrašiu ir mes norime įsi
terpti ir duoti neprašytų su
gestijų, kad mūsų tautiečiai 
būtų nukreipti nuo laipiojimų 
sienomis, kad būtų jų page
rintas „liūdnas ir nemeilingas 
būvis". 

Mūsų patarimai, kaip ir dr. 
Adomavičiaus, taip pat nemo
kami. Jų būtų nemažai, bet 
pirmai pradžiai gal bus gerai 
priminus labai praktišką, dau
gelio išmėgintą, beveik paten
tuotą išradimą, kuris leidžia 
ne taip jau blogai ir liūdnai 
praleisti nuo miego ir valgy
mo atliekamą dienos dalį. Tas 
išradimas labai rišasi su se
novės lietuvių kaimyniniais 
papročiais. Pradėti taip: iš ry
to, atlikęs kasdienes savęs pri
žiūrėjimo apeigas, išeik į gat
vę. Žinoma, kiek dailiau 
apsirengęs nekasdieniu dra
bužiu. Pirmas sustojimas — 
aplankyk graboriaus koply
čią. Tas ypač patartina ir pa
togu gyvenantiems Marąuette 
Parke. Čia Petkaus namuose 
visuomet rasi visas tris koply
čias užimtas. Paskaityk, kas, 
kada, kur bus laidojamas, su
žinok, kas yra jo giminės, 
vaikai ir t.t. Žiemą šiltoj, va
sarą vėsinamoj koplyčioj gali 
leisti visas dienas. Patogiau 
nei karčiamoj — čia juk ne
reikia nieko pirkti ir mokėti, o 
panašių į save sutiksi daug. 

Pirmiausia, etiketas reika

lauja, kad liūdnu veidu pa
reikštum užuojautą našlei, jo 
giminėms, dar kam nors. Bū
tinai rask gerą žodį apie velio
nį, pasakyk, kad jis buvo pa
vyzdingas tėvas, didelis 
visuomenės veikėjas, daug 
gerų darbų padarė. Kai našlė 
ar kas kitas paklaus, iš kur 
tamsta jį pažįsti, pasakyk, kad 
dar anais laikais kartu orga-
nizavot, sakysim, koopera
tyvą, futbolo komandą ar net 
langų ėjote kulti. Jei paklaus, 
kur, kokiam mieste ar mies
tely, tada, bus, žinoma, tau 
blogiau. Dėl visko sumurmėk, 
kad ar tai Jonišky, o gal Jur
barke. „Mano vyras niekad 
nesakė, kad jis būtų kur toliau 
iš savo parapijos koją iškėlęs, 
o jis buvo dzūkas". „Taigi, 
taigi, susimaišė miestų var
dai, senatvės pažymys", pasi
teisink ir toliau kalbėk našlei 
nemirksėdamas, užtikrintai, 
galva linksėdamas, jog tik čia, 
Chicagoj, likimas neleido daž
niau susitikti. 0 buvote geri 
draugai, katalikai, blaivi
ninkai. Gerų žodžių apie velio
nį negailėk — dalis jų ir tau 
liks. 

Laidotuvių dieną savaime 
suprantamos apeigos. Koply
čia, bažnyčia, važiavimas į 
kazimierines ar taut ines . 
Išėjus iŠ bažnyčios apsidai
ryk, kas važiuoja vienas, dvie
se ar tik tryse. Kaip galima 
tokią dieną kam atsakyti ir ne
priimti dar vieną keleivį. Turė
si malonų pasivažinėjimą, 
pasikalbėjimą apie politiką. 
Bet už vis geriausia paskutinė 
dalis: graborius šeimos vardu 
padėkos ir paprašys neatsi
sakyti į kokį nors auksinį res
toraną atsilankyti. Pavalgysi 
taip. kad tris dienas būsi so
tus. O kokie būtų pietūs, jei 
ant stalo nestovėtų dviejų ar 
trijų stiprių rūšių skystimėlis. 
Vėl naujos kalbos, pažintys. 
Jei tai nebūtų po laidotuvių, 
tai žmogus norėtum ir polkutę 
patrepsenti. 

Taigi, ar negeras ir beveik 
pelningas patarimas praleisti 
porą dienų tokioj atmosferoj. 
Ir svarbiausia, tas laiko pra
leidimas nieko nekainuoja. 
Vis tai velionio sąskaiton. 
Kad tokia nauja lietuvių tra
dicija turi pasisekimo, abejoti 
netenka. Jau sako, kad ne
viešai pradedamas organi
zuoti ir profesionalų laidotuvi
ninkų klubas ar net unija. 
Nesugalvojo tik šiai brolijai 
vardo. Nieko, paskelbs kon
kursą ir vardą turės. 

Apie tai, kaip dar galima 
laimingai praleisti absoliučiai 
laisvas valandas, dienas ar 

kada nors parašysim 
vėliau. Pradžiai ir to 

VARGŠAI VYRAI 

Šaltą ir audringą vakarą 
vienas Louisville, Ky., kepyk
los savininkas jau ruošėsi už
daryti krautuvę, nes kas gi 
tokiam ore išdrįs ką pirkti, kai 
pro duris įėjo jaunas pirkėjas 
ir paprašė tik vienos mažos 
bulkutės. 

— Ir tik dėl vienos bulkutės 
ore.' Tamsta ėjai tokiam 

vedęs? 
— Vedęs. Ar manai, kad 

motina išdrįstų tokią naktį va
ryti mane tik dėl vienos bul
kutės? 

Mes pilnai pritariam ir 
galim patvirtinti, kad užmojis 
gražus, išradingas ir nau
dingas materialia prasme. 
Siunčiant tokią stambią do
vaną, reikia parinkti gerai nu
penėtą, belgiškos veislės, pie
ningą, maždaug dviejų tonų 
žalmargę. Tik reikia gerai su
pakuoti, ragus gerai apvy
nioti, kad nesibadytų. Pla
tesnių informacijų reikia 
paklausti pašte, siuntinių sky
riuje. Geriausia siųsti oro paš
tu. Tik nereikia '.^miršti dar ir 
apdrausti, juk šiais laikais su 
siuntomis visko atsitinka. 

Balys Pavabalys 
ESU AŠ KONKRETUS, 
BET MĖGSTU ABSTRAKTUS 

— Kurią jų į Afriką? 

Ar aš tau, sese, nesakiau, 
Kad niekada nebūsiu kiau—1 
Esu šaunus ir modernus 
Ir suprantu visus menus! 

Paleidau žirgą į lankas. 
Griebiau teptuką į rankas. 
Tuojau tapytoju tapau. 
Žirgų žvengimą aš tapau. 

Pradžia yra visai gera. 
Tiktai žvengimo vis nėra. 
Susimaišiau beveik visai. 
Nejaugi žvengsiu aš patsai? 

Bet argi tau aš nesakiau, 
Kad niekada nebūsiu kiau—? 
Man žirgas virto abstraktu, 
Mieloji sese, kaip ir tu! 
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Racionalus laiko sunaudojimas. 
Iš šveicarų spaudos 

PATARNAVIMAS 
P A D Ė J O 

Grand Prairie, Texas, gy
ventojas važiavo į vieną įstai
gą, kur tikėjosi gauti darbo. 
Buvo kiek vėloka, tai jis sku
bėjo. Tuščiam kely pamatė, 
kad moteris bando pakeisti 
prakiurusią padangą ir tai jai 
sunkiai sekasi. Jis sustojo, 
pakeitė ratą, susilaukė pa
dėkos ir nuvažiavo. Įstaigoj 
prie informacijos langelio 
gavo anketą, užpildė ir laukė 
pasikalbėjimo su valdininku, 
kuris priima naujus tarnau
tojus. Kaip jis nustebo, kad 
tarnautojams samdyti valdi
ninkė buvo ta ponia, kuriai jis 
pakeitė ratą. Žinoma, jis buvo 
priimtas. 

ATSAKYMAS 
J U S T I N U I 

MARCINKEVIČIUI 

Vilniečio poeto Justino Mar
cinkevičiaus eilėraščių kny
goje „Būk ir palaimink", iš
leistoje 1980 metais, 13 psl. 
rai.dame tokią eilutę: „Basa 
žolele, kur tu bėgi?". Kur ta 
žolelė nubėgs, negalėtume 
pasakyti, bet iš kur ta eilutė į 
Justino Marcinkevičiaus kny
gą atbėgo, tai jau galime 
atsakyti. Ogi iš dar 1970 me
tais išleistos Kazio Bradūno 
knygos „Donelaičio kapas". 
Ten 77 psl. skaitome tokią 
eilutę: „Bėga žolelė basa". 

KODĖL NEDALYVAUS 
O L I M P I A D O J ? 

