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Apie lietuvių 
padėtį Gudijoje 

(Tęsinys) 
Kitaip susiklostė pokari

niais metais. Pradžioje vie
tinė rajono valdžia uždarė 
lietuviškas mokyklas, skaityk
las, o po to ir mūsų pašven
tintą bažnyčią. Nuo to laiko 
praėjo daug metų. Mes daug 
kartų kreipėmės į įvairius 
organus BTSR ir Sąjungines' 
instancijas, bet mūsų prašy
mai ir pastangos iki šiol buvo 
veltui. Niekas nenori suprasti 
mūsų interesų ir mūsų teisin
gų reikalavimų, ir visus mūsų 
prašymus laiko nacionalizmo 
pasireiškimu. Lenkai, gudai ir 
rusai gali be trukdymų mels
tis. Net kai kurios seniau 
uždarytos bažnyčios dabar vėl 
veikia. Neseniai vietos val
džia leido pamaldas Trake-
liuose ir Voveryse, o mūsų 
prašymų ir klausyti nenori. 
Prieš dvejus metus mūsų Pele
sos tikinčiųjų delegaciją priė
mė Maskvoje Religinių reika
lų įga l io t in is d rg . V. 
Kūroj edovas. J is atidžiai 
išklausė mūsų prašymą ir 
užtikrino, kad mūsų bažnyčia 
artimiausiu laiku bus grąžin
ta mūsų bendruomenei ir 
pažadėjo pasiųsti mums lietu
vį kunigą iš Lietuvos TSR. 
Bet vietinė valdžia nesutiko, 
ir iki šiol mūsų bažnyčioje 
laikomi kolchozo grūdai. 

Mus jėga nori paversti 
gudais ir lenkais, verčia mus 
lankyti lenkiškas pamaldas, o 
mes savo vaikus privalome 
siųsti į gudų mokyklas. Visa 
tai giliai įžeidžia mūsų reli
ginius ir tautinius jausmus. 
Tuo vietos valdžia sėja 
pr ieš iškumo s ė k l a s t a r p 
kaimyninių tautų, nors 
paprasti žmonės linki mums 
gero ir pasisekimo. 

Todėl prašome TSKP XXVI 
suvažiavimą padaryti galą 
mūsų persekiojimams ir 
artimiausiu laiku grąžinti 
mums Pelesos bažnyčią ir 
leisti joje pamaldas lietuvių 
kalba. 

Pasirašė Pelesos parapijos 
komiteto keturi nariai, ir 
atskirai prie skundo pridėtas; 
dvidešimtuko sąrašas. 

1981 m. kovo mėn. į Pelesą 
atvyko 5 asmenų komisija: 
prokuroras, Varenavo raj. 
vykd. komiteto pirmininkas, 
jo pavaduotojas ir dar kiti 2 
asmenys, kurių pelesiečiai 
nepažino. Tardė tuos, kurie 
pasirašė skundą. Tardė 
prokuroras: „Kaip jūs drįsote 
rašyti skundą XXVI suvažia
vimui!" — šaukė jis. Grasino 
tiems, kurie pasirašė skundą. 
Du iš pasirašiusiųjų išsi
gando, o Stankevičius (gimęs 
1920 m.), kovęsis 16-toje divi
zijoje, neišsigando ir drąsiai 
su prokuroru kalbėjo. 

Išvykus komisijai, netrukus 
kolchozo pirmininkas sušau
kė Pavalakės kaime susi
rinkimą, į kurį atvyko Vare 
navo raj. vykd. komiteto 
pirmininko pavaduotojas Kuz-
mič. Jis pareiškė, kad ati
darytos 7 bažnyčios, o aštun
tos Palesoje) neatidarysime. 
Atidarytos bažnyčios Zabo-
lotėje, Trakeliuo8e, Armoniš-
kėse. Voveryse — Varenavo 
raj., likusios kitose BTSR 
vietovėse. Tada susirinkusieji 
maždaug taip kalbėjo: Šiose 
a t i d a r y t o s e b a ž n y č i o s e 
meldžiamasi lenkų kalba, o 
mes norime melstis savo 
statytoje bažnyčioje gimtąja 
lietuvių kalba. Tarybų Sąjun
gos konstitucija visiems pilie
čiams garantuoja lygias 
teises, tai kodėl mums, lietu
viams, tos teisės atimamos? I 
tai drg. Kuzmič pasakė: „Kaip 
mes norime, taip ir pada
rome!" 

Cia reikia padaryti pas
tabą. Armoniškėse valdžia 
b a ž n y č i ą užda rė ; t a d a 
parapijiečiai nuplėšė spyną 
(tokiu būdu „atidarė" bažny
čią) ir dabar meldžiasi be 
kunigo. Trakeliuose parapijie
čiai nėjo į darbą, sustreikavo, 
ir valdžia buvo priversta ati
duoti bažnyčią. Pelesos 
apylinkėje per 40 metų spėjo 
apsigyventi daug priešiško 
lietuviams elemento, žmonės 
yra įbauginti, suterorizuoti, 
todėl ir streiką sunku suor
ganizuoti. Be to, kai nuo 1963 
m. visą laiką be jokių rezul
tatų kovojama, tai ir ūpas 
žmonėse krinta. 

(Bus daugiau) 

Pasaulyje didelę sensaciją sukėlė žinia, kad demokratų partija savo 
kandidatu į viceprezidento vietą pasirinko pirmą istorijoje moterį, 
Kongreso narę iš New Yorko, Geraldine Ferraro. Nuotraukoje ji sėdi 
su savo vyru John Zaccaro, nekilnojamo turto biznieriumi. Stovi: 
dukterys Donna, Laura ir sūnus John Jr. Atstovė Ferraro pasiliko 
savo mergautinę pavardę. Jos vyras dažnai vadinamas „ponu Fer
raro". Nuotraukoje matomas ir svarbus šeimos narys — „Missy". 

Kietos rinkimų 
kovos dėl senato 

KATALIKAI PASAULYJE 
Betliejaus 

universi tetas 
Betliejaus universi te tas 

Palestinoje, įsteigtas popie
žiaus Pauliaus VI 1974 
metais, paminėjo savo veiklos 
pirmąjį dešimtmetį. Universi
tete dabar veikia filosofijos ir 
gamtos mokslų fakultetai, ku
riuos lanko apie 1200 studen
tų. 34 procentai studentų yra 
krikščionys, kiti — musulmo
nai. Mokslinį universiteto 
pe r sona lą s u d a r o ap ie 
tūkstantis įsmenų. šalia 
fakultetų veikia įvairūs kur-
sp.i, kuriuose studentai per 
trumpesnį laiką gali įsigyti 
profesinį pasirengimą. Betlie
jaus katalikų universitetas 
per pirmąjį savo veiklos 
dešimtmetį yra tapęs vienu iš 
pirmaujančių aukštojo mokslo 
centrų Palestinoje. 

Aplankė l igoninę 
Birželio 28 d. Jonas Paulius 

II nuvyko į kunigo Agostino 
Gemelli vardo katalikų 
universiteto poliklininką 

Romoje, kur dalyvaujant 
u n i v e r s i t e t o po l ik l in iką 
fakulteto profesoriam ir stu
dentam, taip pat poliklinikos 
gydytojam, san i ta r in iam 
personalui ir ligoniam aukojo 
šventas Mišias. Šiomis pamal
domis Š v e n t a s i s T ė v a s 
atžymėjo Švenčiausios Jėzaus 
Širdies katalikų universiteto 
steigėjo kunigo Demelli mir
ties 25-ąsias metines ir jo var
do poliklinikos įkūrimo dvide
š imtme t į . Savo žodyje 
popiežius, dėkodamas polikli
nikos gydytojam ir visam 
personalui už jų uoliai vykdo
mą žmonių meilės misiją, 
konkrečiai liudijant krikščio
niškąjį solidarumą kenčian-
tiem. jautriai prisiminė, kad šį 
solidarumą jis asmeniškai 
patyrė, kai čia buvo gydomas 
po atentato 1981-ais metais. 

Lenkų žurna las 
Šiomis dienomis Varšuvoje 

pasirodė naujo katalikų 
savaitraščio „Przeglad Katoli-
cki" — Katalikų Apžvalga — 
pirmas numeris. Tai vienas 

Chicago. — Šalia ateinan
čių prezidento rinkimų svar
biausios šių metų rinkiminės 
kovos vyksta dėl senato vietų. 
Įdomiausios kovos išsivystė 
Illinois ir Šiaurinės Karolinos 
valstijose. Demokratai šiais 
metais siekia išmesti iš sena
to bent šešis respublikonus, 
kad senato dauguma liktų 
demokratų partijos rankose. 

Prieš senatorių Charles Per
cy, užsienio reikalų komiteto 
pirmininką, kovoja 55 m. 
kongresmenas Paul Simon iš 
Little Egipt, 111. Sen. Percy 
yra laikomas „nuosaikiu" ar 
„pažangiu" respublikonu. Kie
tieji konservatoriai, vadovau
jami Richard Viguerie ir Paul 
Weyrich, net tvirtina, kad 
geriau senate turėti mažiau 
respublikonų, negu tokį „libe
ralą" kaip sen. Percy. 

Kampanija yra gan kieta. 
Sen. Percy įspėja balsuotojus, 
kad Simon yra kraštutinis 
liberalas. Jis siūlė ginklų 
užšaldymo įstatymą, siūlė 
viešųjų darbų programas, 
siūlė eikvoti lėšas kitoms 
programoms. Sen. Percy pats 
žino, kad nugalėti Simoną 
jam bus sunku, 1978 m. rinki
muose jis laimėjo prieš mažai 
žinomą Alex Seith vos 53 
nuoš. balsų. Percy yra stiprus 

seniausių Lenkijos katalikų 
savai t rašč ių , tuo pačiu 
pavadinimu pradėtas leisti 
1863-iais metais, bet sustabdy
tas 1939-ais metais, prasi
dėjus Antrajam pasauliniam 
karui . Po 45-erių metų 
pertraukos lenkų valdžia 
neseniai davė leidimą savait
raštį atgaivinti ir šiomis 
dienomis kaip tik pasirodė jo 
pirmasis numeris. Savaitraš
tis yra spausdinamas dvide 
š imt penkių tūkstančių 
egzempliorių tiražu. Pirmame 
numeryje yra spausdinamas 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
sveikinimas redaktoriams ir 
skaitytojams, taip pat patei
kiamas pasikalbėjimas su 
Lenkijos primų kardinolu 
Glemp. 

tarp tautinių mažumų Chica-
goje, tačiau mažiau populia
rus Illinois miesteliuose ir 
kaimuose. Senatoriui paken
kė jo balsavimas senate, kai 
buvo 8\ i rs tomas ginklų 
pardavimo Saudi Arabijai 
klausimas. Jis balsavo už 
ginklus, ir to neužmiršo 
Amerikos žydai. Dar blogiau, 
sen. Percy pritarė Reagano 
siūlomai Palestinos, federa
cijoje su Jordanu, valstybei. 

Kampanijoje respublikonų 
štabas panaudoja ir tokį įdo
mų argumentą. Jei Percy 
rinkimus pralaimės, senato 
užsienio reikalų komiteto 
pirmininku iš eilės taps sen. 
J e s s e Helms, ž inomas 
konservatorius. Demokratai šį 
argumentą atmeta ir sako, 
kad rinkimus pralaimės ne tik 
Percy, bet ir sen. Helms. 
Anksčiau Percy paremdavo 
Chicagos juodieji, tačiau šiuo
se rinkimuose juodiesiems 
vadovauja Chicagos meras 
Washingtona8. Jis pirmą 
kartą laikosi vienose pozicijo
se su savo priešininku miesto 
taryboje Edvvarda Vrdolyaku. 
Abu jie remia rinkimuose kon-
gre8meną Simoną. 

Šiaurinėje Karotinoje kam
panija irgi vyksta pilnu 
tempų. Prieš sen. Helmsą 
demokratai iškėlė populiarų 
valstijos gubernatorių, 47 
metų, James Hunt. Jis per
renkamas gubernatorium nuo 
1976 m. Paskutniai opinijos 
tyrimai parodė kad Hunt 
gauna 48 nuoš. balsų, o sen. 
Helm — 42. Gubernatorių 
palaiko valstijos juodieji 
balsuotojai, nes sen. Helms 
senate kovojo prieš valsty
binę šventę Martin Luther 
Kingo garbei. S. Karolinoj 
juodieji sudan 20 nuoš. 
balsuotojų. Demokratas Hunt 
padėjo Jesse Ja:ksonui prire
gistruoti kiek galima daugiau 
naujų balsuotijų. Stiprus 
demokratų argimentas tas, 
kad sen. Helms balsavo už 
naujus mokesčit? cigaretėms, 
o Šiaurinėj Kartinoj tabakas 
> ra 3varbi žemė« '̂ kio šaka 

0k. Lietuvoje mirė 
kun. P. Bastys 

O k u p u o t o j e L ie tuvo je , 
Ukmergėje, liepos 5 d. buvo 
palaidotas prieš kelias dienas 
miręs tos parapijos altarista-
pensininkas a.a. kun. Pranas 
Bastys. 

Velionis buvo gimęs 1915 
m. spalio 2 d. Antkalniškių 
km., Jurbarko valsč., Rasei
nių apskr. Baigęs Jurbarko 
gimnaziją įstojo į Kauno kuni
gų seminariją. Kunigu buvo 
įšventintas 1939 m. birželio 3 
d. Vikaravo keliose parapi
jose. Okupacijos metu buvo 
Šiaulių Šv. Petro parapijos 
klebonas, paskui Seredžiaus 
klebonas, o paskutiniu metu, 
sveikatai susilpnėjus, buvo 
Ukmergės altarista, bet padė
davo parapijos darbuose, kiek 
pajėgdavo. 

A.a. kun. Pranas Bastys 
buvo vienas iš uoliųjų kuni
gų, d ė l t o n u o l a t buvo 
persekiojamas okupanto ar jo 
statymų. Tai jau mūsų žinio-
"įis vienuoliktas ok. Lietu
voje šiemet miręs kunigas. 
Ketvirtas Kauno arkivysku
pijoje, kurioj 30 parapijų jau 

liko be kunigų. Įšventintas 
Kauno arkivyskupijai šiemet 
tik vienas kunigas. 

Mūšiai Vietnamo 
Kinijos pasienyje 
P e k i n a s . — Kinija paskel

bė apie Vietnamo jėgų puoli
mą, kuriame dalyvavusi visa 
Vietnamo divizija. Priešas 
buvo s u s t a b d y t a s , j a m 
padaryti sunkūs nuostoliai 
Vietnamas irgi paskelbė apie 
pasienio susirėmimus, ku
riuose dalyvavo ir artilerija. 
Abi pusės kaltina viena kitą 
ir nepraneša apie padarytus 
nuostolius. Šitokia padėtis 
pasienyje jau trys mėnesiai. 
Trumpas Kinijos-Vietnamo 
karas įvyko 1979 m. pradžioje 
po to, kai Vietnamas užpuolė 
Kambodiją ir Kinija nutarė 
Vietnamą „pamokyti". 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Pasaulio Bažnyčių Tary
ba išs i r inko naują gen. 
sekretorių Urugvajaus protes
tantų kunigą Emilio Castro. 
Organizaci ją sudaro 301 
pasaulio Bažnyčia 14-kos 
denominacijų. Centro komi
teto suvažiavime Ženevoje 
buvo ginčų dėl organizacijos 
supohtinimo. Paaiškėjo, kad 
komunistų veiksmai nepuola
mi, bijant pakenkti Rusijos 
stačiatikiams. 

— Bengalijoje parlamento 
rinkimai įvyks gruodžio 8 d. 

— Pietryčių Azijos valsty- / 
bių k o n f e r e n c i j o j e buvo 
svarstomi Kambodijos reika
lai. JAV, Australija, Japonija 
ir Naujoji Zelandija dalyvavo 
konferencijoje kaip „dialogo 
partnerės". 

— Libano sostinėje Beirute 
kovos nurimo, tačiau mūšiai 
prasidėjo Libano šiaurėje tarp 
dviejų Sirijos poziciją remian
čių grupių. 

— Daugkartinio skridimo 
erdvėlaivio kelionė įvyks 
rugpjūčio 24 d. Toje kelionėje 
bus sujungti dviejų skridimų 
uždaviniai, nes birželio mėne
sį vienas skridimas dėl gedi
mų buvo atidėtas. 

— Juodųjų musulmonų va
das Louis Ferrakhan lanky
sis San F ranc i sco mieste 
demokratų partijos konven
cijos p roga . Demokratų 
suvažiavimą stebės ir du 
sovietų „Tass" agentūros 
atstovai. 

Moterų žygis 
prieš pornografiją 

Minneapol i s . — Jauna, 23 
m. moteris Ruth Christenson 
antradienį vakare aplaistė 
savo drabužius gazolinu ir 
bandė susideginti Minneapo-
lyje prie knygyno, kuris 
pardavinė ja pornografinę 
literatūrą. Tai vienos moters 
protestas prieš pornografiją 
Amerikoje. Moteris turėjo 
kuprinę, pilną lapelių „Stop 
Porn Now". Sunkiai apdegusi 
mergina ligoninėje. 

Kova dėl pornografijos 
vyks ta jau daug metų. 
Pastaruoju metu į tą kovą 
įsijungė moterų laisvinimo 
grupės, feministės. Minneso-
toje jos ypač veiklios ir priver
tė miesto tarybą priimti 
miesto įstatymą, kuriame 
sakoma, kad pornografija 
laužo moterų civilines teises. 

Derybos dėl 
ryšių linijos 

Wash ing tonas . — Sovietų 
Sąjungos delegacija pradėjo 
Washingtone derybas dėl 
„karštosios linijos" sumoder-
ninimo. Per pastaruosius 21 
metus tarp Kremliaus ir 
Washingtono buvo susižino
jimo Unija. J i tačiau pagrįsta 
senu, lėtu teleprinteriu, kuris 
perduoda 66 žodžius per minu
tę. Amerika siūlo įvesti 
modernią sistemą, daug 
greitesnę. Nauji įrengimai 
perduoda ne tik žodžius, bet 
ž e m ė l a p i u s , p i e š i n i u s , 
nuotraukas ir pan. 

Stebėtojai, svarstydami šias 
d e r y b a s , n u t a r ė , k a d 
Kremliaus propaganda labai 
bijo padėti Reaganui laimėti 
rinkimus. Dėl to šiose dery
bose daugiausia ir buvo ginčų 
dėl to, kas tą sutartį pasi
rašys, kur ir kada įvyks 
pasirašymo apeigos. Sovietai 
nori suvaidinti visiškai nusi
vylusius Reaganu, su kuriuo 
neįmanoma derėtis ar vesti 
normalius santykius. 

Prezidentas Reaganas pa
skutinėje spaudos konferen
cijoje nurodė, kad su sovie
ta is vyksta pasi tar imai , 
diplomatija dirba. Tariamasi 
dėl sienos Beringo sąsiauryje 
nustatymo, dėl konsulatų 
Kijeve ir New Yorke, dėl 
sovietų žvejybos prie Ameri
kos krantų, dėl kultūrinių 
pasikeitimų, dėl oro taršos ir 
gamtos apsaugos problemų. 
S a n t y k i a i t a r p abiejų 
didžgalybių nėra nutrūkę. 

Britai ištrėmė 
du diplomatus 

Londonas . — Britanija 
paprašė, kad per savaitę 
išvažiuotų du Nigerijos diplo
matai, o pats ambasadorius, 
kuris išvyko į Nigeriją, prašo
mas daugiau į Londoną nebe
grįžti. Nigerija atsilygino 
įsakydama išvažiuoti dviem 
britų diplomatam. 

Santykiai pablogėjo po to, 
kai Nigerijos agentai Londone 
pagrobė, apmarino vaistais ir 
įdėję į dėžę bandė išsiųsti į 
Nigeriją diplomatiniu bagažu 
savo vyriausybės priešininką, 
buvusį ministerį Umaru Dik-
ko. 

N i g e r i j a y r a b r i t ų 
bendruomenės šalių sąjungos 
narė. Praeityje Britanija buvo 
nut raukus i diplomatinius 
ryšius tik su Ugandos Amino 
vyriausybe. Manoma, kad 
santykiai su Nigerija nebus 
nu t raukt i ir dabar t in ia i 
sunkumai bus užglostyti. 

Pernai šį įstatymą vetavo 
miesto meras, tačiau moterų 
spaudimas nesibaigia. 

Panašus įstatymas buvo 
priimtas Indianapolyje. Čia 
meras įstatymą pasirašė, 
tačiau civilinių teisių organi
zacijos, kurias remia ir spau
da, padavė miestą į teismą. 
Į s t a tymas negalioja, kol 
teismas svarsto bylą. 

