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Aušra Nr. 48(88) ' 

Tarybinio kalinio 
memuarai 

VLADAS LAPIENIS 

(Tęsinys) 

Netikinčiam ar silpno tikė
jimo žmogui areštas — tai sun
kiai pakeliamas dvasinis 
sukrėtimas. Bet pasitikin
tiems ne savimi, o Dievu, 
netenka didžiai išsigąsti, 
sutrikti tų sunkių išbandymų 
metu. 

G y v e n i m e y r a d a u g 
skaudžių išsiskyrimų. Bet 
vienas iš skaudžiausių ir 
sunkiausių išsiskyrimų — 
išvykstant j kalėjimą. Taigi 
1976 m. iš spalio 19-osios j 20-
ąją naktį iš laisvės patekau už 
grotų — į tuos šiurpą kelian
čius namus. 

Čekistų automobilis sustojo 
Lenino prospekte, prie namo 
pažymėto 50-uoju numeriu. 
Išlipus iš automobilio, jie įve
dė mane per fasadines duris į 
Golgotos rūmus. Čia, praėjus 
pro budintį praporščiką, 
keliais laipteliais pakilome 
aukštyn ir pasukome į dešinę. 
Paėję keliolika žingsnių 
pasukome į kairę ir už kelio
likos žingsnių priėjome slaptu 
užraktu užrakytas duris . 
Čekistui surinkus tam tikrus 
numerius ir raides, durys 
atsidarė. Paėję dar keletą 
žingsnių, atidarė kairėje pusė
je esančias duris ir laiptais 
nusileidome į rūsį, kuriame 
yra KGB kalėjimas, jų vadina
mas saugumo tardymo izolia
torium. Budintis prižiūrėtojas 
( n a d z i r a t e l i u s ) a t s i d a r ė 
sunkias, storas kalėjimo duris 
ir tarybinis kalėjimas man 
atsidarė... Šiame rūsyje — 
kalėjime man teko išbūti nuo 
1976 m. spalio 20 d. iki 1977 m. 
rugpjūčio 25 d imtinai. 

Užu durų nieks nemato, 
Koks mums vargas ir kančia. 
Tačiau esam Dievo valioj — 
Nepražūsim mes ir čia. 

Antlėkiui vadovavęs čekis
tas perdavė mane kalinių 

saugojimo nadzirateliui pro-
porščikui Kosikui. Šis pikto
mis akimis pažvelgė j mane ir 
įstūmė į labai siaurą kamerą, 
tarsi spintą. Aš niekad nepa
galvojau, kad tarybiniams 
kaliniams tiek mažai duoda
ma vietos. Aukštai sienoje 
degė grotelėmis apkalta maža 
lemputė, prie vienos sienos 
stovėjo suolas. O vietos buvo 
tiek, kad alkūnės siekė sienas 
ir kai nori pasilenkti, tai kakta 
siekia duris. Sėdžiu uždarytas 
toje siauroje spintoje ir galvo
ju — prasideda ir mano kaip 
kalinio vargai... Po keliolikos 
minučių Kosikas atidarė duris 
ir, įvedęs į specialią kamerą, 
įsakė nuogai nusirengti . 
Prižiūrėtojas, kruopščiai 
išbraukęs baltinių siūles, 
numetė baltinius ant grindų ir 
pasakė: „odevaisia" — ap
sivilk! Stoviu nuogas, kaip 
Adomas išvarytas iš rojaus ir 
kalenu dantimis, nes kratų 
kameroje vėsoka. Nuo kaklo 
nuplėšia kryželį. Pasilenkiu, 
paimu ant grindų numestus 
baltinius ir galvoju: štai koks 
žmogaus pažeminimas! Nieko 
nesakęs, apsivilkau baltinius. 
Paskui, i šbraukęs siūles 
kostiumo ir palto, paėmęs iš 
kišenių buto raktus, rožančių, 
nuo rankos laikrodį, numetė ant 
grindų drabuž ius ir vėl 
pasakė: „odevaisia!" Iš batų 
išvėrė raištelius, atėmė diržą, 
iš kelnių išpjovė metalinius 
kabliukus ir kilputes. Kelnės 
d a b a r n e b e s i l a i k ė a n t 
juosmens, ir viena ranka turė
jau jas laikyti, kad nenu
smuktų. Ir taip vaikščiojau 
apie savaitę laiko, kol davė 
siūlų ir sagą. Rodėsi, kad jau 
nebeesu tuo, kuo buvau, kad 
lyg nori paversti mane gyvu
liu, kurį „tikrieji žmonės" gali 
varinėti, iš jo ką nors atiminė
ti, jį niekinti, iš jo tyčiotis. 

(Bus daugiau) 

Izraelio valdžia 
smerkia „pogrome" 

Jeruzalė . — Izraelio valsty
bės vadai rimtai susirūpino 
kilusia nesan ta ika t a r p 
kraštutinių religinių grupių ir 
bedievių. Premjeras Perės 
pasakė į tautą kalbą, ragino 
nekurstyti naujų liepsnų, bet 
jas gesinti. Jis grasino griež
tai kovoti prieš smurto veiks
mus ir įstatymų laužymą, nes 
daugumas izraeliečių palaiko 
pagrindinius demokratijos 
principus, kurie tapo valsty
bės pamatais 1948 m. 

Izraelio prezidentas Herzog 
pasmerkė „naminį antisemi
tizmą", kuris pasireiškė Tel 
Avive birželio 15 d. Vandalai 
užtepliojo svastikos ženklus 
ant Tel Avivo sinagogos, 
įsilaužė į dvi žydų seminari
jas, suplėšė maldaknyges, 
prirašė tikinčiuosius įžei
džiančių šūkių: „Chomeiniz-
m a s " , , .Ša l in r e l i g i n ę 
priespaudą!" 

Tel Avivo meras Shlomo Ta-
hat pasmerkė „pamišėlius 
abiejose pusėse". Religinės 
Izraelio partijos vadas A. Sha-
pira pasakė, kad tie, kurie 
rengia pogromus prieš šventas 
knygas, turėtų gauti kalėjimo 
iki gyvos galvos bausmes. 

Rajone, kur gyvena tikintie
ji žydai, svastikos ženklais 
buvo sutepta daug automo
bilių. Spauda ir radijas smer
kia tokius kovos būdus, vadi

na j u o s , , g r į ž i m u j 
Viduramžius". 

Ginčai tarp „davatkų" ir 
„bedievių" kilo dėl nepadorių 
skelbimų. Tikintieji sudegino 
daugiau 100 autobusų lauki
mo pastogių, kur tokios rekla
mos kabėdavo. Religingieji 
priešinasi ir plaukymo basei
nams, kuriuose maudosi abie
jų lyčių atstovai. 

Prezidentas Herzog pasakė, 
kad gėda daroma visai valsty
bei. 

Britanija atmetė 
sankcijas P. Afrikai 

Londonas. — Britanijos 
parlamente premjerė That-
cher buvo kritikuojama opozi
cijos kalbėtojų už tai. kad ji 
nepaskelbia griežtų ekono
minių sankcijų Pietų Afrikai. 
Premjerė atsakė, jog plates
nės sankcijos atneštų daugiau 
bedarbių Pietų Afrikai ir pa
čiai Britanijai, bet aparteido 
sistemos nepakeistų ir taikos 
ten nesustiprintų. Sankcijos 
e s a n č i o s n e g a t y v i o s ir 
neefektingos. Jos pirmiausia 
palies tuos Pietų Afrikos 
žmones, kuriems mes norime 
padėti, pasakė premjerė. 

Ji paaiškino, kad britų 
komon velto vadų suvažia
vime rugpjūčio mėn. bus 
platūs debatai dėl Pietų Afri-
kos padėties. Ten bus.palies-
tas ir sankcijų klausimas. 

Po parlamento debatų buvo 

Prezidentas Ronald Reagan atvyksta į spaudos kambarį Baltuo
siuose Rūmuose su Aukščiausiojo Teismo pirmininku Warren E. 
Burger. Reporteriai sužinojo, kad teisėjas Burger pasitraukia iš 
pareigų. 

Iranas gerina 
ryšius su Maskva 

Paryž ius . — Po islamo re
voliucijos Iranas ilgą laiką 
pats save izoliavo iš tarptau
tinės bendruomenės. Santy
kiai buvo sugadinti su Ameri
ka ir su Sovietų Sąjunga. 
Santykių nebuvo ir su kitomis 
pasaulio svarbesnėmis valsty
bėmis. Ši izoliavimosi politika 
padėjo iraniečiams revoliu-
c i j o n i e r i a m s į s i s t i p r i n t i 
namie ir susitvarkyti su vi
daus opozicija. Dabar pamažu 
Iranas ima sugrįžti į tarptau
tinę bendruomenę. 

Praėjusią savaitę Prancūzi
joje lankėsi Irano užsienio 
reikalų viceministeris Rėza 
Moayeri. Jis atvyko išgirdęs 
prancūzų naująjį premjerą J. 
Chirac kalbantį, kad Prancū
zija norėtų sustiprinti dialo
gą su Irano vyriausybe. 
Iranietis pasakė premjerui, 
kad Prancūzija turi sugrąžinti 
Iranui 1 bil. dol. skolą, kuri 
liko dar iš šacho laikų. 
Prancūz i ja turė tų išduoti 
I ranui opozicijos vadus , 
apsigyvenusius Prancūzijoje ir 
turėtų sustabdyti karinę para
mą Irakui. 

Prancūzija be jokių sąlygų 
sutiko tartis dėl piniginės sko
los. Prancūzija visada grąži
n a skolas, pasakė premjeras. 
J i s tačiau reikalavo, kad 
Iranas padėtų išvaduoti Liba
ne pagrob tus prancūzus 
įkaitus, kurių yra devyni. 
Iranietis pasakė, kad Iranas 
terorizmą smerkia, jokių įkai
tų nelaiko ir nebuvo įsivėlęs į 
Libano pagrobimus. J is tačiau 
pažadėjo daryti, kas galima, 
jei Irano santykiai su Prancū
zija sunormalėtų. 

Prancūzija atsisakė išduoti 
Iranui opozicijos vadus, tačiau 
smarkiai suvaržė jų veikla. 
Kai kurie i ran ieč ia i net 
išvažiavo iš Prancūzijos ir 
apsistojo Irake. Prancūzų 

balsavimas. Už premjerės poli
tiką balsavo 331 naiys. o prieš 
— 206. Konservatoriai kalbė
jo, kad sankcijos atneštų 
Britanijai daugiau 100,000 
naujų bedarbių. Opozicijos 
kritikai klausė, kodėl premje
rė nevengė sankcijų Argenti
nai ar Lenkijai, nors tos 
sankcijos irgi davė bedarbių? 

vyriausybė kitus iraniečius 
įspėjo nepolitikuoti išgyventi 
Prancūzijoje ramiai, kaip poli
tiniams pabėgėliams tinka. 

Vienintelė sąlyga, kurią 
prancūzų premjeras atmetė — 
santykių su Iraku atšaldymą. 
Prancūzija toliau rems Iraką, 
nors norėtų pagerinti santy
kius ir su Iranu, pasakė Chi
rac. Vakarų diplomatiniai 
sluoksniai teigia, kad nežiū
rint prancūzų ginklų siuntimo 
į Iraką, prancūzų amunicija 
aplinkiniais keliais pasiekia ir 
Irano kariuomenę. Vyriausy
bė paneigė žinias, kad išduo
dami leidimai siųsti Iranui 
ginklus ir kitą karinę medžia
gą, tačiau laisvoji prancūzų 
spauda nekartą rašė apie 
prancūzų ginklus Irane. Tas 
žinias patvirtino ir arabų 
spauda. Irano helikopteriai 
sustiprinti prancūzų gamybos 
AS-12 raketomis. 

I ranas šiek tiek pagerino 
s an tyk iu s ir su Sovietų 
Sąjunga, kuri neseniai į Tehe
raną atsiuntė užsienio reikalų 
viceministerį Georgijų Komi-
jenko. Irano spauda ris palai
ko Afganistano laisvės kovą 
prieš sovietus, tačiau Irano 
valdžia labai sumažino kari
nę paramą. Iranas keliskart 
atidėjo Irano komunistų vadų 
teismą. Už tai Maskva leido 
Iranui pirkti ginklus iš kai 
kurių Rytų Europos satelitų. 
Jau vyksta derybos dėl dujų 
vamzdžių linijos atidarymo. 
Ta linija vėl eis Irano dujos į 
pietines sovietų teritorijas. 
Prieš revoliuciją I r a n a s 
eksportavo kasdien 28 mil. 
kubinių metrų dujų. Dabar 
Teheranas bando vėl šią 
prekybą atgaivinti. 

— Ispanijoje basku teroris
tai nušovė du ispanus kari
ninkus ir jų automobilio 
vairuotoją. 

— Tailandijoje vieną pasie
nio kaimą puolė Laoso karei
vių būrys, nušovė "> sužeidė 
16 pabėgėlių iš Laoso, jų tarpe 
daug jaunų vyrų. pabėgusių 
nuo karinės tarnybos. 

— Filipinų valdži > paskelbė 
karo paliaubas su pietinių 
salų musulmonų armija. 

Pasikeitimai JAV 
Aukšč. teisme 

VVashingtonas. — Prezi
dentas Reaganas antradienį 
nustebino spaudą, paskelbda
mas, kad Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas Warren 
E. Bruger pasitraukia po 17 
metų toje pozicijoje. Preziden
tas nominavo į Teismo 
pirmininko vietą teisėją Wil-
liam H. Rehnąuist. J į turės 
patvirtinti Senatas. Į Rehn
ąuist vietą prezidentas nomi
navo italų kilmės kataliką 
Antonin Scalia, Kolumbijos 
distrikto Apeliacinio teismo 
teisėją, 50 metų amžiaus. 
Teisėjas Rehnąuist yra 61 m. 
amžiaus, gimęs Milvvaukee 
mieste, laikomas dešinės 
s rovės k o n s e r v a t o r i u m , 
paskirtas į Aukščiausiąjį 
Teismą prezidento Nixono. 

Pasitraukiąs pirm. Burger, 
78 metų, norįs užbaigti savo 
darbą komisijoje, kurios užda
vinys pasiruošti Konstitucijos 
paskelbimo 100 metų sukak
ties minėjimui, kuris bus 
ateinančiais metais. Teisėjas 
Burger pareiškė spaudos atsto
vams, kad jis sveikas, jaučia
si gerai, tačiau nenorįs dirbti 
140 valandų per savaitę. 

Spaudoje tuoj pasirodė deba
tai apie teismo sudėties reikš
mę. Kai kurie komentatoriai 
skundžiasi, kad prezidentas 
Reaganas bandąs sustiprinti 
teisme konservatorių sparną. 
Pripažįstama, kad teisėjai Wil-
liam Brennen ir Thurgood 
Marchall yra neabejotini 
liberalai, kada kiti penki teisė
jai yra nuosaikūs centro atsto
vai. 

Stebėtojai sutinka, kad teisė
jo Scalia paskyrimas atjau
nins teismo sudėtį. Šalia Sca
lia (50 m.) jaunesni teisėjai 
yra: Rehnąuist (61), White (69) 
ir O'Connor (56), visi laikomi 
dešinės srovės atstovais. Kiti 
teisėjai, išskyrus Stevens (66), 
visi yra peržengę 75 metų am
žių. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

—Washingtone lankėsi Izrea-
lio teisingumo ministeris Y. 
Modai. Jis kalbėjo apie Ameri
koje sugautą Izraelio šnipą ir 
pasakė, kad Izraelio vyriausy
bė svarstytų Amerikos pagei
davimą perduoti jai kitus 
kaltininkus, kuriuos tardo
mas amerikietis šnipas J . Pol-
lard išdavė. 

—Iš pareigų pasitraukė 
Meksikos finansų ministeris 
Jesus Silva Herzog. Prezi
dentas nauju ministeriu 
paskyrė Gustavo Petriocioli 
Jam teks tęsti derybas dėl 
Meksikos skolų mokėjimo 
sąlygų. 

— Irano opozicijos vadas 
Rajavi susitiko Irake su šio 
prezidentu Husseinu, kuris 
pažadėjo Irano opozicijai visą 
paramą. Stebėtojai mano, kad 
šis bendradarbiavimas su 
Irano priešu sumažins opo
zicijos populiarumą Irane. 

— Italijoje prasidėjo „Achil-
le Lauro" laivo grobikų 
teismas. Kaltinamųjų yra 15. 
Vienas nepilnametis bus 
teisiamas atskirai, devyni bus 
teisiami už akių. jų tarpe 
pagrobimo vadas M. Abbas. 

— Nauju Austrijos užsienio 
reikalų ministeriu paskirtas 
socialistas Peter Janko-
witsch. 55 metų. 

— Šiomis dienomis Saudi 
Arabija perims pirmąjį iš 
Amerikos gaunamą elektro
ninio šnipinėjimo lėktuvą, 
kurių perka penkis. 

— Čilės požemin iame 
traukinėlyje sprogusi bomba 
užmušė vieną, sužeidė šešis. 

Padėtis Afganistane 
Peshawar . — Pakistane 

sprogo bomba prie Peshavvar 
miesto kino teatro. Užmušti 
trys pakistaniečiai policinin
kai ir 25 žmonės sužeisti. 
Dieną prieš ta i bomba 
susprogdino geležinkelio tiltą, 
kai per jį važiavo Khyber Mail 
traukinys. Čia žuvo vienas, 
sunkiai sužeisti 35 žmonės. Šie 
sprogdinimai, policijos žinio
mis, rištini su Pakistano para
ma Afganistano rezistencijai. 
Netoli Peshavvaro yra daug 
Afganistano pabėgėlių stovyk
lų, o pačiame mieste veikia 
partizanų vadovybės. Mano
ma, kad bombas padėjo 
Afganistano komunistų agen
tai. 