Kodėl sovietai nedalyvaus 
Los Angeles olimpiadoj? Sako
ma, kad sovietai pareikalavo 
pakeisti žaidynių taisykles ta 
prasme, kad kiekvienoj sporto 
šakoj dėl kiekvienos vietos 
dalyvautų ne po vieną atletą, 
bet po tris: šalia bėgiko iš abie
jų šonų bėgtų po vieną prisi-
rišusį kagėbistą, šalia plauki
ko būtų vėl du saugai, šalia 
šokikų būtų du šokantieji 
mėlynom uniformom ir t.t. 
Amerika su tuo nesutiko. Sun
kiausia problema būtų žai
džiant europiejinj futbolą, kai, 
sakysim, prieš pasaulio čem
pioną Italijos vienuolika žai
dėjų po aikštę maišytųsi tris
dešimt trys vyrai. 

TAI BENT STATYBA! 
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metus, 
žymiai 
užteks. 

Pikuolis Sausgysla 

IŠRADIMAS PO 
IŠRADIMO 

Gydytojas pasakoja savo 
draugui: 

— Pavyko išrasti puikius 
vaistus. Dabar tik reikia iš 
rasti atitinkamą ligą. 

Turiu tau staigmeną: prieš valan
dą mečiau rūkyti! 

Iš prancūzų spaudos 

PAGAL MASKVOS 
PROTOKOLĄ 

Sovietų Užsienio reikalų mi
nisterijos protokolas reika
lauja iš diplomatų Vakaruose 
elgtis padoriai, prisilaikyti kai 
kurių Rusijoje užmirštų man
dagumo taisyklių. Feodor Mo-
lochkov diplomatams išsiun
tinėjo nurodymus, kuriuose 
sakoma: 

Prie pietų stalo nespjaudyti 
kaulų į lėkštę; 

nekalbėti pilna burna 
maisto; 

negerti per daug vyno; 
neskaityti dokumentų ne

baigus valgyti; 
nesiskeryčiotis ir neplasnoti 

rankomis, kalbant su svetimų 
valstybių diplomatais; 

pižamas dėvėti tik miega
muose kambariuose. 

„Valstiečių laikraštyje" J. 
Vitkus rašo: 

— 1982 m. 
Svarbiausiam objektui pa

rinkta pati garbingiausia 
vieta. Centrinėje Jurbarko gat
vėje, tarp gėlių klombų ir ga
zonų. 

Prasidėjo organizacijos dar
bas: projektavimas, projektų 
derinimas. 

— 1983 m. 
Aikštėje pasirodė medkir

čiai. Iš koto vertė storus me
džius, kirto dekoratyvinius 
krūmus. Ne savavališkai — su 
oficialiais leidimais. 

Paskui atbildėjo ekskava
torius. Iškasė duobes, paskui 
užkasė... 

— Vėl 1983 m. 
Viskas nuo pradžios, tik ne 

anoje aikštėje, o gretimame 
skvere, už universal inės 
parduotuvės. Vėl projektų deri
nimas, kirtimas, rausimas... 

— 1984 m. 
Statyba, kuri turėjo būti už

baigta pernai, jau įpusėta. 
Vienintelė kliūtis — įrengimų 
stoka. 

Tokios tokelės, belieka pri
durti, jog tai labai sudėtinga 
šiuolaikinė statyba ir va
dinasi ji... tualetas. 

žmona vyrui: 
— Noriu su tavim rimtai 

pakalbėti. 
— Gali pradėti, aš tuoj 

grįšiu. 

IR AS POETAS 

Pasiskaitęs Nidos Knygų 
klubo kalendoriuje mūsų mo
derniųjų poetų vieną eilėraštį, 
nutariau ir aš parašyti. Ir išėjo 
šitaip: 

Dinozaurai! Dinozaurai! 
Pietų pertrauka. 
Kauline uodega 
Užkabinai Marsui už barz
dos... 

Barzdota deimantine žole 
Išėjo pasivaikščioti 
Ant smako nugaros 
Ir nuskendo... arbatoje! 

Fabriko kamine 
K v e p i a o d e k o l o n u ir 
baravykais. 
Aibabai! Aibabai! 
Viskas bus gerai. 

Poe tas Severs 
(„Europos lietuvis") 

Lietuvoje, kaip turbūt 
visame pasaulyje, kai kurie 
turtingi, aukštesnes vietas už-
imantieji... prieš mažąjį žmo
gų mėgsta dažnai ne tik nosį 
užriesti, bet ir iš viso jį pasku
tinėje vietoje laikyti. 

K. Barėnas , „Draugas" 

KAIP SUNAUDOJAMI 
PINIGAI 

Laikraščių žiniomis, Chi-
cagos arkivyskupijoje ren
kami pinigai atsilikusių šalių 
vargšams šelpti patenka ir į 
tokias rankas: Ghanos, Afri
koje, valdininkai pinigus su
naudoja instruktuodami įvai
r i u s . . r a g a n i u s " ir 
„burtininkus" imtis pelnin
gesnio darbo — ietis ir kardus 
gaminti. Kam tos ietys reika
lingos šiais moderniais karia
vimo laikais, nežinoma. 

* 

Skelbimas „Seattle Times": 
„Keičiu 339 dolerių vertės 
sužieduotuvių žiedą į šautu
vą". 
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Iš olandų spaudos 

ĮSTATYMAI 

Vieno mažo Montanos mies 
telio karčiamoj gėrė alų keli 
antelopių medžiotojai. Visi jie 
buvo raudonais apsiaustais, 
kaip to reikalauja valstijos įs
tatymai medžioklės metu. Tuo 
metu į karčiamą įėjo moteris 
telefonu paskambinti. Ja i 
krito į akis visų raudona spal
va ir paklausė, kas su jais 
pasidarė. Vienas vyras atsakė: 

— Įstatymai to reikalauja. 
— Labai geri įstatymai. 

Girti vyrai visur turėtų dėvėti 
raudonais drabužiais, — atsa
kė moteris. 

APIE MOKESČIUS 

Amerikos ambasadoj olan
das rūpinasi gauti vizą į 
Ameriką ir pradeda girti visa. 
kas amerikietiška: 

— Jūsų ir mūsų vėliavų tos 
pačios spalvos — raudona, 
balta, mėlyna. Kai mes prade
dame galvoti apie mokesčius 
valdžiai, paraudonuojam. kai 
reikia mokėti, pabalam, o su
mokėję pamėlynuojam. 

Ambasados sekretorius pri
taria: 

— Mums, amerikiečiams, po 
to viso dar ir žvaigždės pasi
rodo. 

Jonys Aluona •i 

KAS PRIE NULIO 
DĖJO NULĮ — 

SKALSUS LOBIAI 
BANKE GULI 

Taupyk, šaunus bičiuli mano, 
Dar vis su Vytim atlape. 
Šiandien tik paikas neišmano. 
Kaip turtingiausiu būt kape. 

Kada namo iš banko grįši 
Ir sieksi kumpio toks gajus, 
Į gatvę žvelk pro rakto plyšį. 
Atminęs Balfą ir vajus. 

Užmiršk Bendruomenę ir Vilką 
Dažnai maldaujančius aukų. 
Patsai išmok vaidinti pliką. 
Nors kojos linktų nuo taukų. 

Kartoju dar: taupyk, bičiuli. 
Būk linksmas pilna kišene. 
Prie nulio dėk vis naują nulį, 
Kol virs jie daugtūkstantine. 

Blondinės, žinokite, kad 
jums artėja kaulų suminkš
tėjimas ankstybame amžiuje. 

Dr. J . Adomavičius, 
„ D r a u g a s " 

Rimas Dagilis 
Į VILNIŲ 
Į Vilnių važiuokit visi kas tik galit, 
Ten laukia jūs broliai ištiesę rankas. 
Į Vilnių keliaukit jauni ir seneliai 
Praleisti nelaisvėj tik penkias dienas. 

Ten broliai mūs kenčia marksistų nuengti, 
Belaukdami mūsų sapnuoja turtus, 
O mes nuvažiavę gintarus sau renkam, 
Apsiviliam patys apvylę savus. 

Ein gandas nuo seno, kad žmonės gyvena 
Už marių prabangoj, kur klesti buitis. 
Dabar komjaunuoliai anūkai vapena, 
Kad doleriais dėdė jiems laisvę nupirks. 

Jis triūsė ir taupė ir valgė su saiku, 
Kad būtų saulėlydis jojo gražus. 
Širdis vis ilgėjos, atėjo jau laikas 
Pasveikinti tėviškės gimtus namus. 

O čia komisarai vartus jam uždarė 
Į tėviškės klonius ir bočių kapus. 
Raudoni žandarai supančiotus varo 
Pagarbint be noro raudonus stabus. 

Tad broliai užmirškite priesakas kilnias. 
Joks vadas galingas mums ženklo neduos. 
Tada atsipūsim, kai grįžim iš Vilniaus 
Ir lauksim kol broliai save išvaduos. 

Iš austrų spaudos 
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— Kad tas jaunųjų flirtas nesudarytų man daufc rūpesčių! 
Iš vokiečių spaudos 

• ' 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 2 d. 

Dariaus ir Girėno lituanistinėj mokykloj B. Kožicienė moko 
vaikus daryti velykinius ..ežiukus". 