Prieš pornografiją kovoja 
keista koalicija, sudaryta iš 
tradicinių priešų: Moralinės 
Daugumos ir moterų laisvių 
grupių. Už pornografiją veikia 
irgi nelengvai sutapatinamos 
grupės: civilinių teisių globė
jai, konstitucijos priežiūrė-
tojai, spaudos leidėjai, kurie 
bijo bet kurios cenzūros ir, 
žinoma, pornografijos biznio 
atstovai. 

Amerikoje yra 20,000 
parduotuvių, kurios gyvena 
vien iš pornografinės medžia
gos pardavinėjimo. Vien 
paštu siunčiami žurnalai 
sudaro 3 bil. dol. biznį per 
metus. Dabar išsivystė namie 
žiūrimų filmų video aparatų 
pramonė, prisisteigė naujų TV 
stočių, pornografijos pramo
nė išsiplėtė. Sustiprėjo ir kova 
prieš ją. 

Feminisčių įsijungimas į šią 
kovą dalykus supainiojo. 
Moterų grupės teigia, kad 
pornografijos platinimas kurs
to smurtą prieš moteris. 
„Pornografija yra teorija, o 
prievartavimas — praktika", 
sako feministų literatūra. Net 
ir pr ivatus pornografijos 
naudotojas yra kurstomas 
vykdyti lytinius nusikal
timus. 

Prezidentas Reaganas gegu
žės 21 pasirašė naują įstaty
mą, kuris padidina bausmes 
už vaikų naudojimą porno
grafiniams tikslams. Padidin
tos bausmės, pakelta vaikų 
amžiaus riba. 

Kovą prieš pornografiją 
apsunkina pats definicijos 
miglotumas. Kas prieš 20 metų 
atrodė pornografiška, dabar 
laikoma kasdieniniu reiški
niu. Spauda kartais pasisako 
už nuolaidžiavimą porno
grafijos gamintojams, nes 
bi jo , kad u ž d r a u d i m a s 
pornografinių leidinių ves į 
kitus spaudos laisvės varžy
mus, pažeis kosntitucijos 
garantuojamą kalbos laisvę. 

Kai kurie miestai patys 
suvaržė pornografijos biznį, 
nustatydami zonas, kur ją 
galima platinti. New Yorko 
Times aikštė, kuri buvo garsi 
savo nevaržomu lytinio 
išnaudojimo bizniu, pradėjo 
keistis. Atlantos miestas visai 
išlaisvintas nuo pornogra
fijos. Kova, kaip anksčiau, 
greičiausiai baigsis Amerikos 
t e i s m u o s e . M e r g i n a 
Minneappolyje pademonstra
vo, kaip giliai Amerikos mote
rys priešinasi ir kaip toli jos 
eina kovodamos prieš porno
grafiją. 

KALENDORIUS 
Liepos 14 d.: Kamilis. Jus

ta, Vidutis, Sunmylė. 
Liepos 15 d.: Bonaventū

ra, Apromija, Mantas, Sandą. 
Liepos 16 d.: Marija Škap

lierinė, Vitalijus. Kovaldas. 
Dauguolė. 

Liepos 17 d.: Aleksijus, 
Generosa, Auksutis, Nelda. 

ORAS 
Saulė teka 5:28, leidžiasi 

8:25. 
Saulėta, tvanku, temperatū

ra dieną 93 I., naktį 75 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. liepos mfen. 14 d. 
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VERTYBIŲ SIEKIANT, 
NĖRA ATOSTOGŲ 

• 

. Ateitininkų veiklos sąlygos 
niekuomet nebuvo pastovios. 
Ateitininkija kūrėsi Lietuvos 
priešaušryje. Pirmojo pasauli
nio karo metu ji buvo išblokš
ta j Rusijos plotus, dalyvavo 
Nepriklausomybės atgavimo 
kovose ir savo valstybės atkū
rimo darbe. Sekė tautininkų 
režimo įsigalėjimas ir 1930 m. 
MAS uždarymas ir tuo pačiu 
metu eilės pagrindinių veikė
jų įkalinimas bei jaunesniųjų 
šalinimai iš gimnazijų. Atėjo 
ir sunkiausieji laikai: Antra
sis pasaulinis karas, Stalino 
smurto ir genocido metai, sun
kios ir ilgos partizanų kovos, 
Ateitininkų federacijos atkū
rimas Vakarų Vokietijos sto
vyklose, narių ir vadovybės 
persikėlimas į JAV ir kitus 
kraštus, lietuvių išsikėlimas iš 
genųjų kolonijų, studentų pak
rikimas po daugybę universi-
|£tų. stiprus eocialinis sukrė
timas Vietnamo karo metu ir 
Rytų filosofinės įtakos sustip
rėjimas. Šios ir kitos didžiu
lės įtakos sudarė sąlygas 
ąteitininkijos veiklos lūžiams, 
nepaprastoms konferencijoms 
ir naujų gairių ieškojimui. Per 
visą savo veiklos laikotarpį 
ateitininkija išsilaikė avan
garde, tiek lietuvių tautos lais
vės kovose, tiek ir religiniam 
inteligentijos atgimime. Jau 
trečiame ir ketvirtame šio 
šimtmečio dešimtmetyje dau
gelis Vatikano II minčių rado 
stebėtinai ankstyvus išsireiš
kimus ateitininkų veikėjų tar
pe. 

Kaip ir praėjusiais veik
los laikotarpiais, taip ir šiuo 
metu tai, kas jaunuolį ar jau
nuolę padaro ateitininku, yra 
jo aukštiems idealams uždeg
ta dvasia, kai jo širdis yra 
valios palenkiama apsispręsti 
už Kristaus gerosios naujie
nos atsiskleidimą savyje ir 
savoje bendruomenėje, kai jo 
gyvoji dvasia atranda kelią į 
gilų religinį atsinaujinimą. 
Šis yra besikartojantis kiek
vienos kartos, kiekvieno penk
mečio ir meto uždavinys. 

Mūsų tautoje ir čia išeivijoje 
ateitininkijai buvo ir yra lem
ta pasilikti šviesos ir meilės 
nešėjais. Mes turime į savo 
kelią įtraukti naująsias kar

tas, kad ir jos taptų ištikimos 
savo tautos ir katalikų tikė
jimo misijai. Jausdami sunkų 
tautos gyvybės pulsą, bet ir 
neužgniaužiamą jos dvasinę 
dinamiką savoje žemėje, mes, 
ateitininkai, gyvendami pil
nos laisvės krašte, turime di
delę galimybę gausiems dar-
b a m s i r ž y g i a m s . 
Panaudokime bent dalį savo 
energijos ir išteklių tiesai 
skleisti apie laisvės troškimą 
Lietuvoje, jų rezistencinę ko
vą už tautos suverenumą. 

Savyje turime kurti ir 
puoselėti idealo ugnį, gyvą no
rą siekti pačių aukštųjų ver
tybių — laisvės, tiesos, gro
žio, gėrio ir šventumo. Šiais 
šv. Kazimiero metais mūsų 
dėmesys kaip tik turėtų telk
tis siekimui tų dorybių ir dar
bų, kurios padidintų mumyse 
šventumo pajutimą. Artėti 
prie šventumo yra gal dar 
sunkiau negu siekti kitų dory
bių. Tai yra tarsi kopimas į 
pačią vyraujančią kalnų vir
šūnę, kur saulės žeriamuos 
spinduliuos regisi mūsų idea
las „Visa atnaujinti Kristu
je". Kol jis mus traukia savo 
amžinai žėrinčia jėga, mums 
lengva nugalėti ir pačias sun
kiausias kliūtis. Artėjant prie 
idealo aukštumos, kaip ir prie 
kalno viršūnės, pavojai glūdi 
beveik kiekviename žings
nyje. Adomo Mickevičiaus žo
džiais, „Pagundos it bangos 
audringo vandenyno: plau
kiką drąsų kelia, o silpną nar
dina". Lenva pailsti ir gręžtis 
atgal, juk gyvenamieji slėniai 
turi savo gausius traukos Šal
tinius — kaip lengva tenkinti 
savo hedonistinius polinkius, 
pasimesti masėje ir nugrimsti 
vien į materialinių bei egois
tinių rūpesčių plotmę. Lengva 
yra pamesti idealo orbitą, kas 
taip dažnai atsitinka studen
to amžiuje, bet ir vėliau, ir la
bai sunku ją vėl atrasti. 

Su artėjančia 1984 m. vasa
ros olimpiada Los Angeles 
krenta į akis ilgalaikis spor
tininkų pasiruošimas, tie tūks
tančiai treniruotės valandų 
pašvęstų, norint patekti į 
olimpines komandas ir sie
kiant medalių garbės. Bet ir 

C l e v e l a n d o a t e i t i n i n k ų š e i m o s š v e n t ė s e i s e n a į 
b a ž n y č i ą . Pr ie s e n d r a u g i ų v ė l i a v o s dr . D . T a m u -

i i o n y t ė , d r . M . L a n i a u s k a s i r Z. S t u n g i e n ė . 
N u o t r . V . B a c e v i č i a u s 

profesionalai sportininkai se
zonui pasibaigus neišeina il
gam poilsiui. Fizinis grūdini
masis ir treniruotė ilgų 
pertraukų ar atostogų n e 
mėgsta. Tie, kurie mažai lai
ko praleidžia treniruotei, iš
krenta iš savo komandų. Jie 
medalių nelaimi, jie napakliū-
va į sporto istorijos pusla
pius. 

Ar gali būti kitaip idealis
tinių siekimų srityje? Cia irgi 
aukšto lygio pasiekimas riša-
si su didele pastanga ir dar
bu. Ar ne per dažnai mūsų 
religinė praktika apsiriboja 
sekmadienio pamaldomis ir 
gal trumpu žvilgsniu į kata
likišką spaudą? Gaila, kad 
per mažai turima ideologinių 
kursų, uždarų rekolekcijų ir 
specialių konferencijų bei dis

kusijų savo idealams žadinti 
ir juos ugdyti. Ar ne per ma
žai skaitome šv. Raštą, geras 
knygas ir žurnalus? Ar mes 
vyresnieji visuomet esame ge
ru pavyzdžiu ir paskatintoju 
jaunesniems už save? Patys 
sau atsakykime į šiuos klau
simus. Tik mes patys galime 
pakreipti savo gyvenimą idea
lo linkme. 

Esu įsitikinęs, kad kaip 
anais laikais, taip ir šiuo me
tu turime būrelius idealų 
trokštančio jaunimo ir vyres
niųjų, nepasitenkinančių vien 
romantiška svajone, bet pasi
ryžusius neišsenkant iems 
idealo uždavinams. Reikia 
kurti asmeninį veiklos planą, 
atrasti dirvą, kur mes galėtu
me geriausiai investuoti savo 
talentus ir gaoumus. Prisi

minkime, kad artėja šv. Kazi
miero kongresas Toronte, o 
Ateitininkų kongresas bus 
ateinančiais metais — čia mes 
visi turėtume ruoštis ir daly
vauti, kad savo dvasią atgai
vintume. Trumpos atostogos 
šią vasarą gal yra reikalin
gos, bet ilgų atostogų vyres
niesiems, tuo labiau jaunimui, 
nereikia. Ko mums visiems la
bai reikia — pašvęsti dalį lai
ko savo idealų realizavimui 
dar šių metų eigoje. Tam tiks
lui reikia pasišventimo, mei
lės ir entuziazmo, kurių kiek
vienam ateitininkui „gali 
įkvėpti tik jo paties į save at
viras atsigręžimas — ryžtin
gesnis nusistatymas pras
mingiau gyventi" (J. Girnius, 
„Idealas ir laikas", 229 psl.). 

Justinas Pikūnas 

M u z Ka<»a Š o l i ū n a i t e r u o S i a s i v a d o v a u t i j a u n i m u i a t e i t i n i n 
k ų s e n d r a u g i ų s t o v y k l o j e . 

N u o t r . R ū t o s M u s o n y t ė s 

SENDRAUGIŲ 
STOVYKLA 

DAINAVOJE 

Šįmet sendraugių stovykla 
bus rugpjūčio 5-12 d. Kviečia
me sendraugių šeimas ir jau
nuosius ateitininkus su tėve 
liais savaitei atostogų į 
Dainavą. Ateitininkų šeimų 
bendravimui gražioje Daina
voje yra labai geros stovykla
vimo sąlygos: gaivinantis lau
kų oras, daug laiko poilsiui ir 
pokalbiams. Vyresniems prog
ramą organizuoja dr. Algis 
Norvilą, o vaikam — Rasa Šo-
liūnaitė. Ji taip pat rūpinasi 
ir jų globa. Vaikus nuo 2 m e 
tų amžiaus globos Rasa Šoliū-
naitė ir studentai ateitininkai. 
Mokestis už patalpas visai šei
mai 65 dol. (atskirai už mais
tą, pagal amžių ir asmenų 
skaičių). Visais reikalais rašy
ti stovyklos vadovui Vytautui 
Šoliūnui: 115 Stephen St., 
Lemont, IL 60439. 

Prel. Petras Celiešius bus 
stovyklos kapelionas. 

Pernai kelios šeimos neat
vyko stovyklon, nors buvo iš 
anksto užsiregistravusios. To
dėl šįmet registruojantis rei
kės sumokėti už stovyklavimo 
patalpas: 65 dol. šeimai ir 35 
dol. pavieniams. Čekius rašy
ti: Lith. Catholic Graduate 
Assoc. Ateitis ir siųsti arba 
pinigus įteikti V. Šoliūnui 
drauge su registracija. 

Šiemet, kaip pernai, iki bir
želio mėn. 15 d. bus registruo
jamos tiktai sendraugių šei
mos ir jauniai — moksleiviai 
ateitininkai su tėvais. Po bir
želio 15-os, jei bus vietų, galės 
registruotis ir kitos lietuvių 
šeimos. 

ASS Centro valdyba 

AUTOBUSAS I JAUNŲJŲ 
ATEITININKŲ 
STOVYKLĄ 

Autobusas į Jaunųjų 
ateitininkų stovyklą Daina
voje išvažiuoja nuo Jaunimo 
centro sekmadienį, liepos 15 
d., 9 vai. ryto. Tą patį vakarą 
autobusas iš moksleivių atei
tininkų stovyklos grįžta 6:30 
vai. vak prie Jaunimo cent
ro. 

P a r t i z a n o D a u m a n t o k u o p o s 1983-84 v e i k l o s m e t ų g l o b ė j o s ir 
d a l i s vadovų,-v ių . S ė d i i š k.: L o r a B l a ž y t ė ir L i l i ja B a l č i a u s -
k a i t ė . Stovi g l o b ė j a L a i m a Š a l č i u v i e n ė , L i n a s B i l d u š a s . T o 
m a s Paul ius ir g l o b ė j a V i d a D a m u š i e n ė . 

MOKSLEIVIŲ 
STOVYKLOS 
VADOVYBES 
PRANEŠIMAS 

Moksleivių atei t ininkų 
stovykloje Dainavoje stovyk
lautojai per dvi savaites suku
ria bendruomenę, kuri pasižy
mi tarpusavio darnumu ir 
draugyste. Kad tas darnumas 
išliktų iki stovyklos galo ir 
kad stovyklautojai savo tarpe 
galėtų paskutini kartą neiš
blaškomi pasidžiaugti šia sto
vykla, kuri niekada nepasi
kartos su lygiai tais pačiais 
draugais, j stovyklos užbai
gimo vakarą šį šeštadienį, lie
pos 14 d., svečiai nebus pri
imami. Tą vakarą stovyklos 
vartai bus uždaryti nestovyk
laujantiems. 

Stovykb8 vadovybė 

ŠEIMA 

Šeima yra arfa ir šeima yra 
bažnyčia, kad dviejų širdžių 
žavi ir šventa melodija kiltų 
pagarbinti Viešpatį, kuris sa
vo kūrinijai davė tą šventą 
vainiką, kai kūrė nebe vieną 
žmogų, o du. 

Simas Sužiedėlis 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields. III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOĮAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Street 
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v.v. 

Ketvirtad. nuo 10 v r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

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

DR. K. 6. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l igos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgi ja 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i Road (Cravvford 
Medica l B u i l d i n g ) . Te l . L U 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Pr ima ligonius pagal susitarime 

D r . A n t . R u d o k o kabinetą p e r ė m ė 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 
2709 VVest 51st Street 

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

OH 735 4477 Utį 246 0067 arb* 246 6b8. 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-0000, Rez. GA 3-7278 

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

3844 VVest 63rd Street 
\ alandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
OpOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIIA 
\ .įlandos pagal susitari-ru 

Tel REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

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

nuo 12-4 vai popiet ir 6-t* vai vak 
Trei ir šešt užd'rvta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ CYDYTOIA 

2 6 5 9 VV. 5 9 St., Ch icago 
Tel . 4 7 6 - 2 1 1 2 

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr . trei . ketv ir šeštad 

Te l . o f i s o ir b u t o : OLympic 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOĮAS IR CHIRURGAS 

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

isskyi JS treč §ešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

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

Rezid. 385-4811 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o, impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

2454 VV. 71 St. Chicago 
Tel. 778-5099 

Vai . pagal sus i tar imą. 
24 vai, „ansvvenng s." Tel . 242-3846 

DR. EDMUNDAS VlZlNAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviška: 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
O D V T O I A S IR CHIRURGAS 

4255 VV «?3rd St 
\ ai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12 — 4) 

o — ? antr 12 —o. penkt 10—12. 1—o 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

mylia / vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIĮA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

! mvlia ) vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 5b3-07OO 

\ j | j n d o s pagal susitjnmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviška: 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2eI8 VV 71st St - Tel. 737-5149 

\ a l pagjl >usitanmą U/daryta trec" 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai : pirm , antr, ketv ir penkt 
5 'ki 7 v p.p Tik susitarus 
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Kaip praleisti atostogas — 

ĮVAIRŪS KLAUSIMAI 
Kaip praleisi atostogas? pasiektų savo tikslą būtent, 

Toks klausimas prasideda kad pamatytum ką nors nema-
nuo pavasario ir tęsiasi visą tyto, ką nors gero ir turėtum 
vasarą, nors kai kas atostogų paskui laiko pasilsėti prieš 
vasarą visai neina. Bet toks grįždamas į kasdieninį dar-
klausimas knieti kiekvienam, bą. Tai patariama ne tik 
kuris dirba ištisus metus ir pensininkams, bet ir tokiems, 
nori tik vasarą ar rudenį kurie dar turi laisvų dienų 
pasilsėti, atsikvėpti nuo kas- poilsiui. 
dieninių darbų, pagyventi ki- Vokiečių psichologai pata-
toje aplinkoje ir tarp kitų žmo- ria atostogas praleisti šei
nių. Taip dažnai mano bent momis, jei tai įmanoma. Su 
tie, kurių darbas yra per daug tuo sutinka ir daugelis ameri-
vienodas, nuobodus, nekūry- kiečių psichologų, kurie apie 
biškas. Bet iš tikrųjų tai lai- sielą kalba, kaip apie žmo-
kas ne tik sveikatai pataisyti, gaus dvasinį pradą, o ne tik 
kalbant apie vyresnius, ne tik gaus dvasinį pradą, be ne
pakeisti kasdienybę, kalbant mirtingumo. Juo labiau tai 
apie jaunesniuosius, bet ir tiktų lietuviams, jei tai leistų 
dvasiškai atsigauti, atitrūkti galimybės. Šeimos randa 
nuo darbo rutinos ir pajusti bendrą kalbą. Jei vyrai ir žu 
save kitokį, negu darbo žmo
gų-

Poilsis — atostogos rei
kalingos ne tik pasikeitimui bent vakarais. Šeimos šilima 
aplinkoje, bet ir pasikeitimui jaučiama bent tada, kai visi 
dvasinėje srityje — kasdieny- gali susirinkti bendrame bute 
bė per daug įkyri ir išsemia j ė- ar bendrame name. Šeimų 
gas ne tiek darbas, kiek tas poilsis kartu geras šeimų sto-
prisivertimas prie darbo, nors vykiose, bet taip pat geras ir 
jis būtų nuobodus, vienodas, sutartinis vienoje vietoje. Iš to 
nekūrybiškas. Reikia žmogui išauga giminystės ir kai-
kitos aplinkos, kito džiaugs- mynystės vertinimas, 
mo, naujo kasdienybės išgy- * 
venimo, nors ji būtų papras
tesnė ir turėtų mažiau Atostogos nebūtų poilsis, 
patogumų, negu namai ar jeigu jos ir dvasiniu žvilgsniu 
patogus butas. Žmogus nėra žmogaus, kuris visus metus 
mašina. Ir mašinai reikia dirba, nepraturtintų naujose 
„poilsio", kad ji laiku būtų pa- ir nepažįstamose srityse. Pro-
tepta ir peržiūrėta. Žmogus fesionalas greitai pasidaro 
yra kūno ir dvasios junginys, amatininku, — geru ar blogu, 
dėlto jam reikia dvigubo poil- - jei jis nesigilina į savo pro-
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vauja, moterys tik kalbasi, 
vaikai jų priežiūroje gali žais
ti ir rasti šeimos nuotaiką 

Esu gavęs keletą laiškų iš 
Kanados ir JAV, prašant 
parašyti apie Vakarų Vokieti
jos darbininkų, tarnautojų, 
daktarų, inžinierių ir kt. pro
fesijų uždarbius, ekonominį 
gyvenimą. Klausimas labai 
platus, tad ir atsakymas turė
tų būti dar platesnis. Deja, ne
galiu tiksliai nurodyti pvz. juo
dadarbių ar plieno darbininkų 
(kovojančių už 35 darbo va
landas savaitėje!), kadangi jų 
atlyginimai svyruoja. Taip 
pat dėmesin reikėtų imti šei
mos padėtį, šeimos dydį ir t.t. 
Tačiau uždarbiai yra neblogi. 
Tai galėjo įsitikinti JAV ir 
Kanados ekskursantai, maty
dami beveik prie kiekvieno 
Vokietijos namo stovinčią au
tomašiną (vokiškos ir ja
poniškos gamybos), perpildy
t u s r e s t o r a n u s ( y p a č 
sekmadieniais). Manding, di
džiausią atostogininkų skai
čių pietinei Europai duoda 
taip pat Vokietija. Taigi, dar
bininkai ir tarnautojai, nekal
bant jau apie daktarus, eko
nominiai stovi ant tvirto 
parindo, bereikalingai kel
dami triukšmą darbo valan
dų sumažinimui. Streikai 35 
darbo valandoms savaitėje 
nepagelbės nedarbui. Gal šie 
darbininkų reikalavimai bus 
iškovoti po penkių — aštuo
nių metų, tačiau šiandieną 
net ir vyriausybė nesutinka 
su darbininkų reikalavimais, 

m., 

ties 

sio — fizinio nuo darbo ir dva
sinio nuo rutinos ir kasdieny
bės. 