Washingtone lankosi afga
nų laisvės kovotojų septynių 
didesnių grupių atstovai. Tos 
grupės sudarė jungtinę vado
vybę pernai gegužės mėn. 
Santarvės vadas prof. Rabba-
ni su drauga is aplankė 
Kongreso vadus, buvo priim
tas prezidento Reagano. 
Afganų partizanams reikia 
geresnių priešlėktuvinių 

Juodųjų streikas 
Pietų Afrikoje 

Johannesburgas. — Pietų 
Afrikoje milijonai juodųjų 
pirmadienį nedirbo, miestų 
gatvės buvo tuščios. Valdžia 
paskelbė griežtą cenzūros 
įstatymą užsienio žurnalis
tams. Prezidentas Reaganas 
pasiuntė laišką prezidentui 
Bothai, ragindamas atšaukti 
pavojaus stovį, tačiau P. Afri
kos valdžia Reagano patari
mą atmetė. 

Paryžiuje apie 100 valsty
bių atstovų pasmerkė P. Afri
kos aparteidą, kritikavo Vaka
rų valstybes už sankcijų 
nevykdymą Kalbą pasakė ir 
pastorius Jesse Jackson, pasa
kęs, kad nekaltų kraujas guli 
ant Vakarų sąjungininkų, 
paminėdamas atskirai: JAV, 
Britaniją, Vakarų Vokietiją, 
Prancūziją, Japoniją ir Izrae
lį. Juodųjų Afrikos valstybių 
pareigūnai irgi reikalavo 
griežtų sankcijų P. Afrikos 
baltųjų režimui. 

Liuksemburge posėdžiavo 
Europos Rinkos užsienio 
reikalų ministeriai, pirminin
kaujant Olandijos van den 
Broek'ui. Sprendimas dėl 
sankcijų atidėtas, pasiprieši
nus Vakarų Vokietijai ir Brita
nijai. Rinkos valstybės svars
tė, kaip atsiliepti į Amerikos 
nutarimą nuo liepos 1 d. uždė
ti muitus Europos šalių gami
niams: džinui, konjakui, sūriui 
ir saldiems gėrimams. Eu
ropos šalys tų gaminių ekspor
tuoja už 400 mil. dol. Ministe
riai pagrasino, kad Amerikai 
pradėjus tokį prekybos karą, 
Europa sumažins javų impor
tą iš Amerikos. 

— New Yorko arkivyskupas 
kardinolas O' Connor išvažia
vo iš Libano, nepasimatęs su 
amerikiečiais įkaitais. 

— Lenkijoje suimti dar 28 
pogrindžio veikėjai, jų tarpe 
pagarsėjusi fabriko darbinin
kė Anna Walentynowicz. 

— Tailandija paskelbė, jog 
šiais metais iš Vietnamo pabė
go daugiau „laivų žmonių" 
negu pernai per tą patį laiką. 
Šiais metais atbėgo 2.094 
vietnamiečiai. 

— Panamos kariuomenės 
vadas gen. Noriega pasmerkė 
opozicijos bandymus užsienio 
spaudoje jį šmeižti, kaltinti 
nebūtais nusikaltimais. „New 
York Times" ir NBC televizija 
paskelbė piktus raportus apie 
generolo veiklą. 

ginklų, pasakė Rabbani, nes 
sovietų okupacinė kariuo
menė vis plačiau fronte naudo
ja karo lėktuvus ir šarvuotus 
helikopterius, nuo kurių sunku 
kalnuose slapstytis. Afganai 
norė tų gau t i „ S t i n g e r " 
priešlėktuvinių raketėlių, 
kurias gali šaudyti atskiri 
kareiviai „nuo peties". Tokių 
raketų dar negavo Angolos 
nepriklausomybės siekią 
sukilėliai prieš komunistinę 
Angolos vyriausybę. Jų 
Kongresas neduoda net Jorda
nui ir Saudi Arabijai, nes 
Izraelio lobijistai VVashing-
tone tvirtina, kad tos raketos 
gali patekti į „teroristų" 
rankas. Tuo labiau tokių rakė 
tų negaus afganai sukilėliai 
prieš Kabulo valdžią. 

Paskutiniu metu karo veiks
mai Afganistane kiek aprimo. 
Karas tęsiasi jau septinti 
metai. Krašte yra sovietų 
kariuomenės bazės, partizanai 
turi savo stiprias bazes, ten jie 
laikosi, o du trečdaliai 
Afganistano teritorijos yra 
„niekeno žemė". Amerika yra 
davusi partizanams ginklų už 
šimtus milijonų dolerių, tačiau 
ginklai eina per Pakistaną ir, 
sakoma, ne visi pasiekia parti
zanus, pakeliui ginklai dings
ta. Pratizanus ginklais dar 
remia Kinija ir Iranas, tačiau 
modernių ginklų partizanams 
vis trūksta. Didelius ginklų 
sandėlius sovietai pagrobė 
užimdami po sunkių kovų 
didelius Zhawaro sandėlius 
Paktijos provincijoje, kur 
mūšiai baigėsi balandžio mėn. 
Šis pralaimėjimas sudavė 
psichologinį smūgį parti
zanams, nes jie geriau sugeba 
pulti, negu gintis, pasakoja 
Nebraskos universiteto prof. 
Thomas Gouttiere, neseniai 
grįžęs iš Afganistano. Jis 
pranešė, kad ir sovietų pusėje 
pasirodė nauji sugebėjimai 
kovoti su partizanais. Iš 120,-
000 sovietų kareivių, 4,000 yra 
specialiuose par t izaninės 
kovos daliniuose. Šie daliniai 
mažomis grandimis, greitai 
veikdami, puola partizanus ir 
skubiai pasitraukia, pasiro-
dydami kitose vietovėse. 
Sovietų šarvuoti automobiliai 
turi greitai šaudančias patran
kas, kurių anksčiau nebuvo. 

Daugelis šio karo stebėtojų 
mano, kad karas pamažu 
krypsta sovietų naudai. Jei 
par t izanams ir pavyksta 
suduoti kietą smūgį, jie nebe
gali įsitvirtinti užimtose vieto
se, jas išlaikyti savo rankose, 
nes atskridę šarvuotieji 
helikoperiai ir bombonešiai su 
žeme sulygina afganų pozi
cijas. 

Sovietų karinės jėgos įžengė 
į Afganistaną 1979 m., tačiau 
jų pas ta ty ta marionetinė 
valdžia valdo tik sostinę 
Kabulą ir kelis didesnius mies
tus bei savo bazes. Didžioji 

. krašto dalis yra nevaldoma, 
nors sovietų keršto ekspedici
jos išžudė tūkstančius nekaltų 
gyventojų. Prof. Rabbani 
pasakė, kad. nežiūrint tų krau
jo upių, nežiūrint galios žudy
ti ir deginti visą mūsų tautą, 
sovietai niekad negalės 
palenkti mūsų liaudies valios. 

KALENDORIUS 
Birželio 19 d.: Romualdas. 

Julijona, Adagis. Ramunė. 
Birželio 20 d.: Silverijus. Flo-

rentina. Genulis. Aiva. 

ORAS 
Saulė teka 5:15, leidžiasi 

8:28. 
Saulėta, temperatūra dieną 

83 1.. naktį 65 1. 

» 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 198« m. birželio mėn. 19 d. 

ILn&VW<D8 

Aleksandras Pakalniškis. Jr . 
11 Sycamore Lane 
\Vestford, MA 01886 

Apolonija Žiaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, N Y 12010 

LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

J U B I L I E J U S 

Nors medalionas, skiriamas 
paminėti Lietuvos krikščiony
bės jubiliejų, yra sukurtas ir 
platinamas jubiliejaus rengi
mo komiteto pastangomis, 
tačiau Lietuvos Vyčiai yra 
atsakingi už tų darbų detales. 
Taigi, Lietuvos Vyčiams rei
kėjo pasirūpinti ir medaliono 
nukaldinimu, o dabar rūpi
nasi jį platinti platesnėje 
visuomenėje. Šiam projektui 
paremti turėtume ir mes. — 
visi vyčiai. — bent vieną 
medalioną įsigyti. 

M e d a l i o n o k o m i t e t o 
pirmininkė yra mums žinoma 
buvusi Centro va ldybos 
pirmininkė Loretta Stukienė. 
Kiti komiteto nariai yra vyčiai 
iš įvairių apygardų, kurie 
padės platinimo darbuose. Jų 
pavardes pateiksime vėliau šio 
skyriaus skiltyse. 

Pasiskaitykime ką Loretta 
rašo apie šio medaliono kūri
mą: 

..Besiruošiant paminė t i 
Lietuvos sukrikščioninimo 600 
metų jubiliejų, buvo nukaltas 
da i lus : medalionas, kur is 
netrukus pasirodys rinkoje. 
Tai bus prideramas svarbus 
jubiliejaus ženklas. 

..Medalione a tva izduo ta 
Lietuvos sukrikščionėjimo trys 
fazės. Priekinėje pusėje vaiz
duojamos karaliaus Mindau
go ir didžiųjų kunigaikščių 
Jogailos bei Vytauto galvos. 
Šie valdovai l ab iaus i a i 
prisidėjo prie krikščionybės 
įvedimo Iietuvoje. Antroje 
medaliono pusėje dominuoja 
kryžius, kuris simbolizuoja 
krikščionybę. Kryžiaus fone 
matosi Vilniaus katedra ir 
varpinė. Taipgi įrašyti tų trijų 
Lietuves valdovų t i t u l a i , 
kuriuos jiems suteikė Šventa

sis Sostas už jų pasitarna-
vimą Bažnyčios labui. 

Pasižymėjusio skulptoriaus 
Vytauto Kašubos suprojek
tuotą medalioną nuka lė 
Meda l l i c Art C o m p a n y 
Connecticuto valstijoje esan
č i a m e Danbury m i e s t e . 
Medaliono skersmuo — trys 
coliai. Juos galima įsigyti 
ant ikinės bronzos, pasi
dabruoto, bei paauksuoto pavi
dalo. Taip pat bus nulieti ir 
pusant ro colio skersmens 
medalionai, šie iš gryno 
sidabro arba bronzos oksido. 
O atskirai užsakius, bus gali
ma įsigyti ir 12 colių bronzinę 
galvanos plokštelę su vienos 
arba antros medaliono pusės 
vaizdu. 

Pagrindinis 3 colių diamet
ro medalionas, nukaltas anti
kine bronza, kainuoja 30 
dolerių ir rinkoje pasirodys jau 
šių metų liepos mėnesio vidu
ryje. Pridėjus prie šios kainos 
papildomai penkis dolerius, 
medal ionas bus pasidab
ruotas, o už dešimties dolerių 
priedą — bus paauksuotas. 
Yra siūloma ir nuolaida' 
Užsakant ir užmokant už 
medalioną prieš šių metų 
liepos mėnesio 1-mą dieną, 
bronzinį medalioną galima 
užsisakyti už 25, pasidab
ruotą už 30. ir paauksuotą už 
35 dolerius. Medalionas sve
ria tarp 8-12 uncijų. (Gryno 
sidabro variantą taip pat 
galima užsisakyti — jo kaina 
priklausys nuo sidabro rinkos 
kainos ir nuo galutinio 
medaliono svorio. Apytikrė 
kaina bus arti 200 dolerių). 

Jubiliejinis komitetas taip 
pat nutarė pasirūpinti mažes
nio formato medalionu — 
pusantro colio diametro. Šios 
rūšies medalionai bus gami
nami iš gryno sidabro arba 
bronzos oksido, taip pat 
aukštu reljefu, o svoris viena 

uncija Gryno sidabro (.999 
Fine Silver Oxide) variantas 
kainuos 50 dolerių, o pusantro 
colio bronzos oksido varian
tas — 15 dolerių. Ir šiuo atveju 
siūloma nuolaida: užsisakius 
gryno sidabro medalioną prieš 
rugsėjo pradžią, jį bus galima 
įsigyti už 45 dolerius. Tačiau 
už bronzos oksido medalioną 
nuolaida nesiūloma. 

Paminėtina ir 12 colių bron
zos lydinio plokštė pagal origi
nalią skulptūrą. Šios (abiejų 
pusių atskirai) galvanos plokš
tės tinka sienos papuošimui ir 
bus gaminamos tik gavus 
užsakymą. Dėlto ir kaina 
priklausys nuo bendro užsaky
mų skaičiaus. Susidomėjusieji 
asmenys turėtų užsisakydami 
pažymėti kurią medaliono 
pusę norėtų plokštėje turėti. 
Liejykla sutiko pagaminti šias 
plokštes gavus bent kiek
vienos pusės 25 užsakymus. 

Šiame reikale nedelskite . . . 
užsisakykite šiandien savo 
kolekcijai praturtinti, arba, 
kaip dovaną draugams ir 
pažįstamiems. Parama šiame 
Uetuvos krikščionybės jubi
liejaus komiteto darbe bus di
džiai vertinama. Medalionus 
užsisakyti galite rašydami: 
Ijoretta Stukas 
Medallion Chairman 
234 Sunlit Drive 
Watchung, NJ 07060 

APYGARDOS NARIŲ 
VERBAVIMO VAJUS 

BAIGIASI 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos narių rei
kalams komiteto pirmininkė 
Eleanor Kasputis primena jog 
nario mokestis turi būti įteik
tas Centro valdybos finan
sinei sekretorei Helen Skudra 
nevėliau birželio 30-tos dienos. 
Tą dieną baigiasi narių verba
vimo vajus. Taigi, jau liepos 1-
mą dieną galėsite pranešti 
Eleanorai (telefonu 735-4614) 
duomenis, kas daugiausiai 
užverbavo naujų narių. 

Vajaus premijos skiriamos 
kuopoms, o ta ip pat ir 
asmenims. Kuopai skiriamos 
premijos .už didžiausią narių 
skaičiaus padidėjimą (pirma 
premija — 50 dolerių, antra — 
25, trečia — 15). Asmenims 
premijos skiriamos: 50 dolerių 
užverbavus 10 ar daugiau 
naujų narių, 25 doleriai — 
užverbavus bent 7 naujus 
narius, ir 15 dolerių užverba
vus bent 5 naujus narius. 

Jaunesnieji vyčiai laimi 35 
dolerius užverbavę bent 5 
naujus narius, 10 dolerių — 
užverbavę bent 4 narius, ir 5 
dolerius — užverbavę bent 3 
naujus narius. 

Šias premijas paskyrė Lietu
vos Vyčių nuolatiniai rėmėjai 
Standard Federal Savings and 
Loan Association, Petkus 
Funeral Homes, Sports Sta-
tion (5928 S. Pulaski). Algir
das Brazis, Irena Sankutė ir 
Ellie Kasputis. 

Premijos bus įteikiamos 
liepos 4-tos dienos gegužinėje 
Pocių sodyboje, ir, žinoma, 
negalint dalyvauti, laimė
tojam premijos bus prisiun
čiamos paštu. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

SVEIKINAME! 

— Jaunesniųjų Lietuvos 
Vyčių 13-tos kuopos pirminin
ką Tomą Strolią ir jo komi
tetą, puikiai surengusius kovo 
9-tą dieną įvykusį Šv. Kazi
miero minėjimą; 

— Povilą Strolią (13-ta 
kuopa), parinkta kaip apygar
dos „Man of the Year"; 

— Louis Rogers (112-ta k.), 
kuriam, vyskupas V. Brizgys 
įteikė ketvirtą Lietuvos Vyčių 
laipsnį; 
— trečiąjį laipsnį užsitar
navusius vyčius. Jų tarpe yra 
Algis Skudra, Maria Deksnis 
(abu jaunesni vyčiai). Rita 
Zakarka (112), Ray Wertelka 
(36), Jonas Paukštis (24) ir 
Tomas Strolią (13). Juos 
patvirtino ritualų komiteto 
pirmininkė Ann Marie Kassel, 
o laipsnius įteikė kun. Anta
nas Puchenski; 

MCSŲ ABITURIENTAI 

Algis Kaz imie ras Rudis , 
Genutės ir Algio Rudžių jau
niausias sūnus, šiais metais 
baigia Divine Child gimna
ziją. Algis šiais metais baigė 
„Žiburio" aukštesniosios litu
anistinės mokyklos 12 skyrių. 
Jis yra veiklus skautų orga
nizacijoj — skautas vytis. 
Algis šoka tautinius šokius su 
,Audinio" šokėjais, priklauso 
„Kovo" sporto klubo krepši
nio sekcijai. Rudenį Algis 
pradės mokslus Henry Ford 
Community College; žada 
baigti elektros inžinerijos ir 
kompiuterių mokslus Univer-
sity of Michigan. 

ateitininkų būrelyje, priklausė 
JAV skautams, baigė 10 sky
rių „Žiburio" lituanistinėje 
mokykloje. Vilija mėgo baletą 
ir dailųjį čiuožimą. Rudenį 
pradės studijuoti Henry Ford 
Community College. 

A u d r o n ė M i n g ė l a i t ė . 
duktė Reginos ir Šarūno 
Mingėlų, baigė Churchi l l 
gimnaziją, I i vonia, Michi
gan. Audronė priklausė Stu-
dent Council. vokiečių kalbos 
klubui, slidinėjimo būreliui ir 
N a t i o n a l Honor Society. 
Būdama aktyvi mokyklos 
chore, Audronė atliko daug 
vaidmenų vaidinimuose ir 
pas i rodymuose . Audronė 
baigė „Žiburio" aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą, šoko 
tautinius šokius su „Audinio" 
šokėjais, dainavo jaunimo 
chore ir yra aktyvi skautė. 
Rudenį Eastern Michigan 
universitete pradės studijuoti 
muziką ir verslo mokslus. 