Nuotr. Ramintos Lapš ienės 
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INDĖNU MISIJA 
RCPINAS1 VAIKAIS IR SENELIAIS 
Beveik visai neturi pinigų. Reikalinga 
maldų ir aukų. Siųsti adr. 

FATHER McNEILL 
Si. Bonaventūre Indian Mission 

Thoreau, NM 87323 
H K H K H X H « H K H K H « H « « H K H « H X H K K 
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ADVOKATAS ALGIS GLAMBA 

8247 S. Kedzie Avenue 
Cbicago, IL $0629 

Telef. 776-8700 
Valandos pagal susitarimą 
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LAMA STATIONERS 
6S05 So. KEDZIE — TeL 776-9102 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

Šokių šventė... 
(Atkelta iš 3 psl.) 

mo komiteto nariai ir jų tal
kininkai birželio 9-10 dieno-

* mis vyks į tas parapijas 
Vplatinti bilietų. 

Clevelando Dievo Motinos 
N.P. parapijos klebonas kun. 

533. Kijauskas savo savaiti-
-.niuose ..Mūsų žingsniuose" 
~ plačiai informuoja parapie-
Scius ir kitur gyvenančius skai-
Rytojus apie visus šventės 
•s^pasiruošimo darbus. Jo pa-
•-rapijos patalpose vyksta in-
- tensvvus bilietų platinimas ir 
•--įvairus pasitarimai. 

Gegužės 23 d. LB tarybos 
-•prezidiumo pirm. dr. K. Arn-
^brozaitis buvo sukvietęs tary-
:- bos narių. Vidurio apygardos 
mx apylinkių valdybų atstovus 

į P LB būstinę posėdžiui aptar
iu ti. kaip dar labiau suaktyvinti 
- >, įklą, kad kuo daugiausiai 

būtų šios šventės dalyvių iš 
Chicagos ir apylinkių. Posėdy 
dalyvavo ir šventės rengimo 
komiteto pirm. dr. A. Butkus ir 
kiti komiteto nariai. 
-.Skubiai laukiamos aukos iš 

JAV LB apygardų ir apylin
kių. Lėšų telkimui vadovauja 
dr. F. V. Kaunas Chicagoje. 
Ohio valstijoje šį darbą atlie
ka Vytautas Staškus. Čia su
rinkta per 16,000 dol. įskai
tant ir Dalios ir dr. Jono 
Mauruko 3,000 dol. auką. 

Perorganizuota ryšiams su 
visuomene komisija, įtrau
kiant daugiau narių, kurie 
suintensyvintų pastangas, ku
rios sudomintų amerikietį žiū
rovą: kontaktuojami laikraš
čiai , radi jas , televizija, 
kompanijų žinių informacijos 
leidiniai, pagaminti informa
ciniai lapeliai, kurie platina
mi prekybos centruose, susi
rišta su universitetų šokių 
grupėmis. Clevelando baletu ir 
t.t. 

Turime visus reikmenis r&štinSms, 
——————-———•«^———.— —— braižytojams bei mokykloms. Ir Jvai-

riom kalbom sveikinimo kortele*. 
M U Š U K O L O N U O S ;>°0<>0<><><><>0<><><><>0<>0<^^ 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

C L A S S I Fl E D GU I DE 

Philadelphia, Pa. 
ATEITININKŲ VEIKLA 

Birželio 9 d., šeštadienį, Phi-
ladelphijos ateitininkai, stu
dentai ir moksleiviai, šaukia 
susirinkimą pas Rasą Kroky-
te. Susirinkimo tema „Religi
jos atsakymas bedieviškam 
komunizmui". Bus paįvairi
nama skaidrėmis, Referuoja 
Jonas Dunčia. Taip pat bus 
aptariama jaunimo vasaros 
stovyklų reikalai, išvykos, 
pasiruošimas rudens atei
tininkų šeimos šventei. Jauni
mas kviečiamas susirinkime 
dalyvauti. Besidomintieji dėl 
informacijų skambinti tel. 
609—798-8116. 

Šių metų birželio 17 d. atei
tininkai sendraugiai yra kvie
čiami į susirinkimą, kuris 
įvyks Krokių namuose 1124 
Hedgerow La. Susirinkimo 
programoje svarsty bos. Tema 
„Ateitininko sendraugio užda
viniai ir pareigos mūsų gy
venamomis sąlygomis" arba 
„Koks turėtų būti idealus a-kas 
sendraugis". Pagal ateitinin
kų principus temą referuoja 
dvasios vadas ir valdybos na
riai. Svarstybose dalyvauja vi
si susirinkimo dalyviai. Esant 
tolimoms distancijoms sky
riaus nariai yra kviečiami at- , 
vykti į susirinkimą tiesiai po 
10:30 vai. pamaldų. Susirin
kimo pradžia 2 vai. p.p. 

Philadelphijos ir apylinkė
se, New Jersey. Delaware, yra 
daugiau kaip 60 aktyvių atei
tininkų sendraugių, studentų 
ir moksleivių. Veik visi jie yra 
aktyvūs visuomeninėje lietu
viškoje veikloje. 

Šiuo metu sendraugių val
dybą sudaro dvasios vadas 
kun. K. Sakalauskas, pirm. B. 
Krokys, vicepirm. G. Mačiū
nienė, sekr. A. Lukienė ir ižd. 
E. Binkis. kor. 

Ką žmonės vadina likimu, 
tai paprastai yra tik jų pačių 
kvaili bruožai. 

A. Schopenhauer 

'Arrjber HoHdays" 
1984 M. EKSKURSIJOS J LIETUVA 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO 

liepos 9 
L epo* 18 
Rugpjūčio 1 
R"UPJūčiol3 

- $1618 00 
- $1361 00 
- $1361 00 
- $1528 00 

Rugsėjo 5 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 
Spalio 3 

- $1361 00 
- $1127.00 
- $1142.00 
- $1268.00 

Gruodžio 26 -$1247 00 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienu — įvairūs maršrutai — Vilniui Ryga. Tali
nas. Maskva. Leningradas 

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

ASTA 
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1 800 722 1300 (Toli FREE) 

U Massachusetts ir Kanados 1 617 268 8764 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Broadvvay P. 0 Box 116. 

South Boston. Mass 02127 
(tUigai vadovauja Aldona ADOMONIS ir Albina RUOitONAS 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms 
— sutvarkome dokumentus 

Prices are based on double occupancy and are subject to cna^E"^ 

PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖ 

N O R I P I R K T I 

Pirksiu didelį medinį rašomą stalą ir 
tamsią knygų spintelę. Skambinkite 
vakarais tel. 776-1938. 

IŠNUOMOJAMA" — FORRĖNT 

IŠNUOMOJAMA KIRPYKLA 
3U BUTU. 

Kreiptis telef. — 3764139 

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

>0<><><><><>0<><X><>OCKX>00<><>0<>000<K 

E L E K T R O S 
ĮVEDOLil — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą,-
Dirbu Ir užmiesty. Dirbu greitai, g*.-
rantuotai ir aąžialngai. 
4514 S. Talmsui Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMrUTIS 
» 0 0 0 0 0 < X ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OOOOO CK 

T » 
GRIGALIŪNAS CONSTR. 

Nauja statyba — Medžio darbai 
Namų pataisymai 

TeL — 925-1518 
Apdraustas — Sąžiningas 

M I » M I M M » » » » < 

R E A L E S T A T E 

Mūrinis — 6 kamb. 3 miegami ir val
gomasis. Naujas pečius. Naujas sto
gas, {rengtas sausas rūsys. Namas 
geras. Prie 71-os ir Washter»aw. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
TeL — 778-6916 

St. John Fisher parapijoje, Evergreen 
Parke, parduodamas 3-jų miegamų 
įamas. iy2 vonios. {rengtas rūsys. 
Centr. oro vėsinimas. Arti mokyklų 
ir susisiekimo. Daug priedų. Susita
rimui apžiūrėt skambinkite 423-7483. 

Illlllillilillllllllllllllllllillllllllillllllllllll 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertima* 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave.—778-2233 
I M l H t H H I l l i m u i l t i i m i i i i i i . i i i i i i u m . n t n . 

R E A L E S T A T E 

PALOS HEIGHTS 
Savininkas parduoda Navajo Hills, 8 
kamb. "ranch" namą. 3 miegami, 2l/2 
vonios. Naujai atremontuota virtuvė. 
nauji reikmenys: šaldytuvas, pečius, 
indams plaut maš. ir kt. Nauji kili
mai, užuolaidos. $129,900. Kreipus 
i Mr. Lucas, teL 597-2255. 

Beverly Shores, Indianoje, parduoda
mas mūr. 2-jų šeimų namas (naujas). 
Pusė akro sklypas. 2 garažai. Netoli 
ežero. Kaina 88,500 dol. Skambint— 
219—879-0151. 