Poilsį turi kiekvienas susi
kurti pagal savo būdą ir 
pomėgius. Vienam meškerio
jimas yra poilsis, kitam tik 
nuobodus darbas. Vienam 
•poilsis yra maudymasis jūro-
"je, kitas turi saugotis saulės ir 
vandens. Vienams poilsis yra 
svetimų žemių ir įdomių kraš
tų pamatymas, kitam tai tik 
laiko praleidimas ir nuovar
gis. Kiekvienas turi prisitai
kyti tai, kas jam geriausiai 
t inka fiziškai pasilsėti ir at
gauti savo jėgas, davasia sus
tiprėti ir papildyti žinias, — 
estetinį pajautimą ir intelek
tualinio žinyno praplėtimą. 

Atostogoms recepto pasiū
lyti negalima ir nesiruošia
ma. Bet norima tik priminti 
kai kurias priemones, kurios 
padaro atostogas tikru poil
siu bent tiems, kurie per daug 
užsisėdėję vienoje vietoje ir 
per daug vienodai leidžia lai
ką darbe. Stovyklos suaugu
siems yra pramoga, bet kartu 
ir proga atsigauti dvasiniu, 
intelektualiniu, kultūriniu ir 
tautiniu atžvilgiu. Darbe bū
nan t kasdien, nėra pakanka
mai laiko susitelkti, paskaity
ti gilesnių svarstymų ar 
pamatyti gražesnių dalykų, 
negu matoma tik savoje ap
linkoje. Stovyklų parodos, pa
skaitos, pokalbiai užpildo tai, 
ką prarandi kiekvieną dieną 
automobiliu ar autobusu va
žiuodamas į darbą ir iš darbo 
ir žvelgdamas į nuovargio 
pažymėtus veidus. 

Kelionės patartinos tik 
jaunesniems ir vidurinio am
žiaus, bet ir jiems neturi būti 
va rg inanč ios . Bet kokios 
atostogos, kaip gydytojai sa
ko, nepaisant amžiaus, jei
gu jose pajuntamas didelis 
nuovargis, yra ne poilsis, o 
darbas, po kurio reikia poilsio 
sugrįžus į savo kasdienines 
pareigas. Kelionės, ekskur
sijos, miestų apžiūrėjimas turi 
būti gerai apsvarstyti, kad jos 

fesijos naujus atradimus ar iš
radimus, jei jis pats nesiekia 
geresnių rezultatų savo dar
be. Intelektualumas dar grei
čiau išsenka, jei žmogus pasi
lieka tik sausu profesiniu 
darbininku, amatininku ar 
pilku minios grūdeliu. Tai ži
no kiekvienas, kuris užmirš
ta, kad jis yra tik žmogus, 
ribotas ir ne viską žinąs. 
Atostogos kaip tik ir turi bū
ti, be visų kitų malonumų, 
poilsio ir nuo kasdienybės 
atitrūkimo, atsinaujinimas 
grožiniame, kūrybiniame, 
dvasiniame pasaulyje ir pasi
tobulinimas savo srityje. 

Vasaros išvažiavimo paly
dovas, ir tai būtinas, turi būti 
knyga, specialūs žurnalai, 
mokslinio tobulėjimo priemo
nės. Knyga yra tyli, bet ji 
praturtina išmintį kitų išmin
timi, praturtina grožio pajau
timą kitų sukurtu grožiu, pra
turtina profesinį pažinimą 
kitų gilesniu moksliniu išsi
lavinimu ir savo specialybės 
pažinimu. 

Tai nereiškia, kad knyga 
turi užimti visą poilsio laiką, 
sutrukdyti pasimaudymą ar 
pažvejojimą, bet tai reiškia, 
kad laikas yra per brangus, 
jei jis nepanaudojamas sa
vam dvasiniam pasipildymui. 
Įvairūs specialybių kursai, 
seminarai, svarstybos pratur
tina profesinį pažinimą. Bet 
to dar neužtenka būti pilnuti
niu žmogumi — reikia intelek
tualinio atsigaivinimo ir savo 
žinių praplėtimo. 

I tą nuobodų klausimą, 
„kaip praleisti atostogas", bū
tų tiesioginis ir netiesioginis 
atsakymas. Reikia kiekvie
nam pailsėti, kad ištesėtume 
savo darbe ir pareigose. Bet 
reikia žvelgti ir į savo pomė
gius bei polsio galimumus. 
Būtina dvasia ir kūnu atsi
gauti, pasipildyti, apsišviesti 
ir išvengti pilkosios masės, 
kad. susiliejęs su ja, neliktum 
be žymės. Profesinis ir 
intelektualinis augimas yra 
būtinas net atostogose. 

Pr. Gr. 

m., puslitrinių 20-ties butelių 
alaus dėžė — 15 m., 1 kg. jau
tienos 12-14 markių, 1 kg. viš
čiuko — 4 m.,puskilg. kavos 
— 10 m., vieno miegamo bu
tas gerame apartamente — 
700 m., gera vyriška eilutė — 
450 m., moteriška suknelė — 
200 m. Skaičiais galėčiau ope
ruoti iki begalybės, tačiau iš 
paduotų kelių pavyzdžių skai
tytojai, nematę pokarinės Vo
kietijos, susidarys apytikrį jos 
gyvenimo vaizdą. Tiesa, už
miršau vieną svarbų daiktą — 
benziną. Šiuo metu 1 ltr. 
„super" kainuoja 1,32 
Italijoje — 2 m. 

Dar norėčiau sustoti 
atskaitymu Bažnyčiai. 

Pradedant įmonėje ar įstai
goje darbą, šalia įvairių klau
simų (vokiškas biurokratiz
m a s ! ) y r a t a r n a u t o j o 
konfesijos klausimas. Tik dvi 
tikybos laikomos oficialiomis 
įstaigose — būtent katalikų ir 
evangelikų, atskaitant jų 
Bažnyčioms 8% nuo pajamų 
mokesčio. Jeigu, pvz. pajamų 
mokestis yra 500 markių, Baž
nyčiai tenka 40 markių nuo 
atlyginimo. Juos atskaito dar
bovietė, persiųsdama vysku
pijoms. Be abejo, taupant 
pinigus, galima pasakyti, kad 
nepriklausoma jokiai bažny
čiai. Tačiau vėliau gali susi
daryti keblumai su pirma Ko
munija, krikštu ir pan. 
įvairios sektos — Jehovos, 

siūlydama sėsti už stalo ir baptistai, adventistai ir pan 
kalbėti tik apie atlyginimų pa 
kėlimą. Rašant šias eilutes 
dar nebuvo susitarimo plieno 
įmonėse (nukentėjo automaši
nų gamyba), nesusitarta 
spaustuvėse. 

Paimsiu tik vieną pavyzdį 
— neblogą buhalterio atlygi
nimą (įstaigoje buhelterija 
dalinai vedama angliškai), 
duodamas kartu atskaitymus. 
Atlyginimas — 3,800 markių 
(rašant 1 JAV dol. = 2.78 
mark.), tačiau 500 m. priklau
so pajamų mokesčiui, 40 mar
kių Bažnyčiai, 214 — ligonių 
kasai, 340 — pensijų fondui, 
85 — darbo įstaigai. Tai 
pagrindinai atskai tymai 
(paimti be pfenigių), kadangi 
darbininkams ar tarnauto
jams, priklausantiems sąjun
gai — unijai taip pat atskai
tomi įnašai. Tokiu būdu nuo 
3,800 markių „nubyrėjo" be
veik 1,180 m. Palyginimai: ge
ras namas (,,bungalow") ge
roje rezidencinėje vietoje tarp 
500-600 tūkst. m. Pereitais me
tais už Fordo „Sierra" (4 cilin-
derių) sumokėta 23,000 m. 
1979 m. Opel — Kadett su 
65,000 km. 55 SP, radijo — 
5.000 markių. Išmetimo 
vamzdžio („mufler") pakeiti
mas nuo 64 markių iki 255 

išsilaiko iš aukų, negauda-
mos jokios valstybinės para
mos. 

Tad, kaip matome, didelių 
finansinių problemų katalikų 
ir evangelikų bažnyčia Vokie
tijoje neturi. Tačiau reikia pa
stebėti, kad ji išlaiko dažnai 
senelių namus, gimnazijas 
(dukters gimnazija — Mainco 
vyskupijos), ruošia vasaros 
metu jaunimo stovyklas, 

spausdina knygas, laikraš
čius ir t.t. ir t.t. Visa tas pa
reikalauja didesnių išlaidų, 
kurių nepakanka iš surinktų 
aukų Bažnyčioje. Tam tikslui 
vasaros metu ruošiami pla
taus masto parapijinės mu
gės — bazarai, kuriuose be 
tradicinių dešrelių su kopūs
tais, kavos ir pyragaičių (vo
kietė be to negali gyventi!) 
gaunamas alus ir „šorlė" (mi
šinys vyno ir limonado), iš to
lo girdima tranki muzika. Dvi 
dienas tokios mugės sutrau
kia tūkstančius lankytojų, 
duodamos parapijai mažą fi
nansinį priedą savo tikslų 
įgyvendinimui, ypač jaunimo 
auklėjimo darbe. 

O jis yra labai ir labai sun
kus. Narkotikai, alkoholis, rū
kalai jau šimtus tūkstančius 
gražaus atžalyno pagavo į sa
vo pinkles. Narkotikų įtakoje 
— žudymai tėvų, svaigaluose 
paskendusių — mirtinos auto 
nelaimės autostradose. 

Birželis — mokslo metų už
baigimas ir kartu išėjimas su 
brandos atestatu į naują gy
venimo kelią. Iš dukros suži
nojau, kad jos gimnazijos abi
turientai ruošia miesto 
gatvėmis „pasirodymą — pa
radą". Nuėjau pasižiūrėti. 
Išsigandau: traktoriai su di
delėm ūkininkų priekabom 
vežė daugumoje apsiblausu
sius jaunuolius, šūkaujančius 
laukiniais balsais, padedant 
Alpių kalnuose karvėms kabi
namais skambalais. Daugu
mas jų rankose turėjo šampa
no ir alaus butelius. Prie 
miesto rotušės fontano dau
gumas šoko į vandenį. Vyres
nės kartos atstovai, žiūrė
dami į jaunuolius, kratė tik 
galvas, kartodami „mein 
Gott, mein Gott".... Esu tik
ras, kad jie,kaip ir apgalvojo
me kiek kitaip išlieti brandos 
atestato džiaugsmą. 

Vysk. Antanas Deksnys su pop. Jonu Paulium II atsisvei
kina iš savo tarnybos ir pasitraukia j pensiją. Vysk. A. 
Deksnio sveikata jau yra gerokai susilpnėjusi. 

Tarp kitų teorijų apie gyvy
bės pradžią an t žemės yra 
vadinama „galimybės teo
rija" taip pat nesanti priešin
ga tikėjimui. Pagal ją Dievas 
suteikė medžiagai galimybę 
vystytis iki tokio laipsnio, kad 
iš jos atsirastų gyvybė. Vyks
mas tokios galimybės me
džiagoje galėjo atsitikti dėl 
ypatingų aplinkos faktorių, 
pvz. didėjant kosminiams spin
duliams arba veikiant stip
rioms elektros srovėms, kaip 
žaibas. Tačiau prieš šitokią 
teoriją kalba išvidinė or
ganizmų struktūra, kurios iki 
šiol nebuvo galima išgauti, 
naudojant medžiaginio pa
saulio dėsnius. 

Atkreipkime dėmesį į Šv. 
Rašto žodžius, kur kalbama 
apie pasaulio sukūrimą. Ten 
sakoma: „Ir Dievas tarė: 
Žemė teišželdina žaliuojan
čias žoles, duodančias sėklą, 
ir vaisinius medžius, duodan
čius vaisius pagal jų rūšį" 
(Prad. 1,11). Kai kas iš šių Šv. 
Rašto žodžių bando išvesti, 
kad neorganinė medžiaga (že
mė) pagamino organinę — žo
les ir medžius. Tačiau Šv. 
Rašto autorius čia kalba pa
gal paprastą žmonių supra
timą, paremtą stebėjimu, kad 
augalai turi savo šaknis že-

pagaminamas chlorofilas, 
randamas augaluose, kaip ly
giai sugebama pagaminti ma
žas kiekis cukraus (tik du treč
da l ia i to, ką pagamina 
augalai) iš augalų lapų, ta
čiau iki dirbtiniu būdu 
pagaminimo gyvos, kad ir au
galinės medžiagos, dar toli
mas kelias. 

Organinė gyvybė, kiek ji 
šiandien jau pažįstama, nėra 
galima be proteino ir bran
duolinės rūgšties. Laborato
rijose jau pagaminama sinte
tiniu būdu krakmolinę rūgštį, 
branduolinę rūgštį, balaty-
mines medžiagas, insuliną, 
kuris reguliuoja cukraus kiekį 
žmogaus organizme, tačiau iš 
viso to dirbtiniu būdu pa
gaminti gyvą būtybę dar toli
mas kelias. 

Ir štai dėl ko: mažiausias 
organinis vienetas yra ląste
lė, o medžiaginis gyvybinių 
procesų pagrindas yra ląste
lės protoplazma. Ląstelinės 
plazmos skystis susideda iš 80 
procentų vandens ir 20 pro
centų tirpinio, kuriame dau
giausia yra koloidinių ir kitų 
medžiagų. Pusė jų yra sudėta 
iš įvairių proteinų arba albu
minų, paskui dar yra bran
duolinė rūgštis, anglies hidra
tai, riebalai, vitaminai ir 

mėje. Tai jokiu būdu nereiš- druskos. Kiekviena baltyminė 
kia savaimingą augalų atsi- molekulė yra sudėta iš įvairių 
r a d i m ą iš n e o r g a n i n ė s krakmolinių rūgščių. įvairios 
medžiagos — žemės. krakmolinės rūgštys, o jų yra 

Savo laiku buvo populiari į§ viso 25, gali tarp savęs mai-
kita gyvybės atsiradimo teo- šytis ir jungtis įvairiausiais 
rija, vadinama „ankstyvoji 
gyvybės stadija". Tačiau ši 
teorija nepasitvirtino, naudo
jant mokslinisu tyrimus. Bu
vo daug rašoma apie van
denynų gelmėse surastą 
p r o t o p l a z m ą , p a v a d i n t ą 
„Batyhybius Haeckelii", ta-

būdais. Todėl jų skaičius yra 
nepaprastai didelis. Gyvoje 
protoplazmoje yra ta ypa
tinga savybė, kad jos bal
tyminės dalys susidėsto pa
gal kiekvieno gyvo organizmo 
pobūdį. Jeigu tad ir pavyktų 
aiškiai pažinti kiekvienos pro-

čiau, atidžiau tą protoplazmą toplazmos cheminę sudėtį, vis-
ištyrus, pasirodė, kad ji yra tiek dar nebus įmanoma sinte-
ne kas kita, kaip kondensuo- tiškai sukurti gyvą ląstelę, 
ta kreida. Lygiai ir virusai, nes iki šiol dar nepavyko pil-
apie kuriuos esame kalbėję, nai pažinti gyvos protoplaz-
nėra pirminė vienlastelinių mos struktūros savybių, 
kūnų stadija, nė perėjima iš Ar gyvybė yra atsiradusi iš 
neorganinės medžiagos į or- neorganinės medžiagos, vis-
ganinę. Virusai yra sudėti iš tiek ar tai įvyko dėl vitalinio 
baltyminės medžiagos kom- principo, esančio negyvoje 
binacijų, tačiau patys neturi medžiagoje, ar be jo, krikščio
nei autonomiško pasikeitimo, nių tikėjimui tas neturi jokios 
nei savaimingo dauginimosi, reikšmės. Jei net žmogaus 
Virusai dauginasi tik gyvose, proto sugebėjimų gyvą proto-
jų apsėstose ląstelėse, panau- plazmą pavyktų sintetiškai 
dodami tų ląstelių medžiagą, pagaminti, vistiek dar nebūtų 
Virusų, kurių kilmė dar nėra įrodyta, kad Dievo nėra, kaip 
išaiškinta, savo gyvybės bazę daugelis galvoja ir tvirtina, 
turi tik gyvose ląstelėse. Jų Priešingai, kiekviena šio pa-
pasirodymas būtinai reika- šaulio būtybė nėra amžina, 
lauja gyvų organizmų, be ku- tai yra ne pati sau suteikusi 
rių iki šiol, nesurasta savai- buvimą, egzistuoja ne būti-
mingų virusų. nai, todėl pažįstami ir ištirti 

Mokslas j a u nuo XIX gamtos dėsniai, kuriais žmo-
amžiaus pajėgia sintetiškai gus pasinaudoja, negali išaiš-
pagaminti organinius gami- kinti gyvybės atsiradimo atsi-
nius gana komplikuotus, kaip tiktinumo keliu. Be Dievo 
vitaminai ar antibiotikai, nėra galimas savimingas gy-
L a b o r a t o r i j o j e j a u y r a (Nukelta į 4 psl.) 
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— Žinoma! Man Edvardas pats pasisakė Juk galvoju, kad Edis tik to tikslo siekė 

— Dabar viskas aišku! Jis lengvino sau priėji- nuotaikos, kai sūnus nelaimingas... 
mą prie tavęs, durnele tu!.. Tokiomis aistros akimir- Olivija širdy džiaugiasi, girdėdama Anelės 
komis vyrai kažin ką sumeluoja ar išpildo! Kad tik išvedžiojimą dėl Irmos ir Vyto santykių, nes tiesos 
savo pasiektų! ji nenori išduoti. 

— Ar tu taip tikrai manai, Olivija? — O... Aš atsiprašau. Aneliuk... laikas iš 
— Žinoma! Juk esu už tave vyresnė net krosnies išimti kepsnį. Darau maltos mėsos kepsnį, 

dešimčia metų, jai ne daugiau! tai šaltą bus galima valgyti, supjausčius... 
— Na, tai užmiršk ką sakiau, gerai? — Na, tai iki pasimatymo šeštadienį pas jus! O 
— Ar apie Viliauskienę? kurią valandą lauksite? 

Taigi...Ir apie mane taip pat... Aš dabar irgi 

jie neturi vaikų! Ir, sako, negali turėti! 
— Negali būti! Anele, ką tu sakai! Juk jie jau 

seniai vedę! O Viliauskas juk žinojo ką veda!.. 
Kaipgi jie gyventų, jei ji tokia nenormali būt4° 

— Nežinau, Olivija... Bet Edvardas man taip 
sakė! Net prisiekinėjo, kad tai teisybė! 