Vilija Teresė Idzelytė, 
Jurgio ir Elvyros Idzelių duk 
ra, baigė Crestvvood gimna 
ziją. Dearborn Heights, Mi 
chigan. Vilija yra veikli 

— monsinjorą Damazą 
Mozerį, uoliai dirbusį ir 
Brighton Parko Švč. M. M 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos klebono pareigose išbu
vusį daugiau negu 32 metus, o 
dabar einantį klebono emeri
tus pareigas; 

— kun. Joną Kuzinską. 
naująjį Švč. M. M. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos klebo
ną; 

— Stasį Piežą (36), kuriam 
Popiežius Jonas-Paulius II 
suteikė ,.Pro Ecclesia et 
Pontifice" žymenį per kardi
nolą Bernardin. Garbės narys 
Stasys Pieža yra aprašęs dau
giau įvykių Vatikane negu bet 
kuris kitas Amerikoje gyvenąs 
žurnalistas! 

— Šv. Kazimiero parapiją 
Gary, Indianoje, jų 70-ties 
metų sukakties proga, kuri 
buvo švenčiama balandžio 27-
tą dieną. Kun. Ignas Urbonas 
yra šios parapijos klebonu. 

— Lietuvos general inės 
konsulės pareigas ėjusią Juzę 
Daužvardienę. Jos ilgametį 
pasiaukojimą Lietuvai ir lietu
vių bendruomenei Amerikoje 
Lietuvos Vyčiai prisimena ir 
įvertina. Balandžio 27-tą 
dieną įvykusiame konsulų 
pagerbime programoje daly
vavo vyčiai Stasys Pieža, 
Algirdas Brazis, Robertas 
Mockus. Faustas Strolią bei 
vyčių choras. Evelyn Oželis 
buvo šio renginio vaišių komi
teto pirmininkė; minėjime gau
siai dalyvavo Iietuvos Vyčiai. 

— Vaclovą Kleizą, naująjį 
Lietuvos generalinį konsulą 
Chicagoje, linkėdami sėkmės 
atsakingose pareigose. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis. Jr. 

R e n a t a Ra tn ika i t ė , Stasės 
ir Jono Ratnikų jauniausia 
dukra, baigė Edsel Ford 
g i m n a z i j ą D e a r b o r n e . 
Būdama gimnazijoj Renata 
priklausė Ecology ir Booster 
klubams, visokeriopais būdais 
padėdama savo mokyklai. 
Renata mėgsta stovyklauti ir 
nuo pat mažų dienų skau-
tauja. Rudenį pradės studijas 
Vocational Technical Center. 
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P a u l i u s Kl imas , AuSros ir 
Stasio Klimų sūnų?, baigė 
Andover gimnaziją, Bloom 
field Hills, Michigan. Paulius 
priklausė plaukimo ir bėgimo 
komandoms pasižymėdamas 
Cross ('ountry varžybose. Su 
mokyklos L e a d e r s h i p T r a i n -
ing programa jis keliavo po 
Kuropą. aplankė Vokietiją. 
Italiją ir Austriją Paulius 
mokėsi „Žiburio" lituanis
tinėje mokykloje. Priklauso 
sporto klubui „Kovui" ir yra 
skautas vytis. Rudenį pradės 
aeronautikos motaius VV'estern 
Michigan University. 

(Nukelta j 5 psl.) 

Mieliausia žmogui prisiminti 
ne tas valandas, kuriose jis links
minos ir puošės, bet tas, kuriose 
apgalėjo pats save. 

M. Pečkauskaitė 

Aš išplėščiau savo paties širdį, 
jeigu ji neturėtų geresnio 
linkimo, kaip tik mylėti save ir 
tyčiotis iš artimo. 

Pope 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

263* V> 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki S v v 
Ketvirtad n u o 10 i r iki 6 v v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIĮA 
'Augliai nuimami ofise) 

2434 VV. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Vai. pirm , antr., ketv.. penkt 
—« 12 >k: 6 v.v. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

270« VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-" 
antr ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUJLDING 

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

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasooio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
434-2123 

Pirm. 2-7. Antr. ir 
ketv <»-12 Penkt. 11-2 

O f s . 735-4477; 
Rez. 246-0O67; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 S o . Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

JOK ŠA 
VAIKL.' LIGOS 

6441 S . Pulaski R d . 
Valandos pagal sus i tar imą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OIX~)S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIĮA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė v.daus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai. 585 2802 

Valandos pagal susitarimą. 
Penkt. antr ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus. 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-0; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6 

Tel. 436-7700 * 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. AL6IS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIĮA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee Ave. , Elgin, lll . t>0120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue. Hickory Hills 

•Ant 95th Si 1 blokas Į rytus nuo Roberts Rd ) 
Tol. 5988101 Vai pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3<>25 VVest 5«th Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai. popiet ir 5-7 vai vak 
Treč ir šešt uždarvta 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIĮA 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą L'Jdarvta treč 

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-4159 

DR. P . KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai. vak 

išskyrus trec\ Sešt 12 iki4 vai popiet 

DANTŲ GYDYTOJOS 
DR. IRENA KYRAS 

PROSTHODONTICS — karūnėlės, 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

DR. LAURA KYRAS 
2659 W. 5 9 St. C h i c a g o 

Tai. 478 2112 
Valandos pagal susitarimą 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgiia 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm , antr., ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 VV. 71st St. , Chicago, lll. 
Tel.: 436-0100 

10522 S. Cicero St., Oak Lavvn, lll. 
Tel.: 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIĮA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave . 'prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 6 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

0R. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm , antr . ketv. ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

f 
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Teismai 

APDRAUDA IR 
TEISYBĖ 

K a.* atsitiktų, jei ateinan
čiais metais Dainavos stovyk
lavietė praneštų, jog negalinti 
toliau veikti, nes negalinti 
gauti apdraudos? Sunku 
įsivaizduoti vasarą be Daina
vos. Bet kai kur jau panašiai 
yra įvykę. Vienos valstybės 
g y d y t o j a m s a p d r a u d o s 
kompanijos kaip tik praru .iė, 
kad po tokios datos nebeat
naujinsiančios jų praktikos 
apdraudos, jeigu valstija 
ne pakeisianti per lengvai 
ieškinius skiriančius įstaty
mus. 

Tiesa, nesunku suprasti 
joms iškilusią krizę. Vien 1984 
metais teismai paskelbė dau
giau kaip 400 sprendimų, 
kuriuose priteista po milijoną 
dol. ar daugiau. Ir čia kal
bama ne apie prasimanytas, 
nepagrįstas bylas. Amerika 
yra pavirtusi labiausiai 
b e s i b y l i n ė j a n č i ų kraš tu 
visame pasaulyje. Apdraudos 
kompanijos skundžiasi nie
kuomet nenumačiusios tekio 
skaičiaus ir tokio dydžio ieški
nių. Kad juos patenkinus 
ir toliau taip važiuojant, jos 
priverstos taip aukštai iškelti 
apdraudos mokesčius, kad jie 
pasidaro nebepanešami jų 
klientams — gydytojams bei 
kitiems profesionalams bei 
institucijoms, kurios turi savo 
aptarnavimus apdrausti. Jos, 
besigindamos nuo bankroto 
pavojaus, kaltina ieškovus bei 
jiems padedančius advokatus 
ir reikalauja, kad ši krizė būtų 
t r amdon ta per t e i smus , 
sumažinant ieškinių skaičius 
ir sumas. Jiems dėkingos 
institucijos, kurios pagaliau 
mato apdraudos kainų kilimo 
atvangą.O jų tarpe ne vien tik 
gydytojai, ligoninės ir stovyk
lavietės. 

Dabar jau yra taip pasida
rę, kad apdraudos tikslas — 
paprastą žmogų ar patar
navimo teikėją apsaugoti nuo 
didžiųjų, su nelaime susijusių 
ekonominių naštų — pats 
p a s i d a r ė n e b e p a n e š a m a 
našta. Kun. K. Doyle, New 
Yorko valstijos Catholic 
Conference pareigūnas, jau 
perspėjo, kad apdraudos krizė 
galinti suvaržyti ir katalikų 
išlaikomas sveikatos bei 
vaikų priežiūros programas, 
jei į labdaros įstaigų padėtį 
nebus atkreipta dėmesio nau
jais, jų apdraudos reikalui 
palankesniais įstatymais. 

Bet ar tai iš tikrųjų geriau
sias problemos sprendimas? 
Tiesa, negalima sakyti, kad 
prie šios krizės neprisidėjo 
pačios apdraudos kompani
jos. Savo reklamomis per 
paskutinį šimtmetį jos mokė, 
kad jos esančios tas gerasis 
„dėdė", kuris kiekvienam 
nelaimės ištiktajam gali atim
ti finansinę „sopą". Pagaliau 
tuo patikėjo plačioji krašto 
visuomenė ir atsirado dau
giau advokatų, kurie padėtų 
didesniam skaičiui nelaimės 
ištiktųjų, net ir asmeniškos 
apdraudos neturinčiųjų, išgau
ti pašalpą iš tam tikslui insti
tucijų perkamų apdraudos 
sutarčių. 

Ar kalti tie, kurie šiandien 
turi sąlygas išreikalauti, kad 
apdraudos kompanijos savo 
daromus pažadus ištesėtų? 
Nors visi žinome, kad yra 
daug be reikalo keliamų ieški

nių (kurie irgi savaip teis
muose kelia kitą krizę), šią 
apdraudos krizę sukėlė ne 
prasimanytos bylos, kurios po 
kurio laiko išmetamos iš teis
mų, arba nepasisekę ieškiniai, 
o teisėtieji, laimėjusieji ieški
niai. Ar teisinga palikti 
neišvengiamos medicininės 
nelaimės pasėkoje v i sam 
gyvenimui supara lyžuoto 
vaikučio šeimą be finansinio 
užnugario? Jo šeima ir teismo 
jury komisija pilnai suprato, 
kad nelaimė nebuvo nieke no 
kaltė, bet, kadangi naudotų 
vaistų kompanija kaip tik tam 
tikslui turinti apdraudą, ar 
teisinga nereikalauti, kad ji 
savo sutarties tokiu atveju 
nukentėjusiems išmokėt i 
užtenkamą atlyginimą ištesė-
tų? 

Krizė iškilo ne dėl to, kad 
staiga įstatymai pasikeitė 
ieškovų naudai, bet kad šiame 
demokratiniame krašte juo 
laisvai gali naudotis ne tik 
pasiturinčiųjų ar valdančiųjų 
mažuma, bet piliečių dau
guma. Klausimas yra, ar 
negalima toliau tokias sumas 
skirti nelaimės ištiktiesiems, 
bet ar privačios apdraudos 
kompanijos ir individualiai 
apmokamos apdraudos sutar
tys yra geriausias būdas 
plačiosios visuomenės narius 
apsaugoti nuo viso gyvenimo 
produktingumą palaužiančių 
ligų ar nelaimių, kurios priedo 
dar prideda ir visą gyvenimą 
besitęsiančių ypatingos prie
žiūros išlaidas. 

Visi, kurie esame naudo
jęsi labdaros organizacijų 
patarnavimais, žinome, kaip 
svarbu buvo jas gauti. Bet taip 
pat žinome, kad didelių, 
chroniškų ligų ištiktiesiems 
reikia daugiau negu trumpa
laikės, proginės pagalbos. 

Nėra to blogio, kuris neišei
tų į gerą. Atvirai kalbant, 
nemanau, kad šiuo atveju 
apdraudos krizė bus kitaip 
sprendžiama kaip pragma
tiškai „pažiaurinus" įsta
tymus, kad mažiau žmonių 
susilauktų reikiamos pašal
pos. Ir daugelis manančių, 
kad jie patys nuo tokių nelai
mių saugūs ar kad jie sugebės 
reikalingas išlaidas susimo
kėti, džiaugsis, kad pagaliau 
p a s i b a i g ė „ i š n a u d o t o j ų 
balius". Juo labiau, kad mūsų 
krašte dvelkia toks stiprus 
ekonominio santūrumo vėjas. 
Tačiau klausimas, ar atsisaky
mas ieškoti kūrybingesnių 
išeičių tokiam turtingam kraš
tui kaip Amerika neš daug 
ilgalaikių vaisių. 

Jei bylinėj imasis n ė r a 
geriausia forma išgauti rei
kiamą pagalbą, ir, manau, visi 
su tuo sutiktume, reikia rasti 
kitas formas. Negalima vargs
tančio ignoruoti ir manyti, 
kad uždarius pašalpos kelius 
jis ras pašalpą kitur. 

Manau, kad ši apdraudos 
krizė iškelia daug klausimų ne 
tik apie mūsų gyvenimo stan
dartą ir kas į jį turi teisę, bet ir 
skatina atidžiau pažvelgti ne 
tik į didžiąsias — „makro" 
ekonomines problemas, bet ir į 
tų pavienių asmenų ir insti
tucijų — „micro" problemas, 
ieškant ilgalaikiai atsakin-
gesnių sprendimų. 

a.j.z. 

MOTINA TERESĖ 
CHICAGOJE 

Motina Teresė šeštadienj. 
birželio 21 d., dalyvaus atida
ryme naujo savo vienuolijos 
namo, 1629 S. Allport. 
Chicagoje. Čia bus kontemp
liatyvus padalinys; seselės 
skirs 3 valandas per dieną 
maldai ir 3 valandas varguo
menės tarnybai. Chicagoje jau 
iš anksčiau veikia Motinos 
Teresės įkurto Artimo Meilės 

ROMO KALANTOS PAMINKLAS 
DAINAVOS JUBILIEJAUS FONE 

NARKOTIKAI LENKIJOJE 
K. Baronas 

Mūsų korespondentas Europoje 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

vienuolyno namai. 121 N. 
Oakley. Čia seselės pasiauko
jusios vargstančių tarnybai. 

SALINA CIGARETES 

Illinois universitete. Chica
goje. nuo liepos 1 d. bus 
pašalinti visi a u t o m a t a i , 
kur iuose buvo p a r d a v i 
nėjamos cigaretės. Tai daro
ma sveikatos sumetimais. 

P a v a s a r i u i bes iba ig ian t 
Dainavos jaunimo stovykloje 
baigiamas statyti masyvus 
paminklas Romui Kalantai ir 
visiems už Iietuvos laisvę 
žuvusiems prisiminti. Kiti iki 
šiol p a s t a t y t i paminkla i 
Kalantai yra daugiau kapinė
se, mirusiųjų buveinėje, kur 
j a u n i m a s re ta i užklysta . 
Paminklas Dainavoje ant 
kalvelės netoli vėliavų stiebų 
iš valgyklos diena iš dienos, 
metai po metų, stovyklaujan
čiam jaunimui bylos apie 
Lietuvos kančias ir laisvės vil
tį. Paminklas Kalantai iškyla 
Dainavos trisdešimties metų 
jubiliejaus fone. Stovyklos 
rėmėjams ir plačiajai visuo
m e n e i g e r i a u s i a p r o g a 
paminklą pamatyti ir prie jo 
susimąstyti bus liepos 20 
dieną, per metinį rėmėjų suva
žiavimą ir metinę šventę. 

Metinės šventės ir kiti opūs 
stovyklos reikalai buvo aptar
ti direktorių tarybos posėdyje 
gegužės 31 dieną Dainavoje. 
Šventė prasidės 11 valandą su 
šv. Mišiomis ir paminklo 
šventinimu. Po to. kaip pa
prastai, gegužinės atmosfero
je svečiai užkandžiaus, ban
dys laimę dovanėlių traukime, 
svečiuosis ir bičiuliausis. 
Tikimasi, kad daugelis paste
bės, nors ir iš lauko, visą eilę 
stovyklos pagerinimų, o jų 
būta daug. 

Apie stovyklos remontus ir 
pagerinimus pranešimą davė 
V. Lelis, stovyklos admi
nistratorius. Jau išdažytos 
visos patalpos iš lauko švie
siai rusva spalva. Iš vidaus 
irgi baigiama viskas dažyti. 
Išasfaltuoti keliukai ir baltųjų 
rūmų šlaitelis priekyje dvel
kia švarumu ir naujumu. 
A d m i n i s t r a c i j o s n a m e l i s 
(seniau vadintas seselių name
liu) pilnai atremontuotas ir 
paruoštas žiemojimui. Jau 
tariamasi su suinteresuotu 
asmeniu stovyklos užvaizdos 
p a r e i g o m s . N u m a t o m a s 
asmuo yra gerai susipažinęs 
su stovyklos rajonu ir jos 
apylinkėmis, nes yra praeity
je ją saugojęs. J i s taip pat yra 
šerifo padėjėjas Jacksono 
apskrityje. Nors buvo norima 
gauti kvalifikuotą lietuvį 
apsigyvenimui stovykloje, jo 
neatsiradus. tariamasi su 
kaimynais. 

Ta rybos i žd in inkas S. 
Smalinskas priminė, kad dėl 
daugybės remontų ir pagerini
mų iždas sumažėjęs apie 25.-
000 dol. palyginus su pernai 
metais. Pridėjus pramatytų 
darbų išlaidas, neturint įplau

kų, iždas bematant sunyktų į 
nulį. Aišku, pajamos iš 
stovyklautojų grupių bei 
gausios rėmėjų aukos Daina
vą ne tik išlaiko, bet ir ją geri
na. Pernai susilaukta dau
giausia aukų iš rėmėjų taip, 
kad šiemet tai įgalino atlikti 
d a u g i a u s i a r emontų ir 
pagerinimų. Nėra klausimo, 
kad pajamos banke „nesėdi", 
bet yra grąžinamos stovyk-
lon, „investuojamos" į lietu
viškąjį jaunimą. Viena iš aukų 
netrukus ateis iš a.a. Rožės 
Kriaučiūnienės palikimo. 
N u m a t o m a s u m a turėtų 
padengti stovyklos leidinio 
„Dainava 30" išlaidas. Nutar
ta ją skelbti to leidinio 
mecenate. 