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

Lietuviai pranciškonai kviečia jus praleisti atostogas Kenne-
bunkport, Maine vasarvietėje. 

Sezonas prasideda birželio 30 ir baigiasi rugsėjo 3. 
Vasarviete yra labai gratioje kurortinėje vietoje — prie pat 

Atlanto vandenyno. Yra jūros vandens baseinas, teniso aikšte, 
vėsinami kambariai, graius parkas, rengiami kultūriniai vakarai. 
Buto ir maisto kainos iemesnės negu kitur. 

Informacijai adresas: 

Franclscan Ouest House 
Kennebunkport, Maine 04046 
Tel. (207) 967-2011 

PA.CKAOE EXPR£SS AGENCY 
MARIJA HORETK-tEN* 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre-

Maistas iš Europos sandeliu. 
2606 W. 69 St., Cbicago, IL 60629 

TeL — 925-2787 

kės. 

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

Tas. 5S5-9C24 po S vaL vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus ii lauko 
ir ii vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(Tora of Lake) 

Skambint 927-9107 

Savininkas parduoda gražų 4 kamb. 
'expandab!e" namą. Rūsys, garažas. 
Arti mokyklų. Sv. Turibius parapi
joje, pietvakariuose, 59-tos ir Pulas-
ki apyl. Virš 50,000 dol. Skambinti 
852-1175 arba 767-7253. 

Savininkas parduoda 5' 2 kamb. mūr. 
namą. 3 miegami, 2 vonios. Oro vė
sinimas. Mūr. garažas, šoninis įva
žiavimas. Apyl. 71-os ir Hamlin. 
Skambint po 6 vai. vakaro (angliškai) 
tel. 767-0121. 

2EM£ WISCONSINE. 110 mylių nuo 
Chicagos ir 30 mylių nuo Madisono, 
gerai įsikūrusioj vietovėje, ant kalno, 
apaugusio ąžuolais, 2.5 akro žemės, 
kuri gali būti padalinta j 4 didelius 
sklypus. Vieta tinkama nuolatiniam 
apsigyvenimui, statymui poilsio vie-
tos arba investavimui. Kaina priei
nama. Skambinti (305) 747-2875 po 
5-os valandos. 

Round Lake Parke — 4 miegamų na
mas. Naujai permodeliuota kabinetų 
virtuvė. Naujai plienu apkaltos sie
nos. 2emi mokesčiai. Pusė bloko nuo 
privataus ežero. Skambinkit po Sos 
vai vak. tel. 598-2217 arba 546-6919. 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

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

SIUNTINIAI I U E T U V A 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

B R A L E S T A T E 

Seno mirtis yra kaip atvy
kimas j uostą; jauno gi — kaip 
laivo sudužimas. 

Plutarchas 

DAYTONA BEACH. FLORIDA 
baigiami statyti „Atlantic Vulas" 
butai— 3764 S. Atlantic Ave-, Dayttma Bearti, Florida. 

Erdvus kambariai; visi butai su keturiais balkonais ir dvi
gubu garažu — skersai gatvę nuo pajūrio. Per priekinius 
langus netrukdomas vaizdas į jūrą; per užpakalinius — j 
žaliuojantį Halifaxo slėnį. 

Kainos prieinamos. Skambinti vakarais ir savaitgaliais — 
1-312—425-7160 

JONAS STANKUS: P.O. Boi 728, Daytom Reach FL. 32029 

W ><><><><><>00<K>0<><)0000<>0000(>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 

> 0 0 0 0 0 0 < X > 0 0 0 0 0 < X > 0 0 0 < X K ) 0 0 0 < > C > 0 0 < K > 0 <><><>< > < > <><><>0<><>000000000 -

mmmn,m,amummmnu^^: MASTER PLUMBING 
ADVOKATŲ DRAUGUA 

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

Cbicago, n , 60629. TeL 778-3000 "* ~ b e t u v i š k a i 

Darbo valandos: 
Nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

'"iiiiii i i i i i i i inniuiiiiiii i i i i i i i iuiiiiii i i i i i i 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės j 
Ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tes. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde ir telefo-

SERAPINAS — TeL 636-2960 
> O 0 O 0 0 0 O 0 0 0 0 O O 0 O 0 O O O O O O O < K X 

ASS3 

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St. — TeL 778-9064 

• » » > » « 

M O V I N G 
iERENAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apd rauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimu, kai

nos yra visiems prieinamos. 

>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCH>OOOu 
10 — 20 — 30% pigiau mokėsiu u. 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL OA 4-8654 

320814 W. 95th Street 
X X X X X > O O O O < X > O O O O O O O O O O O O < K X 

midlcind Fcdcral 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEYV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

EIK (=1 
EJAINOUSMC 
IEN0ER 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Cbicago, IL 80632. TeL 927-5980 

* n 

V A L O M E 
EHJMUS LR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

— BE 7-5168 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

T«L 376-1882 arba 376-5996 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 Od 4 vai. popiet 

6113 S. Archer Avenue — Vieno ir 
dviejų miegamų "condos". Centr. oro 
vėsinimas. Kilimai. 2 blokai iki Jewel 
krautuves. Daug priedų. 12% palū
kanos, su mažu įmokėjimu. Skubėkit.. 

5187 S. ARCHER AVENUE 
Archer Pasididžiavimas 

12% už nustatytą paskolą Naujas 3 
butų mūr. namas.. Po 3 miegamus ir 
114 vonios 1-me ir 2-me aukšte, ir dai
lus 2-jų miegamų kamb. "garden" bu
tas apačioje. 3 gazo boileriai. AukStos-
r.ucmos. Tik keletą žingsnių iki au
tobuso. Arti Jewel ir Dominick krau
tuvių ir banko. Priedai. Skubėkite. * 

6740 W. 63 St — Naujas 3-jų butų, 
po 3 mieg. \y2 vonios. 

3827 W. 61 Street — \y2 aukšto. 5 
kamb. apačioj, 3-jų kamb. butas 
viršuj. Modern. virtuvės, spintelės 
Piinas rūsys. Naujas stogas. Ther-
mopane langai. Garažas su automat. 
atidaromom durim. Turite pamaty
ti. Paskubėkite. 

5604 S. Pulasld — Naujas 2-jų butų 
po 3 miegamus, 1 y2 vonios. Krautu-̂  
vės patalpa tinka grožio salionui, 
dovanų prekybai =>.rba "income tax" 
patarnavimui. Atskiri šildymai. 33 p. 
sklypas. Reikmenys. Aukštos nuo
mos. 2ema kaina. Skubėkite. 
3818 W. 63rd Place — 3-jų miega
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. 53-ClA IR NEMVLAND 
2-jų butų, 2 ir 3 miegami. "Custom" 
spintelės. 2 židiniai. 2 maš garažas. 
60 p. sklypas. 1 blokas iki Archer 
Ave autobuso. Skubėkite. 

No. 900. 57-TA IR KENNETH. 
5 miegamų mūrinis. 29 m. senumo. 
Įrengtas rūsys. Naujesnis 2 maš. ga
ražas. Centrinis oro vėsinimas. Pa
skubėkite. Skambinkite. 

No. 873. 63-CIA IR PULASKI 

6 kamb. mūrinis. 3 dideli miegami, 
{rengtas rūsys. 50 p. sklypas. 2 maš. 
garažas. Priedai. Skambinkite dabar 
No. 876 2-JU BUTŲ. 61 IR KOLTN 
Tik 6 metų senumo. Visas mūras 
"face brick". Po 3 miegamus. Kara
liško dydžio virtuvė su med spinte
lėm. Dalinai įrengtas rūsys. Svenč. 
Marijos parap. Skambinkite dabar 

AR NORITE PARDUOTI ? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

CVBBIEN FAMILY REALTY 
TeL — 4S4-7100 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 
l l l l i f i i | M t l f f i i < | M l l l l I t M I l l M I . , , , , 
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niais dr. A. Vygantienė vai* žm°J°. kas buvo "Palangos Ju-
duotėje keliavo dykumomis. I «*". k a d m o k ė J ° d a u S * N f c P * 
Jautė saules kaitrą, vėjo neša-į sakų ir vaikai, laukdavo jo at-
mą smėlį, vandens trūkumą. Į vykstant, nes tada pasidaryda-
Taip pat aiškino, kaip gyvūnai, 
kaip vorai, driežai, gyvatės ir 
kt. perneša visą tai ir prisitai
ko prie įvairaus klimato. 

Dr. A. Norvilas 7 ir 8 sk. 
mokiniams rodė, kaip pelytė pri
eina prie maisto, stengiasi grei
čiau prie jo prieiti, pereidama 

1 vo nebe tokie nuobodūs žiemos 
vakarai. Kriaučius dar ir viso
kių naujienų atnešdavo apie ki
tus kaimus. Jos taip pat su mo
kinukais sustatė lėlytes ir jas 
nuspalvino. 