— Manau, kad jis su tavim tik juokavo, norė
damas... 

Staiga Olivijai dingteli mintis. Sučiaupia iūpas, 
kas visada rodė, jog ji pyktelėjusi. Nutarė nesivaržy
ti draugės 

— Negi jau buvo ir pasiekęs? 
Olivija nesulaukia atsakymo, bet ir neužsispi-

ria, kad Anelė atsakytų. O ši kreipia kalbą visai 
kita linkme. 

— Sakyk, ar norėtum, kad tau pagelbėčiau ruoš
ti vaišes? 

— Ne, Aneliuk... Aš jau pati susidorosiu. Jau 
svarbiausi darbai pabaigti, o šešioms poroms nesun
ku... 

— Palauk... Kiekgi žmonių bus... Vaiguvos, 
Davaliūnai, Kulviai ir Viliauskai — keturios poros. 

— Apie kokią septintą. Juk Kulvis dirba, o 
Viliauskas parduoda daugiau automobilių kaip tik 
šeštadieniais ir sekmadieniais, bet žinau, kad po 
pietų ilgai nedirbs. 

— Tai gerai, Olivija... Laikykis! O mes pribū-
sim! 

Joninės jau rytoj, bet šiandien ketvirtadienis. O 
puotauti geriau šeštadieniais, kada visi laisvi nuo 
darbo. Olivija turi dar labai daug darbo — paruošti 
kepsnį, visokius priedus prie jo, įžanginius užkandė
lius... O ir butą reikia apvalyti! Gal tai geriau paves
ti Algimantui, nes jis jau vakar pradėjo šį darbą, 

BCTINA BUDĖTI 
Iš tikrųjų, prieš kokius 900 

metų nebuvo nei lietuvių tau 
tos, nei tautinės valstybės, 
kaip nebuvo ir kitų šiandien 
ir labai didžių tautų. Mūsoji, 
kaip ir kitos tautos, tapo isto

riniame vyksme. Tame vyks
me jinai gali ir išnykti, nes ji
nai, kaip ir kiekviena kita, 
yra istorinė, ne amžinoji bū
tis. Jos išlikimo sargyboje to
dėl būtina budėti. 

Dr. Vytautas Vardys 

— Gal jis kitokiu tikslu taip sakė!.. Palauk Ar o jūs ir mes, tai jau šešios. To ir gana! O, tiesa! Ar • • • " J " ! , 1 1 . ° ^ ^ °A * k e p ė * ? ? ? * . * * * • « 
tu su juo kur nors viena buvai pasilikus? Ančiulių neskaitai? 

— Ar niekam nesakysi?.. — Jie atsisakė... 
— Na, žinoma... — Atsisakė? Kodėl? 
— Tai mano paslaptis... Jei nesakysi, tai galiu Olivija nenoromis kalba apie dukters sužadė 

tau prisipažinti: jis buvo pas mane... Petras buvo tinį ir jo tėvus, 
darbe, o aš turėjau laisvą dieną... — Matai... Vytas labai pergyvena Irmos 

— Jis, žinoma, siekė tavęs ar ne, Anele0 pasišalinimą... Ji iki šiol jam nėra nė karto 
Ragelyje tyla. Olivija jaučia kaimynės kaltę paskambinusi, tik jis jai kasdien vis po porą kartų... 

prieš jos vyrą, tačiau nori sužinoti ir smulkmenai — Tai gal Irma su juo susipykusi? Iš viso man ką nors valgyti! Pareis sušilę, nešvarūs ir alkani!" 
— Taip ar ne, Anele? labai neaiškus jos toks pabėgimas iš šeimos! Na, o ( B u 8 d a U gį a u ) 
— Zinai... Juk jis mergišius... Ančiuliams, žinoma... Suprantu. Tėvams nėra 

Napoleono tortą, nes Algimantas jį labai mėgsta, o 
ir svečiai mielu noru valgys. Dabar pabaigs bulvių 
mišrainę ruošti — reikės sudėti į šaldytuvą, kad 
nesugestų ligi šeštadienio. Vaje! 0 dar neparuošė 
silkių ir žuvies! 

„Gerai, kad vyrų nėra namie! J ie man tik 
kliudytų virtuvėje. Bet jau netrukus pareis, nes pietų 
metas... Ogi jau trečia valanda! Nagi. turiu paruošti 
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ranką, jis nuėjo tiesiai prie sa
vo pavaduotojos Silvijos 
Bendoraitytė8-Machado ir susi
nervavęs praneėė, kad trūksta 
trijų „Nemuno" šokių grupės 
šokėjų jų repeticijoje. Lukoše-

pareigas atlieka labai stro
piai, nors sveikata ir nebe ta, 
kokia buvo jo amžiaus žydė
jimo metu. Prieš maždaug 

; dvejus su puse metų ne vie
nas galvojom, kad mūsų ka
pelionas nebesugrįš į gyvųjų vičius, grupės vadovas nuo pa 
tarpą. 1981 m. grįžęs iš lietu- įjos šokių grupės įsteigimo pra-

\vių mokslininkų suvažiavimo ^ į ^ 1971 m e ta i s , ne veltui 
ŽChicagoje, kur skaitė paskai- susirūpino šioje priešpaskuti-
tą ir mokslininkams atnaša- n ė j e repeticijoje Brazilijoje. Juk 
vo Mišias bei pasakė pamoks- uį m a ž d a u g savaitės „Nemu-
lą, gruodžio 17 d. atsigulė n a 8 " turėjo būti pasiruošęs 

j ligoninėn šešių kraujagyslių dalyvauti šokių šventėje Cle-
širdies operacijai. Operacija velande. 
puikiai pavyko, netrukus iš Tačiau Lukoševičius ne visa-
ligoninės buvo paleistas į vie
nuolyną ilsėtis ir sveikti. Ta
čiau gydytojai nepastebėjo, 

bai piktas. Vos burbtelėjęs ke- tarė" šoka vaikai iki maždaug 
lis žodžius ir šaltai paspaudęs 15 metų, o „Rūtelėje" iki 19 me

tų. „Nemuną sudaro daugiau-

Machado, bet taip pat jos bro
lis Ričardo Bendoraitis ir 
Ivani Popic. Pastaroji šokių 
mokytoja neseniai ištekėio už 

sia studentai, turintys daugiau Mauricio Bendroraičio. Jų ves-
kaip 19 metų amžiaus. 

„Maždaug 20 šokėjų važiuos 
su mumis į šokių šventę", kal-

da toks susiraukęs ir piktas, 
kaip atrodo. Susipažinus su 
šiuo „Nemuno" steigėju arti-

kad, imant gyslą iš kojos, įvy- miau, paaiškėjo, kaip links 
ko užkrėtimas. Teko vėl grįžti m a s įr draugiškai kietas vado-

Kun. dr. Tomas Žiūraitis 

Domininkonas kun. d. To
mas Žiūraitis liepos 16 d. 
švenčia kunigystės 45 metų 
sukaktį. 1934 m. birželio mė
nesį baigęs noviciatą Prancū
zijoje, jis davė amžinuosius 
vienuolio įžadus. Tad kartu ir 
kita sukaktis — vienuoliško 
gyvenimo 50 metų. Ta pačia 
sukaktimi dalijasi ir Cicero 
Sv. Antano lietuvių parapijo
je dirbantis kun. A. B. Rut
kauskas, nes jie abu su kun. 
dr. T. Žiūraičiu kartu įstojo į 
vienuolyną, kartu baigė novi
ciatą ir kartu gavo kunigys
tės šventimus. 

Kun. dr. T. Žiūraitis, studi
javęs keliuose universitetuose 
bei akademijose ir 1957 m. 
Salzburgo katalikų univer
sitete. Austrijoje, gavęs filoso
fijos doktoratą, nuo 1962 m. 
pastoracinį darbą dirba JAV 
sostinėje Washingtone. Domi
ninkonų vienuolynas su. para
pija išsistatęs sostinės centre 
— pusiaukelėje tarp Baltųjų 
rūmų ir Kapitolio. Todėl 
domininkonams, jų tarpe ir 
kun. dr. T. Žiūraičiui, yra pro
gų bendradarbiauti ir su pa
čiais aukščiausiais šio krašto 
valdžios sluoksniais. Kun. dr. 
F. Žiūraitis yra vienas Penta 
gono kapelionų, taip pat Mi
šias atnašauja Fort McNair 
karinėje bazėje Washingtone, 
netoli domininkonų vienuo
lyno. Toje bazėje gyvena 
aukštieji šio krašto karinin
kai. Domininkonų parapija 
didelė, tad ir namie pareigų 
našta nemaža. Kartas nuo 
karto j domininkonų bažny
čią atvyksta ir patys aukštie
ji šio krašto pareigūnai. Bu
vęs prezidentas L. Johnsonas 
su savo dukra Lucy bent ke
turis kartus yra išklausę kun. 
dr. T. Žiūraičio Mišių ir 
pamokslų. Ne dėl to, kad jis 
buvo specialiai parinktas, bet 
jam priėjo eilė atnašauti Mi
šias ir sakyti pamokslus. 

Šalia tų oficialių pareigų sa
vo parapijoje ir vienuolyne jis 
yra ir Wasbingtono bei apy
linkės lietuvių kapelionas. Jis 
čia krikštija lietuvių vaikus, 
palaimina sutuoktuves, laido
ja mirusius. Kai lietuviškų lai
dotuvių ar vestuvių Mišių ne
leidžia atlaikyti kitų vietos 
parapijų vadovai, domininko
nų bažnyčioje kun. dr. T. Žiū
raičio toji paslauga būna vi
sada padaroma. Jau penkeri 
metai, kai čia gyvuoja lietu
vių misija. Paskutinį mėnesio 
sekmadienį 2 vai. p.p. atlai
komos Mišios lietuvių kalba, 
pasakomas lietuviškas pa
mokslas, giedamos lietuviš
kos giesmės. Tos misijos dva
sios vadovas bei Mišių 
a t n a š a u t a s yra kun. dr. T. 
Žiūraitis, pareigas atliekąs la
bai sąžiningai. Jei jis išvyks
ta kitur pavaduoti kunigų, 
misijos komitetui Washing-
tone jau tenka ieškoti laisvo 
lietuvio kunigo ar vienuolio 
kt*r nors kitur. 

Tačiau noriu pabrėžti, kad 
kitais metais savo amžiaus 70 
m. sukaktį Švęsiantis kun. dr. 
T Žiūraitis savo kunigiškas 

į ligoninę ir, užkrėtimui išsi
plėtus, jau kovoti su mirtimi. 
Iki pat 1982 m. balandžio mė
nesio. Kai jį lankėm ligoni
nėje, o lankė jį daug kas, ma
žai kas tikėjomės, kad jis dar 
sugrįš į gyvenimą. Tačiau ir 

v a s . N o r s j a u daug iau 
dešimtmečio vadovauja se
niausiai lietuvių šokių grupei 
Brazilijoje, jam ne visada se
kasi suburti visus šokėjus į 
repeticiją. Cia vadovaujamasi 
brazilišku laiku, t.y. jeigu reo*-

patys gydytojai pripažino, ticiją nutarta pradėti 9 v.v., tai 
kad būta stebuklo. 1982 m. 
lapkričio mėnesį, taigi po vie
nuolikos mėnesių, mūsų kape
lionas pradėjo atgauti jėgas, 
nors ir netekęs kojų kelių pirš
tų. Tais pačiais metais po 
Kalėdų, nors sunkiai pajudė
damas, Trijų Karalių bažny
čioje Georgetowne, kur prisi
g l a u d u s i W a s h i n g t o n o 
lietuvių misija, jau vėl atna
šavo lietuviškas Mišias. Tą 
patį jis daro iki šių dienų, jau 
gerokai sustiprėjęs ir vėl ak
tyviai įsijungęs į gyvenimą. 
Kartu sąžiningai vykdyda
mas vienuolio apžadus, kad jų 
poilsis tegalimas tik po mir
ties. 

Tikėkime, kad Washingtono 
l ietuviai savo kapeliono 
sukaktis plačiau paminės. J i s 
to tikrai nusipelnęs. Tuo tar
pu kartu vienuoliškus apža
dus davę kolegos domininko
nai kun. dr. T. Žiūraitį 
sukakties paminėti pasikvietė 
į Paryžių, kur prieš 50 m. bu
vo duoti įžadai. Tačiau sukak

tuvininkas pasiryžęs verčiau 
važiuoti į Torontą, kur vyks 
Pasaulio lietuvių katalikų 
kongresas ir šv.Kazimiero 
sukaktuvin ių metų užda
rymas. 

reiškia, kad prasidės tik maž
daug 9 v.v. 

Gimęs ir augęs Brazilijoje, 
Lukoševičius gerai valdo lietu
vių kalbą, nors per repeticijas 
kalba portugališkai. Ne visi 
„Nemuno" šokių grupėje lietu
vių kilmės. Lukoševičius liek
nas, aukštas ir plika apvalia 
galvute, su plonais apvaliais 
stikliniais akiniais. Jis su žmo
na Suzana atvažiuoja iš Rio de 
Janeiro kas antrą savaitgalį 
repeticijoms. Jo pavaduotoja 
Silvija Bendoraitytė-Machado 
paaiškino: „Kai Jonas apsive
dė, jis išvažiavo į Rio gyventi ir 
tada negalėjo kiekvieną sa
vaitgalį atvažiuoti į Sao Paulo. 
Aš grupei vadovauju, kai jo nė
ra. Nuo Rio de Janeiro iki Sao 
Paulo — 429 kilometrai, maž
daug 6 valandų kelias į vieną 
pusę. 

Be „Nemuno" šokių grupės, 

Jonas Lukoševičius, Brazilijos 
tautinių šokių „Nemuno" vado
vas su žmona Suzana. 

Nuotr. Snieguolės Za la torės 

ba „Nemuno" vadovas Luko
ševičius. „Vienu metu turė
jome 35 šokėjus. Kai grįžome iš 
paskutinės šokių šventės, buvo 
35 šokėjai 19^1 metais". J i s pa
aiškino, kad daug šokėjų per
eina iš „Rūtelės" šokių grupės. 
„Nemunas" dalyvavo ketvir
toje ir šeštcįe tautinių šokių 
šventėse — 1972 ir 1980 metais. 
Šiais metais į šokių šventę va
žiavo su II šckių repertuaru. 

„Nemuno" šokių grupė yra 
padalinta į siudentų ir vetera
nų grupes. Veteranų grupė 
paskutinius kelis mėnesius 
nesusirinko. Repetavo tik stu
dentai nemaniečiai, kurie ruo
šėsi šokių šventei. Studentų 
grupei padeda vadovauti ne 

RINKIMAI I EUROPOS 
PARLAMENTĄ 

TAI PAMINĖTI 
S I B I R O 

TREMTINIAI . . . 

„Draugo" š.m. birželio 29 d. 
nr. tilpo korespondencija is 
Racine, Wisconsino valstijos, 
apie baisiojo Birželio įvykių 
minėjimą. Korespondencijoje 
minima, kaip buvo bažnyčio
je melstasi už ištremtuosius ir 
persekiojamus, kaip dienos 
kalbėtojas minėjime priminė 
tuos „skaudžius lietuvių tau
tai ir valstybei įvykius..." 
Antroje minėjimo dalyje Vy
tauto Didžiojo šaulių rinkti
nės vaidintojų trupė, vado
v a u j a m a J . P e t r a u s k o , 
suvaidino komediją „Vagys". 
Pasak korespondento, „tai bu
vo neblogas priedas prie trum
po minėjimo..." 

Pasakytume, kad toks prie
das tiko „kaip šuniui penkta 
koja". Šalia liūdno minėjimo, 
štai, ir komedija. Tokia proga 
buvo galima pasirinkti, jei ne 
A.Škėmos ar A. Landsbergio 
kurią nors dramą, tai bent A. 
Lauciaus. A. Kairio ar kurio 
kito autoriaus dramą birželi
ne, partizanų ar kuria kita 
istorine tema. Bet ne pašai
pią komediją. Štai ką reiškia 
rengėjų skonio neturėjimas ir 
visiškas nesiorientavimas. 
Baisiojo Birželio įvykiai savo 
liūdnas šaknis giliai įleidę 
juos mačiusių ir pergyvenu
sių lietuvių širdyse, ir minėji
muose ta proga nėra ko juok
tis bei šaipytis. Ir dar kokia 
ironija: vaidintojai atsisakė 
honoraro, jį paaukodami Lie
tuvos laisvinimo reikalams. 
Ar tai nebus Judo grašiai Lie
tuvos laisvinimo fonde0 

Europos parlamentas turi 
434 atstovų vietas, ir jame 
dalyvauja 10 Europos Bend
ruomenės šalių: Prancūzija, 
Italija, Anglija ir Vakarų Vo
kietija kiekviena turi po 81 
atstovą, Belgija ir Graikija po 

kad komunistai stengsis pa
keisti Italijos vyriausybę. Jau 
prasidėjo šnekos, kad so
cialisto Bettino Cracsi vy
riausybė turi atsistatydinti. 
Cracsi vyriausybė nuo pat 
pradžios pradėjo vesti anti-

24, Olandija — 25, Danija ir komunistinę politiką, ir ko-
Airija po 15 ir Liuksembur- munistai visokiais būdais 
gas — 6 atstovus. Parlamente bandė ją nuversti, 
gali dalyvauti tik partijos, ku- Vakarų Vokietijoje pralai-
rios per rinkimus gavo ne ma- mėjo liberalų partija, gavusi 
žiau 5% balsų. Birželio 14 ir tik 4,8% balsų ir į Europos 
17 d. vyko nauji balsavimai į par lamentą j i n e p a t e -
Europos parlamentą. Birželio ko. „Žalieji" gavo 8,2% balsų ir 
14 d. balsavo Anglija, Olan- 7 vietas parlamente. Krikščio-
dija, Danija ir Airija, birželio 
17 d. — Prancūzija, Vak. Vo
kietija, Italija, Graikija, Bel
gija ir Liuksemburgas. 

Dėl šių balsavimų tenka pa
žymėti, kad daug gyventojų 
susilaikė nuo balsavimo. Ang
lijoje susilaikė 70%, Prancūzi
joje — 48%. Prancūzijoje ko
munistų partija susilaukė 
didžiausio pralaimėjimo, nes 
jie gavo tik truputėlį daugiau 
kaip 11%. Taip pat truputį 
mažiau 11% gavo Nacionali
nio fronto partija. Simonės 
Veil koalicia turės parlamen
te 41 atstovą, socialistai — 20, 
nacionalinis frontas — 10 ir 
komunistai 10 vietų. 

Šie rinkimai į Europos par
lamentą gali sudaryti rimtą 
padėtį Prancūzijos vidaus 
politikoje. Nacionalinio fron
to sustiprėjimas gali sukelti 
šalyje rimtas problemas.Ste-
bėtojai mano, kad galima su
laukti Prancūzijos ministerio 
pirmininko pakeitimo ir net 
naujos vyriausybės sudary
mo. 

Italijoje ir gali iškilti rim
tos problemos. Italų komunis
tų partija gavo 33,3% balsų, o 
krikščionys demokratai 33% 
balsų. Taigi galima laukti, 

nys demokratai su krikščio
nių socialistų koalicija gavo 
46% balsų ir 41 vietą, social
demokratai — 37,4% balsų ir 
33 vietas. 

Anglijoje konservatoriai ga
vo 40,8% balsų ir 45 vietas, 
darbiečiai — 36,4% balsų ir 22 
vietas, socialdemokratai ir li
beralai kartu 19,5% balsų ir 14 
vietų. 

Olandijoje k r i k š č i o n y s 
demokratai gavo 30,03% bal
sų ir 8 vietas, socialdemokra
tai — 33,7% balsų ir 9 vietas, 
liberalai — 18,9% balsų ir 5 
vietas. 

Belgijos socialistų partija 
gavo 30,5% balsų ir 9 vietas, 
socialkriksčionių partija — 
27,4% balsų ir 6 vietas. 

Liuksemburge socialų krikš
čionių partija gavo 35,19b bal
sų ir 3 vietas, liberalai — 
28,1% balsų ir 2 vietas, social
demokratai — 21,7% balsų ir 1 
vietą. 

Graikijoje, Danijoje ir Ai
rijoje ypatingų permainų poli
tikoje balsavimai nesudarė. 
Šie balsavimai į Europos par
lamentą parodė bendrą ten
denciją _ valdžios partijų 
nusilpimą ir opozicijos par
tijų sustiprėjime-

tuvės įvyko birželio 20 dieną 
Villa Zelinoje. 