R e d a k c i j o s v a r d u R. 
Kriaučiūnas pranešė, kad 
gegužės 11 d. leidinys ati
duotas spaustuvei. Per metinį 
rėmėjų suvažiavimą suvažia
vime dalyvaują šimtininkai tą 
leidinį gaus veltui. Kiti galės jį 
įsigyti per metinę šventę. 
Leidinyje sutelkta apie 25 
bendradarbiai. Priedo apie 
dvidešimts ištraukų, trumpų 
pasisakymų yra parinkta iš 
stovyklų leidinėlių bei perio
dinės spaudos. Leidinys bus 
gausiai iliustruotas. Viršelis 
— dail. N. Palubinskienės. 
laužymas J. Kuprio. 

Tarybos pirmininkas V. 
Darnusis painformavo apie 
pasikeitimus taryboje. Vietoje 
atsistatydinusios A. Zorskie-
nės tarybon grįžta L. Petro
nis. „Gajos" korporacijos 
atstovui S. Jankauskui išvyks
tant į Virginiją, laukiama 
naujo atstovo ar atstovės 
paskyrimo. Pranešta, kad 
s t o v y k l a u t o j ų sve ika to s 
d r a u d i m a s p a d v i g u b ė j o . 
M o k e s t į už d r a u d i m ą 
stovyklaujančios grupės turi iš 
anksto sumokėti. Administra
cija taip pat prašo grupes, kad 
stovyklos nuomą sumokėtų 
stovyklos pradžioje. Susi
tariant dėl stovyklos nuomos 
ir pasirašant sutartį reikia 
sumokėti Wv> nuomos ir 
nustatytą užstatą. 

T a r y b o s p i r m i n i n k o 
iniciatyva buvo organizuoja
mas talkos savaitgalis birže
lio 13-15 dienomis. Iš Chica-
gos sutelkti apie dvidešimts 
asmenų — moksleivių grupė. 
Dainava buvo pastatyta ir 
išlaikyta talkos būdu, nebent 
reikėjo samdyti specialistus. 
Talkos sava i tga l ia i tebe
praktikuojami ir dabar. Kaip 
tik tarybos posėdžio savait
galiui jau penktadienį atvyko 
nuoširdi talka iš Clevelando. 

Detroito ir Chicagos. Jų tarpe 
m a t ė m e Rimą ir Marių 
Kaniauskus. Vytenį Damušį, 
Liną Mikulionį. Liną ir Gytį 
Udrius, Karigailą Petrulį, An
drių ir Paulių Gražulius, Vytą 
Rugienių, Jūriną Rugienienę 
ir Gražiną Kriaučiūnienę. 
Jiems darbus numatė ir kartu 
su jais dirbo Vacius Lelis, 
administratorius. Darbo talkai 
bei jų šeimoms priklauso 
nuoširdi padėka. 

Paminėtini du iš numatomų 
didesnių darbų, kurie pareika
laus stambesnių išlaidų. Nors 
stovyklautojų nameliai ir jų 
aplinka atremontuota ar 
remontuojama, svetainė prie 
pliažo pasididžiavimo neduo
da ir Dainavos nereprezentuo
ja. Ji reikalinga ir remontų, ir 
didesnio estetinio patrauk
lumo. Ją sutvarkius galima 
rimčiau bus pagalvoti ir apie 
maisto ruošimą gausėjan
tiems savaitgalio svečiams. 
Taryba svetainės remontams 
numato iki 6,000 dol. Atgai
vinus svetainę konkrečiai bus 
primenama lankytojams bei 
rėmėjams, kad jie yra laukia
mi ir vertinami. Taip pat 
nutarta, kad metų bėgyje būti
nai reikia nauju asfalto 
sluoksniu padengti visus 
stovyklos kelius. Taisymą 
užvilkinus ilgiau, keliai 
susproginėtų iki tiek, kad 
nebepakaktų tik naujo sluoks
nio, o reikėtų jau pagrindinio 
ir brangaus remonto. Apskai
čiuojama, kad, jeigu per 
metus bus viskas sutvarkyta, 
išlaidos neturėtų prašokti 25,-
000 dol. Dainavai, aišku, tai 
milžiniškos išlaidos, bet kitos 
išeities iš tikro nėra. 

Bai'giant paminėtina Cleve
lando stovyklos rėmėjų komi
teto pirmininko M. Laniausko 
prašymas visoms šių metų 
s tovyklau to jų g rupėms . 
Grupės skatinamos Dainavos 
trisdešimties metų sukaktį 
prisiminti savo stovyklų 
programose, pašnekesiuose. 
Dainava buvo įsteigta lietu
viškojo jaunimo reikalams. Ji 
remontuojama ir modernina-
ma jo patogumui. Turime 
gyvų stovyklos statymo liu
dininkų, kurie galėtų būti 
pakviesti stovyklautojams 
papasakoti apie stovyklos 
kūrimosi laikus. Nevengtina 
parinkti ir aukų. Svarbu jauni
mui pajusti, kad jie ne tik 
stovykla naudojasi, bet jai 
asmeniškai talkina savo auka 
ir darbeliais. 

Prieš porą metų vienoje 
paskaitoje prof. dr. Antanas 
Sužiedėlis klausytojams primi-

Prieškariniais laikais aguonos 
sėklos Lietuvoje ar Lenkijoje tar
navo daugiausia šeimininkių 
reikalams, iškepant skanias 
„bulkas" ar Kūčių vakarą, iš-
spaudžiant aguonų pieną 
sližikams. 

Ir šiandieną Lenkijos laukai 
taip pat yra užsėti aguonom. De
ja, labai maža dalis tų aguonų 
tepatenka į virtuvę, kadangi 
lenkai aguonas panaudoja kitam 
tikslui — lenkiškų narkotikų 
gamybai. Šis heroinas Lenkijoje 
vadinamas „kompotu" (gražus 
vardas — primena vaisių kompo
tą!) ir tapo didele valstybės našta. 

Lenkijos Bažnyčios oficiozas 
„Przegląd Katolicki" tuo klau
simu patalpino labai platų 
straipsnį pažymėdamas, kad tai 
pasekmės gilios ekonominės 
krizės, norint užaugusiai kartai, 
pabėgti nuo kasdienybės, nuo 
net ikros politinės padėties, 
nežinomo rytojaus. 

Varšuvos dienraštis „Žycie 
Warszawy" taip pat rašo tuo 
opiu klausimu. Pasiremdamas 
valstybės atliktom studijom laik
raštis sako, kad prie šio žingsnio 
jaunąją kartą privedė abejingu
mas viskam, apatija pačiam 
gyvenimui. 

Vyriausybės žiniomis, šiandie
ną Lenkijoje yra 200,000 narko
manų, tačiau neoficialūs 
duomenys jų skaičių nurodo tarp 
400 ir 600 tūkstančių. Spaudos 
žiniomis 75% narkomanų yra že
miau 25 m. ir 40% žemiau 20 m. 
Po alkoholizmo tai antra di
džiausia Lenkijos problema, nes 
pvz. 1978 m. mirė 18 narkomanų, 
o pereitais metais tas skaičius 
pašoko iki 200. 

Be abejo, valstybė buvo pri
versta imtis kokių nors prie
monių. „Žycie Warszawy" dien
raščio pranešimu Balstogės 
šiaurėje (netoli šiandieninės 
Gudijos — apie 75 km nuo Gar
dino) senoje ūkininko sodyboje 
įrengtas vienas iš 14 reabili
tacijos punktų. Vyriausybė šiai 
akcijai davė „Manor" vardą. 
Tuose priežiūros ar pataisos 
namuose narkomanai dirba kar
tu, grupiniuose pasikalbėjimuose 
nagrinėja savo ligos priežastis, 
žiūrėdami savo ligai tiesiai į akis. 
„Manor" programos dalyviai 
privalo grupėse išbūti mažiausiai 
dvejus metus, kadangi Lenkijos 
heroinas — „kompotas" nėra toks 
stiprus, kaip užsienio, ypač Azi-

nė, kad Dainava ilgiau gyvuo
ja negu gyvavo nepriklauso
ma Lie tuva . Savo plotu 
Dainava yra didesnė už 
Vatikano valstybę. Dainavoje 
pasta tytas paminklas Romui 
Kalantai ir kitiems už laisvę 
žuvusiems. Tai trys faktai, 
apie kuriuos reikėtų daugiau 
pamąstyti. 

jos ir yra organizmo lengviau 
įveikiamas. Tačiau psichinė 
trauka „kompotui" ir toliau 
palieka stipri. 

„Kompotas" yra pigus ir leng
vai gaunamas, kadangi Lenkijoje 
kiekvienais metais aguonom 
apsėjamas 120,000 hektarų 
plotas. Jis gaminamas tūkstan
čiuose slaptų „laboratorijų", ver
dant aguonų stiebelius ir 
lapelius. Vanduo beveik išga
ruoja, palieka nuosėdos, kurias 
galima įšvirkšti. Visas darbas — 
procedūra trunka apie tris valan
das. Tad ir teisingai „Žycie 
Warszawy" rašo, kad nieko 
Lenkijoje taip lengvai negalima 
gauti — kaip aguonos stiebelių, 
pigiai ir be jokių kliūčių. 

Vienas reabilitacijos centro 
dalyvis prisipažino, kad su 
lenkišku „kompotu" jis susi
pažinęs būdamas keturiolikos 
metų. Priežastis? Jis ieškojo išei
ties iš kasdienybės, pilko ir 
nuobodaus Lenkijos gyvenimo, 
nenorėdamas galvoti apie visas 
problemas. Vyresnio — 34 m. 
narkomano pasisakyme galima 
įžiūrėti politinį aspektą: girdi, 
mes turime priimti Lenkijos 
gyvenimą tokį, koks jis yra, 
tačiau nenaudojant „kompoto". 

Pasirodo, kad nuo pereitų metų 
Lenkijos vyriausybė uždraudė be 
leidimo auginti aguonas, tačiau 
leidžiant privačiai pasėti jas tik 
20 kv. metrų plote. Tuo tarpu 
„Manor" — reabilitacijos cent
ras prašo vyriausybę visiškai už
drausti aguonų auginimą. 

Manding, Lenkija yra vienas iš 
didžiausių pasaulyje medicinai 
reikalingo morfijaus gamintojų, 
gaunant jį iš aguonų galvelių. 
Siuntos eina į užsienį, o Lenkijon 
— stipri Vakarų valiuta. 

O VIS TIEK YRA, 
KAS J I MYLI 

Prieš mus stovi pakrypusi 
žmogaus figūra: išdžiūvęs 
veidas, i šmaldai ištiesta 
ranka. Jo likimas primena 
miesto aikščių balandžius. Jo 
laisvėje yra žmogaus nelais
vė. Jis gyvenime nei sėja, nei 
pjauna. Ir jis visados kartoja: 
mane kiti pasėjo ir kiti nu
pjaus. Bomas yra neturto ku
nigaikštis ir asfalto kirminas. 
Bomas yra nedarbo genijus, 
kuris gyvena nedirbdamas. 
Bomas — stiklelio draugas. 
Geroji mirtis savo švelniomis 
rankomis paklos jam pasku
tinės nakties patalą. Geroji 
mirtis pakeis jo rūbus ir balti
nius, kurių jis šiame gyveni
me neplovė ir nekeitė. Geroji 
mirtis nuneš jį į miesto 
kapinyną, kuriame bomai 
neturi atskirų kapų, tik bendrą 
laidotuvių duobę. Juodoji žemė 
arba ligoninės laboratorija 
bus paskutinė jo kelionės vie
ta. 

KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
Vienos šeimos gyvenimo iškarpa 

J . ŽARA 
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O vakare talka. 
Pavalgius pietus, Jane nubėgo pas Šantarus. 
— Po vakarienės dedam kopūstus, — pradėjo be 

įžangos. — Jeigu galėtumėt abi — būtų labai smagu, 
juk kuo daugiau, tuo smagiau. 

— Tu eik padėti, — pasiūlė Antosė Magdei. — aš 
turiu darbo namie. Būtinai reikia garstyčias iškulti. 

— Iškulsi kitą vakarą, ne tiek daug turi. Kokia 
ten talka, jei tik trys merginos būsim. 

— Jei dar ilgiau paliksiu nekultas, tai sėklos ant 
grindų išbyrės. Ką ėsi per gavėnią, jei nė garstyčių 
neturėsim! — piktai užrėkė Antosė. 

— Aš ateisiu. — užtikrino Magdė, — dar Ievutę 
atsivesiu. — Užteks valytojų ir be Antosės. jei ji 
negali. Mudvi valysim. Elzė prie češk.'irnės. o 
Pranas statinėje sumuš. 

— Tiesa, šiemet jau turėsim vyrą darbininką, — 
atsiminė Magdė. — Aš su Pranu nesu dar akis į akį 
susitikus po to. kai iš nelaisvės grįžo Vieną 
sekmadienį praeidamas šventoriuje pasisveikino ir 
nuėjo sau. Šventoriuje negi įsiteisi į kalbas. f ) prieš 
išeidamas į kariuomenę labai buvo draugiškns. J i s 
jau buvo vyras, o aš tik piemenė, bet atsimeni;. kaip 
per vienas Velykas mane supynėje supo, išdūmė taip 
aukštai, kad vos supynė per balkį nepersinvtė. Ot. 

būtume ištižę, kaip tie velykiniai margučiai! 
— Eik, jau eik! Juk supynė taip įtaisyta, kad 

jokiu būdu per balkį nepersimesi. 
— Gal ir nepersimesi, bet iškristi gali. O jei 

iškrisi, tai ir susikulsi. 
— Šį vakarą turėsi progą su Pranu pasiginčyti. 

Jis tave gerai atsimena ir pasijuokia, kad tu mėgėja 
ginčytis ir užsispyrusi esi kaip ožka. Sako vieną 
kartą norėjęs pabučiuoti, tai tu puolusi į akis, kaip 
višta perekšlė. 

— Matai, kranas, dar giriasi. Nei taip buvo, nei 
ką. — nuraudusi gynėsi Magdė.—Aš jį kartais vietoj 
Prano pavadindavau „kranas", ir jis labai už tai 
pykdavo. 

— Tai tu tokia! Tu iš pat mažens mėgai bernus 
per dantį traukti. O aš maniau, kad tu kada nors esi 
rimta buvusi, — pasakė Jane eidama prie durų. — 
Ne vėluok, tuoj po vakarienės pradedam. 

— Nevėluosiu! 
Vos tik šeimyna pakilo nuo stalo, prisistatė 

talkininkės. 
— Turėsim pramogos visam vakarui! — pasi

džiaugė, Magdė, pamačiusi vidury trobos aukštoką 
kaugę kopūstų. 

— Tam ir talka kviečiama. — pridėjo Ieva. — 
Gaila, kad Pranė nėjo. darbo ir jai būtų užtekę. 

— Gerai padarei. Magdut. kad Ievutę atsivedei. 
— nudžiugo Elzė. — Ievutė man kaip sesuo, gal todėl, 
kad mudvi vienmetės. 

Tuo tarpu į gryčią įėjo Pranas ir. pamatęs 
Magdę, pasisveikino: 

— Sveika. Magdut! — Tada pamatė ir Ievutę, 
sėdinčią šalia Kristinos ant lovos. Tos jis nepažino, 
užmetė akį ir tarė: — Sveika, mergaite! 

Elzė priėjus supažindino: 

Čia Ievutė, Pranai. — Žinai, Sutkaus, kur pas 
Santarą malūne dirba, duktė. 

— O, Ievute! Jūsų tėvelį aš gerai pažįstu, jis 
man duoninius miltus labai gerai sumala, ne taip 
kaip Gerškio gizelis, puseielių grūdų į miltus primai
šo. 

— Kur tėtukas prapuolė? — paklausė Elzė. 
— Jis vazaunėje dirba. Užsidegė liktarną ir 

obliuoja lentas, nori lentyną kamine padaryti. 
— Koks ten darbas prie liktamos. Ar troboj 

vietos nėra? 
— Kai dėl vietos, tai troboj jos ne kiek ir liko. kai 

kopūstų kaugė vidury aslos ir dar penkios mergos 
apie ją sukiojasi, — nusijuokė Pranas. 

— Iš kur tu ištraukei penkias mergas? — įžūliai 
pastebėjo Magdė. — Esame tik keturios, gal save prie 
mergų skaitai? 

Iš tikrųjų, viduje tik ir buvo keturios merginos ir 
Vincukas su Kristute. Marytė kamine kūrė ugnį. 
šildė vandenį statinėms mazgoti. 

— O tu, Magdut, vis dar tokia akiplėša, kokia 
buvai. Žodžio tau pataikyti negalima. — pastebėjo 
Pranas ir tuoj pat pridėjo: — Jūs. merginos, tvarky
kitės, o aš eisiu statinę iš rūsio atnešti. Vėliau viena 
kuri ateisite išplauti. Gal tu, Magdut. rankų nebi
jotum sušlapti? — pridėjo erzindamas merginą. 

— Aš ateisiu, — įsiterpė Elzė. — Magdutė su Ieva 
gali pradėti kopūstus valyti ateis juoda naktis, kol tą 
kaugę sudorosim. 

Kai Pranas išėjo iš trobos. Magdė su Ieva susiki
šusios kažką pasišnibždėjo ir tada balsu ėmė juok
tis: 

— Dabar žinau, kodėl Pranas į bažnyčią ei
damas pirštinaitėmis mūvi. kaip to dvarininko 
Lukenskio panelės. Jis neturi kairės rankos... 

(Bus daugiau) 
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APLANKYK, NORIU 
DAR PASIMATYTI 

A.a. aktorės Elenos Žalinkevičaitės-
Petrauskienės atminimui 

JUOZAS KARIBUTAS 

Telefoninis staigus praneši
mas iš Lietuvos atėjo, kad 
mirė iškiliausia mūsų teatro 
artistė E. Zalinkevičaitė-Pet-
rauskienė, kaip liūtis iš gied
ro dangaus. Iš vakaro su 
giminėmis labai geroje nuotai
koje šnekučiavosi, juoko pilna, 
humoru viską palydėjusi ir 1 
vai. ryto rasta užgesusi lyg 
baigusi degti žvakutė.... 