Vasario ir kovo mėn. progra
mos buvo labai turtingos ir is-

visokias kliūtis. Aiškino, kad samios. Mokiniams tai vertinga 
pelytės tą psichologiškai supran- * naudinga sužinoti, juo labiau, 
ta. Demonstravo gyvas pely- tad viskas yra perteikiama lie
tęs narveliuose. Vienas vaikas **" ! k a i b a> ^ ^ U e k Uv* 
paprašė leisti namo parsinešti , *-**»» tiek " ^ S * 1 ™ v«fcjas * 

Variakojis rodo „Aukštaitiją" Dariaus ir Girėno lit. mokyk-
i o*e Nuotr. R. L a p i i e n ė s 

DARIAUS IR GIRĖNO 
MOKYKLOJ 

ir norėjo vienas stebėti. 
A Poskočimas 5 ir 6 sk. 

mokiniams aiškino apie lietuviš
kus ornamentus, lietuviškų kry
žių svarbą, jų kilmę. Papasa
kojo mokiniams, kaip nepriklau
somos Lietuvos laikais kiekvie
nas ūkininkas savo gyvenamą 
namą išpuošdavo meniškais or
namentais, kiekvienoje sody-

Plačas su mokytojais kartu ban
do ateinantiems metams sude
rinti laiką visoms kultūrinėms 
programoms, nenorima mokinių 
atitraukti nuo reguliarių pamo
kų. Bus pakeistas programų 
laikas, bet visi už tai, kad tos 
kultūrinės programos tęstųsi ir 
toliau. Pirm. dr. A. Vygantie-
nės ir tėvų k-to dėka. Dariaus 
ir Girėno m-los mokiniai turėjo 

Dariaus ir Girėno m-los tėvų viškais ornamentais puošė dė- ^ ^ ^ f ^ t . ^ ^ S ^ ^ " d a ug g™%ų * vertingų pro-namentuotų kryžių. Demonstra
vo mokiniams, kaip jis dirba 

D. Martinkienė 2, 3 ir 4 sky
rių mokiniams rodė japoniško 

komitetas ir toliau tęsia kultu- žutes. 
rines programas mokiniams. Su 7 ir 8 sk. mokiniais V. Va-
Malonu pastebėti, kad jie suran- riakojis statė lietuviško ūkio 
da ir vis daugiau įtraukia žmo- modelį. Jis turėjo brėžinius ir .̂  
nių su įvairiomis mokiniams pa- metmenis miruatiūrinio formato P 5 1 1 ^ 1 " ^ ^ ^ ^ J ^ ^ V s 
traukliomis programomis. Visi pagal savo tėvelių ūkį. Taip pat 
jie į mokyklą ateina gerai pa- buvo atsinešęs ir modelį nepap-
siruosę, atsineša vaizdines prie- rastai gražiai pačio pasigamintą, 
mones ir gyva, mokiniams su- kuriame menkiausia detalė ne-
prantama kalba visa tai per- praleista. 
duoda Sveikintina, kad visi pre- Širdies ligų specialistas dr. V. 
legentai, atitrūkdami nuo savo Nemickas su žmona Maryte 5 
kasdieninio darbo, suranda laiko ir 6 sk. mokiniams aiškino šir-
ir atvyksta į lietuvišką mokyklą, dies veiklą, jos svarbą mūsų or-
įnešdami indėlį j jos gyvenimą, ganizme, kraujo pumpavimą ir 

Vasario ir kovo mėn. buvo 1.1. Dr. V. Nemickas buvo atsi-
šios programos: nešęs jaučio širdį ir vaizdžiai 

Akių ligų daktaras M. Vygan- rodė širdies sudėtį, naudodamas 
tas 7 ir 8 skyriaus mokiniams mokiniar,s suprantamą termino-
kalbėjo apie akis, aiškino jų ro- logiją. 
lę ir svarbą gyvenime. Atsine- S. Mikrut buvo pasiruošusi su ittiiiiiiiiiimiiiilliiillllllllilliiiilliiiiiiiliii 
šė dirbtines akis, rodė jų sudėtį 2, 3 ir 4 sk. mokiniais pravesti irTTOTAM G A L U I M O K Ė T 
ir kas nulemia regėjimą. pokalbį apie lietuviškų tautinių 

A. Veselkienė su keturiomis rūbų įvairumą. Buvo nulipdžiu-
asistentėmis 5 ir 6 sk. aiškino si lėlytes ir iš popieriaus paruo-
lietuvių tautodailės turtingumą, susi įvairių tautinių rūbelių, ta-
raštų įvairumą, spalvų derinimą, čiau jai sunegalavus, tą darbą 
Jos audė juosteles ir mokiniai apsiėmė ir pravedė sėkmingai 
stebėjo, kaip įmantriai pinasi R. Saib. 

Su darželio ir I-mo sk. moki-

gramų N. N. 

Amžinąjį Miestą geriausiai 
primina Romos sonetai 

S A C R A V I A 
(Šventoji gatvė) 

Parašė Alfonsas Tyrtuolis 

Išleido "Ateitis" su plačiais 
paaiškinimais 48 pusi. Kaina 
$1.50. 

Gatmama "DRAUGE" 

MUimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiii 

LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKA 

VI tomas. Pogrindžio leidinys 

šis tomas paskirtas Kronikos 10 
metų sukakčiai paminėti. 688 psl., 
kieti viršeliai. Viršelis ir iliustracijos 
— seseles Mercedes. Išleido Lietuvos 
kronikos sąjunga, 6825 So. Tahnan 
Ave., Chicago, IL. Spausdino Kings-
port Press, Kingsport, Tennesee 1983 
m. Kaina su persiuntimu $8.50. 

Užsakymus siusti: 
Chicago, IL 90629 

iiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiim 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 2 d. 

KELIONĖS I LIETUVA 1984 m. 

ir lizdą, atsinešusi visa tai iš 
muziejaus. Aiškino mokiniams, 
kaip yra daromos iškamšos, kas 
daroma, kad jos ilgiau išlai
kytų. 

R. šmulkštienė 5 ir 6 sk. mo
kiniams aiškino apie pirštų at
spaudų svarbą, kaip pagal juos 
sugaunamas nusikaltėlis. Dau
gelis vaikų net nežinojo, kad 
kiekvieno žmogaus yra skirtingi 
pirštų atspaudai. 

Darželis ir 1-mas sk su R. 
Norkiene ir V. Pauliene "kelia
vo" Žemaitijos keliais. Jie su-

D A U G I A U ? 
NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO ISM m IMII 

lietuviškos juostelės. 
Chemijos mokslų dr. A. Vy

gantienė 2, 3 ir 4 sk. mokiniams 
. pasakojo apie vorų ir vabzdžių . 
ypatybes: jų plėtojimąsi, mity
bą, klimatines sąlygas. 

D. Woss ir R. Lapšienė su dar
želio ir I-mo sk. mokiniais lietu-

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Daytona Beach, Fla. 
LANKĖSI SVEČIAI 

Gegužės mėn. pradžioje pas 
Veroniką ir Jurgį Janušaičius 
viešėjo jų giminaičiai inž. Ig
nas ir Ada Tamošiūnai iš Cali-
fornijos. Svečiai ypač domėjosi 
Daytona Beach ir apylinkių lie
tuvių gyvenimu* tyrinėjo įsikū
rimo galimybes, apžiūrėjo 

Kelias į altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA. MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinei Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-

ChfysleiJ-eBaron MedallionT 
-- ,2-dr Coupe. * . . -' 

BAUEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K C ARS 

"U WILL LKE US" 
4030 ARCHER — 847-1515 
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SOPHIE BARČUS 
RAMO MOMOS VALANDOS 

lietuvi* kalba šeštadieniais ir sek-
• • — M H nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto. 

Stotas WOPA 1490 AM 
Tranaliojam ii nuosavos studijos Mar-
qiMtu Pk, vedėja Aldona Davikus. 