Sunkiausia „Nemuno" 
šokėjams ne tik visiem kartu 
susirinkti repeticijai, bet taip 
pat ir rasti vietą repetuoti. 
Repeticijos dažniausiai vyksta 
Brazilijos Lietuvių sąjungos 
salėje. Sąjunga yra palanki 
nemuniečiams, net paskirda
ma jiems pinigų paremti kelio
nei į šokių šventę. Tačiau kar
ta is salė yra išnuomota 
renginiui arba kitų naudoja
ma. Tada tenka susirinkti ar
ba pas saleziečius (kur retai 
prašo) arba kažkieno namuo
se. Pas saleziečius jau nebega
lima vartoti salės, nes šalia dir
b a n t i e j i s t a t y b i n i n k a i 
sugadino salės pamatus 
beruošdami statyti dangoraižį 
šalia saleziečių namų. 

„Nemuno" studentų grupę 
sudaro šie šokėjai, kurie daly
vavo septintoje šokių šventėje, 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 psl.) 

vybės atsiradimas, lygiai 
neįmanomas hipotetinis dirb
tiniu būdu gyvybės pagami
nimas. Dievas viską pašaukė 
į būtį, suteikė visam nebūti
nam pasauliui visus gamtos 
dėsnius, kuriais laikosi pa
saulis. Taigi vien tik Dievas, 
kaip moko Šventasis Raštas, 
yra visokios gyvybės davėjas 
ir palaikytojas. 

Bet jei taip, tai kas gali 
pasakyti: jei Dievas davęs 
gamtai dėsnius ir juos palai
kydamas, kodėl pats, kaip 
skaitome Evangelijose, juos 
laužė prikeldamas mirusius ir 
pagydydamas ligonius. Bet 
turime atsiminti, kad Jėzaus 
padalyti stebuklai buvo ne 
gamtos dėsnių laužymas, jų 
pakeitimas, o tik ženklai, kad 
jis yra Dievo siųstasis Mesi
jas, kad jau prasideda nauja 
Dievo karalystė. Kristus daž
nai kalbėjo, kad jis atėjęs į šį 
pasaulį suteikti gyvybę. Ta
čiau tokius Kristaus žodžius 
reikia suprasti ne apie fizinę 
gyvybę, o apie amžinąją Die-
vuje ir su Dievu. Toji Kris
taus dažnai minima gyvybė 
yra ir krikščionio dvasinė bū
sena. Tokioje būsenoje krikš
čionis vienybėje su Kristumi 
ir per jį su Dievu pasiekia 
amžinąjį išganymą, kuris yra 
Kristaus atpirkimo vaisius ir 
kurio krikščionis neturi pra
rasti. Šia prasme Jėzus yra 
gyvybės davėjas. Amžina
jam gyvenimui Dievujė yra 
priešingas amžinas pasmer
kimas, kuris Šventajame Raš
te yra vadinamas antrąja mir
t i m i . Ta i a i š k i a i s ako 
apaštalas šv. Jonas savo Ap
reiškimo knygoje: „Nugalėto
jas nenukentės nuo antrosios 
mirties" (Apr.2,11). 

J. V. 

Mauricio Bendoraitis ir Ivani Papic per savo sutuoktuves 
birželio 20 d. Brazilijoje. 

Nuotr. Sn ieguo lės Zalatorės 

įvykusioje Clevelande: mergai
tės, Arletė Dilytė Silickienė, 
Belkiss T. Jacinevičiūtė 
Rabello, Simona Laucytė Pin
to, Suzana Lukoševičienė, 
Sandra Mikalauskaitė, Solan-
ge Mikalauskai tė , Sandra 
Pakalnytė, Monica Pastorello, 
Ana Emilia Silickaitė ir ber
niukai, Rikardas Bendoraitis, 

Rodrigue8, Otavio Rutkaus
kas, Marcelo Šapolas ir Carlos 
Alberto Trovarelli. 

snieguole Zalatorė 

KALBOS GYVUMO 
ŠALTINIS 

Nedera lotyniškų raidžių 
Alberto Felbc Dilys, Claudio klausti, kaip reikia kalbėti, o 
Clemente Dilys, Rikardo d e r a klausti namų šeiminin-
Indriūnas, Sergio Popic, Roge- kc, gatvės vaikus, paprastą 
rio Puodžiūnas, Antanas Cle- žmogų prekymetyje ir žiūrėti 
mente Silickas, Juozas Vytau- Jiems į burną, kaip kalba, 
t a s S i l i c k a s , Dawerson Martynas Liuteris 

^ ^ S t l ^ 
AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

10 DIENŲ LIETUVOJE 
Rugsėjo 4 Liepos 24 

Rugpjūčio 9 

VIENOS SAVAITĖS £> 
Vilniuje 

Spalio 2 
Gruodžio 19 

Rugsėjo 10 
Spalio 2 

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

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
• sutvarkant dokumentus iškvietimams 
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 
• dovanas giminėms Lietuvoje 

• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę 
paramą, greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje 
palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu: 

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

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

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

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

- r. 

fc^j midlcind Fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 W E S T 6 9 t h STREET 

925 -7400 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

2 5 4 - 4 4 7 0 

BRIDGEVIEVV 
8 9 2 9 S. HARLEM AVE. 

598 -9400 

BEE 
LENDER 
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SOPULINGOJI 
MOTINA 

J . SAVASIS 

Kai jau išmokau skaityti, ta pasikeitimas. Tiesa, dar 
nueidavau į namo palėpę pa- sekmadieniais lankiau bažny-
sirinkti knygų. Ten didelių ir čią, bet daugiau dėl akių. 
mažų, pelių apgraužtų ir Mano tikėjimas kabojo lyg 
dulkių sluoksniu apneštų, ant plauko. Be to, nebuvo, kas 
gulėjo visa šūsnis. Mat, tėvas patartų, paaiškintų. Jaunas 
yra buvęs Amerikoje, ten gimnazijos kapelionas — jei 
prisišliejęs prie kairiųjų, grįž- būdavo ko nors nesupran-
damas j Lietuvą, parsivežė ir tarno paklausi, tuojau užsi-

gauna, neatsako, nepaaiš
k i n a ir k l ausė j ą la iko 
bedieviu. Nebuvo nė draugų 
su kuriais būtų buvę galima 
padiskutuoti, pasiaiškinti, nes 
tada tikėjimo klausimų lie
timas, ypač iš kritiškos pu
sės, buvo užsikabinimas be
dievio etiketės. Taip ir 
užsidariau savyje ~u savo 
vienašališku galvojimu, se
miamu iš knygų. 

Kartą užėjo pas mus vie
tos klebonas, jau gana senas, 
ilgai išbuvęs mūsų parapijoje, 
ypač moterų labai gerbiamas 
autoritetas. Tuo sykiu manęs 
nebuvo namieje. Grįžęs žiūriu 
— motina paėmusi nuo mano 
stalo knygą, rodo klebonui. 

tos krypties knygų. Įdomu tai, 
kad jis nei pats jų neskaitė, 
nei kaimynams dalino, nei 
mums vaikams siūlė skaityti. 
Taip ir gulėjo jos ten palėpėje 
pamirštos. 

Iš karto pasirinkdavau ma
žesnes, su paveikslėliais, bet 
jų turinys kartais man buvo 
sunk ia i įkandamas . Tik 
vėliau, kai jau mokiausi 
gimnazijoje, tėvo iš Amerikos 
pargabentos knygos labiau 
mane sudomino. Radau J. 
Mosto (D. J . Šliupo vertimas) 
„Dievas, dangus ir praga
ras" . Bet ir čia kai kas buvo 
neaišku. Pvz. kalbant apie 
Dievą (tikriau jo nebuvimą), 
radau tokių žodžių, kaip 
„ontologija", „neologija". Jie 
man atrodė labai moksliški, 
išmokau juos atmintinai ir 
kalbėdamas su draugais juos 
pavartodavau, kai kildavo 
ginčas bet kuriuo klausimu. 

Motina, pastebėjusi, kad aš 
vis įkibęs į knygas, be to, iš
girdusi kartais mane prasi
tariantį, kad mokslas dabar 
viską išaiškinąs apie Dievą, 
susirūpino. Jos motiniška šir
dis nujautė, kad manyje vyks-

— Amžiną atilsį tavo vy
ras (tėvas jau buvo neseniai 
miręs), nežinojo, kokias 
knygas jis laiko. Bet saugok 
nuo jų vaikus! Vardan Dievo 
Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios 
Dvasios. 

Padaręs kryžiaus ženklą 
(nesupratau ką jis laimino: 
knygą, motiną ar mane), nusi
ėmė akinius ir jo veide pasi
rodė gero ganytojo ir tėvo iš
raiška. Žinojome, kad mūsų 
klebonas mėgsta gerai paval
gyti, popiečio nusnūsti, bet 
vengia visokių komplikacijų, 
nesusipratimų su žmonėmis. 
Taigi nenorėjo ir dėl mano 
skaitybos kelti problemos. Tuo 
viskas ir baigėsi. 

tikrino, a r aš dar nešioju jos 
padovanotą Sopulingosios 
Motinos, mūsų parapijos Glo
bėjos, medalikėlį... Reiškia — 
suabejota mano tikėjimu. 

* * * 

Motina susirgo sunkia 
nepagydoma liga. Ji jokiu 
būdu nenorėjo atsigulti į ligo
ninę, ir mes, vaikai, ją slau-
gėme namie, ypač naktimis, 
kada ją suimdavo skausmo 
priepuoliai. Kada ateidavo 
eilė budėti man, atsisėsdavau 
arti jos lovos ir menkoje ži
balinės lempelės šviesoje skai
tydavau knygą. Kai kada mo
tina, negalėdama užmigti, 
susirūpinusiu žvilgsniu žiūrė
davo į mane ir knygą, tartum 
norėdama atspėti mano min
tis, galvojimą. Aš užvers
davau knygą ir šypso
damasis pasilenkdavau prie 
jos veido. Bet ji, atstumdama 
mane, sakydavo: 

— Skaityk, skaityk — tarsi 
susigėdusi mane sutruk
džiusi. 

Kartą naktį, budėdamas 
prie motinos lovos, pasirėmęs 
ant mažo, prie motinos lovos 
stalelio, skaičiau Hartmanno 
„Kaip atsirado krikščiony
bė". Viena ranka laikiau 
knygą, o antra spaudžiau mo
tinos ranką, ištiestą ant bal
tos antklodės. Staiga motina 
ištraukė ranką. įbedė savo 
žvilgsnį man į akis ir pasakė: 

— Išsklaidyk, sūneli, mano Sekančią dieną nuo mano 
stalo dingo „Spėka ir Mede- abejones, kad galėčiau ramiai 
ga". Metų ir mokslo metų bė- numirti. Pasakyk atvirai: ar tu 
gyje. daugiau visokių knygų 
atsirado ant mano stalo. Mo
tina vis labiau susirūpino 
mano skaityba ir vis šaukda
vosi pagalbos ir patarimo 
mūsų gerojo klebono. Tasai 
atėjęs tuo laiku, kai aš buvau 
gimnazijoje, mano knygų net 
nepavartydavo, netikrindavo 
jų turinio, tik liūdnai palinga
vęs galvą padejuodavo: 

— Blogi laikai. Per daug tų 
Ten buvo L. Biuchnerio knygų. Iš jų jau neatskirsi kur 
„Spėka ir Medega" (to paties kviečiai, kur kūkaliai — 
Šliupo vertimas). Nusigandau Vardan Dievo Tėvo... 
ir pasitraukęs į kambario Mažoji šeimyninė drama ir 
kampą stebėjau, kas bus. Kle- motinos rūpestis turėjo atgar-
bonas užsidėjo akinius, pa- sio ir pažįstamų bei kaimynų 
vartė knygą ir suraukė an- tarpe. Kai kurie jų įkyriai 
takius. Maniau, kad bus mane klausinėdavo, tardy-
audra. Bet nieko. Klebonas davo ką aš skaitąs ir pan. O 
įkišo ranką į savo erdvią ki- viena teta, kuri savo galva 
senę, išsiėmė tabokinę, dviem viršijo visus kitus ir turėjo 
pirštais paėmę trinto tabako mums visiems įtakos, kartą 
žiupsnį, įšniaukštė ir pasakė: atsegė man marškinius ir pa

tiki? 
— Taip, mama, argi aš 

galėčiau tave mylėti netikė
damas? 

Bet ji tęsė: 
— Pakartok tai man dar 

kartą. Nieko neslėpk nuo savo 
motinos. Pasakyk, ar tiesa, ką 
man kalba kiti, kad tu 
tikėjimo atžvilgiu esi įtar
tinas, pavojingas. Prieš mirtį iš
sklaidyk šią manvj abejonę. 

O, tie kiti! Tuojau stojo 
prieš mano akis taboką smau
kiantis klebonas, prisiminiau 
jo sprendimą: ..Per daug tų 
knygų. Iš jų neatskirsi, kur 
kviečiai, kur kūkal ia i" . 
P r i s i m i n i a u i n t r i g a n t ų 
velniškus šypsnius, kada jie 
skleidė gandus, kad aš vaikš
čiojęs į bažnyčią ne melstis, o 
tik studijuoti jos architektūrą 
ir paveikslus. Pajutau jiems 
neapykantą, kam jie lindo į 

mano sielos gelmes 
darni ten, ko nėra. 

— Mama, mama... kažkas 
užgniaužė man gerklę ir aš 
negalėjau ištarti kito žodžio. 

— Melskis, sūneli, drauge 
su manim — pasakė ir pra
dėjo: „Sveika Marija, malo
nės pilnoji... 

— Sveika, Marija, malonės 
pilnoji... 

— Pakartok man, kad tu 
tiki. 

— Tikiu, mama! 
Vėjas, iki tol daužęs ir 

virpinęs langines, staiga 
nurimo. Kambai^s paskendo 
tyloje. Atrodė, kad esame sto
vinčiame laive viduryje van
denyno. Suskambo anksty
v a s i s v a r p a s parap i jos 
bažnyčios bokšte. Bet vėjas 
vėl ėmė šėlti ir drebinti namą, 
kuris atrodė kovojąs su jūros 
bangomis. Aš, verkdamas, 
kartojau motinai švelniausius 
žodžius. Staiga prieš mano 
akis nepaprastas vaizdas: aš, 
kūdikis, guliu savo lovelėje, o 
motina, sudėjusi mano ranku
tes maldai, liepia paskui ją 
kartoti: „Sopulingoji Dievo 
Motina..." 

— Mama, pasakiau, gal tu 
neprisimeni, kaip mokinai 
mane melstis vakare lovelė
je, prieš pabučiuodama ir 
palinkėdama ramaus miego. 

— Ar tai buvo malda „So
pulingoji Dievo Motina...?" 

— Taip, ta pati. Ar nori, 
kad aš pakartočiau? 

— Kalbėk. 
Ir aš pradėjau: „Sopulingoji 

Dievo Motina..." 
Motina suspaudė mano 

rankas, priglaudė prie savo 
krūtinės, iš jos akių veržėsi 
ašaros. 

— Sopulingoji Motina Ma
rija, per skausmus, kuriuos iš
kentėjai... 

ieško- DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. liepos mėn. 14 d. 

Dr. Rūta (Graudytė) ir dr. Ra imundas i 

BENDRUOJU KELIU 
Dr. Rūta Graudytė ir dr. 

Raimundas Andries gegužės 5 
d. susituokė Šv. Domininko 
bažnyčioje NVashington, D.C. 
Santuokos apeigas atliko ir 
turiningą pamokslą pasakė 
kun. dr. Tomas Žiūraitis, O.P 

Nuotaką prie altoriaus paly-
Dangiška šviesa nušvietė d ėJ° i o s brolis Raimundas. Mi 

jos veidą. J i tęsė savo maldą š i u . m e t « giedojo sol. Amol 
toliau... „kada ant savo kelių 
turėjai nukankinto ir mirusio 
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GINTARELE, 
AR TAI TU? 

Kai minios žmonių plaukė ; 
Grant parką prie Michigan 
ežero ragauti, vaišintis įvai
riais maisto gaminiais, kita 
viešnių ir svečių grupė rinkosi 
Conrad Hilton viešbučio di
džiojoj salėj maloniai praleisti 
laiką šių metų gintarėlių supa
žindinimo šventėje. Visų nuo
taika puiki, aplinka nekasdie
ninė — elegantiška. 

Maršas „Du broliukai kuni
gai" lydi į salę įeinančias Gin
taro baliaus rengėjų — Chi-
cagos Lietuvių Moterų klubo 
valdybos ir baliaus rengimo 
komiteto nares: Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė, klubo 
ir Gintaro baliaus komiteto 
pirmininkė, lydima dviejų tau 
tiniais drabužiais pasipuošu
sių lietuvaičių; Denise Vaiku-
tienė. klubo pirm., Marilyn 
Harding, baliaus komiteto 
pirm., Wilhelmina Lapienė, 
Pranė Simanonienė, Julija 
Pupelienė, Bronė Neberie-
zienė, Hilde Kuzienė ir debiu-
tančių mamytės prie gėlėmis 
papuoštų stalų palydimos jau 
nų frakuotų palydovų. Geno
vaitė Giedraitienė, buvusi 
klubo pirm., sugieda JAV ir 
Lietuvos himnus. Cia ir Lie
tuvos trispalvė ir Amerikos 
žvaigždėta vėliava, stiprių pro
žektorių apšviestos, jaudinan
čiai plevėsuoja didžiulėje salė
je. 

Nuoširdūs ir daug laiko 
negaišinantieji sveikinimai ir 
linkėjimai svečiams malonaus 
vakaro pareiškiami garbės 
pirm. gen. konsulės J. Dauž-

Sūnaus kūną..." 
Malda ramiai, lyg upelis, te

kėjo iš jos lūpų. Džiaugsmas 
atsispindėjo jos iškankintame 
veide. 

— Mano sūnau, sūneli! — 
vėl pradėjo ir prisitraukus 
mane prie savęs bučiavo 
mano prakaitu išpiltą kaktą, 
po kuria siautė mano minčių 
audra. 

— Vėl melskis! Ir aš pra
dėjau: „Sopulingoji Dievo Mo
tina..." 

— Pakartok man, kad tiki! 

das Voketaitis. Šv. Mišių 
skaitymus atliko jaunojo 
sesuo dr. Rosemary ir jos 
vyras dr. J. Hortsmann. 

Vyriausia pamergė buvo Lo
reta Varnienė, o pamergė — 
Birutė Vaičiūnaitė. Gėlių ne
šėja — Aldona Vainiūtė, nuo
takos krikšto dukrelė. 

Pirmasis pabrolis — Jonas 
Kyris, antrasis — Raimundas 
Graudis. 

Po santuokos kun. dr. T. 
Žiūraitis. V. P., palydėjo jau
nuosius į Baziliką Shrine of 
Immaculate Conception, kur 
Rūta — Šiluvos koplyčioje, 
prie Marijos kojų, padėjo savo vardienės, M. Harding ir D. Žinoma, Gintaro balius nėra ne Maluškaitei. 

Vaikutienės. Padėkojama vi- tik šokis ir žaidimas. Iš pra- Kotilijone dalyvavo šios pra
šiems prisidėjusiems prie šio ėjusių metų Gintaro baliaus ėjusių metų debiutantės . 
baliaus sėkmės. Svečių tarpe peino įteikiamos vienkartinės Marian Daužvardytė, Donna t a r Pu l< mpelės liepsna virpėjo palaiminimas, 
matomi ne tik iš Chicagos ar s t ipendi jos a u k š t e s n i o j o Juraitytė, KristinaKaliebe,Ge- ant atverstos Hartmanno 
priemiesčių, bet ir iš Indianos, mokslo siekiančiom 3 lietuvai- novaitė Maluškaitė, Annette knygos puslapių. 
Wisconsino, Floridos bei kitų tems: Melisai Allison (Arizona Zurlytė. Jaunųjų palydovų Vėjas vėl nurimo, tačiau 
vietovių atvykusieji. State (u-tas), Alexandrai Gen- tarpe buvo Vitoldas Bal- namas, paskendęs tyloje, vis 

Po vakarienės (puošnioje tautaitei (Art Institute) ir čiūnas, Motiejus Daužvardis, dar judėjo, drebėjo. Jaučiausi 
Jacąueline Maluškaitei (De Ričardas Giržadas, Ričardas eSą8 laive, kurio priekis buvo 
Paul u-tas). Stipendijas įteikė Pederson, Scott Stogsdill , nukreiptas į dangų ir plaukė 
Stefanija Uginchienė, sti- Povilas Trovvoridge, Gary tarp žvaigždžių, veždamas ir 
pednijų komiteto pirmininkė. Vaičkus, Robertas Yerkes, To- m a n o motiną pas Sopu-

Gintaro baliaus choreogra- mas Yerkes ir Petras Zurlis. lingąją, esančią be sopulių 
fei Genovaitei Maluškienei Puikiam Phil Varchetta's or- danguje. 