Pernai pavasarį lankantis 
Vilniuje, kai paskambinau 
prieš išvykdamas, jos žodžiai 
buvo: — Aplankyk., noriu dar 
pasimatyti. Žinai, gali dau
giau nebebūti progos. 

Visada, viešėdamas Vilniu
je, ją aplankydavau. Kartą ji 
atsiuntė taksi prie dramos 
rūmų, kad pas ją atvežtų. Kai 
dienos spektaklis baigėsi, 
susikvietę keletą artistų 
gražiai vakarienei, jų tarpe ir 
akt. Staliliūnaitę, kurią gerai 
pažinojau, nes buvo mane 
aplankiusi, kai viešėjo Los 
Angeles, Calif. Tada Elena 
Žalinkevičaitė buvo geroje 
nuotaikoje ir ypatingai gražią 
minėjo paskutinę viešnagę 
Los Angeles, Calif., kai ji iš 
Australijos pravažiuodama 
buvo trumpai čia sustojusi. 
Jos žodžiai tada „gyvename 
komforte, kaip princai. O jau 
tos palmės — pasaka". Pareiš
kė norą dar kartą apsilankyti 
ir ilgėliau pabūti. Tada kalbė
jo, kad patikusi ir Australija, 
kur savus vaikus aplankė. 

Visi mano apsilankymai 
Vilniuje buvo ilgiau ar trum
piau surišti su pasimatymais 
su ja. Tuo norėjau lyg ir atsily
ginti už tai. kad kai ji j Hanau 
atvykdavo su Augsburgo teat
ru, visada mane su žmona 
aplankydavo. Maža pasakyti 
— aplankydavo, bet šiltai, 
š e i m y n i š k a i p a s i k a l 
bėdavome. Išsipasakodavo 
savo nuotaikas, labai per
gyveno išsiskyrimą su sol. 
Kipru ir tas mus labai suarti
no. Kai 1969 m. pirmą kartą 
aplankiau, ašarodama išsipa
sakojo grįžimo nuotaikas... 
Daug tada ji man patikėjo. 
Daug pergyveno. 

A.a. Elena Žalinkevičaitė-
Petrauskienė nebuvo vien 
artistė; ji — ir poetė, libretų 
rašytoja, vertėja ir režisierė. 
Buvo gimusi Padustėl io 
kaime, Dusetų valsč., Zarasų 
apskrityje 1900 rugsėjo 23 d. 
Vos 8 mėnesių sulaukusią 
močiutė Uršulė Burokienė-Bu-
račiauskienė nuvežė pas tėvus 
į Petersburgą. Kaip pati savo 
biografijoje pasisako, ten ji 
augo. mokslus ėjo. Tėvas buvo 
auksakalys ir 1912 mirė. 
Motina liko našlė su dviem 
mažomis mergaitėmis. Karo 
revoliucijos audra nubloškė į 
Odesą. Iš ten 1918 m. ešelonu 
parvyko į Lietuvą, kuri tuo 
metu kūrė nepriklausomybę. 

Gyvendama Kaune, lankė 
konservatoriją, universitetą ir 
Dramos studiją, kuriai tada 
vadovavo A. Sutkus. Ten Kau
ne begyvendama susipažino 
su Vilkolakio aktoriais ir ten 
jai subrendo mintis tapti akto
re, nors lankė baleto studiją. 
Jos pačios pas i sakymu, 
vyriausias to sprendimo kalti
ninkas buvo B. Sruoga, įrodi
n ė j ę s d r a m o s t e a t r o 
pranašumą. Kiek atsimenu iš 
jos pasakojimų, pirmas vaidi
nimas Kaune pamatytas, 
„Mirtų vainikas", kuriame 
pagrindinius vaidmenis atli
ko J. Oškinaitė ir A. Sutkus, 
padarė jai labai didelį įspūdį. 
Sekančią dieną, nužygiavusi į 
Dramos studiją, pareiškusi, 
kad norinti būti artiste. Išlai
kiusi reikiamus egzaminus, 
buvo priimta į studiją. Darbas 
Dramos studijoje buvo labai 
disciplinuotas. Improvizaciją, 
scenos techniką ir meistriš
kumą dėstė patsai vedėjas A. 
Sutkus. 

Dar bebūdama Dramos 
studijoje pradėjo suartėti su 
Vilkolakio teatru, kurį ir da
bar labai maloniai prisiminė. 
Tvirtino kartą ji man, kad 
tada nebuvę nei pavydo, nei 
tuščių varžybų dėl vaidmenų, 
tiek būdingų dažniems teat
rams. 

Juokingai skamba, kai ji 
save vadina „bemoksle", nes 
iš niekur negavusi diplomo. 
Bet ta E. Žalinkevičaitė 
„bemokslė" mokėjo keletą 
svetimų kalbų — penkias 
kalbas gerai, o trejetą pusė
tinai — sėkmingai reiškėsi 
literatūros bare. Valdydama 
poetės plunksną ir gerai 
susipažinusi su muzika, ji yra 
į lietuvių kalbą išvertusi 
dvidešimt operos veikalų, 
aštuonias operetes ir dvylika 
draminių veikalų, o taip pat ir 
s tambų Subacha t ino Ali 
romaną „Velnias tūno mumy
se". Yra pasireiškusi ir drama
turgijoje: parašė ketvertą 
veikalų teatrui — „Aliutės 
sapnas" (drauge su Kyman
taite), „Žirgeliai pakinkyti", 
vaidinimas folkloriniais moty
vais; „Eglė žalčių karalienė", 
pasaka — tragedija pagal S. 
Nėries poemą; „Raudonoji 
Kepuraitė" ir trejetą radijo 
veikalų — „Kaip katinėlis su 
gaideliu į ožio vestuves ėjo". 
„Ožka melagė" ir „Miegan
čioji gražuolė". Be to ji reiš
kėsi kaip poetė, Alės Sidabrai-
tės slapyvardžiu. Yra išleidusi 
eilėraščių rinkinį „Eskizai", 
taip pat savo eilėraščių pluoš
tus spausdino „Skaitymuose", 
almanachuose „Aukštyn" ir 
„Septyni" bei periodikoje. 

Kaip talentinga asmenybė 
savo pirmojo pašaukimo bare 
— vaidyboje — E. Žalinke
vičaitė yra nuveikusi kur kas 

daugiau negu lieteratūroje. 
Per savo kūrybinį gyvenimą 
Lietuvos valstybiniame teatre 
yra sukūrusi šimtus vyraujan
čių vaidmenų. Ji išeivijoje 
važinėjo po lietuvių kolonijas, 
vaidino. Prisimenu, kai kartą 
Hanau stovykloje, buvusiame 
tvarte, kur sceną dengė vieto
je gražių „draperijų" kariškos 
paklodės, ji vaidino su H. 
Kačinsku „Pirmąjį skambu
tį". Buvo gražu ir gaila... E. 
Žilinkevičaitė-Petrauskienė 
nevaidino scenoje, bet tary
tumei kažkokią godą godojo. 
Toji jos kūrybinė savybė 
suteikdavo jos atliekamiems 
vaidmenims švelnaus lyrinio 
atspalvio. Kažkaip ji iš kitų 
išsiskyrė. Kai vaidinome 
„Miesčionys" ir tiesogiai su 
jos akimis scenoje susidur
davau, pajusdavau nepapras
tai galingą poveikį. Jos akys 
žėrėdavo, jos kiekvienas veido 
raumenukas virpėdavo. Net ir 
užkulisiuose prieš spektaklį su 
nieku nekalbėdavo, o buvo 
giliausiame susikaupime. 

Nemažiau E. Žalinkevičaitė 
reiškėsi ir režisūroje, pastaty
dama per dešimtį veikalų. Tai 
irgi jos rūpesčių išraiška, nes 
ji norėjo jaunimą auklėti 
prabildama į jų širdis. Menu, 
kai ji ateidavo į mūsų B. 
Dauguviečio vedamą dramos 
studiją, visada rūpestingu 
žvilgsniu ir motinišku patari
mu aprėpdama visus. Būdama 
patyrusi pedagogė ir atspė
dama jaunosios kartos porei
kius, ji stengdavosi visiems 
padėti. Tik kai 1940 metais 
laikėme egzaminus įstoti į J. 
M i l t i n i o v a d o v a u j a m ą 
Panevėžio teatrą ir E. Žalinke
vičaitė buvo komisijoje, nė 
vienam nepadėjo. Žinau, buvo
me dar labai nepasiruošę ir iš 
apie 28 studijokų bei pradi
ninkų nė vienas nepraėjome. 

E. Žalinkevičaitė laiku atėjo 
į mūsų tautoje besikuriančias 
kultūrininkų gretas. Buvo 
viena iš stipriausių pajėgų 
mūsų dramos teatre. Jos talen
tas veržėsi per kraštus. Nors 
buvo tokių, kurie, palikę teatrą 
ir savo talentus užkasę, nuėjo 
dirbti į kitą sritį, "ji gi, 
pasišventusi teatro vaidilutė 
su didžiausiu entuziazmu sten
gėsi nugalėti visas kliūtis, 
nežiūrint kokie okupantai jas 
būtų statę. Ji menu kovojo su 
vokišku okupantu, dėl „Aukso 
gromatos", kurią po trejetos 
mėnesių repetavimo uždraudė 
statyti ir visą darbą reikėjo 
mesti. Kurdama kultūrines 
vertybes, ji žengė per visas 
kliūtis, nelenkdama galvos 
niekam. 

Būdama plačių sugebėjimų 
ir polėkių menininkė, E. 
Žalinkevičaitė užsitarnavo 
pagarbą iš bendradarbių ir 
didelį Įvertinimą iš audi
torijos. Taigi, jos žodžiais 
tariant, nebebus progos čia 
pasimatyti.... Tegul Tau būna 
lengva Rasų kapinių žemė, 
priglaudusi Tavo kūną. O 
Lietuvos teatro istorijos lapai 
amžinis Tave minės 

SAVIMEILĖ 
Kiekvienas stengiasi nukreipti 

vandeni ant savo malūno. 
Italų priežodis 

Tokie papuošimai Guadalupeje. Meksikos Šventovėje. Nuotr K. Barono; 

Mūsų kolonijos ZStJm ' ^ *£ 
Norivood, MA f^a£&?°UZu 

PARAPIJOS . apima veik visus darbus. Nuo 
JUBILIEJUS kiekvieno uždirbto dolerio 

Socialinei apdraudai atskai-
Šv. Jurgio parapija, Nor- tom i 7 centai, o darbdavys tiek 

wood, Mass., yra viena iš šešių pat primoka. Iš šių taksų 
lietuvių parap. Bostono arki- išmokama pašalpa 37 milijo-
diecezijoje. Parapija buvo n a m s įva i r aus amžiaus 
įsteigta 1912 m. kovo 31 d. žmonių, jų tarpe ir Medicare 
Šiemet ir ateinančiais metais ligoninės apdrauda \yresnio 
jau švenčiame jubiliejų, amžiaus žmonėms. Dirban 
Bažnyčia viduje jau išdažyta čiojo pajamos per visą darbin 
ir vieta prie altoriaus išklota gą gyvenimą registruojamos, 
kilimu. Stovylos nuvalytos ir rašant kreditus. 1986 metais 
atnaujintos. Vengiant gaisro už kiekvieną 440 uždirbtų dole-
pavojaus ir suodžių problemos rių duodama ketvirties atidirb-
votivinės žvakės pašalintos, tų metų kreditas — maksi-
Parapiečiai dabar raginami mum keturi kreditai per 
aukoti gėlėms. Šis pamal- metus. Ši sistema smulkiau 
durno išreiškimas labai patiko aprašoma knygelėje ,,How 
žmonėms, ir jie tuojau pradėjo You Earn Sočiai Security 
dosniai remti naują tvarką. Credits", kurią galima gauti 

kiekvienoje Socialinės apdrau-
NUMATOMI RENGINIAI: dos raštinėje. 

Rugsėjo 21 d. — styginio 
kvarteto bažnytinis koncertas 
(kuriame dalyvauja ir klebo- KAZĮ DURTI 
nas kun. Vincas Valkavičius . 

Rugsėjo 2 8 d. — parapijos Man beaugant per lina-
piknikas parapijos kieme. mynius buvo labai madoje 

Spalio 5-9 d. — parapijos žaidimas „Kazį durti". Stato-
misija, vedama: angliškai, lie- ma an t grindų kuoliukas. Vai-
tuviškai, ir portugališkai. Ši kinas kniūpsčias išsitiesia ant 
lietuvių parapija aprūpina aslos taip, kad tarp jo galvos 
rajono naujus imigrantus ir pastatyto kuoliuko būtų 
portugalus. bent mastas (senovinis ilgio 

Lapkričio 2 3 A - šokių matas, reiškęs nuotolį, kurį 
festivalis, kuriame dalyvaus sudaro ištiestos rankos ilgis 
„Sodauto" lietuviškas liau- nuo pirštų galo iki krūtinės 
dies ansamblis. Prisidės ir vidurio). Paskui vieną koją 
portugalų šokėjų grupė. uždeda ant kitos, ant jos 

1987 — sausio mėn. vaiku- pirštų pasistiebia, paima į ran-
čių piknikas parapijos salėje, kas du «rnailu kuoliuku, 

Kovo 1 d. — Daivos kokios pėdos ilgio, ta is kuoliu-
Mongirdaitės rečitalis. kais pasiremdamas, pasikelia 

Balandžio 2 6 d. — parapi- nuo grindų. Dabar j au reikia 
jos šokiai; rengia vyčiai. vienu savo kuoliuku parmušt i 

Gegužės 3 d . - užbaigimo anas prieš jį stovįs kuoliukas. 
iškilmingos šv. Mišios su Cia reikia didelio gudrumo, 
vysk. Paulium Baltakiu ir kad per kuoliuką barkšteltų ir 
rajono vysk Danielium Hart; vėl tuoj pasiremtų. Griau-
ir jubiliejaus užbaigimo ban- medžiai pusėtinai nusidaužo 
ketas. alkūnes. Berniukai eina prie 
SOCIALINĖ A P D R A U D A ..Kazio" paeiliui. Vargšas tol 

PRADEDANTIEMS t u n d l r b t l . k o 1 ..Kazį" nuduria. 
DIRBTI " k ^ ° n e* P a k a i t a s bėga, o 

merginos žiūrėdamos smagiai 
Socialinės apdraudos admi- Pasijuokia, 

nistracija praneša, kad jau- J Staugaitis 
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Drauge galima gauti šias knygas 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA. 30 metų Lietuvos laisvės 

kovoje. 1940-1970. Leonardas šimutis. 490 psl:. 1971 m., k. v . $ 3.00 
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORUA. Redegavo Dr. Ant Kučas. 

639 psl. 1971 m. k. v $10.00 
ANT MARIŲ KRAŠTO. Romanas. M. Aukštaitė. 419 psl. 1981 m. $10.00 
AN INTRODUCnON TO THE HISTORY OF LITHUANIA. 

Algirdas M. Budreckis. 129 psl. 1984 m. ...„ $ 5.00 
BAISUSIS BIR2EUS. Dramos. J. Naujamiestis. 238 psL 1965 m. $ 3.50 
BERNELIŲ MIŠIOS: Eilėraščiai. Balys Gaidžiūnas. 23 psl 1933 m. $ 2.00 
DABARTINE LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA, 

J. Vaišnys, SJ. 56 psl. 1982 m $ 3.00 
DAIKTAI KASDIENINIAI. Eilėraščiai. Aloyzas Baronas.' 

7l psL 1985 m. _ $5:00 
DULKIŲ ATSPINDŽIAI. Novelių romanas Anat Kairys. 

141 psl. 1985 m $5.00 
DVYLIKA Dvylika vienaveiksmių scenų. Anat Kairys. 

200 psL 1985 m. _ $10.00 
GYVENIMO NUOTRUPOS. Novelės. Sofija Amforozevičienė. 

172 psL 1980 m. $2.00 
GYVENIMS-NEJUKAA 2emaitiški apsakymaL AP. Bagdonas. 

189 psL 1892 m __ $ 3.00 
THE EAGLE OF FREEDOM. The voice outside the Iron 

Curtain. Mantas Aukštuolis. 156 psL 1976 m $4.00 
ISEIVE. Prisiminimai. Marija Aukštaitė. 265 psl. 1980 m. $ 6.00 
ISETVES KELIU. Apysaka. Marija Aukštaitė. 207 psl. 1978 m , $ 5.50 
IŠEIVIO DALIA. 1950-1973. Atsiminimai. Juozas Kapačinskas. 

295 psL 1974 m, $7.00 

KLAJ0NO DALIA Eilėraščiai. Vmcas Neke. 102 psl. 1980 m. $ 3 00 
KUNIGAIKŠČIŲ SĄJUNGA. Lietuvos raitelių XUI amžiaus Lietuvos 

karinėje istorijoje. Z. RauUnaitis. 308 psl. 1985 m. k.v $1000 
MANO KARTOS LTKIMINIAI METAI. Eilėraščiai. Balys 

Gaidžiūnas. 194 psl. 1980 m. $ 5 0 0 
MEDVTEGALE PASAKA. Eilėraščiai. AP. Bagdonas 

101 psl. 1979 m. * 2M 
NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA n tomas. Pranas 

Čepėnas. 840 psl. 1986 m. k.v . $2500 
NUBANGAVĘ JAUNYSTES HENOS. Autobiografija. 

Marija Aukštaitė. 233 psl. 1981 m. $ 7j00 
NUSIDĖJĖLĖ. Romanas. Karolė Požeraitė. 254 psL 1952 m. $ 2 0 0 
PALYGINIMŲ 20DYNAS. M. Capkauskas. 295 psl. 1979 m ....'..' $ 7.00 
ROŽIŲ VASARA Eilėraščiai. Marija Aukštaitė. 766 psl 1966 m. $ 7 00 
SPORTAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE. I dalis. 