Chfcmgo, IL 60629 
71M S. Maplewood Avenue 

TeL 77S-154S 
P*************^*********^ g GREENWOOD FUNERAL | 
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RICHARD SCARRY 

daug naujų,"statybų. Daytona 
Beach su apylinkėmis jiems la
bai patiko. Galimas dalykas, 
kad po trejų metų jie čia įsi
kurs. Inž. Ignas Tamošiūnas 
dirba Pašto ministerijoje, vado
vauja vienam rajonui, kuriam JyT A M O Ž O D Y N A S 
priklauso 13 valstijų. Jo įstai
ga yra San Francisco. Jo tie- Sis bespalvis iliustruotas leidi-
sioginėje žinioje yra šio rajono n / s lietuvil* i r *»#* ,ka 'ba " į* la'* 

5: , • . „ da, paruoštas specialistų pedagogų, 
paštų modernizavimas ir sta- j a u ^ g a u t a s . < D r a u g e „ J a u p r a ė j o 
tybos. Tai labai aukštas vai- ^si m e t a i ^ ^ n.ji laida buvo iš-
džios postas. Viešėdami Day- parduota, žodyną išleido JAV LB 
tona Beach, jie aplankė savo Švietimo taryba 1984 m. Kaina su 
senus prietelius Vladę ir Gedi- persiuntimu 'S11.50. 
miną Lapėnus Deltonoje, Sla- U ž a a k ^ u g s i u s t i . 
vmskus »t. Petersburge ir ki- 9 

tus senus pažįstamus. DRAUGAS, Ą5^5 W. 6Srd St. 
Kun. dr. Jurgis Šarauskas Chicago, IL 60629 

buvo atvykęs aplankyti savo itiiiitiiiiimttiiiiillllllllllllllllllilltllltlllll 
tėvelių — Marytės ir Stasio Ša-
rauskų, tačiau pastoracinės pa-

auto apdrauda 
62 9d 80 metų 

P U S M E Č I U I 
$13640 CMeafoje 

$ 9 7 . 0 0 
C l e e r o J e 
(15/30 /10/UM) 

6529 So. Kedzie Avenue 
J. BACEVIČIUS — 778-2233 
• -,».,r i-.—... m _ . ^ . » ^ . . ^ . , _ . - , , — - > - , -

»Miinnmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiir. 
S "Mt Greenvrood Chapel" E 

= 233-2257 561-4343 ? 
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WAGNER and SONS 
TYFEWRTTERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuocvrr Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 

5610 S. PolaaU RdL, Chicago 
PHONE — 581-4111 

reigos Šv. Antano lietuvių 
parapijoje ir arkivyskupijoje 
neleido jam ilgiau atostogauti. 
Ta proga kun. dr. Jurgis Ša
rauskas aplankė tėvelių pažįs
tamus, nuoširdžiai pasikalbėjo 
su šios kolonijos nuolatiniu gy-
ventoju kun. dr. Kazimieru Rui s 
biu, paliesdami ir lietuviškųjų s 
parapijų Amerikoje proble- s 
m a s - Rtas 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmHmnmttm 
JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W . 71st St., Chicago, 111 60629 | 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 į 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY r 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS | 

D. KUHLMAN, EJ5„ Registruota* ralatininkjM = 

X9+¥>' 
A A. 

LEONARD Ž U K A S 
Gyveno Modesto, California 
Mirė gegužės mėn. 31 d., 1984 m., sulaukęs 52 metus am

žiaus. Gimė Chicago, Ulinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Patricia (Bartnikaitė), 

duktė Dawn, 2 seserys Emily Supis ir Ann Petronis su vyru John, 
dukterėčios ir sūnėnai, ir kiti gimines, draugai bei pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį nuo 1 iki 9 vai. vakaro 
Evans koplyčioje, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Parke 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 4 dieną. Iš koply
čios 8:45 vai. ryto bus atlydėtas į švenčiausios Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusios: 2MONA ir DLKTE 

Laidotuvių direktorius Jonas Evans — Tel. 422-2000. 

A. f A 
SOFIJAI ŽUKAITEI mirus, 

Jos seserims JADVYGAI GAUDUŠIENEI, Dr. GALI
NAI GUAUDELEENEI ir ALEKSANDRAI ŠVARIE-
NEI su ŠEIMA reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

IRENA ir JONAS RIMKŪNAI 

Mielam draugui 
A. f A. 

Kpt. JUOZUI BAGDANSKIUI 
mirus, jo žmonai BIRUTEI, dukrai RAMUNEI su ŠEI
MA, sūnui VYDUI su ŽMONA, KĘSTUČIO ir ALEKSO 
ŠPOKŲ ŠEIMOMS ir kitiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

BROLIAI JARAI ir ŠEIMA 

A. f A. 
VLADUI KENSTAVIČIUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Aldą, 
dukterį Mirgą ir anūkus. 

JUOZO TARVYDO SEIMĄ 

= 
Jį 

Atdara tiokiadieciaia nuo 9 v»j ryto uu iO vai vakaro 
Sefcmadier.;ai* nuo 9 *al ryto iki 8:30 vai. vaaaro. 

A.f A 
VERONIKAI ADOMONIENEI 

mirus, sūnui Jonui , dukrai Sevutei su šei
momis ir giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi 

WMMri\A ir MEČYS MACKEVICIAI 
V ARU A K PETRAI -TAK£< 

1 SAVAITES KELIONES 
(Maskva, Vilnius, Maskva) 

Birželio 10; Birželio 17; 
Liepos 22 ir Rugpjūčio 19 . 
Rugsėjo 23 ir Spalio 0? . . 

Chieaga Ne» York 
$1530.00 $1360.00 
$1310.00 $1140.00 

2 SAVAIČIŲ KELIONES 
(Maskva, Vilnius, Ryga, M.takva) 

Gegužės 13 — Gegužes 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) . . . $2050.00 $1880.00 

Registracija, informacija ir brošiūros: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAl 

9727 South Western Avenue 
Chicago, Diinois 60643 j 

TeL (312) 238-9787 

A. f A. JUOZUI BAGDANSKIUI 
baigusiam žemišką kelionę, skausmo valandoje širdingai 
užjaučiame žmoną BIRUTĘ, mūsų draugijos narę, duk
ros RAMUNES ir JUOZO MIKAILŲ šeimą ir sūnų AL
VYDĄ su žmona. Su velionio giminėmis, artimais prie-
teliais PETRUTE ir JUOZU KINDERIAIS, ONA BA-
KArciENE ir visais velionio draugais skausmu dalomės. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TKYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SONCS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 \Vest 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

UUIUUIM 
Skaitykite :r p U tinkite dienraštį k 'Draugą" 

file:///Vest


8 DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 2 d. 

x Laima Sidrytė šį pirma 
dienį, birt. 4 d., 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro 106 kamb. pa
darys pranešimą apie jauni
mo kelionę į Washingtoną OSI 
akcijos tikslu. 

x Kun. V i k t o r a s Rimše
lis , Marijonų vienuolijos pro
vincijolas, ir išrinkti provinci
jos delegatai: kun. Andrius 
Naudžiūnas, kun. Jonas Duo
ba ir kun. Jonas Šaulys birže 
lio 1 d. išskrido į Romą, kur 
bus visuotinis marijonų parei
gūnų ir delegatų susirinkimas 
— kapitula pritaikyti konsti
tuciją naujiesiems Bažnyčios 
kanonams. Kapitula tęsis nuo 
keturių iki šešių savaičių 

x „Marguč io" r ad i jo va
l andė lė s naujai įrengtoji stu
dija, 2615 W. 71 St., bus atida
ryta klausytojų ir visuomenės 
apžiūrėjimui šį šeštadienį, bir
želio 2 d., nuo 10 vai. r. iki 6 
vai. vak. ir sekmadienį, birže
lio 3 d., nuo 12 vai. vidurdie
nyje iki 6 vai. vak. Lietuviško
ji visuomenė kviečiama 
apžiūrėti studiją, susipažinti 
su valandėlės vadovybe ir 
„Margučio" tautine ir visuo
menine veikla. „Margučio" va-

x Seselei Margar i ta i , Ne
kalto Prasidėjimo, Brighton 
Parke parapijos mokyklos ve
dėjai, išbuvusiai tose pareigo
se septynerius metus, išleistu
vės buvo gegužės 21 d. Ses. 
Margarita yra šv . Kazimiero 
3eserų vienuolijos vyriausios 
vadovybė tarėja, taigi grįžta į 

dovybei taip pat svarbu iš- motinišką namą eiti tiesiogiai 
girsti klausytojų nuomones ir savo pareigų. 
siūlymus programai pagerin
ti. Visi kviečiami 

x Kun. Fab i jonui Kire i -
liui jo 45-rių metų kunigystės 
sukakties proga rengiamas 
birželio 24 d. pagerbimas 
Brighton Parko Nekalto Pra
sidėjimo parapijos salėje. Visi 
kviečiami dalyvauti. Bilietus 
reikia įsigyti iš anksto. Kun. 
F. Kireilis jau daug metų yra 
šios parapijos asistentas. 

x L a i m a Degutis Praspect 
Ats., 111., Elena Butkus, 
Los Angeles, Cal., Eug. Liau
gaudas, Parsippany, N. J.,mū-
sų rėmėjai, grąžino „Draugo" 
vajaus lėšų telkimo laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas pridėjo 
po 25 dol. aukų. Labai ačiū. 

x Amer ikos Lietuvių inži
nier ių ir architektų s-gos Chi-
cagos skyriaus iždininkė Ona 

x B r i g h t o n P a r k o Lietu- Požarniukaitė mums rašo: „Jū-
vių Bendruomenės apylinkė sų laikraščiui paremti ALIAS 
rengia birželio 10 d. gegužinę ChicagosskyriussiunčiaSOdol. 
Šaulių namuose. Gegužinės auką". Labai dėkojame visiems 
pradžia 12 vai. dienos. sąjungos nariams už gražią au

ką. 
x „ D r a u g o " administraci x G r a ž i n a ir J a m e s Liau-

jos organizuojama ekskursija į t a u d f C a r y I U m u s ų g a r b e s 
Europą bus 1984 m. rugpjūčio 2- prenumeratoriai , rėmėjai, 