Jei aš šiandien esu kuni-
ntarėles jų debiutui. Taipgi ateinanči metų 25-me Gin- 8as, tai dėka dviejų Sopulin-

padėkojama jos padėjėjoms taro baliuje. 
Cecilijai Matulytei ir Jacąueli-

aplinkoje gero patarnavimo 
dėka ir maistas, rodos, yra ska
nesnis...), klubo pirm. Denise 
Vaikutienė supažindina sve
čius su 24-to Gintaro baliaus de 
biutantėrais, išvardindama 
kiekvienos atsiekimus moksle, įteikiama rožių puokštė už jos kestrui grojant, svečiai links-
organizacijose, asmeniškame nuoširdų darbą, paruošiant minosi ir planavo dalyvauti 
gyvenime, bei jų ateities 

— Tikiu — vos vos ištariau, vestuvinę gėlių puokštę Ten 
bet su džiaugsmu širdyje. Tuo pat buvo suteiktas jiems 

uminimas. 
vyko 

Capitol viešbučio salėje, kur 
buvo sukviesti jaunųjų gimi
nės ir artimiausi draugai. 
Maldą sukalbėjo kun. T. Žiū
raitis, O.P. Vaišių metu 
pianinu skambėjo lietuviškų 
dainų melodijos, parinktos iš 
„Motulės dainos" plokštelės, 
kurios redaktorė Gražina Kri-
vickienė-Gustaitytė. Pakai 

planus. Kiekviena gintarėlė, 
tėvelio ar globėjo pristatoma, 
žengia į salės vidurį, jos pasi
rinktos lietuviškos dainos gar
sų lydima: Birutė Zita Balčiū
naitė — „Sutems tamsi 
naktužėlė"; Kristina Margot 
Binderytė — „Ant kalno kark
lai"; Patricia Marija Giržadai-
tė — „Pas močiutę augau"; Elz
bieta Anne Kotlar — „Supinsiu 
dainužę"; Zuzana Anne Schlat-
holt — „Kai aš turėjau kaime 
mergelę". Ir taip eina — plau 
kia mergelės, lyg baltos gul
bės, trispalvėmis gėlių puokš
tėmis nešinos, Lietuvos auksu 
— gintaru pasidabinusios. 0 
joms grakščiąją „Blezdingėlę" 
šokant, ne tik mamyčių ašaros 
jų blakstienų maskarą nuplau
na, bet ir tėvelių liemenių sa
gos ištrūkinėjimo pavojuje atsi
randa. Čia ir jaunieji palydovai 
atsiranda, į sūkuringą koti-
Hjono šokį įsijungia, čia pasi
rodo ir praėjusių metų debiu
tantės, aukso spalvos sagėm 
pasipuošusios. Kiek energijos, 
kiek grožio, kiek džiaugsmo! 

M. K. motinos. 

tomis skambino pianinu 
klasikinę muziką. 

Rūtos mama poetė Kotryna 
Grigaitytė - Graudienė svei
kino jaunąją porą savo ir sū
naus Raimundo vardu eiliuo-"* 
tais žodžiais, kurių paskutinės 
dvi eilutės: 

— Su viltim išleidžiam mes 
tave, Rūtele Tautos himno 
žodžiai tegul migdo, kelia! — 

Ji trumpai apibūdino ir 
abiejų medikų draugystę, 
kurioje įžiūrėjusi ir naujų pro
švaisčių... 

Visa tai į anglų kalbą 
išvertė Rūtos pusseserė Nijolė 
Voketaitienė ir labai grakščiu 
stiliumi perteikė angliškai 
kalbantiems. Ta proga ji per
davė ir visų giminių linkė
jimus jauniesiems. 

Visus maloniai nustebino -
dr. Raimundas Andries spe
cialiu tostu ir keliais žodžiais ~» 
savo žmonai, pabrėždamas, ••» 
kaip yra jam brangi pasirink- > 
toji Rūta ir koks jis yra lai- • 
mingas tapdamas jos vyru. -« 
Po jo žodžio svečiai sponta- -
niškai sukilo ir sugiedojo jau
navedžiams ..Ilgiausių metų". 

Jaunasis dr. R. Andries yra " 
sūnus dr. Raimundo ir Kotry
nos Andries, gyvenančių 
Pennsylvanijoje. Ten apsi
sprendė kurtis bei dirbti ir 
abu jaunieji. 

Jaunasis dr. R. Andries 
medicinos mokslus baigė Tho-
mas Jefferson University 
Med; ii College Philadelphia. 

An es t ez io lo g i j o s s r i ty 
gilinosi Šv. Vincento ligoni
nėje N v\ Yorke. 

Nuo liepos mėn. jis perėjo 
dirbti j Fitzgerald - Mercy 
ligonine Philadelphijoje. 

Rūta yra baigusi Rutgers 
medicinos mokyklą New 
Jersev Vidaus ligų specialy
bę atliko liryn Mavvr ligoni
nėje (prie Philadelphijos). 
Reomotolf-gijos srity gilinosi v 
Pennsylvanijos medicinos • 
kolegijoje. Philadelphijoje. 

Rūta yra ateitininkė, nors '. 
s t u d i j u o d a m a med ic iną ', 
aktyviai dalyvauti veikluje ne- -
t u r ė jo g a l i m y b ė s . J o s 
polinkius muzikai n poezijai 
nugalėjo stipresnė varžovė — 
medicina. Tačiau ji rado kitą 
būdą priartėti prie poezijos — 
finansuodama savo mamos K. 
Grigaitytės - Graudienės trijų 
paskutiniu lyrikos knygų išlei
dimą. 

Jos vyras Raimundas yra 
vandens sporto mėgėjas: plau-

lenktynininkas ir 
įri-

* umaro odiiui ruošiant is l anas i veiKnos \ nioa 
gos Lietuvių Moterų klubo valdybos nares . Iš k 
Klubo pirmininkė D. Vaikutienė. klubo garbės 

pirm. Juzė Daužvardienė ir Gintaro 
Simo pirmininkė M Harding. 

>aliaus ruo-

T A R P T A l T I N Ė 
PASAULIO 

KATALIKU MOTERŲ 
ORGANIZACIJŲ l N U O S 

DIENA 
Kaip kasmet, tarptautinė 

Pasaulio Katalikių moterų 
organizacijų unijos (WUCWO) 
diena buvo minima gegužės 
13 d. Ją šiemet pravedė Di
džiosios Britanijos ir Škotijos 
Katalikių moterų lyga. 

Šioji diena visuomet su
jungia bendrame susitelkime 
ir maldoje visas Pasaulio Ka 
talikių moterų organizacijų 
unijai priklausančias organi
zacijas, kad dar gyviau pa
skat intų užs iangažav imą 
WUCWO veiklai ir visų ka 
talikių moterų atsakomybę 
žmonijai. 

Didžiosios Britanijos ir Ško
tijos Katalikių moterų lyga 
paruošė ir išsiuntinėjo viso 
pasaulio katalikių moterų 
organizacijoms maldų, gies
mių ir leknjų tekstus, kurie DUriuotojas^Po*atoš"tog"ų K<<.. 
buvo vartojami 6o-kių kraštų h s a ] o j e j j e 2 a d a rimta} k i b t i 
bažnyčiose šv. Mišių metu. . s . m > f e s m i d a r b ą 
dalyvaujant vietinėms katali- j ^ 
kių moterų organizacijoms. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. liepos mėn. 14 d. 

Muz Antano ir Valerijos Skridulių sodyboje. Daytona 
B^ach, Fla., pastatytas Rūpintojėlis, kurį pašventino kun. dr 
Kazimieras Ruibys. _ . , 

Nuotr. A n t a n o Kašubos 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, FL 

MELDŽIAMĖS 
LIETUVIŠKAI 

ĮJaytona Beach ir apylin
kių lietuviai kiekvieno mėne
sio antrą sekmadienį renkasi į 
Taikos Karalaičio katalikų 
bažnyčią Ormond Beach lie
t u v i š k o m s p a m a l d o m s . 
Pamaldų reikalais rūpinasi 
kun. dr. Kazimieras Ruibys. 
speciali komisija — Balys 
Mackiala, Juozas Bartkus ir 
dr. Serapiną Sukarevičienė. 

Į lietuviškas pamaldas iš 
plačiųjų apylinkių suvažiuoja 
gana didelis būrys lietuvių. 
Po pamaldų parapijos salėje 
Daytona Beach ir apylinkių 
Amerikos lietuvių klubo val
dybos dėka būna suruošia-
mas visų gražus pabendravi
mas su kavute, saldumynais 
ir stipresne atgaiva. Atsikė
lus čia nuolatiniam gyve
nimui muz. Antanui Skridu
liui, klubo valdybos ir jos 
pirmininkės Dalilos Mackia-
lienės dėka buvo suorgani
zuotas šio klubo meno mėgėjų 
vienetas, kuris jau išmoko 
gražių giesmių ir dainų ir 
dalyvauja, atlikdamas progra
mas, lietuviškose pamaldose 

ir kituose renginiuose. 
Liepos mėn. skirtos pamal

dos įvyko liepos 6 d. Šv. Mi
šias už Lietuvą ir šios koloni
jos lietuvius atnašavo kun. dr. 
Kazimieras Ruibys, savo pa
moksle prisimindamas žmo
gaus gyvenimo esmę ir pras
mę. Šv. Mišių metu skaitymus 
atliko klubo pirmininkė Dali-
la Mackialienė, o Mišioms pa
tarnavo Algis Alksninis. Ir šį 
kartą šv. Mišių metu keletą 
gražiu giesmių Dagiedoio muz. 
A. Skridulio vadovaujamas me
no mėgėjų vienetas. 

Po pamaldų salėje kavutė, 
saldumynai, atgaiva ir gra
žus pabendravimas. Šį kartą 
klubo valdyba pažmonio me
tu suorganizavo puikų su ver
tingomis pačių klubo narių 
suaukotomis dovanomis lai
mės šulinį. Įdomu tai, kad 
dalyviai noriai pirko laimės 
šulinio bilietus stambesnėmis 
sumomis ir tuo stipriai parė
mė kiubo valdybos pastan
gas sutelkti daugiau lėšų klu
bo veiklos reikalams. 

Dovanų paskirstymui vado
vavo pati klubo pirmininkė 
Dalila Mackialienė, jai tal
kino vicepirmininkė Juoze 
Daugėlienė su dviem jaunu
čiais asistentais — Janutės ir 

Mečio Rumbaičių dukraite 
Kristina, Onos ir Kosto Žoly
nų vaikaičiu Obrainu. Pasiro
do, kad laimės šulinys yra ge
ra priemonė klubo veiklai 
pagyvinti ir lėšoms sutelkti. 

Klubo veiklos artimiausieji 
darbai — tai tautos šventės ir 
šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukakties minėjimai. 

Pažymėtina, kad ši klubo 
valdyba dirba ypatingai ge
rai. Alfonsas Bacevičius, Hil-
da Bacevičienė, Edvardas Au-
gustaitis — nepamainomi 
vaišių darbininkai. Marytė 
Šarauskienė riipinasi, kad iž
de būtų kuo daugiau pinigų. 
Ona Žolynienė, Mečys Rum-
baitis, Jonas Šileikis, Juoze 
Daugėlienė — Stiprūs talkinin
kai pirmininkei Dalilai Mac-
kialienei. Tokios darbščios 
valdybos dėka mūsų koloni
joje gyvenimas kaskart gyve
ja. 

* 
Į septintąją Tautinių šokių 

šventę Clevelande iš šios kolo
nijos buvo nuvykę Stella ir 
Vytautas Abraičiai, Veronika 
ir Jurgis Janušaičiai , Bronikė 
ir Jonas I^epeškai. Šokių šven
tė buvo įspūdinga. Gaila, kad 
iš šios lietuvių kolonijos ne
galėjo dalyvauti didesnis bū
rys lietuvių, nors kai kurie 
šventę parėmė savo aukomis. 

e 
Praėjusiais metais į šią 

koloniją atvyko nuolatiniam 
gyvenimui muz. Antanas ir 
Valerija Skriduliai. Jų gražio
je vietoje sodybą supa gausi 
augmenija, didelių medžių pa
vėsiai. Antaninių proga jų so
dyboje kun. dr. Kazimieras 

Ruibys pašventino skulpt. Jo
no Daugvilos pagamintą di
delio formatu skulptūrą 

"Rūpintojėlį. Tai gražus mūsų 
kenčiančios tautos simbolis, 
puošias šios liet r.ių kolonijos 
lietuvių sodybą 

Alfonsas ir Hilda Bacevi
čiai, Ponce Iniet. savo nau
juose namuose liepos 4 d. su
ruošė smagi. , gegužinę, 
kurioje dalyvavo nemažas 
skaičius artim-ju kaimynų. 

Šeimininkai svečius nuošir
džiai priėmė. Vaišių metu bu
vo pasidalinta Šios kolonijos 
veiklos probk.T.omis. Sei
mininkai Bacevičiai prie savo 
namų JAV nepriklausomybės 
šventės proga Į a Ha JAV vė
liavos iškėlė ir Lietuvos vėlia
vą, kas sudomi::, ir apylinkė
je gyvenančius amerikiečius. 

-/. Rimtautas 

P i e š k o j i m a s 
Ieškomos ELENA ir KRISTINA KY

MANTAITĖS, dukterys Stasio. J JAV 
atvyko 1940 metais Vyrų pavardės 
nežinomos. Gyv. Ch.cagoje. Ieško gi
minės Lietuvoje. Prašoma atsiliepti 
adr.: Peter Burns, 426 S. Monroe SL, 
Hinsdale, I1L 60521. TeL 312—323-3699 

mtHHHifiimr 
AD VOKATV DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V . B R I Z G Y S 
0606 So. Kedzie Avenue 

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

Nuo 9 Y. ryto iki 5 v. vakaro. 
šeštadieniais pagal susitarimą. 

MiiiHiniiiiiianiiuiuiiifiiuiiiuiuiiiiiiiii 

1 9 8 4 M . EKSKURSIJOS ] LIETUVĄ 
IŠ B O S T O N O IR NEVV YORKO 

Liepos 9 
Liepos 18 
Rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 13 

$1618.00 
$1361.00 
$136100 
$152800 

Rugsėjo 5 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 
Spalio 3 

Gruodžio 26 -$1247.00 

- $1361.00 
- $1127.00 
- $1142.00 
- $1268 00 

VHnius. Ryga. Tali-Kelioniu ilgis nuo 10 iki 16 dienu — įvairūs maršrutai 
rtas. Maskva. Leningradas 

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

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1 800-722 1300 (Toli FREE) 

Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617 268 8764 

ASTA 
A/**f<orSc<<ty 

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

South Boston. Mass. 02127 
ištaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS. 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms 
— sutvarkome dokumentus 

Prces are Dased on doubie occupancy and are su*, ie i to changes 

:: 

IKITE Į AUKŠTESNĮ 
iLUKANŲ NUOŠIMTĮ. 

Daug didesnę asmeninę nauda turėsite taupomoje 
sąskaitoje uždirbdami 9% palūkanų, negu gaudami 
tik 5.5%. Joks bankas ar Savings & Loan nemoka 
tiek, kiek moka KASA 
Taupomoje sąskaitoje, turėdami kad tik ir minimu
mą — $5.00, uždirbsite palūkanų 9°c Iš taupomo
sios sęskaitos pinigus išimti, arba Į ja įnešti galite 
kada tik pageidaujate, be jokiu baudų. Kasoje 
saugu1 Saugu, nes visos sęskaitos ki $100,000 
apdraustos federalinės valdžios, National Credit 
Union Administration. Saugiau ir but: negali. 
KASA yra lojali, draugiška ir konfidencijali visuose 
finansiniuose aptarnavimuose. 
Ateikite ir įsijunkite į Kasos nariu šeimai 

»-w**»***̂  
2616 W«wt 7Ht Street W& South 50th Ave- i t 
Ch'csgo. Illinois 60629 Cicero. Illinois 60650 
(312) 737-2110 (312) 656-220^ 

NICUA 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M I S C E L L A N E O U S 

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dsio namus ii Įmuko 
ir i i vidau* 

Darbas garantuota*. 

4612 S. Paulina Su 
(Tosm of Lalu) 

Skambint 927-9107 

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

Tel. 585-6624- po 5 vai. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

>ooooooooooooooooooooooooo< 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicaros miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir aąiinikpa: 
4514 S. Tahnan Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMrUTIS 
> °< > <><><><>0<><>0000<>0<>000000<>00< 

•Hiiiiiiiiimiiiimimiimiiiiiiiiimtiimin 
KURIAM GALUI MOKĖT 

D A U G I A U ? 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

IŠNUOMOJAMA — FO& RENT 

ISNUOM. 5 KAMB. (2 mieg.) naujai 
dekoruotas butas 71-os ir Fairfield 
apyl. Tik suaugusiems. Be gyvuliukų. 

Skambint — 434-9585 

ISNUOM. 4 kamb. šviesus butas vie
nam ar dviem pensininkam Brighton 
Parke. Skambint 927-6389. 

P A R D A V I M U I 

Lietuvių Tautinėse kapinėse parduo
damas sklypas dviem kapams. Blokas 
4, sekcija Birutės. 1,000 dol. Rašykite 
adresu: Mrs. Anna Muehlbauer, 820 
S.W. llth Ave, B—Apt. 12—A Hal-
landale, FL. 33009. TeL (305) 454-6034 

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

>oooooooooooo<xxx>ooooooooo-

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 
) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X X X X 

= 3 

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

LIETUVIŲ PR£KYBA 
3304 W. 63 St. — TeL 778-9064 

HELP WANTED MOTERYs 

Vvresruo amžiaus sveikai moteriai rei
kalinga šeimininkė-kompanionė (nerū
kanti) gyventi Michigane prie ežero 2 
mėnesius. Atlyginimas, kamb. ir mais
tas. Skambint nuo 4 iki 6 vai vakaro 
562-5583. 

— 

R E A L E S T A T E 

MICHIAN A. MICfflGAN 
FOR SALE BY OVVNER 

3 bedroom ranch home — full base-
ment, 2 baths, Central Air, fireplace. 
doubie lot, one block from Lake Mi-
chigan. Appliances stay. $69,500. 

Phone 616—469-5908 evenings 

Chrysler LeBaron Medallion 
2-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

'U WILL LTKE US" 
4030 ARCHER — 847-1515 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiittiui1 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chkago, IL 60632 TeL 927-5980 

Mūrinis — 6 kambariai: 3 miegami ir 
valgomasis. Prie 73-čios ir Richmond. 
Nebrangus. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 

Beverly Shores, Indianoje, parduoda
mas 4 kamb. moderniškas namas. Ga
ražas. Apie akro žemas sklypas su 
daug medžių. Prašoma 24.000 dol. 
Skamb. (angliškai) tel. 219—872-2898. 

10.7O FTNANCING. 30 Yr. Fixed Rate 
AVENUE HOME LTD. 

New Construction, 116th & Ewir.g Av 
Model 11439 AVE G. 

OPEN Daily 9 a.m. — 4 p.m. 
TeL — 636-7204 

6200 W. — IN LAW — 2400 N. 
l»/2 STORY BRICK LANAN STONE. 

6—3 Bedrooms — 4 La'-g'e rms. with 
2 Bedrooms Up. Sepa.rate heating 
unitB. Forced air. Finished Basemt-nt. 
W/Kitchen & Bath. 20x24 Briok Gar. 
$79,500. 

TEL. — 622-1773 

iiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimiiiimiiiiiiiiimiii 
10% — 20% — 30% ptglau mokėsit 
u i apdrauda nuo uffnlea Ir automo
bilio pas mua. 

r g j ' a 1 

GKIGALICN AS CONSTR. 
Nauja statyba — Medžio darbai 

Namu. pataisymai 
TeL — 925-1518 

Apdraustas — Sąžiningas 

i antininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 metų 

P U S M E Č I U I 
$12*40 Chicagoį* 

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

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

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

3208-2 W. 95th Street 
niimiiiiiiiiiimiiiiiiiHiimiiimmmiiiiii! 