Jonas Narbutas. 432 psL 1978 m. . $ 9 00 
SPORTAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE, n dalis. 

Jonas Narbutas. 445 psl. 1978 m. . $ 900 
ŠVENTASIS PRINCAS. Penkių veiksmų rei drama '" 

Anat Kairys. 112 psl. 1985 m. . . . « 5 0 0 
ŠVENTOJO KAZIMIERO PENKSIMTIS. 1484-1984. Red. 

Bays Raugas. 478 psL 1985 m. k.v. . . $1500 
DVYNĖS PAKLUONĖSE. Eilėraščiai. Sof. Ambrazevičienė! 

127 psl. 1978 m „ % S(n 
ŽIRGELIAI. Eilėraščiai. Albina Kašiubienė. 228 psl. 1980 m ...... $ 5.00 

Užsakymus siųsti: 
Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Pastaba: Užsakant knygas per pašų pinigų nesiųsti, užsimokėsite 

gavę sąskaita kurioje bus pridėta ir persiuntimo išlaidos. 
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CLASSIFIED GillDi 
HELP WANTE0 REAL ESTATE 

WAITRESSES WANTED 
DAINA RESTAURANT 
26S6 W. 71 st Street 
(come in after 4 p.m. 

& ask for Irene.) 

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

DĖMESIO! 1 
Paruošiu maistą vestuvėms, krikš

tynoms ir kitiems parengimams. Kepu 
visokiausių rūšių tortus. 

Tel.: 460-3824 
JuHa Liutikas 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
dV/c — 2©<7e — 'SO<Tc pigiau mokėsil 
iii apdrauda DUO ugnies ir automo 
i'ilio pas aius. 

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

•_ JeL — GA 4-8654 
*OOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOO< 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos- ply
telės. Karsto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde* ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
ki tataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Si., 
Chicago, IL 60629 

Dienraščio "Draugo" admi. 
Yistracijoje galima pasirinkti 
Įvairių liaudies meno darbų: 
medžio, keramikos ir drobės. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. Brd St, 

Chicago, IL 6M29 

ca KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

QrAu% 21, 
OSECIK REALTORS" 
nes punšu M 

&m 
RIMAS L. STANKUS 

REALTOR-ASSOCIATE "į 
284-1900 

Norintieji pirkti ar parduot* 
namus per šią įstaigą, prašome pa-' 
minėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosavy
bes įkainavimas nemokamai.. ___̂  

9.6% nuošimčiai ir žemi 
{mokėjimai t i ems , kurie pirmą 
kartą perka namą. Pas inau
doki te proga ir pirkite dabar. 
Skubiai! 

'Atidarąs apžiūrėjimui sekmadienį, 
birželio 22 d. nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

• 3644 W. 62nd PI. - 6 kamb. mūrinis 
namas, 3 didžiuliai mieg., naujai 
išgražinta virtuvė ir prausykla, įrengtas 
rūsys pobūviams. Geresnis už naują. 
Tiktai pusė bloko nuo ,.St. Nick's" para
pijos. Sis namas jums patiks — skam
binkite dabar. 

* 3226 W. 66th St. - „Kolosalinis" 
namas, priekis išpuoštas mūrinėm 
"lytelėmis, didžiulis, ištaigingas pasta

tas tmansioni; turi 5 didelius mieg. ypač 
didelį saloną (kaip „grand ballroom"), mo
derni virtuvė su daug spintelių, įrengtas 
rūsys pobūviams. Šoninis Įvažiavimas į 3 
maš. mūrinį garažą. Daug, daugiau 
priedu. Skubėkite — skambinkite dabar. 

No. 541 - 2 butu namas „Ultra 
I)eluxe'' 65 ir Honian. 6 kamb., 3 
didžiuliai miegamieji kiekvienam bute, 
.'..igubas sklypas puikiam nuošalumui, 
atskiros krosnys ir centriniai šaldymai,* 
moderni virtuvė, lVį prausyklos kiek
vienam bute, 2 maš. mūr. garai. — įva-
žirrvimas iš gatvės. Nauja krosnis, stogas 
ir elektra. Jaučiamas savininko 
pasididžiavimas šiuo na;nu. Skambinkite 
dabar. 

No. 568 — Pelningas 7 butų mūr. 
namas, gražiai atrodantis. 7 butai, 6 butai 
su dviem miegamaisiais, 50 p. sklypas, 4 
maš. mūr. garažas, „alum. sided 
staircase", 100 „amps" elektros, apynaujis 
..boiler". Geram stovyje, mažos išlaidos. 
Pelningas pirkinys. 63 ir Kedzie. Skam
binkite dabar. 

No. 613 - 5*Wia ir Austin - Bilevel. 
8 kamb. bilevel. Tik 3 metų senumo. 4 
dideli miegami, 2 pilnos vonios. Nepapras
tai puikus šeimos kamb. su patio durimis. 
Naujas 2 maš. garažas su autom, atidary
mu. Labai švarus. 1 blokas iki Archer. 
Skubėkite, skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa-' 

skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mea 
jums galime padėti, nes daugiau* sten-" 
giamės Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. - 4 3 4 - 7 1 0 0 

žvejys — **« ritmą -Mveikslas iŠ labai puošnios dail. POVILO 
PUZINO monografijos, k iri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje są
jungoje New Yorkf. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 

' įteikti btt kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kama su persiuntimu 27 
dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W « t 63rd Street, 
Chkago, IL «0«29 

Illinois gyventojai prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

' 

file:///yresnio


Detroito žiruos LITO-KASOS EKONOMINIAI 
UŽMOJAI 

S U A.A. A N T A N U 
M I K A L K Ė N U 

A T S I S V E I K I N A N T 

Gegužės 26 d. larper ligo
ninėje amžinam miegui akis 
užmerkė St. Butkaus šaulių 
kuopos šaulys ir kitų organi
zacijų na rys A n t a n a s Mikal-
kėnas , sulaukęs 67 metus 
amžiaus . 

Velionio kūnas buvo pašar
v o t a s Y o l a n d o s Z a p a r a c -
kienės laidojimo namuose . 
Gegužės 29 d. kun. Alfonsas 
B a b o n a s ir atsilankiusieji 
sukalbėjo rožinį. Atsisvei
k in imą pravedė, žodį t a rė ir 
užuojautą pareiškė Yolanda 
Z a p a r a c k i e n ė — D L O C , 
L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s , 
Balfo 76 skyriaus, ALRK 
„Lietuvių Balso" ir „Lie
tuvių Melodijų" bei savo var
du ir perskaitė eilėraštį „Vasa
ros rytą". 

Da r i aus i r Girėno klubo 
p i rmin inkas Albinas Bliū-
džius — Dar iaus ir Girėno klu
bo vardu, paminėdamas , kad 
s te ig iant minimą klubą velio
n i s A n t a n a s buvo iniciatorių 
eilėje. 

St . Bu tkaus šaulių kuopos 
p i rmin inkas Vincas Tamošiū
n a s , a ts isveikindamas kuopos 
vardu , papasakojo keletą 
akimirkų i š A n t a n o Mikalkė-
no gyvenimo: A n t a n a s Mikal-
k ė n a s gimė 1918 m. spalio 27 
d. Obeliuose, m a ž o ūkelio 
gausioje Šeimoje. Pradžios 
mokyklą l ankė Obeliuose, kur 
mokyklos vedėjas Pe t r a s Juod
valkis buvo visiškai pasišven
tęs šaulių ideologijai. A n t a n a s 
j a u iš j aunys tės širdyje šau lys . 
Pe t ro Juodvalkio ir gausių 
šaul ių pas tangomis velionis 
dienų dienas dirbo prie Obelių 
didingų šaulių n a m ų staty
bos Hitlerio - Sta l ino karui 
prasidėjus, Obeliuose kovos 
vyko daugumoje su vietos 
pars idavėl ia is rusais . 1941 m. 
Obeliuose laisvės kovotojai 
žuvusiems pas ta tė didingą 
paminklą, kurį sugrįžę bolše
vikai nugriovė. 

Vokiečių okupacijos meta i s 
velionis dirbo pogrindyje. 
B o l š e v i k a m s a n t r ą k a r t ą 
okupuojant Lietuvą A n t a n a s 
pas i t raukė į Vokietiją. Gyveno 
Wuerzburgo ir Schweinfurto 
lietuvių stovyklose. 

1950 m. atvyko į Ameriką ir 
aps igyveno Detroite. Iki pensi
jos dirbo Tool ir Die fabrike. 
Velionis buvo tylaus ir švel
n a u s būdo, rėmė j aun imą ir 
organizaci jas . Įstojo į St . But
k a u s šaulių kuopą, Dar iaus ir 
Girėno klubą, Lietuvių n a m ų 
d-ją, turėjo įsigijęs nuosavus 
n a m u s . 

A t s i s v e i k i n i m a s b a i g t a s 
Lietuvos himnu. Atsi lankiu
s ie j i g a u s i a i a u k o j o šv . 
Mišioms, Tautos ir Lietuvos 
iždo fondams. Prie ka rs to sto
vėjo St. Butkaus šaulių kuopos 
vėl iava ir puokštės gėlių. 

Gegužės 30 d. už velionio 
sielą Šv. An tano parapijos 
bažnyčioje šv. Mišias konce-
lebravo parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas ir Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Windsore kun. Kazimieras 
Simai t is , vargonavo ir giedojo 
muz. S tasys Sližys. 

Po Mišių amžinam poilsiui 
buvo nulydėtas į Šv. Kapo 
kapines . Kun. Kazimierui 
Simaičiui i r kun. Alfonsui 
Babonui atlikus l i turgines 
apeigas , sugiedojome, „Mari
ja, Mari ja" ir dėdami a n t kars
to po gėlytę atsisveikinome su 
velioniu. Pietus laidotuvių 
d a l y v i a m s buvo p a r u o š t i 
Dar i aus ir Girėno klubo 
svetainėje. Velionio laido 
t u v ė m i s r ū p i n o s i D a n u t ė 

Dažnokai spaudoje skaitome 
apie re l ig inius , ku l tū r in ius , 
politinius ar labdaros atliktus ar 
reklamuojančius atlikti prašant 
aukų d a r b u s . Daug reč iau , 
išskyrus privačius pokalbius, 
spaudoje rašoma apie gal 
svarbiausią ekonominį, kaip etni-
nės-tautinės grupės įsitvirtinimą. 
Tas lietuvių ekonominis įsitvir
tinimas galėtų būti įvairus koor
dinuojant tikslą, paskirtį bendrai 
visuomeninei gerovei, koopera
cijai ar net privačiai iniciatyvai. 
Visuomeninis ekonominis pra
turtėjimas būtų ramstis visiems 
kitiems anksčiau paminėtiems, 
kad ir aukų forma ėjimams išei
vijoje ir tėvynėje, pastatytų mūsų 
lietuvių e tninę padėtį prieš 
da ik t inę -s ta tybų , sodybų 
institucijų sukūrimo faktą, kuris 
ka lbė tų už save ir ga l 
palengvintų susikalbėjimą su 
Amerikos valdžia. Jog žydų privi
legijuota įtaka slepiasi ne rabinų 
barzdose ar jų jarmulkose, bet jų 
valdančiame ir kalbančiame už 
save turte , — „Money talk". 

Tiesa, tokie ir k i tokie 

K r a n a u s k i e n ė i r V l a d a s 
J o m a n t a s , tvarkė Yolanda 
Zaparackienė. 

An tana i , t ebūna Tau leng
va Amerikos žemelė! 

J O N U IR P E T R U 
P A M I N Ė J I M A S 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopa 
birželio 29 d. Pilėnų stovyk
loje ruošia Jonų, Jonių, Petrų, 
Petrių paminėj imą ir laužą. 

L i u d a s S e l e n i s p r i k e p s 
visiems užtektinai viščiukų, 
moterų v a i o v ė Onutė Selenie-
nė su s ave padėjėjomis paga
mins įvairių priedų, broliai 
švyturiečiai t rokštančius gir-
g y s s k a n i a i s g ė r i m a i s , o 
dovanų s t a l a s bus apkrau tas 
v e r t i n g o m i s d o v a n o m i s , 
kurios laimėjimų būdu bus 
i š d a l i n t o s a t v y k u s i e m s 
svečiams. Švyturiečiai visus 
kviečia ir laukia. Čia susi
tiksime seniai maty tus drau
gus ir bičiulius. Var ta i bus 
at idaryti nuo pat ryto. 

D E T R O I T O R A M O V Ė N A I 

Detroito Ramovėnų sky
riaus met in iame susirinkime, 
gegužės 6 d. įvykusiame Šv. 
An tano parapijos mažojoje 
salėje buvo iš r inkta nauja 
valdyba ir pareigomis pasis
kirstė: Vy tau t a s Kutkus — 
pirmininkas , Mykolas Kizis — 
v i c e p i r m i n i n k a s , A n t a n a s 
Vai tėnas — iždininkas ir 
Romas M a d o n i s — sekre
torius. 

S k y r i a u s p i r m i n i n k a s 
Vy tau ta s Kutkus ir vicepirm. 
M y k o l a s Kiz i s d a l y v a v o 
Ramovėnų suvažiavime, gegu
žės 24-25 d. įvykusiame Chica-
goje, kur iame įteikė Centro 
valdybai skyriaus skirtą auką 
100.00 dol. 

Skyriaus valdyba savo posė
dyje, birželio 8 d. Šv. An tano 
parapijos patalpose, kuriame 
dalyvavo ir St. Butkaus šau
lių kuopos pi rmininkas Vincas 
Tamošiūnas , „Švyturio" jūrų 
šaulių kuopos pi rmininkas 
Bronius Val iukėnas ir biru-
tiečių ats tovė O n a Pusdeš-
rienė, n u t a r ė rugpjūčio 17 d. 
„švy tur io" jūrų šaulių stovyk
loje „Pi lėnai" suruošti išvyką-
pikniką ir pasiskirstė darbais . 
Lapkričio 23 d. n u t a r t a suruoš
ti Lietuvos Kariuomenės atkū
rimo sukakt ies minėjimą, o 
1987 m. sausio 18 d. — Klai
pėdos kraš to prie Lietuvos 
prisijungimo paminėjimą. 

Penkiolikos metų laiko
tarpyje mirė 35 skyriaus 
nariai . Skyrius sąraše dar turi 
31 narį, t rys iš jų sunkiai ser
ga ir veikloje dalyvauti negali. 
Skyrius su kitomis organi
zacijomis dalyvauja Vasario 
16 ir rugsėjo H švenčių minė
j i m u o s e , r emia l a i k r a š t į 
„Karį". Yra išplatinęs 52 egz. 
knygos „Kovose dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės". 

A. Grinius 

Dr . STASYS JUZĖNAS 

ekonominiai užmojai lietuvių 
prigimčiai nėra įprasti, jis geriau 
paaukoja, negu ryžtasi galvą 
laužyti, ką nors rizikingo statyti. 
Bet čia mes turė tume prisiminti, 
kad ir ne visai tinkančią čia liau
dies išmintį — „bepigu pasidaryti 
didvyriu iš sur ink tų žmonių 
aukų, kaip kad savo prakaitu ką 
nors padaryti. Kaip bebūtų nesi
leisdami į retoriką ir į tai a r 
socialinio teisingumo valstybine 
prasme yra gerai ar ne, bet mes 
keliaudami per tautas ir žmones 
galėjome i šmok t i , kad t i ek 
valstybių gyvenime, tiek tautinių 
grupių — etninių mažumų ir net 
pavienio žmogaus gyvenime skai
tomasi su jėga, paremta ne t ik 
idėjomis, bet i r kapitalu, mokslu, 
civilizacija ar kultūra. 

Tad ar neturėtume džiaugtis, 
sveikinti susikūrusias finansines 
institucijas ir jų vadovybes — 
Litas, Kasa ir t.t . (nors nei vieno 
nesu matęs ar pažįstu — tai gerai 
š a l i škumui i švengt i ) , ku r ių 
paskelbtas užsimojimas ir plačiau 
a p r a š y t a s inž . B. Nain io , 
panaudojant arch. Kerelio savi
valdybių potvarkių ir kito — 
r e i k a l a v i m ų s tud i j a s , ga lės 
atnešti ramesnį, didesnių sklypų 
— sodybų bei namų savą lie
tuvišką — religinių tradicijų 
gyvenimą. 

Jeigu Clevelando, Toronto ir 
kitų mažesnių kolonijų lietuviai 
jau planuodami ateitį nemažai 
padarę, tai tuo labiau Chicagai, 
išeivijos lietuvių sostinei, kada fi
n a n s a v i m a s savų žmonių 
siūlomas ragina užbėgti gali
miems religinį-tautinį nuostolį 
nešantiems įvykiams už akių. Tai 
reiškia turim įsisąmoninti ir dirb
ti ateičiai, pradedant darbą j au 
dabar. 

Toks planavimas jokiu būdu 
neleidžia palikti Jaunimo centro, 
T a u t i n i ų ir Šau l ių namų, 
bažnyčių ir k i tų veiklos ir verslo 
institucijų, privalu jas laikyti iki 
paskutinės galimybės. Atrodo 
turėtų užtekti suburiant išsi
skirsčiusius visus lietuvius į 
naują žavią vietų — užtektų jų 
re ika l ingam la ikui abejuose 
telkiniuose. Viso to perspektyvo
je reikalinga spaudos, reklamos, 
susirinkimų, svarstymo, ir radi
jo pagalba reikalingumo, tiesiog 
būtinumo įsisąmoninimui. Tam 
tikslui lygiagrečiai su technine 
studija turėtų eiti juridine, eko
nomine r e n t a b i l i n g u m o , po
tvarkių, įs ta tų su rangovais, 
finansavimo būdų, kontrolės dar
bai su sprendimu liečiančius 
būsimus savininkus ir jų bendra
darbiavimą vykdant statybas. 
Tad surinkta detali statistika 
pačioje pradžioje norinčiųjų kur
tis ir jų pageidavimai būtų pir
mas žingsnis. 