20 dienomis. Plane sutarta ap- „Draugo" lėšų telkimo proga 
lankyti Fatimą ir Lisaboną a t 5 į u n t ė 50 dol. dienraščio pa-
Portugahjoje, Seviliją, Toledo, r a m a i ^ b a i ačiū už gražią 
Madridą ir San Sebastian Is
panijoje, Liurdą ir Paryžių 
Prancūzijoje. Šiai „Draugo" 
ekskursijai vadovauja kun. An
tanas Miciūnas, Marijonų vie
nuolijos viceprovincijolas, da
bar Worcesterio Sv. Kazimiero 
parapijos klebonas . Asmenys, 
kurie galvoja dalyvauti eks
kursijoje, bet dar neturi užsie
nio paso ir kitų dokumentų, 
prašome skubiai registruotis 
Travel Service Bureau, 9727 S. 
Western A ve., Chicago, IL 
60643. Telef. 312-238-9787. 
Liepos 1 d. yra paskutinė regis
tracijos diena. Dar yra kelios 
laisvos vietos. 

x L i e tuvos Vyčių choro 
geguž inė įvyks birželio 3 d., 
sekmadienį. Vyčių salėje ir 
sodelyje. Pradžia 12 vai. Ge
ras maistas, šokių muzika ir 
laimėjimai. Pelnas skiriamas 
apmokėti choristams kelionę į 
Tautinių šokių šventę Cleve-
lande. Kviečiami visi gausiai 
dalyvauti. 

(pr.). 

Kristijono Donelaičio lit. mokyklos pir-mąją ko-
rauniją priėmę vaikai su kun. Antanu Saulaičių. 
Iš kairės: Linas Gierštikas, Daina Cerauskaitė. 

Venta Norvilaitė, Vilija Gražulytė, Vita Pudi-
maitytė, Paulius Marchertas ir mokyt. Grasilija 
Meiluvienė. N u o t r j T a m u l a i c i o 

Povilas Augius, Joanos ir 
Džiugo Augių sūnus, baigė 
Rich South aukštesniąją mo
kyklą. Šįmet laimėjo „Golden 
Wrench Avvard" — aukščiau
sią pažymėjimą Mechanics — 
auto srityje. Baigė Dariaus ir 
Girėno lituanistinę mokyklą. 
Laisvalaikiu medžioja, žuvau
ja, slidinėja ir kilnoja svorius. 
Rudenj studijuos Electrical 
Engineering Illinois universi
tete, Chicagoje. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PIRMOJI KOMUNIJA 

LIETUVIŠKAI 
Gegužės 13 d. pavasario ža

vume ir Motinos dienos šilu
moje šeši Kristijono Donelai
čio lituanistinės mokyklos 
mokiniai priėmė šv. Komuni
ją pirmą kartą lietuviškai. 

Alvydei Eitutytei vargonais 
grojant giesmę. Daina Ča-
rauskaitė. Linas Gierštikas, 
Vilija Gražulytė. Venta Nor
vilaitė, Paulius Marchertas ir 
Vita Pudymaitytė baltu rim
tumu įžengė į jėzuitų koplyčią 
ir nunešė prie altoriaus savo 
rankų darbo dovanas. Suoluo
se jų laukė laimingos šeimos ir 
draugai. 

Vaikams susėdus savo šei
mų suoluose, prasidėjo šv. Mi
šios, kurias atnašavo kun. An
tanas Saulaitis, patarnaujant 
Mariui Tijūnėliui ir Tomui 
Marchertui. Iš Švento Rašto 
skaitė Lidija Gražulytė ir Aras 

auką. 

x Balt ic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk.). 
x Ieškoma sekre torė- ius 

l i e tuv iška i įstaigai New Yor-
ke. Pageidautina, kad laisvai 
valdytų lietuvių ir anglų kal
bą, mokėtų gerai rašyti rašo
ma mašinėle, efektyviai komu-
nikuoti telefonu ir raštu bei 
vairuoti. Darbo pareigos pa
grindinai apima mašinraščio 
darbus, siuntų pakavimą bei 
prašymų pildymą ir išsiunti
mą ir kitus techniškus-admi-
nistracinius rūpesčius. Darbo 
sąlygos bus aptartos su rim
tais kandidatais. Siųsti reziu
me: Lithuanian Catholic Reli-
gious Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207. 

(sk.). 

x KVIETIMAS! KASOS, 
Lietuvių Federalinės Kredi-

x A k i n i a i s iun t imui į Lie- to Unijos Marquette Parko įs-
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę taigos namų atidarymas bus 
— Optical Studio. 2620 West birželio mėn. 9 dieną, Šeštadie-
7lStreet, Chicago, 111. 60629. nį, 10 vai. ryto nuosavuose na-
Telefonas 778-6766 (sk.). 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
p r i e inama i s nuošimčiais . 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747. 

(sk.). 

A R A S 
lb'tii>i:»nt<' i r ta isom** \ iso rūš ių 

s H M . l v 
- :j i MI- ' U |>.it \ r i t n u »'sat i i ' 

i|»l? . tu ••• i l ' . i ' - p r i z i n i iu d a r h a 
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737-1717 

muose, 2615 West 71s t 
S t r e e t . Kviečiame visus na
rius ir svečius apsilankyti, su
sipažinti, pasisvečiuoti. Kasos 
namų atidarymo Marąuette 
Parke proga, lauksime narių 
bei svečių ir Cicero įstaigoje 
(10:00 iki 12:00), 1445 So. 
50 th Avenue. 

(sk.). 
x R. Scarry „Mano Žody

n o " III leidimas jau išėjo iš 
spaudos. Kaina 10 dol. Užsa
kymus siųsti: LB Švietimo ta
ryba, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, IL 606%, arba kny
gyno vedėjo adresu: R. Peterso
nas, 2534 W. 40th St., Chicago. 
IL 60632, tel. 312-847-1693. 

(sk.). 

x I r enos Veleckytės Ba
leto ir P i a n o Studijos met i 
nis k o n c e r t a s įvyks š. m. bir
želio mėn. 16 d., šeštadienį, 7:00 
vai. vak. Jaunimo Centre. Pia
nino mokiniai užims trumpą 
koncerto dalį. Po to seks du ba
letai, "Idealas" ir „Raudonieji 
Batukai". Pamatysite klasiki
nio, charakterio, modernaus 
džiazo (jazz) šokio meną kurį iš
pildys studijos mokiniai. Visus 
kviečiame atsilankyti ir palai
kyti jaunimo pastangas. 

(pr.). 
x Gerojo Ganytojo namų 

gegužinė — birželio 17 d. 12 
vai. Cedar Lake, Indianoje. 
Kviečiame pasidžiaugti žavia 
aplinka. Einant prie įruošimo 
darbų pabaigos, raginame vi
suomenę susipažinti su daro
ma pažanga ir įsikūrimo sąly
gomis. G. G. namai randasi 
prie Cline gatvės apie pusę my
lios į šiaurę nuo Cedar Lake eže-
ro.Clinegatvėyradviirpusęmy-
lios j rytus nuo 41 -mo kelio. 

(pr.). 

x TĖVU DIENOS šv Mišių 
bei maldų novena prasidės bir
želio 8 d. ir tęsis iki 17 d. Mari
jonų koplyčioje prie „Draugo". 
Ši novena skirta Švč. Jė
zaus širdies garbei, meldžiant 
tėvams kūno ir sielos sveika
tos, sėkmės darbuose, kantry
bės kančioje, gi mirusiems — 
amžinosios laimės. Maloniai 
kviečiame įsijungti j Šias ypa
tingas mūsų maldas. Savo tė
vų, vyrų, uošvių ir senelių var
dus siųskite: Marian F a t h e r s , 
6336 S. Kilbourn Ave., Chi
cago, 111. 60629. 

(pr.). 
% Moteris ieško d a r b o — 

prižiūrėti ligonį arba vaikus. 
Skambinti vakarais tel. 778-
1624. 

(sk.). 

Norvilas. Pamoksle kun. A. 
Saulaitis paaiškino Gerojo Ga
nytojo ir avelių sąvokas. Da
lia Čarauskienė tėvų vardu 
perskaitė tikinčiųjų maldas, o 
vaikai savo sukurtas malde
les. Mišių aukas — duoną, vy
ną, vandenį, žvakę ir savo ti-
k y b o s p a m o k ų d a r b o 
sąsiuvinius — atnešė visi šeši 
pirmos komunijos dalyviai. 

Pirmą kartą prie Dievo sta
lo, tardami ..Amen" — „Ti
kiu", artinosi mūsų vaikai, pri
imdami Jėzų j savo rankas ir 
širdis. 

Po komunijos Dalia Čar
auskienė „erskaitė dėkojimo 
maldas tėvų vardu, o vaikai 
tarė ir savo ačiū. 