J O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ( 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCK 
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BLTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY* 
J. BACEVIČIUS 

6259 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
• ' " " I l l l l l l i i i i n i i i n n i i . m i i i m i i i m i a 

HOTS SPRINGS — Savininkas par
duoda 6 kamb. (3 miegami") mūr. na
mą. Apie 20 m. senumo. Lygus skly
pas 135 x 100 p. Garažas. 2 blokai iki 
centrinių krautuvių ir mokyklų. Kaina 
44,000 dol. Tel. 501—824*132. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir askucuune 
risų rusių grindis 

B U B N Y S 
TeL — RE 7-5168 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGftJAMS 

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

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

M O V I N G 
SER£NAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iŠ toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimama MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

j VVAGNER and SONS 
• TYPEWRrrERS AND 

ADDLNG MACHINES 
NUOŪHT'V Parduoda, Taiso 

• Virs 50 metų patikimas jums 
j patarnavimas 

; M10 S. Pulaski P d.. Chicago 
PHONE — 581-4111 

oooooooooooooooooooooooooo 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBUC 

4259 S. Msplewood — Tel. 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai. Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

l » t l » M H > I M » l » < » » » 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

Remkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

Atdari spflOrtjlmuf 
" • m i n i popiet 

6417 S. KoUn — 7 kamb. mūr. 3 mie
gami kamb. savininkui. 3-jų kamb. bu
tas išnuomavimui — pajamoms. 2 *fc 
vonios. 2 maš. mūr. garažas. Priedai. 
Nepaprastai geras namas. Skambinkit 
dabar. 

9007 S. Knos — ArdMr Ir >)9Jsl 
Naujas 3-jų butų, po 3 miegamus ir 
1 Vi vonios, ir 2-jų miegamų butas 
rūsy — "garden apt." Atskiri sildy 
mai. Specialiai žemos palūkanos. 
Skambinkite dabar. 

SS 10 S KUboara — 14 aukšto C 
kamb. ir 3 vonios pirmame aukšte; 
2% kamb. butas viršuj; 3-jų kamb. 
butas rūsy pajamoms, modern. virtu
ve ir vonia. 2 maS. garažas. Tik 1 
blokas iki Archer Avenue autobuso 
Skubėkite skambint 

No. 922. 2-jų butų po 6 kamb. ir po 
3 miegamus. Gražus namas. Labai 
Svarus. Prie nuomų pajamų pridėsite 
tik 120 dolerių mėnesiniams mokėji
mams. Tik $1500 įmokėti. Skambinkit 
dabar. 

No. 900. 57TA IR KENNETH. 
9 miegamų mfihnis. 29 m. senumo 
įrengtas rOsys Naujesnis 2 mai ga
ražas. Centrinis oro vėsinimas. Pa
skubėkite Skambinkite 

AM NOKITE PARDUOTI» 
Savo aamą galite parduoti, tik pa

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

O'BREEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Apsimoka skelbtis diea. DRAUG* 
aas jis plačiausiai skaitomas tts> 
tsrrių dienraštis, gi skelbimų hal
sas yra •isšems prteinasnss. 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
Worce8ter, Mass. 

D A L Y V A V O M E 
T A U T I N I U 

Š O K I U 
ŠVENTĖJE 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos suorganizuotas auto
busas į Tautinių šokių šven
tę, kleb. kun. A. Micdūno, 
MIC, palaimintas, Worces-
terio LB apylinkės pirm. S. 
Rudžio, šaulių kuopos vice-
pirm. K. Cėsnos ir J . Miliaus
ko išlydėtas, išvažiavo į Cle-
velandą birželio 2b d. vakare. 
Visų nuotaika linksma, juo
kas, pašnekesiai iki vėlyvo 
vakaro, tik apie 2 vai. pasida
rė visiška tyla. Aušrai pradė
jus brėkšti buvome netoli Ro-
c h e s t e r i o ; č i a v a l a n d a i 
sustojome. Pasistiprinę, atsi
gaivinę tęsėme kelionę. J a u ir 
dainelė viena, antra suskam
bėjo, o V. Ramonas jų melio-
dijoms pritarė akordeonu. 11 
vai. ryto mūsų „Sidabrinė 
Lapė" sustojo jau Clevelande 
prie Holiday Inn. Susitvarkę 
ir pailsėję vakare važiavome į 
oficialų Tautinių Šokių šven
tės atidarymą, kuris įvyko 
prie Lietuvos Laisvės pa
minklo, prie Dievo Motinos 
N.P. šventovės. Šventės ati
daromąjį žodį tarė JAV Lie
tuvių Bendruomenės pirm. dr. 
A. Butkus. Buvo ir daugiau 
kalbėtojų. Sugiedoti himnai. 
Invokaciją sukalbėjo kleb. 
kun. G. Kijauskas; pagerbti 
mirusieji — padėtas gėlių vai
nikas. Salėje vyko jaunųjų 
menininkų paroda. Apžiūrėjo
me ją. Visur pilna žmonių. 
Laikas bėgo labai greitai. 

Susipažinimo vakaras įvy
ko Public Auditorium. Didelė, 
graži auditorija prisirinko pil
na įvairaus amžiaus jaunimo. 
Neatsiliko ir vyresnė karta, 
kuri daugiausiai sėdėjo prie 
apvalių stalų, stebėjo praei
nančius, ieškodami giminių, 
draugų, pažįstamų kuriuos ne
lengva buvo tokioje minioje 
surasti. Visus linksmino A. 
Modesto vadovaujamas or
kestras. Šoko jaunimas ir vy
resnieji. 

Sekmadienį, liepos 1 d., 9 
vai. ryto išvažiavome į Dievo 
Motinos N.P. šventovę. S v. 
Mišias koncelebravo naujasis 
vyskupas — Tėvų Pranciško
nų vienuolijos provincijolas 
Tėvas P. Baltakis. J is pirmą 
kartą, kaip vyskupas prabilo į 
tikinčiuosius. Kartu su juo 
koncelebravo Nekalto Mari
jos Prasidėjimo vienuolijos se
selių kapelionas kun. prof. dr. 
V. Cukuras, — Putnam, 
Conn., prelatas L. Tulaba iš 
Romos, kleb. kun. G. Kijaus
kas ir dar vienas kunigas, ku
rio pavardės neprisimenu. Ki-
t o s š v . M i š i o s b u v o 
atnašaujamos salėje, o taip 
pat Šv. Jurgio bažnyčioje ir 
viešbutyje. 

Po Mišių skubėjome į Lietu
vių namus pietums. Tikra lie
tuviškų maisto patiekalų val
g y k l a . S i e n o s į v a i r i a i s 
tautiniais ornamentais iš
puoštos viduryje salės net 
koplytstulpis pastatytas. Lau
kiame užsakytų pietų, o dar 
vis negalima sulaukti. Norime 
aplankyti ir lietuvišką netoli 
esančią krautuvę „Patria", 
bet ne visi suspėjame, nors ji 

labai arti Lietuvių namų, nes 
vieni dar baigia cepelinus, ki
ti bulvinius blynus ar kt. val
gyti. Pasistiprinę važiuojame 
į Koliziejų, kuriame įvyks Šo
kių šventė, dėl kurios čia vy
kome. J i ir prasideda. Visą 
valandą žygiuoja šokėjų gru
pės suvažiavusios ne tik iš 
įvairių Amerikos vietovių, bet 
ir kitų kraštų. Jie pripildo vi
są koliziejaus areną. Vaizdas 
neapsakomai gražus, o kiek 
jaunojo atžalyno — vaikučių. 
Lietuva gyva — šoka vaikai, 
jauniai, studentai ir vetera
nai. Sveikina prezidentas R. 
Reaganas iš Baltųjų Rūmų. 
Kalba palydėta didžiausiomis 
ovacijomis, tik gaila, kad ne 
tik prezidento, bet ir kitų kal
bėtojų bei programos pranešė
jos žodžių nebuvo galima su
prasti. Kas dėl to kaltas? 
Mikrofonai, ar kitos techniš
kos kliūtys. Šokiams moder
naus koliziejaus arena puiki. 
Joje sukosi daugiau kaip du 
tūkstančiai šokėjų parody
dami lietuvių tautinių šokių 
grožį, kuris tikrai visus suža
vėjo. 

Šventei pasibaigus skuba
me prie mūsų „Sidabrinės La
pės" autobuso, tik ekskursan
tas Jonas iš Bostono vietoj 
„Sidabrinės Lapės" ieško 
„Raudonos Lapės" autobuso 
bėginėdamas po didžiulę aikš
tę. Pagaliau pasiseka jam 
mus visus jo laukiančius su
rasti, ir „Sidabrinė Lapė" pa
juda atgal į mūsų viešbutį. 

Vakare balius — Stouffer's 
Inn on the Sąuare vyres
niems, o jaunimui — Holiday 
Inn, Independence. Dalis mū
sų ekskursantų dalyvavo ba
liuose. 

Liepos 2 d. 7 vai. ryto išva
žiavome iš Clevelando. Apie 

11:30 buvome prie Niagaros 
krioklio, prie kurio praleido
me pusantros valandos besi
grožėdami nesibaigiančiu gro
žiu. 10 vai. vakare buvome 
VVorcestery prie Šv. Kazimie
ro parapijos automobilių pa
statymo aikštės. Čia mūsų 
laukė šauliai — vicepirm. K. 
Čėsna, J. Miliauskas ir V. 
Abromavičius. 

Tautinių Šokių šventė jau 
praeity. Per ją patirtas ir iš
gyventas tautinis džiaugs
mas tepasilieka visada gyvas 
mūsų širdyse, ypač, kurie bu-
vrme tos gražios ir didingos 
šventės dalyviai. Stenkimės 
visa tai perduoti ir tiems ką 
mes širdyse pergyvenome, 
matėme, kurie šventėje neda
lyvavo. Tai buvo tikrai graži 
mūsų tautinės kultūros da
lies: šokio, dainos ir muzikos 
demonstracija, o kartu kaip 
šventę uždarydamas Kana
dos krašto Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas A. Pace-
vičius pasakė: „Ši šventė yra 
sustiprinimo ir meilės atnau
jinimo Lietuvai". 

Pabaigai tenka pridėti, 
kažin ar mes nors vienas 
pagalvojome kiek tie šokėjai 

Laiškas redakcijai 

PATIKSLINIMAS DĖL 
PROF. AUG. VOLDEMARO 
NUKANKINIMO TREMTYJE 

sią liaudį. Vadovavo burž. 
Lietuvos delegacijai Versalio 
taikos konferencijoje Paryžiu
je, 1920 grįžo į Lietuvą, 1920-
22 Aukštųjų kursų lenktorius, 
nuo 1922 Lietuvos un-to 
profesorius, 1924 su A. Smeto
na ir kt. veikėjais įkūrė Lietu
vių tautininkų s-gą, 1926 
išrinktas tautininkų atstovu į 
seimą. Vienas iš faš. valst. 
perversmo (1926.XII.17) inicia-

imti valdžią, buvo nuteistas 8 
metus kalėti. 1938 amnestuo
tas ir ištremtas iš Lietuvos. 
1939 grįžo, buvo suimtas ir 
nutremtas į Zarasus. 1940 pr. 
vėl ištremtas iš Lietuvos, tuoj 
po 1940.VI.15 grįžo. 194042 
gyveno Ordžionikidzeje (šiau
rės Kaukaze), (rusų ištremtas, 
S.J.). Hitlerinei kariuomenei 
artėjant prie Kaukazo, suim
tas. Mirė kalėjime". 

Turint galvoje enciklope
dijos pradžioje duotas datas ir 
vietoves „Voldemaras Augus
tinas / 1883.IV.4 Dysnoje / 
Ignalinos rj. / 1942.XII.16 
Maskvoje /. Šios datos reiškia 
gimimo ir mirimo datas ir 
vietoves. Todėl remiantis 
l i e t u v i š k o s t a r y b i n ė s 

„Draugo" birželio 23 d. 
skyriuje „Dviejuose Horizon
tuose" „Ar mes tik generolų ir 
prelatų tauta?" recenzentas, 
r ecenzuodamas Amerikos 
L i e t u v i ų F o n d o l e id in į 
„Lietuvių Fondas", posky-
riuje „Nepriklausomos Lie
tuvos ministeriai" sako: „Po 
profesoriaus Augustino Volde
maro nuotrauka rašoma, kad 
1942 m. nukankintas Sibi
re..." Leidinio recenzentas čia 
pat kelia klausimą saky
damas: „Kažin ar šimta
procentiniai t ikras šaltinis?" 

Abejonėms išsklaidyti aš 
čia pa te ik iu i š t rauką iŠ 
„Mažos lietuviškos tarybinės 
enciklopedijos" 3 tomo, išleis
to 1971 metais. 

„Voldemaras Augustinas 
(1883.IV.4 Dysnoje Ignalinos 
rj. — 1942.XII.16 Maskvoje) — v 
buržuazinis politikas, isto- _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ , 
rikas. 1909 baigė Peterburgo ^JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllliltillllllltlliilllllllllliiiiuillllllllllllliiiiiiiiiiiK 
un-to ist. ir filol. f-tą. Nuo = -

torių, po perversmo ministras enciklopedijos žiniomis, prof. 
pirmininkas ir užsienio reika- Augustinas Voldemaras mirė 
lų ministras. Susikivirčijęs su 1942 m. gruodžio mėn. 16 
A. Smetona ir kt. tautinin- dieną Maskvos kalėjime. O 
kais, 1929 iš vyriausybės kokia mirtimi žmonės miršta 
pašalintas, ištremtas į Plate- bo l šev ikų kalė j imuose, 
liūs. Vėliau, policijos prižiū- kiekvienam yra suprantama, 
rimas, gyveno Zarasuose, kokia mirtimi mirė ir prof. 
Savo šalininkų — voldema- A u g u s t i n a s Voldemaras 
r i n i n k ų — p a d e d a m a s , Maskvos kalėjime. 
1934.VI bandė perversmu pa- Stepas Jakubickas 

1911 to f-to docentas. 1914 f 
specializavosi Italijoje, 1915 S 
— Švedijoje. Nuo 1917 Per- s 
mės un-to profesorius. Kaip s 
reakcinės „Pažangos" parti- s 
jos atstovas 1917.V.27-VI.31 
dalyvavo Rusijos lietuvių s 
seime Petrograde, o kaip to I 
seimo delegatas — Rusijos 5 
tautų kongrese (1917.IX.8-16| 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71$t St., Chicago, III 60629 

Td. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
Dl KUHLMAN, &&, 

i 

P E T R A S K A R U Ž A 

Atdan ĮioIriKliiiMt nuo 9 YIL ryto iki 10 rml Ttkara. 
Sflkimlimiiii nuo 9 wL ryto iki &.30 vaL vikaru 

Kijeve). Priklausė Vyriausia-5lillllliiiiiHlllllinnniiiHliiiHmilllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiliiiiiiiiiI 
jai bet. tarybai Rusijoje. Jos 
pasiųstas užmezgė ryšius su 
kontrorevoliucine Ukrainos 
Rada. Kaip Rados delegacijos 
dalyvis Bresto taikos dery
bose talkino kaizeriniams 
okupantams. Po to grįžo į 
Lietuvą, buvo kooptuotas į 
buržuazinę Lietuvos Tarybą ir 
1918.XI.4 paskirtas pirmuoju 
Lietuvos buržuazinio Minis
trų kabineto pirmininku. Jo 
padarytas kabinetas 1918.X-
1.11 buvo patvirtintas Vokie
tijos vyriausybes. 1918.XII., 
ėmus vok. kar. daliniams 
trauktis iš Lietuvos, išvyko į 
užsien) ieškoti imperialistų 
pagalbos kovai prieš sukilu

sią knygą redegavo Antanas VAIČIULAITIS ir Ber- s 
nardąs BRAZDŽIONIS. Joje sutalpinta poeto Petro Ka- H 
ružos "Giesmės apie daiktus ir žmones", prozos raštai, j 
jo biografija, aprašymai, recenzijos, kritika, daug nuo- S 
traukų ii Vilkaviškio "žiburio" gimnazijos ir veiklos, ne- | 
krologai ir atsiminimai. Sis įdomus ir vertingas literatu- | 
ros leidinys didelio formato, estetiškai atspausdintas £ 
"Draugo" spaustuvėje, 406 psL, kieti viršeliai. Išleido | 
Kazys Karuža, 1964 m. Kaina su persiuntimu 15 dol. 

Usjsakyiuus siusti: 
"DRAUOA8", Ą5ĄS W. 6Srd Street, 

Chicago, IL 60619 

turėjo paaukoti valandų, įdėti 
darbo kartu su mokytojais,-
mis, kad daugiau 2000 grakš
taus jaunimo šokių judesius 
derintų visi kaip vienas. My
lėkime, gerbkime ir brangin
kime jaunimą, nes jų širdyse 
Lietuva gyva. 

J. M. 

Wi8coit8in 
LB GEGUŽINĖ 

LB Kenoshos-Racine-Mil-
wauk.ee apyl. valdyba rengia 
gegužinę liepos 22 d. Vinco 
Bagdono sodyboje, 901 Sheri-
dan Rd., Kenosha, Wis. Pra
džia 12 vai. p.p. Veiks virtu
v ė , b u f e t a s ir k i t i 
paįvairinimai. Vincas Bagdo-. 
nas yra įrengęs labai gražią' 
išvykoms aikštę prie pat; 
Michigan ežero kranto. Ją 
puošia du pilies bokštai su 
langais į ežerą. Reikia nulipti' 
senovės pilies laiptais. Tas' 
viskas sudaro romantišką 
vaizdą. 

Visų trijų kolonijų tautie
čius kviečiame gausiai atsi
lankyti. 

Br. Juška 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. liepos mėn. 14 d. 

A. f A. Dr. ROBERT GUZIEC mirus, 
žmoną Loreta ir uošvius Adelę ir Juoze 
Plienus nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Gražina, Aldona, Bronius, Onutė, Albertas, Lionė, 
Vigis, Irena, Arūnas, Birutė, Julius 

Inž. JUOZUI AUGUSTINAVIČIUI, 
buv. Vytauto Didžiojo universiteto studentų inžinierių 
Plieno Vyri jos vadui, mirus, nuoširdžią užuojautą išreiš
kiame jo dukterims BIRUTEI ir EGLEI, Jų BEIMOMS 
ir ARTIMIESIEMS. 

Kartu liūdėdami atsisveikiname su brangiu kolega. 
Ilsėkis ramybėje. 

PLIENO VYRIJA 

A. f A. DR. ROBERT GUZIEK 
pačioje jaunystėje netikėtai iškeliavus amžinybėn, gilia
me nuliūdime likusius žmoną LORETĄ, jos tėvus ADE
LĘ ir JUOZĄ, brolį ANDRIŲ PLIENUS, močiutę JAD
VYGĄ ŠAKALIENE ir visus GIMINES nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Loretos krikšto mama 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 

A. f A. ONAI PAUTIENIENEI 
m i r u s , 

jos vyrą DR. KAZIMIERĄ PAUTIENIŲ, sūnus AL
GĮ, MINDAUGĄ, dukterį BIRUTĘ, bei jų ŠEIMAS 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

VYTAUTAS IR SIGITA AUŠROTAI 
EUGENIJUS IR BERNADETA ROVAI 
PETRAS IR ALDONA ŠIMONĖLIAI 

A f A 
Dr. SOFIJAI PAROKIENEI mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms DANAI 
KURKULIENEI ir GRAŽINAI HAY, žentams 
ALBINUI KURKULIUI ir DR. HAY, ir anūkams 
ANDRIUI. PAULIUI, TOMUI ir TADUI. 

PROF. JONAS GENYS ir ŠEIMA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r 

KELIONES J LIETUVA 1984 m. 
1 SAVAITĖS KELIONĖS 

(Maskva, Vilnius, Maskva) 
Birželio 10; Birželio 17: Chkmgm N«w York 
Liepos 22 ir Rugpjūčio 19 . . . $1530.00 $1360.00 
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 . . . . $1310.00 $1140.00 
2 SAVAIČIŲ KELIONĖS 

(Maskva, Vilnius, Ryga. Maskvai 
Gegužės 13 - Gegužės 27 . . $1485.00 $1315.00 
Liepos 09 — liepos 23 . . . . $1800.00 $1600.00 
Rugsėjo 17 - Rugsėjo 30 . . . $1527.00 $1315.00 
Rugpjūčio 05 'su Roma) . . . $2050.00 $1880.00 

Registracija informacija ir brošiūros 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUBEAU 

9727 South Western Avenue 
Chicago. Illinois 6064S 

TeL (812) 238-9787 
I — — — — — — Į 

PADĖKA 
A f A. KOSTAS ŠLAPIKAS 

Mūsų mylimas vyras ir patėvis mirė 1984 m liepos 5 dieną ir 
buvo palaidotas liepos 7 dieną. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun Albertui Rutkauskui, kuris atlaikė 
gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie pareiškė mums toje liūdesio valandoje už
uojautą. 

Išskirtinai dėkojame Antanui ir Marcelei Ragauskams už jų 
prietelišką pagelbą velioniui sergant bei nuoširdų rūpestingumą mū
sų liūdesio valandose 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktorei Sally Butkus 
už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
2MONA IR POSCNIS 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas Y Ards 7-1741-2 

Skaitykite ir platinkite <ii+***tfį "Draugą". 