Antras žingsnis turint norinčių 
žmonių, institucijų skaičių kurtis 
naujame rajone lieka gauti savi
valdybėje s tatyboms leidimą. 
Kaip minėjau spaudoje buvo 
rašyta, kad t a kryptimi y r a 
paženg ta . Ž i n o k i m e , k a i p 
amerikiečiai sako, šiame krašte 
yra „pollution of rules", ne t 
teisėjai skelbdami sprendimą 
neparemia s t r a ip sn iu — pa
ragrafu, o tik apibūdina bendrom 
frazėm — pvz., spaudoje (Free 
press buvo rašyta , kad ginklo 
laikymui, vartojimui ir leidimui 
yra per 22,000 potvarkių). 

Su s a v i v a l d y b i n i n k a i s — 
s ta tybos d e p a r t a m e n t a s i r 
šypsantis ir susiraukus reikia ko
voti. Tas žinoma visiems savi
ninkams — statytojams, bet j ie 
yra lankstūs. Sunku įsivaizduoti, 
kad atsirastų kokia rizika, kada 
įgyjama nuosavybė ar investuo
jamas pinigas į namus ar žemę. 
Be to, tas statybų kelias galėtų 
duoti būsimam savininkui kūry
binio darbo, kada jis jo neturi ar
ba kada jam atlieka laiko nuo 
kasdieninės monotoniškos tar
nybos. Jog geresni tėvai, kurie 
savo v a i k u s ne lepina , 
ap rūp indami p in iga i s , be t 
i šmoksl ina , duodami j i ems 
profesiją užs id i rb t i pa t i ems 
gyvenimą. 

Atrodo iš „Lito" (V. Vebeliūno) 
atsi l iepimo Drauge į jam 
daromus užmetimus ar abejo
jimą, jis mielai laukia psiūlymų, 
sugestijų ir linkęs tobulinti finan
sinius ir darbo planus. Tad neabe
jotina, kad galėtų įsijungti į 
statybos darbą kuo kas gali, o 
t a ip pat esamiej i lietuvių 
rangovai — įvairių rūšių 
meistrai. Tarp kitų planavimų, 
galima būtų numatyti ir pensi
ninkų ramiam ir sveikam gamto
je gyvenimui namus ir sodybą. 
Tuo labiau, kada būtų parapija 
kuriama, daug lengviau gauti 
Federalinės valdžios pagal įstatą 
222 pašalpą ne pelno, kaip 
bažnyčių globoje labdaros 
organizacijoms. 

Gal ką ir papiktinsiu, kad ne 
čikagietis kišuos į Chicagos 
lietuvių reikalus (ties, prieš vos 
30 metų 6 mėnesius dirbau ir 
siaučiau Chicagoje), bet kaip 
minėjau Chicaga yra Amerikoje 
gyvenančių lietuvių sostinė — 
tad, kaip galima nesidomėti savo 
sostine. Be to, įvairiom progom 
esu rašęs ir kalbėjęs apie vi
suomeninį ekonominį įsitvir
tinimą likimo išmestuse kraš
tuose — tada dar neturėjom 
pinigo institucijų, sukaupto 
kapitalo ir suprantančių dalyką 
ryžto žmonių. Kaip visada, kada 
ką nors realaus individualiai 
padarai, tuojau iššauki kitų susi
domėjimą. Kodėl man nesakei, 
neįtraukei mane bendrininku — 
nepr i s imena , kad buvo 
informuotas. 

Suprantama, kad be privačių 
gyvenviečių galėtų būti statomi 
(kondo) kooperaciniai butai. Vie
šiems pastatams statyti galėtų 
susidaryti akcinės bendrovės ar
ba privati iniciatyva. Čia labai 
svarbu atkreipti dėmesį ir išnag
r inė t i išlaikymo ir apžiūros 
galimybe, kuri yra varginanti ir 
gana brangi. Todėl turėtų būti 
numatytos pajamos nuompjant ar 
panaudojant patiems tinkamam 
verslui tokių pastatų, kurie būtų 
naudojami ne tik lietuvių, bet ir 
visų kitų kas pinigus moka — at
seit sudarytas iš anksto pro-
visorinis rentabilingumo planas. 

Koks bebūtų darbas, jis kelia 

rūpestį, atsakingumą. Menas yra 
tu rė t i gerą nuo ta iką ir 
įsipareigojime rasti malonumą; 
tuo lab iau , kad p a s t a t y t a s 
kūrinys atlieka užsibrėžtą lietu
viškos ekonominės gerovės įsi
t v i r t i n imo t ikslą. Visada 
prisimenu Gedimino laiškuose 
skaitytą gyvenimui ir bendram 
darbui sąlygą — tai teisingumas, 
prieš kurį turi sutirpti plienas į 
vašką, o vanduo suakmenėti. 

Pr ieš ingu nieko nedarymo 
atveju, mes save įmestume į mer
dėjimą — išs ibars tymą ar 
sunykimą, neįvertintume senų 
ateivių padarytus didelius dar
bus, kada jų išsilavinimas buvo 
daug mažesnis ir nepateisintume 
mūsų tėvų ir Lietuvos lūkesius 
mūsų buvime emigracijoje. Kur 
yra saulė, ten ir šešėliai, ku r yra 
meilė ten ir skausmas, kur yra 
da rbas , ten jo i šdava — 
rezultatas. 

ŠALIA K E L I O 
KARČIAMA. . . 

Būdingi Lietuvos kaimų ir 
miestelių pastatai iki XIX a. 
antrosios pusės buvo užeigos 
namai — karčiam os. J a s 
s ta tydavo prie didesnių kelių, 
sankryžų, bažnyčių, gauses
nėse žmonių susibūrimo vieto
se. Turėjo jos keleriopą paskir
tį. T a i būdavo valgyklos, 
v i e šbuč ia i , sueigų v i e tos , 
p a t a l p o s v e ž i m a m s i r 
arkl iams laikyti. Karčiamas 
s ta tydavo iš įvairių medžiagų: 
akmens, plytų, molio arba 
rąstų. 

Užeigos namai I ietuvoje 
pagal architektūrines formas, 
pastatų konfigūraciją, planinę 
struktūrą skirstome į keturis 
tipus: vieno stačiakampio 
korpuso, dviejų stačiakampių 
pastatų, sujungtų kampais , 
kryžminio plano ir sudėtingo 
plano namus. Dažniausiai 
pasitaikydavo stačiakiampio 
korpuso. Tokie užeigos nama i 
turėjo įvairiai sugrupuotas 
ūkines ir gyvenamąsias patal
pas: užkandinę (karčiamą), 
viešbučio kambarį, gyvena
mąsias patalpas, krautuvę (ne 
visuomet), tvartą, ratinę. 
Priklausomai nuo užeigos 
savininko socialinės padėties 
ir jo poreikių, patalpų skai
čius ir jų paskirtis būdavo 
įvairi. Juozas Kučkailis 
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A.fA. 
ALDONA INGAUNIENĖ 

Mirė 1986 m. birželio 18 d. Gimė 1913 m. gruodžio 25 d. 
Lietuvoje. Amerikon atvyko 1949 m. 

Gyveno Ciceroje. Nuo 1975 m. gyveno Hot Springs, Ark. 
Aktyviai dirbo Lietuvių Bendruomenei. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stepas, sūnus Al

gis, marti Vida, vaikaičiai Arūnas. Petras ir Kristina bei 
kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, birželio 22 d., nuo 3 iki 9 
vai. vak. Butkaus koplyčioje. 1446 S. 50th Avenue, Cicero, 
UI. 

laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 23 d. Iš koplyčios 
bus atlydėta į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 930 
vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, sūnus, mar t i ir vaikaičiai . 
Laidotuvių direkt. Sally Butkus. Tel. 652-1003. 

A.tA. 
VLADĖ ATKOČAITIENĖ 

(BERENYTE) 

Gyveno Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1886 m. birželio 16 d.. 2:30 vai. p.p. 
Oimė Lietuvoje, Telšiuose. Amerikoje išgyveno 'M m 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus kun. Vietor Atkočai-

tis. O.S.B. ('am., ir motina Kufremija Mockienė. 
Velionė buvo žmona a.a. Viktoro Atkocaičio. 
Priklauso Katalikių moterų sąjungai — 20 tai kuopai. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį nuo 2 iki \) v.v. Gaidas 

ir Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuves įvyks penktadienį. Iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. įvyks jjedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į .Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuošird/; ii kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvaiti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs Sūnus. 
Laidotuvių direkt. Gaidas ir Haimid Tel. 523-0440. 

L 

A.tA. 
Dr. ANTANUI SNIEŠKAI 

mirus, jo žmonai dr. JANINAI ir sūnums su Šeimo
mis re iškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Valentina ir Pranas Mažeikai 
Janina ir Rimas Vienužiai 

A.tA. 
Gen. VLADUI MIEŽELIUI 

mirus, jo žmoną ONLTTĘ. mūsų dr; 
dies užjaučiame ir kartu liūdime. 

Lietuvos 

• -

mgijos narę, iš šir-

Dukterų draugija 
Phoenixo skyrius 

MIEI 

mirus 
GUI, 
tiems 

A M DRAUGUI 

A.tA. 
MEČIUI ŠIMKUI 

, jo žmonai VALERIJAI, sūnums 
ALGIUI ir dukteriai KASAI su šein 
ar t imiesiems gilią užuojautą reiškiu 

Henrikas 

MDDN 
lomis 

)AU 
ir ki-

Kačinskas 

A.tA. 
ALEKSANDRAI BALSIENEI 

mirus, dukrai VIDAI, žentui dr. REMIGIJUI ir anū
kams INDREI, GINTAUTUI ir GILIUI GAŠKAMS 
reiškiam užuojautą ir kar tu liūdime. 

Liucija, Sergijus ir Irena 
Paulavičiui 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St. , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 5 0 t h A v . , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 Wes t 6 9 t h S t r e e t — Tel . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . . P a l o s Hi l l s , I l l inois 

Te l . — 9 7 4 - 4 4 1 0 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
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x . .Draugo" g e g u ž i n ė j e 
bus laimėjimai da ik ta is pačios 
gegužinės metu. Kas turėtų 
fantų, ypač namų apyvokos 
daiktų ir meno dalykų. Rengi-
n i ų k o m i t e t a s p r a š o 
padovanot i l a i m ė j i m a m s . 
Daiktus p r a š o m a a tne š t i 
..Draugo" administracijai. 

x Ate i t in inkų n e p a p r a s 
tos ios k o n f e r e n c i j o s komi
tetą Toronte sudaro ses. M. 
Bareikaitė. R. Girdauskaitė, Z. 
Prakapaitė, O. Jurėnai tė , J. 
Andrulis, A. Rašymas ir dr. O. 
Gustainienė. Konferencija bus 
Toronte rugpjūčio 15-17 dieno
mis. 

x I n s t i t u t o m e r g i n o s 
n u p y n ė va in iką ir apvai
nikavo dr. Joną Račkauską. 
Sakė, kad tai yra vainikas 
ateinančių Joninių proga. 
Besivaišinant ir bešnekučiuo
jant diena greitai prabėgo, ir 
susirinkusieji pradėjo skirs
tytis. Prabėgo sekmadienis, 
prabėgo ir mokslo metai. 
Kitais metais gal ir vėl 
s u s i r i n k s i m e g r a ž i o j e 
Račkauskų sodyboje, apsup
toje ąžuolų ir paukščių čiul
bėjimo. 

x Andr ius Mackev ič iu s , 
Euclid. Ohio, (64 Kast 226th 
St..) yra naujai paskirtas 
Dievo Motinos parapijos kny
gyno vedėju. Jis gegužės 18 d. 
Šias pareigas perėmė iš Juozo 
Žilionio. „Draugo" adminis
tracija naują vedėją sveikina, 
iinki daug sėkmės ir ištvermės 
šiame reikšmingame lietu
viškos knygos p l a t i n i m o 
darbe. 

x Kazys K a r u ž a iš Los 
Angeles. Cal.. lietuviškų orga
nizacijų darbuotojas, atos
togas leidžia Brazilijoje. P.A. 
Iš ten rašo. kad Brazilija yra 
didelis ir gražus kraš tas . Tekę 
jam keliauti Amazonės upe, 
apie kurią svajojo dar būda
mas jaunuoliu, aplankė daug 
žymių vietovių, o kai grįš į 
namus, rašys savo patirtus 
įvairius įspūdžius ir nuoty
kius. Ta proga siunčia svei
kinimą" visam ,.Draugo" 
štabui. 

x Cicero a t e i t i n i n k a i ren
gia viščiuko ir kugelio pietus 
sekmadienį, birželio 22 d., Šv. 
Antano parapijos salėje po 
10:30 vai. lietuviškų Mišių. 
Bes iva iš inan t bus g a l i m a 
išbandyti savo laimę laimė
jimuose, kuriuos organizuoja 
Eleonora Radvilienė. Visi 
kviečiami atvykti, pasisotinti 
ir pabendrauti. 

x VV'EAVV rad i jo s to t i s , 
banga 1330 AM, savait
galiais turi laisvo laiko trans
liavimui įvairiomis kalbomis. 
Kviečia lietuvius pasinaudoti 
minimu laiku. Teirautis: Radio 
Station VVEAVV. 4320 Dundee 
Rd.. Northbrook. IL 60062. 
Tel. 498-3350. 

(sk.) 

x Ieškau m o t e r s pr iž iū
rė t i senesnio amžiaus moterį, 
gyvenant jos name. Skambin
kite 86-3-3879. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuoš imčia i s . 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7 -7747 . (sk.) 

A R A S 
'lenKiamf ir tJisomc \IVII ru<-iu 

STCK.LS 
Su aukštu patyrimu osarnr 

apdrausti Pat-- prižiūriu darKi 
ARVYDAS K I U A 

TV- I 7 1 -

arba tarp 10 v r ir S s \ 
tel 4 U O r " 

x Inž. Romas A. Šatas, gy
venąs nuolat Huntsville, 
Alabamoje, buvo su žmona 
atvykęs į „Viliaus Telio" 
operą, kuria buvo paten
kintas, nes lietuviškų operų ir 
net lietuviškų dainų retai 
tegali girdėti. Jis antradienį, 
birželio 17 d., atvyko į „Drau
gą", įsigijo retesnių lietuviškų 
leidinių, kad turėtų ištisus 
metus ką skaityti. Inž. D. 
Šatas yra mokslinis patarėjas 
tyrimo įstaigoje. 

x Už 1941 m. tautos suki 
lime žuvusius šv. Mišias 
laikys ir pritaikytą pamokslą 
pasakys kun. J. Vaišnys 
Jėzuitų koplyčioje, sekma
dienį, birželio 22 d. 10:15 v. r. 

x Dr. Petras Kisielius, 
„Vaidilutės" teatro pirminin
kas ir globėjas- sukvietė ko
medijos „Uošvė į namus — 
tūlos nebus" aktorius ir spau
dos atstovus į Kaz restoraną 
(1154 S. Michigan) ir pavaišino. 
Ta proga pasveikino gimimo 
dienoj Aušrą Jasaitytę ir An
taną Kivėną, kuriems buvo 
sugiedota „Ilgiausių metų". 
Visi buvo paskatinti neapleis
ti vaidybos ir dalyvauti teatro 
festivalyje. 

x Moksleiviai a t e i t i -
tininkai, kurie yra užsi
registravę autobusu važiuoti iš 
Chicagos į Moksleivių stovyk
lą Dainavoj renkasi prie Jau
nimo centro 8:30 vai. r. Au
tobusas išvažiuos prieš 9 v.r. 
Kelionė į abi puses kainuos 40 
dol.; į vieną pusę 25 dol. Už 
kelionę reikia sumokėti prie 
autobuso. Su klausimais kreip
tis į Dalią Polikaitytę 434-5719 
arba Vidą Kuprytę 863-09.35. 

x Elenos Bradūnaitės-
Aglinskienės laišką išspaus
dino „Star" laikraštis Hava
juose. Laiške ji primena, kad 
reikėtų tiksliau žemėlapiais 
nurodyti atominių kritulių 
paliestas tokias vietas, kaip 
Ukraina, Lietuva, ir pain
formuoti apie politinius ir 
kultūrinius tų kraštų skir
tumus. 

x A.a. Aldona Ingau-
nienė, anksčiau gyvenusi 
Cicero, 111., o dabar jau kuris 
laikas Hot Springs, Ark., po 
sunkios ir ilgos ligos mirė bir
želio 18 d. ryte. Bus pašarvota 
Hot Springs, o sekmadienį 
koplyčioje Cicero. Ateinantį 
pirmadienį po pamaldų Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

x Stasys Razgaitis iš 
Bridgeporto yra sunkiai susir
gęs ir paguldytas Central 
Community ligoninės ypatin
gos priežiūros skyriuje. 

x Audrė Kižytė pradėjo 
dirbti savaitraščio „Chicago 
Catholic" garsinimų skyriuje. 
Šis laikraštis jos rūpesčiu 
įdėjo žinią apie Lietuvių 
operos statomą „Vilių Telj". 

x Vida Kuprytė, Chicagos 
studentų ateitininkų pirminin
kė, praves Audros Kubiliūtės 
knygos „Nepaprasti įvykiai 
aštuonioliktoj gatvėj" sutik
tuves birželio 27 d. penk
tadienį, 7:30 vai. vak. Jauni
mo centro kavinėje. Visi 
laukiami. 

x Amerikos Lie tuvių 
Montessori d-jos naujai 
išrinktos direktorės pasiskirs
tė pareigomis tai p: Marytė Utz 
— pirmininkė, Stasė Vaiš
vilienė — sekretorė, Nijolė 
Čepėnienė — iždininkė. Ilga 
metei d-jos pirmininkei N. 
Mackevičienei ir iždininkei K. 
Kineinienei buvo įteiktos 
simbolinės dovanėlės. 

x Dr. J . Valaitis ir prof. 
K. Balkus iš Tallahassee, 
Fla., birželio 18 d. išskrido į 
Limą Peru valstybėje. Pietų 
Amerikoje ir ten dalyvaus 
t a r p t a u t i n i a m e s o c i a l 
demokratų suvažiavime. 