Mišioms pasibaigus visi sve
čiai fotografavosi Jaunimo 
centro sodelyje ir po to nuėjo į 
kavinę pasveikinti vaikus ir 
pasivaišinti. Ta proga vai
kams buvo įteiktos Donelaičio 
tėvų komiteto vardu dovanė
lės, o taip pat padėkota kun. 
A. Saulaičiui ir tikybos moky
tojai Grasilijai Meiluvienei. 

Ši pirmosios komunijos 
šventė buvo prasmingai su
ruošta motinų rūpesčiu. Nuo
širdi padėka priklauso moky
tojai G. Meiluvienei, kuri nuo 
rugsėjo mėnesio kiekvieną 
ankstyvą šeštadienio rytą ruo
šė mūsų vaikus šiai ypatingai 
progai. Dėkojame ir kun. Sau
laičiui, išklausiusiam pirmąją 
išpažintį ir draugiška šiluma 
šiai šventei mums patarnavu
siam. 

J . N . 

CHICAGOS LIETUVIAI 
ABITURIENTAI 1984 

METU LAIDOS 
Lietuvių Moterų federacijos 

Chicagos klubas ruošia abi
turientų pristatymą šį sekma
dienį, birželio 3 d. Šie abi-
rientai bus pr is ta ty t i vi
suomenei pokylio metu Sabre 
Room salėje. 

ateitininkė. Priklauso Chica
gos "Spikettes" tinklinio klu
bui. Gavo ketverių metų spor
to stipendiją į De Paul 
universitetą. Studijuos Pre-Me-
dicine. 

Zita Kuliešytė, Isabelės ir 
Antano Kuliešių duktė, baigė 
Marijos aukštesniąją mokyk
lą. Ketverius metus lošė mo
kyklos tinklinio komandoje. 
Zita baigė Chicagos aukštes
niąją lituanistinę mokyklą. 
Yra Aušros Vartų tunto vyr. 
skautė. Šoka „Rambyno" tau
tinių šokių grupėje. Priklauso 
sporto klubui „Žarai" ir „Second 
City" tinklinio klubui. Zita ga
vo sporto stipendiją į Loyolos 
universitetą. Rudenį ji ten stu
dijuos Art Therapy. 

tų sukaktį. Sukaktis prasidėjo 
šv. Mišiomis, kurias atnašavo 
kun. J. Vaišnys. Po pamaidų 
visi susirinko prie paminklo 
prisiminti žuvusius už laisvę. 
Joana Drūtytė ir Zigmas Na
vickas uždegė aukurą jų gar
bei, o Teresė Drūtytė ir Linas 
Šoliūnas padėjo gėlių vainiką. 

Tolimesnė minėjimo dalis 
vyko mažojoj salėje. Visiems 
susėdus prie alyvomis pa
puoštų stalų, Dzūkų draugijos 
pirmininkas P. Nedas pristatė 
savo valdybą, atliktus darbus 
ir padėkojo visiems už atsi
lankymą. Ofelija Baršketytė 
savo žodžiais priminė mums 
Dzūkijos grožybę ir nors min
timis leido mums ten nuvykti. 
Dzūkai žinomi savo pamėgi
mu dainuoti, tad Rasos Šoliū-
naitės vadovaujamas chorelis 
,,Šoliūnai ir du" smagiai nu
teikė svečius dainelėmis. Vė
liau visi prisidėjo kartu dai
nuodami dzūkų mėgiausią 
„Pasvarscyk antela". Chore 
lyje < alyvavo Audra Aleknai
tė, IV.esė Drūtytė ir Šoliūnų 
šeima: Vida, Zita, Audronė, 
Kastytis, Linas ir, aišku, va
dovė Rasa. Po programos ska
niai pasivaišinome Onos Pau-
lienės gardžiais pietumis. 
Loteriją pravedė Juozas Skei
vys. 

Verta padėkoti Dzūkų drau
gijos valdybos nariams ir vi
siems, kurie prisidėjo suruošti 
sukaktį. Smagiai praleidome 
popietę. Sėkmės tolimesniuose 
darbuose. _ _, „ 

D. Ba r ške ty t ė 

J o n a s Prapi:olenis, Ro
mos ir Donato Pn* aolenių sū
nus, baigė St. Lav.rence aukš
tesniąją mokyklą. Aktyviai 
dalyvavo visuose sportuose, 
bet ypač pasižymėjo soccer lo
šime. Gavo "Most Valuable 
Player" Award, buvo išrink
tas lošti All-Star Catholic 
League Soccer komandoje ir 
trejus metus priklausė Lths 
Soccer komandai. Taip pat pri
klausė lietuvių krepšinio ko
mandai „Neris". Jonas baigė 
Kristijono Donelaičio aukštes
niąją mokyklą. Lankė Peda
goginį institutą. Yra muzikos 
mėgėjas — groja electric, base 
ir accoustic gitaras. Dalyvavo 
ir dalyvaus Lietuvių dienose 
su savo orkestru. Šoka „Vyties" 
tautinių šokių grupėje. Rudenį 
studijuos psichologiją Morrai-
ne Valley Community College 
ir baigs studijas University of 
Illinois. 

J ane Kapočifltė, Rasos ir 
Jono Kapočių dūkti, baigė 
Marijos aukštesniąją mokyk
lą. Priklausė lietuvaičių Rūtos 
Rateliui ir Vokiečių klubui. 
Ketverius metus lošė Marijos 
tinklinio komandoje. Jane yra 

Andrius Dapkus, Reginos 
ir Algirdo Dapkų sūnus, baigė 
Hinsdale Central aukštesnią
ją mokyklą. Buvo mokyklos 
garbės sąrašuose ir šįmet lai
mėjo II vietą National Scien
ce Olympiad chemijoje. Po pa
mokų jis veda mokyklos radijo 
stoties valandėlę. Andrius bai
gė Chicagos aukštesniąją li
tuanistinę mokyklą. Yra Pe
d a g o g i n i o Li tuanis t ikos 
instituto studentas. Priklauso 
„Lituanicos" tuntui — jūrų 
skautų Prez. A. Smetonos lai
vo įgulai. Šoka „Grandies" 
tautinių šokių ansamblyje. Ru 
denį studijuos chemijop inži
neriją University of Illinois. 

Arūnas Tamula i t i s , Jūra
tės ir Jono Tamulaičių sū
nus, baigė Morton West aukš
tesniąją mokyklą. Priklausė 
National Honor Society, Dr. 
Who klubui, buvo Ski klubo 
pirmininkas ir Math klubo iž
dininkas. Laimėjo Outstan-
ding Scholastic Achievement 
in English Award ir National 
Merit commendation. Arūnas 
baigė Kristijono Donelaičio 
pradinę ir aukštesniąją mo
kyklas. Yra skautas — Miško 
brolis. Šoka "Grandies" tauti
nių šokių ansamblyje. Rudenį 
studijuos United States Mili-
tary Academy at West Point. 

DZŪKU SUKAKTIS 
Dzūkų draugijos nariai ir 

svečiai susirinko Jaunimo 
centre sekmadienį, gegužės 20 
dieną, atšvęsti savo 15-os me-

A T 2 Y M Ė J O KARDINOLĄ 
Katalikų spaudos sąjunga 

paskyrė specialų žymenį kar
dinolui Bernard in už jo 
straipsnius „Chicago Cat
holic" savaitrašty. Kardino
las taipgi laimėjo specialų pa
g y r i m ą už s t r a i p s n i u s 
religiniais klausimais. 

S T I P E N D I J O S 
STUDENTAMS 

Chicagos arkivyskupija kas
met skiria stipendija? šešiems 
baigusiems aukštesnes mo
kyklas moksleiviams, kurie 
studijuos darbą komunikaci
jos srity. Šiemet stipendijų iš
kilmės - birželio 3 d. vadina
moj Komunikacijų dienoj, su 
pamaldomis katedroje 9 val.ŠO 
min. 

GATVĖS MUZIKANTAI 
Nuo šios vasaros Chicagos 

gatvėse bus leidžiama pasi
reikšti gatvės muzikantams ir 
kitiems pramoginės progra
mos atlikėjams. Galės kai ku
rie jų pasirinkti aukų nuo pra
eivių. 

ATIDARO PAPLŪDIMIUS 
Chicagos 32 paplūdimiai ir 

63 lauko baseinai atidaromi 
birželio 7 d., bet tik su mažu 
sargų štabu. Oficialus, pilnas 
atidarymas įvyks birželio 28 d. 
ir tada pradės budėti 1000 sar
gų, pasiruošusių gelbėti skęs
tančius. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, IL 60629 

"M. __ 776-6162 
Kasdien 9—6 vaL vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS CIBAITIS 
6247 S. Kedzfe Avenue 

Chicago, IL 60629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
fteatad. 9 v. r. iki 1 va i d. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Joris Blvd., Saite 36* 
Oak Brook, DL 60521 

Tei. Ofs. 325 3157 
TH Rez. 3256582 

Valandos pagal susitarimą 
I i 
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