. - <&?• ~#*r> 

« 
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. liepos mėn. 14 d. 

x Aldona Butkutė, Mel-
boumo, Australijoje, universi
teto dėstytoja ir lietuvių radi
jo vedėja, buvo medicinos 
profesiniame suvažiavime Ka
nadoje, o paskiau atvyko į 
Chicagą. J i čia lanko savo 
draugus ir artimuosius. Taip 

x A l g i s P u ž a u s k a s , ' P a t aplankė „Draugą", įsigijo 
„Draugo" pirmojo puslapio re- leidinių, naudingų radijo va-
daktonus. išvyko atostogų. I landėlei, painformavo apie 
redakcinį darbą grįš liepos 30 Australijos lietuvių gyvem-
d. Atostogų metu jį pavaduo- ma--
ja buvęs pirmojo puslapio r e x Adolfas ir dr . Ona Ba-
daktorius rašyt. Česlovas i į u n a i , gyvena Floridoje, at-
Grincevičius. 

x J u o z a s Kojelis su žmo
na yra atvykę į Chicagą, kur 
sekmadienį bus metinės pa
maldos už okupuotoje Lietu
voje mirusį brolį a. a. dr. Al
fonsą Kojelį. Ta proga 
susirinks visa Kojelių šeima ir 
artimieji giminės. J. Kojelis 
su žmona ir sesers šeima Gi-
niočiais lankėsi „Drauge" ir 
pasikalbėjo su redaktoriais 
įvairiais informaciniais klau
simais apie Los Angeles Lais
vės lygos veiklą ir lietuvius 
Kalifornijoje. 

x Kazys Bar taš ius , gyve
nąs Chicagoje, plačiai apra
šytas „Folklife Center News" 
balandžio — birželio mėnesių 
numeryje. Aprašyta jo meni
nė veikla su nuotraukomis. Il
gą straipsnį apie Kazio Bar-
tašiaus gyvenimą ir jo tautinį 
meną, rašo tautosakininke ir 
Kongreso bibliotekos leidžia
mo žurnalo viena iš redakto
rių Elena Bradūnaitė. Straips
nis iliustruotas ne tik jo ir 
žmonos Idos nuotraukomis, 
bet ir autinėmis juostomis bei 
vestuviniais tautiniais drabu
žiais. Įdėta Emilijos ir Romo 
Sakadolskių vedybų nuotrau
ka su tautiniais drabužiais. 
K. Bartašius yra jau 85 metų 
amžiaus. Jo audiniai pasiekia 
Washingtoną, Los Angeles, 
Clevelandą, Bostoną ir kt. 

x J a d v y g a Ju rkūn ienė , 
Detroit, Mich., grąžino lėšų 
telkimo laimėjimų šakneles su 
16 dol. auka dienraščio stipri
nimui. Labai ačiū. 

x J o n a s Talandis , Olym-
pia Field, 111., kandidatas į 
Metropolitan Sanitary Dis-
trict komi8ionierius, grąžino 
lėšų telkimo laimėjimų šakne
les ir atsiuntė kartu 20 dol. 
auką. Labai ačiū. 

x Lietuvos dukterų d rau
gijos GEGUŽINĖ įvyks lie
pos 22 d., 12 vai. Marąuette 
parke — tarp 69-70 gatvės 
prie California Ave. Skaniais 
lietuviškais valgiais ir gėri
mais pasotinsime kūną, o dos
nia ranka išmėginsite savo 
laimę loterijoj sušelpdami ar
timą. Visus kviečiame. Prašo
me atsinešti kėdes. 

(pr-). 

vyko vasarai į Chicagą ir ap
sistojo savo namuose, kur 
dabar gyvena jų sūnus adv. 
Baliūnas Vasarą žada pra
leisti Chicagoje, o paskiau va
žiuoti į Skandinavijos kraš
tus — Daniją, Norvegiją, 
Švediją ir Suomiją — ir ten 
susipažinti su Lietuvos šiau
rės kaimynais. Grįžę iš eks
kursinės kelionės vėl vyks į 
Floridą. 

x „Chicago Tr ibūne" lie
pos 13 d. laidoje plačiai apra
šė Brighton Parko lietuvių su
rengtą festivalį. Festivalis su 
dideliu pasisekimu praėjo pra
eitą šeštadienį, liepos 7 d. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Lietuvos generalinė konsule Juzefą Daužvardie nė ateina po garbės sargybą skautų šventę. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

IŠ A R T I IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dr. Jo l anda Mickevi- . 
čiūte, dr. Prano ir Rožės Mic
kevičių, gyvenančių Clevelan-
de, Ohio, duktė, įsigijusi 
vidaus ligų specialybę, rugsė
jo 8 d. Los Angeles sukurs šei
mą su inž. Viktoru Ruokiu, 
ketvirtos kartos inžinierium 
šeimoje. 

— Apie dvideš imt a m e 
rikiečių laikraščių pastaruo
ju metu trumpiau ar plačiau 
paminėjo žymųjį lietuvį daili
ninką Romą Viesulą ryšium 
su jo sukurtu Vatikano pašto 
ženklu švento Kazimiero jubi
liejaus proga. Apie lietuvį me
nininką šia proga ta ip pat 
kalbėjo įvairios amerikiečių 
radijo stotys. Straipsniuose ir 
radijo programose ta proga 
buvo plačiau prisiminta ir 
Lietuva, dailininko Romo Vie
sulo tėvynė. Romas Viesulas 

x Dal ia Grigaitė šį pava
sarį baigė Roosevelto univer
sitetą Chicagoje ir gavo biz
nio administracijos bakalauro 
diplomą. J i žada rudenį studi
juoti magistro laipsniui įsigy
ti iš biznio administracijos ar
ba studijuoti teisės mokslus. 
Nuotraukoje Dalia Grigaitė po 
diplomo įteikimo su savo tėvu 
sol. Algiu Grigu. 

x Saldžių vyšnių — pri-
s iskabyki te patys . Po 50 c. 
svaras. Atsivežkite savo in
dus. Arti Benton Harbor, Mi-
chigan. Nuo Interstate 94 iš
važiuokit „exi t" 29. Pe r So
dus. Žiūrėkit iškabas. P . J . Pa 
lis —tel. 616-461-6448. 

(sk.). 

% Kredito k o r t e l i ų sav i 
n inkai įspėjami, kad kaip ne
seniai pranešė laikraštis „The 
Wall Street Journal", jie būtų 
atsargūs, kai išduoda savo 
kortelės numerį skambinto
jams, kurie telefonu siūlo ko
kią nors prekę ar „ypatingą 
progą". Tokie skambintojai 
gali būti apgavikai, kurių 
tikslas sužinoti Jūsų galio
jančios kortelės numerį, kad 
paskui galėtų padirbti netik
rą kortelę su tuo numeriu. Ge
riausias patarimas — išduo-
kite savo kortelės numerį tik 
tuo atveju, kai patys savo ini
ciatyva skambinate prekybi
ninkui. Taip praneša Mar
ąuette National Bankas. 

nuo 1962-ųjų metų vadovauja 
Temple universiteto, Philadel-
phijoje, meno mokyklos grafi
kos skyriui. Pavieniai ar ko
lektyviai su žavo kūrybos 
darbais yra dalyvavęs dau
giau kaip 60 meno parodų 
įvairiuose pasaulio kraštuose, 
laimėjęs įvairias premijas ir 
stipendijas, kurių tarpe net 
tris kartus — garsiąją Gug-
genheimo ame-ikiečių funda
cijos stipendiją 

KANADOJE 
— Tautybi . k a r a v a n a s 

Toronte buvo :uo birželio 22 
iki birželio 30 d. „Vilniaus" 
paviljonas buvo Prisikėlimo 
parapijos salėje. Parodų salė
je vyko tautodailės paroda, 
kurią surengė Tautodailės ins
tituto Toronto skyrius. Meni
nę programą atliko „Gintaro" 
ansamblis ir sol. R. Paulio-
nis. 

— Kanados Lietuvių die
nos bus Hamiltone spalio 5 — 
7 dienomis. Šventė susidės iš 
kultūrinių, religinių ir sporti
nių renginių. Jau senokai su
darytas Lietuvių dienų rengi
mo komi te tas , k u r i a m 
pirmininkauja K. Deksnys, 
susikvietęs būrį talkininkų. 
Renginiams yra gautos ge
riausios miesto salės. Bus dra
mos teatro 'Aukuro" pasiro
d y m a s — v a i d i n i m a s . 
Visi sportininkai pasiro-

— Dr. R a m ū n a s F. Sap-
lys baigė 1982 m. mediciną, 
atliko praktiką Western ligo
ninėje. Birželio 4 d. jis atida
rė kabinetą Toronte ir užsi
ims šeimos praktika. Dr. R. 
Saplys yra veiklus ir lietuviš
kame gyvenime. Baigęs Mai
ronio lituanistinę mokyklą, 
aukštuosius lituanistinius kur
sus, nuo vaikystės skautas, il
gametis „Gintaro" tautinių 
šokių grupės šokėjas, sporto 
klubo „Vyčio" narys, LB ta
rybos narys. Su žmona Silvi
ja (Zenkevičiūte) buvo nuvy
kęs į Tautinių šokių šventę 
Clevelande. Tokių profesiona
lų lietuvių visuomenė laukia 
ir daugiau. 

— K a n a d o s Lietuvių Kul
tūros draugijos „Žiburių" me
tinis susirinkimas buvo birže
lio 21 d. „Tėviškės Žiburių" 
laikraščio patalpose. Šios or
ganizacijos rūpestis — laik
raščio leidimas. Pranešimus 
padarė pirm. dr. Silvestras 
Čepas, iždininkas Petras Bra-
žukas, „Tėviškės Žiburių" re
daktorius kun. dr. Pranas 
Gaida, spaustuvės vedėjas 
Vytautas Balčiūnas ir revizi
jos vardu V. Montvilas. 
Spaustuvės mašinų vajus 
vyksta sėkmingai. Valdyba li
ko ta pati. Susirinkimui pirmi
ninkavo Balys Sakalas, sek
retoriavo V. Montvilas. 

LB MARQUETTE 
PARKO APYLINKĖS 

VEIKLA 

Apylinkės valdybos su
šauktame posėdyje liepos 11 
d. pirm. Birutė Vindašienė 
pranešė, kad apylinkės valdy
bos nariai ir jos talkininkai 
Lietuvių festivalyje suruošė 
laimėjimus ir uoliai pasidar
bavę uždirbo šiek tiek paja
mų apylinkės iždui papildyti. 
Taipgi ji pranešė, kad lietu
vių Tautinių šokių šventei 
Marąuette Parko apylinkė su
rinko net dvigubai daugiau 
aukų, negu buvo kvotos nu
statyta. Ji padėkojo visiems 
prie aukų rinkimo prisidėju
siems. 

Valdyba nutarė jau iš anks
to ruoštis Tautos šventės mi
nėjimui, kuriam jau parapijos 
salė yra užsakyta, būtent, rug
sėjo 16 d., tuoj po sumos baž
nyčioje. Čia buvo aptarta ir 
smulkesnė minėjimo progra
ma. Pagrindinis paskaitmi-
kas numatyta pakviesti Pily
pas Narutis, Lietuvos gen. 
konsule Juzė Daužvardienė, o 
meninei programos daliai pa
kviesti šaulių tautinių šokių 
grupę „Vytį" ir PolikaiČių šei
mos dainininkus. Taipgi su
ruošti kavutę ir ypatingą dė
mesį atkreipti į solidarumo 
mokesčio išrinkimą. 

Taip pat nutarta dar šiais 
metais suruošti 2 vakarones 
Jaunimo centro kavinėje spa
lio ir lapkričio mėnesiais. Pir
moji būtų skirta Vilniaus pa-
m i n ė j i m u i , o a n t r o j i 
kalėdinėms tradicijoms ir pap
ročiams prisiminti. Prelegen
tais numatyta kviesti Br. Kvik
lys, knygų Lietuvos v.,<»kupijų 
bažnyčios autorius, ir Dalia 
Bylaitienė. 

Paskutinis renginys — tai 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bazaras, įvyksiąs lap
kričio 10 — 11 d. Praėjusiais 
metais mūsų apylinkė labai 
sėkmingai šiame bazare daly
vaudama už savo gaminius 
uždirbo tam tikrą sumą para
pijos reikalams, ypč mokyk
lai paremti. 

Taipgi buvo priimtas nuta
rimas paremti mūsų visas 3 
radijo valandėles, kurios mū
sų apylinkės veiklą nuošir
džiai skelbė ir tuo daug prisi
dėjo prie veiklos pasisekimo. 

Valdybai priklauso trys 
energingos moterys — Birutė 
Vindašienė — pirm., Alek-

kraštuose. Pabaltiečiams soli
darumą pareiškė vengrų, uk
rainiečių ir lenkų atstovai. 
Dalyvavo ir afganistaniečiai. 
Pabaigoje visiems padėkojo 
LB Montrealio apyl. vice-
pirm. V. PieČaitis, kuris šiais 
metais organizavo šį minėji
mą. Po to buvo ekumeninės 

x B A L T I C M O N U -
MENTS, INC., 2621 W. 71 
Street , Chicago, 111. Tel . 
476-2882. Visų rūšių pa 
minklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.). 

x Midland Fed. bend ro 
vei, Marąuette Parko skyriui, 
re ikal inga tarnautojas-ja . 
Skambin t 925-7400. 

(sk). 

x Parduodame 2 6 ' bur i 
nis l a ivas . 5 maišai burių, 
spinnaker, inboard motoras, 2 
prausyklos, išvietė, radijo te
lefonas, navigacijos instru
mentai. 5 žmonės gali miego
ti patogiai. Labai saugus, 
gerai išlaikytas, ilgom kelio
nėm tinkantis laivas — 14,500 
dol. Skambink i t e 238-8216. 

(sk.). 

A K A S 
Ih-ngiarm* ir taisome \isu rūsiu 

STOMS. 
Su Huk^tu patyr imu esarti< 

•ipdrausti i '. its pn / i ū t i u darbą 
A R V Y D A S M K I . A 

737-1717 

x Akiniai siuntimui į Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. , , , 

(sk.). 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
pr ieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747. 

(sk.). 

x Gintaro vasarvietėje 
an t Michigano ežero kran
to Union Pier, Michigane, jūsų 
laukia nerūpestingos ir malo
nios vasaros atostogos. Atvy
kite ir pasidžiaukite jomis. Ga
lima išsinuomoti kambarius su 
pilnu išlaikymu arba vasarna
mius prie pat paplūdimio su vir
tuvės įrengimais ir patiems ga
mintis maistą arba valgyti 
vasarvietės valgykloje. Dėl in
formacijų ir rezervacijų prašo
me skambinti tel. 616-469-
3298 arba rašyti — Gintaras 
Resort , 15860 Lake Shore 
Road, Union Pier, Michi-
gan 49129. 

(sk.). 

A. Voitkus ir estų ev. liutero
nų kun. H. Laaneots. Meninę 
dalį atliko latviai, estai ir lie
tuviai. 

— Baltiečių federacijos 
dys varžybose krepšinio, le- Montrealio skyriaus buvo sū
do ritulio ir golfo. Katalikams rengtas trėmimų į Sibirą mi-
pamaldos vyks katedroje, nėjimas birželio 13 d. Žmonių 
evangelikams — Faith baž- buvo daugiau negu kitais me-
nyčioje. Koncerte pasirodys 16 tais. Buvo padėtas Pabaltijo 
Kanados dainos vienetų. Me- tautų vainikas prie žuvu-
no parodą rengia Aldona Vai- šiems paminklo. Kalbėjo fede- pamaldos, kurias laikė kun. J 
tonienė lietuviškų audinių ir racijos pirmininkas P. Moldre Kubilius, latvių ev. vyskupas 

x Gerojo Gany to jo namų gobelenų, Vanda Bakšienė — ir parlamento narys iš Ed-
gegužinė — liepos 15 d. 12 vitražų ir Vytautas Beniušis montono David Kilgour. Jis 
vai. Cedar Lake, Indianoje. — fotografijos meno. Bus iš- priminė žmogaus teises ir jų 
Kviečiame pasidžiaugti žavia leistas ir specialus leidinys. laužymą komunistiniuose 
aplinka. Einant prie įruoši-
mo darbų pabaigos, ragina
me visuomenę susipažinti su 
daroma pažanga ir įsikūrimo 
sąlygomis. G. G. namai ran
dasi prie Cline gatvės apie pu
sę mylios į šiaurę nuo Cedar 
Lake ežero. Cline gatvė yra 
dvi ir pusę mylios į rytus nuo 
41-mo kelio. 

(pr.). 

x 10 dienų Lie tuvoje su 
rugsėjo 17 d i e n o s g rupe . 
Dėl smulkesnių informacijų 
prašau kreiptis į A m e r i c a n 
Travel Bureau, 9 7 2 7 S. 
Western Ave. C h i c a g o , 111. 
60643. Tel. 238-97Š7. 

(sk.). 

x G. T. I n t e r n a t i o n a l pra 
neša. kad dar yra vietų 16 die
nų kelionei į Europą. Lietu
voje būsime 11 d i enų (nuo 
spalio 6 d. iki 16 d.). Kelionei 
vadovaus ir kartu lydės sol. 
Algis Grigas. Tolimesnei in
formacijai tel. (312) 471-1700. 
P. O. Box 29163, Chicago. Illi
nois 60629. 

(sk.). Tautinių Sokig ansambliai, išsirikiavę Koliziejaus senoje Clevelande. 

sandra Likanderienė ir Salo
mėja Endrijonienė, o vyrai ir
gi nuoširdžiai įsijungę j LB 
uždavinių bei pareigų vykdy
mą. 

Po šio posėdžio pirmininkė 
leido visiems du mėnesius pa
atostogauti, o jau su rugsėjo 
mėnesiu vėl kibti į darbą, kad 
mūsų apylinkė galėtų būti pa
vyzdys kitoms apylinkėms. 

A. P . B. 

CHICAGOS ŽINIOS 
CHICAGOS GYVENTOJAI 

Nuo 1980 iki 1982 Chicago
je gimė 267,100 naujagimiai, 
tačiau nemažai žmonių išsi
kėlė. Visoj Cook apskrity 
1983 m. gyventojų padidėjo 
tik 2,100 ir bendras skaičius 
pasiekė 3,233,700. Visoj Illi
nois valstijoje gyventojų skai
čius nuo x980 iki 1982 m. pa
augo apie 24,000 ir pasiekė 
11,452,000. Tokius duomenis 
skelbia statistikos biuras. 

AMOCO P E R K A G U L F 
Chicadoje savo centrą turįs 

Standard Oil, Indiana, bend
rovės padalinys, pasivadinęs 
Amoco, perka Gulf Oil bend
rovę. Tai labai stambus pirki
nys. 

MOKYKLOJ IKI 18 M. 
Illinois švietimo taryba, su

sirūpinusi, kad daugelis moks
leivių išstoja nebaigę aukštes
nės mokyklos, liepos 12 d. 
nutarė, kad mokinys turi pa
silikti mokykloje iki 18 metų. 
Tą nutarimą dar turi patvir
tinti atitinkamai priimtas 
valstijos įstatymas. 

SAUGOTIS APGAVIKŲ 
Vienuolika Chicagos mote

rų prarado 748 dol. Išviliojo 
apgavikas, kuris vienai mote
riai prižadėjo duoti darbą, mo
kant po 8.50 dol. valandai, jei 
ji suras dar 10 kitų, kurioms 
irgi mokės po tiek pat. Joms 
susirinkus, iš kiekvienos pa
ėmė po 68 dol. ir liepė kitą die
ną ateiti į darbą. Kai jos nu
ėjo, pamatė, kad jas apgavo, 
jokių darbų ten nebuvo. 

KARDINOLAS VYKS 
L E N K I J O N 

Kardinolas Bernardin rug
pjūčio 9 d. išvyks į Lenkiją, 
kur jį pakvietė vietos vysku
pai. Pakeliui trumpam sustos 
Vatikane. 

SU MELO 
DETEKTORIUMI 

Chicagos miesto susisieki
mo valdyba įsakė su melo de
tektoriumi patikrinti 45 tar
nautojus, kurie skaičiuoja 
pinigus. Pasamdyta privati 
firma melo detektoriais ir ap
klausinėjimais ieškos, ar ku
ris nepasisavina pinigų, gau
tų už važmą. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, IL 60629 

T A — 776-5162 
Kasdien 9—6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 S. Kedzie A'venoe 

Chicago, IL 60629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
Beštad. 9 v. r. iki 1 vaL d. 

Nuotr Tnmulaicio 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorfe BlvdU Saite 364 
Oak Brook, IL 60521 
TeL Of*. S25-S157 
TeL Bes. 8254582 

Valandos pagal susitarimą 

' 