IŠARTI IR TOLI 

Kr. Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokvklos mokytojai 1985-1986 mokslo metais. Pir
moje eilėje iš kairės sėdi: Eglė Novak — spec. klasė, Alicija Brazaitienė. Regina Kučienė — 
inspektorė, Julius Širka — direktorius, Danutė Bindokienė — vicedirektorė. Gražina Stur<>-
nienė, Irena Polikaitienė — pav. mokytoja; stovi: Juozas Polikaitis — renginių vadovas. Dalia 
Polikaitytė, Irena Krapauskienė — pav. mokyt., Darius Polikaitis. Lakštuonė Vežienė — pav. 
mokyt., Arūnas Polikaitis — akord. Nuotr. J o n o Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KR. DONELAIČIO 

MOKYKLŲ MOKSLO 
METŲ UŽBAIGIMAS 

Mokyklos McKay patalpose 
birželio 7 d. kaip ir kiekvieną 
mokslo metų šeštadienį klasė
se susirinko pradžios ir aukš
tesniosios mokyklų mokiniai 
su jų mokytojais, auklėtojais. 
Tik ši diena mokykloje jau 
paskutinė prieš vasaros 
atostogas. Koridoriuje ir salė
je prieš 10:30 vai. ryto būriuo
jasi mokinių tėvai, seneliai... 
Ant vieno stalo koridoriuje 
i šdė s ty t i a u k š t e s n i o s i o s 
mokyklos mokinių istorijos 
darbai ir penktos klasės moki
nių paruošti Lietuvos vaizdų 
albumai, tarsi papuošalas šios 
dienos Šventei. Tuos, kurie 
rinko, karpė, dėstė, lipino 
Lietuvos vaizdus, turbūt turė
jo paliesti šiltas jausmas: 
„kokia graži šalis ta, Lietu
va". Tai tik viena iš daugybės 
mokytojų pastangų įdiegti jau
nimui meilę tėvynei Lietuvai. 

Skambutis. Iškilmėms vado
vauja mokyt. Svajonė Kerely-
tė. Mokytojai veda savo klasių 
mokinius į salę atsisveikinti 
su baigusiais pradžios ir aukš
tesniąją mokyklas. Iškil
mingai maršo garsams aidint, 
įeina baigusieji pradžios 
mokyklą ir abiturientai, pasi
puošę taut in ia is rūbais. 
Nuskambėjus Amerikos ir 
Lietuvos himnams pristatomi 
garbės svečiai. 

Išskirtinai paminėti pra
džios mokyklos pirmaujan
tieji mokiniai. Klasių moky
tojai iškviečia juos į sceną ir 

x Meras Harold Washing-
ton paskyrė Danguolę Valen-
tinaitę pilna nare į miesto 
Bendruomenių vystymo pata
riamąjį komitetą (Community 
Deve lopment Adv i so ry 
Committee). Šis komitetas turi 
patariamąjį balsą, skirstant 
lėšas per vadinamąją Com
munity Development Rlock 
Grant programą. D. Valen-
tinaitės kadencija šioje tarny
boje prasideda liepos 1 d., o 
baigiasi 1987 m. gruodžio 31 d. 
JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkės pasky
rimas šioms garbės parei
goms rodo. kad pati taryba iš 
minėtos programos negaus 
pinigų, o tik dalyvaus svars 
tant jų paskirstymą kitiems. 

x Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimo ir šimtmečio 
minėjimo banketas įvyks lie
pos 2 d. (trečiadienį) 6:30 vai. 
vak. Martiniąue Grand Ball-
room patalpose. 2500 W. 94th 
St. Bus įdomi programa, vaka
rienė ir šokiai. Kaina 20 dol. 
Vietas rezervuoti kaip galint 
greičiau pas šias rengimo 
komiteto nares: Kristiną Aus-
tin 421-6100 arba Teodorą 
Kuzienę 925-8744. 

(pr.) 

įteikia pagyrimo lapus. Jų 
daug. 

Šešto skyriaus ir mokyklą 
baigusiųjų mokytoja Ona 
Jagėlienė, mokyklų direk
torius Julius Širka, inspektorė 
Regina Kučienė įteikia jiems 
mokyklos baigimo pažymėji
mus, o Vakarų apygardos LB 
pirmininkė Birutė Vindašienė 
— Danutės Bindokienės 
k n y g ą , , P a r k a s a n a p u s 
gatvės". Mokyt. O. Jagėlienė, 
atsisveikindama savo moki
nius, pasidžiaugia šiomis 
gražiomis pabaigtuvėmis , 
ragina mokinius atsiminti 
gražiąsias ir gerąsias dienas, 
p r i m i r š t i n e m a l o n u m u s . 
Geriausiais pažymiais mokyk
lą baigė Aušrinė Bagdonaitė, 
Dana Butts. Algirdas Tamu-
laitis, Elena Tijūnėlytė ir 
Tomas Vasiliauskas. Atsisvei
kinimo žodį taria Dana Butts. 
Jame atsispindi mokytojų 
pastangų įvertinimas ir padė
ka už padovanotą lietuvių kal
bos ir Lietuvos meilės turtą. 
Reikia stebėtis Danos pasiry
žimu. — ji kalbėjo be jokio 
svetimo akcento, o atėjo į 
mokyklą nemokėdama lietu
vių kalbos. 

Kiekvieneriais metais Kr. 
Donelaičio mokyklos išleidžia 
keturis kartus per metus 
mokyklos laikraštėlį „Pirmuo
sius žingsnius", kurį spau
dai paruošia mokyt. Danutė 
Bindokienė. Mokslo metų 
pabaigoje visada išleidžiamas 
Donelaičio aukštesniosios 
l i t u a n i s t i n ė s m o k y k l o s 
metraštis skirtingu pava
dinimu. Šių metų leidinys — 
..Gaivi versmė". Su juo 
supažindina redaktorė mokyt. 
Regina Kučienė, pavadinda
ma jį mokyklos veidrodžiu. 
Metraštyje versmės prasmę 
išreiškia abiturientai kiek
vienas individualiai savo raši
niais. Rašinius iš metraščio 
skaito Dalia Marchertaitė, 
Jolanta Salytė ir Asta Tijūnė
lytė. Joms lietuviškoji versmė 
atneša lietuvišką kultūrą, 
papročius, tradicijas, istoriją, 
geografiją, p ra tur t ina jų 
gyvenimą. Jos tiki, kad ta 
versmė tekėti nenustos. 

Pagerbiami ab i tur ien ta i 
rašę lietuviškoje spaudoje. 
Adomas Didžbalis, Bronius 
Fabijonas. Asta Tijūnėlytė. 
Edvyna Valkiūnaitė ir Vaiva 
Vėžytė. Lietuvių Žurnalistų 
sąjungos vardu juos sveikina 
Bronius Juodelis ir įteikia žur
nalistikos vadovėlį. Lietuvių 
fondo vardu sveikina Anta
nas Juodvalkis. įteikia jiems 
knygą apie Lietuvių fondą. 

Klasių auklėtojos įteikia 
savo geriausiems mokiniams 
pagyrimo lapus. Nemokan
čiųjų lietuvių kalbos klasės 
studentai su savo mokytoja 
Rūta Novak ypač sutinkami 
gausiais plojimais. 

Abiturientams atestatus įtei
kia gen. konsulas Vaclovas 
Kleiza, mokyklų direktorius 

Julius Širka, vicedirektorė 
Danutė Bindokienė ir auklė
toja Regina Kučienė. o Algi
manto Mackaus knygų lei
dimo fondo knygą, gautą per 
Gintautą ir Lakštuonę Vėžius, 
visiems įteikia L. Vęžienė. 8-tą 
klasę labai gerais pažymiais 
baigė Adomas Didžbalis, Bro
nius Fabijonas, Jūratė Jan
kauskaitė, Jolanta Salytė, 
Vytautas Tamulaitis, Asta 
Tijūnėlytė, Edvyna Valkiū
naitė, Vaiva Vėžytė. Dalia 
Marchertaitė ir Jolanta Saly
tė nepraleido nė vienos pamo
kos per šiuos mokslo metus. 
Asta Tijūnėlytė, Vaiva Vėžytė 
ir Petras Vodopalas tęs litu
anistikos mokslus Vasario 16 
gimnazijoje Vak. Vokietijoje. 
Kiti puikūs abiturientai yra 
Jonas Adickas, Sigitas Ance-
vičius. Audra Bankutė, Linas 
Bendoraitis, Darius Buntinas, 
Gražina Daunora vi čiūtė, Rūta 
Lesniauskaitė, Jonas Rimkū-
nas. 

20-tosios laidos abiturientų 
vardu atsisveikina Edvyna 
Valkiūnaitė. Žada siekti aukš
tesnio lituanistinio išsilavi
nimo. Dėkodama direktoriui, 
mokytojams, tėvų komitetui, 
pakviečia juos į sceną ir abitu
rientai papuošia juos gėlėmis. 

Pasve ik in t i abi tur ientus * 
kviečiami garbės svečiai: 
vysk. V. Brizgys, vysk. Ansas 
Trakis, Liet. gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza, Pedagoginio 
lit. instituto atstovė Stasė 
Petersonienė, Liet. evangelikų 
Tėviškės parapijos pirminin
kas K. Vaišvila, LB Vakarų 
apygardos pirmininkė Birutė 
Vindašienė. Visi išreiškia 
didelį džiaugsmą Donelaičio 
mokyklomis, puikiais auklė
tojais ir auklėtiniais. Linki 
a b i t u r i e n t a m s būti tautos 
pažiba, išlaikyti Lietuvą gyvą, 
būti tautos ambasadoriais, 
nesustoti mokytis, neužmiršti 
maldos... 

Klasės auklėtoja Regina 
Kučienė ragina ir toliau sem
tis žinių iš lietuviškų versmių. 
Rimas Dumbrys, tėvų komi
teto p i rmin inkas , rag ina 
nepamiršti ką išmoko. Dėko
damas mokytojams apdo
vanoja juos gėlių puokštėmis. 
Dėkoja Jonui Maleiškai už 
metraščio viršelio iliustravi
mą. Dir. Julius Širka šiltu, 
jautriu žodžiu sveikina baigu
sius mokyklas. Pastebi, kad 

— Baltimorėje, leidžiamas 
dienraštis „The Sun" beveik 
visą puslapį paskyrė aprašy
mui, kaip artimesnių apy
linkių lietuviai suvežą savo 
vaikus į vieną ar kitą šeimą ir 
ugdo juos lietuviškoje dvasio
je. Laikraštis deda platų 
aprašymą, dvi spalvotas 
nuotraukas, kuriose matoma 
mamytės ir mažieji, rim
tai bedirbantys vadinamam 
„Zuikių klube". Labai šiltai 
atsiliepiama apie tokias lie
tuvių pastangas. 

— Trisdešimt trečioji 
Lietuvių d iena Los Angeles 
bus birželio 22 d., sekmadienį. 
Iškilmingose pamaldose 10:30 
vai. giedos B. Budriūno vado
vaujamas choras ir pamokslą 
pasakys svečias iš Phoenixo, 
Ariz., kun. Antanas Valiuška. 

tolstamą nuo Lietuvos, ragina 
būti srauniomis versmėmis, 
nemirti tautai. Neužmiršta 
padėkoti močiutėms ir tėvu
kams, kurie padeda jaunoms 
šeimoms tą versmę gaivinti. 
Dėkoja vysk. Ansui Trakiui ir 
Tėviškės parapijos tarybai už 
3000 dol. auką Donelaičio 
mokykloms. Tai dalis pali
kimo a.a. Jono Suvio lietu
vybės reikalams. 

Meninėje dalyje tautinis 
šokis Suktinis, kurį atlieka 6-
to sk. mokiniai paruošti 
Beatričės Sturonaitės. Akor
deonistas Viktoras Puodžiū
nas. Abiturientai šoka Kubilą. 
Paruošė mokyt. Dalia Poli
kaitytė, akordeonistas Arū
nas Polikaitis. Entuziastingai 
nuskamba mokyklų daina „Su 
mokslu į rytojų". J '.mystės 
idealizmo džiaugsm; spindi 
puikiai programai vadovavu
si Svajonė Kerelytė. Rytojaus 
dieną abiturientai, mokytojai, 
būsimieji aštuntokai, kitų 
klasių atstovai, autobusu 
važiuoja į tradicines abitu
rientų išleistuves. Juos pakvie
tė Irena Karpauskienė ir Rita 
ir Jonas Valkiūnai į savo 
namus, Crystal I>ake. IL, kur 
dar kartą visi viename būry 
džiaugiasi lietuviškos srovės 
gaivumu. 

Agnė Kižienė 

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS 

Albertas J o n a s Kerelis 
laimėjo pirmą premiją ir 100 
dol. Mamouth kolegijoje Ber-
nice L Fox Classics Essay 
Contest skelbtame konkurse. 
Konkurse dalyvavo gimna
zijos mokiniai iš Illinois, In
dianos, Iowos ir Missouri 
valstybių. Rašinio tema buvo 
,,Where Have the God s 
Gone?" Tema lietė klasikinę 
mitologiją šių dienų bend
ruomenėje. 

Albertas J. Kerelis šiais 
metais baigė Maristų aukštes
niąją mokyklą, buvo garbės 
sąraše, priklausė prancūzų 
kalbos ir dramos klubams, 
dalyvavo keliuose mokyklos 
pastatymuose, yra Illinois 
State stipendininkas JAV 
Achievement Academy. laimė
jo JAV National Leadership 
Merit Award ir yra pažy
mėtas Who's Who knygoje. 

Jis taip pat yra baigęs 
Kristijono Donelaičio lituanis
tinę mokyklą, lanko Lituanis
tikos institutą ir priklauso 
Skautų vyčių kandidatų 
būreliui. 

Yra priimtas į Illinois uni
versitetą studijuoti architek
tūros fakultete. — M. 

Po pamaldų bus pietūs. Nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vak. bus 
meninė paroda, kurioje daly
vaus J. Andrašūnas, O. Paške-
vičienė, J. Laurinaitienė, K. 
Mikėnas, A. Banionis, J. 
Šlape lyte ir G. Gustaitė. Po 
pietų Montrealio mergaičių 
choras „Pavasaris" atliks 
dainų programą. Bus taip pat 
daug įvairumų, kurių būna 
kitose Lietuvių dienose. 

— Atei t ininkų mokslei 
vių stovykla bus rugpjūčio 23 
d., šeštadienį, uždaroma rug
pjūčio 28 d., ketvirtadienį. 
Stovykla rūp inas i Jul ius 
Raulinaitis. 

— L i e t u v o s d u k t e r y s 
birželio 29 d., sekmadienį, tuoj 
po lietuviškų Mišių Šv. Kazi
miero parapijos patalpose 
turės susirinkimą, kuriame 
bus pasitarimai dėl tolimes
nės veiklos Los Angeles ir 
apylinkėse. 

Albertas Jonas Kerelis po konkurso laimėiimo su savo mokytoja. 

— Kr is t ina Val icent i , 
Aldonos Balytės ir dr. Jono 
Valicenčiu duktė, gyv. Dow-
ners Grove, 111., anksčiau lan
kiusi 6 metus Lemonto litu
a n i s t i n ę m o k y k l ą , š.m. 
gegužės 25 d baigė Benet 
(Benediktinų) akademiją, 111. 
su garbės pažymiais. Ji per 
visus 4 metus buvo mokyklos 
garbės sąrašuose su „A" vi
durkio pažymiu. J i mokėsi 
visų pagr. dalykų ir per pasta
ruosius 2 metus ėmė.pažan
gesnius (advanced) matema
tikos ir literatūros kursus. 
Trejus metus priklausė vaidy
bos grupei, g a u d a m a 5 
žymenis ir 1986 m. akademija 
ją pažymėjo, kaip geriausią 
vaidybos režisierę. Buvo narė 
Avion grupės ir nuo 1980 
iki 1986 m. priklausė Hinsdale 
(111. v.) Jaunimo orkestrui, kur 
mokėsi muzikos ir grojo smui
ku koncertuose. Per visus 4 
metus akademijoje ji mokėsi 
vokiečių kalbos ir su mokykla 
2 sav. lankė Airiją ir Angliją 
(Londoną). Priklausė Valsty
binei garbės dr-jai (National 
Honor Society), paminėta 
gimnazijų Who's Who aprašy
muose ir gavo „Illinois State 
Scholar Award". Padavus 
prašymus ji buvo priimta į 
šiuos universitetus: Purdue, 
Ind , Iowa valst., Iowa, Illi
nois valst., IIL, Marquette 
katalikų iš anksto pasiūlė ir 
stipendiją. Iš Benet a k Šiemet 
baigusių 297 abiturientų 35 
padavė prašymus įstojimui j 
Notre Dame u-tą, I n d , bet 
buvo priimti tik 6 prašytojai, 
tarp kurių buvo ir Kristina. Ji 
įsirašė į Notre Dame ir studi
juos elektrikos inžineriją 
šiame katalikų universitete. Į 
jos mokslo užbaigtuves atvy
ko abu seneliai (mamytės 
pusės) iš Grand Rapids, Mich., 
ir abu seneliai (tėvelio pusės) 
iš Chattanooga, Tenn., ir kiti 
tėvų draugai. Visi palinkėjo 
jai sėkmės to l imesniame 
moksle. 
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