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Socialdemokratų
suvažiavimas

Padėka šv. Tėvui

v •

padrąsinančius žodžius šv.
Kazimiero šventėje, už šventi
nius
sveikinimus
lietuvių
kalba ir rūpestį visais mūsų
Katalikiškoji Lietuva nuo Bažnyčios reikalais.
širdžiai dėkoja Jūsų švente
Kartu reiškiame gilią pagar
nybei už rodomą dėmesį mūsų bą ir nuoširdų atsidavimą bei
krašto Bažnyčiai, už šiltus ir ištikimybę Šventajam Sostui!
JO ŠVENTENYBEI
POPIEŽIUI
JONUI-PAULIUI II

Lietuvos Bažnyčia
neteko dar vieno
uolaus kunigo
1986 m. vasario 5 d. auto
avarijoje
žuvo Rudaminos
parapijos klebonas, vienas iš
TTGKK steigėjų, kun. Juozas
Zdebskis.
Vasario 10 d. Lietuvos
Valstybine
Autoinspekcija
televizijos
laidoje
„Keliai,
Mašinos, Žmonės" prenešė,
kad kelyje Varėna-Eisiškės,
ties Valkininkų sankryža J .
Zdebskiui
priklausantys
„Žiguliai",
vairuojami A.
Sabaliausko, išvažiavo į kairę
kelio pusę ir susidūrė su pienovežiu. Avarijos metu žuvo trys
„Žigulių" keleiviai, ketvirtas
— R. Žemaitis — sužeistas.
Avarijos priežastys tiriamos.
TASS-as,
informuodamas
užsienį, pateikė naują avari
jos versiją: J. Zdebskio „Žigu
liai", vairuojami A. Saba
liausko, lenkė automobilį ir,
įvažiavę į kairę kelio pusę,
susidūrė su pienovežiu. Avari
jos metu buvo mirtinai sužalo
tas J. Zdebskis, vairuotojas
Algis Sabaliauskas ir keleivė,
kurios pavardė negarsinama.
R. Žemaitis nuvežtas į ligo
ninę. Pienovežio vairuotojas
nesunkiai sužeistas, nugaben
tas į ligoninę.
Nei vienu atveju nebuvo
paminėta pienovežio vairuo
tojo pavardė. ATSS-as nedavė
jokios informacijos
apie
automobilio, kurį lenkė J .
Zdebskio „Žiguliai", vairuo
toją,
galimus
keleivius.
Nenurodė automobilio valsty

binių numerių, kai tuo tarpu
šis automobilis galėjo būti
avarijos priežastimi, o vai
ruotojas — įvykio liudininku.
Kun.
B. Laurinavičiaus
pastūmimas po sunkvežimio
ratais, sadistiški L. Šapokos ir
Mažeikos nužudymai, Lietu
vos Helsinkio grupės likvida
vimas, pastangos bet kokia
kaina
sunaikinti TTGKK,
nuolatiniai saugumo išpuoliai
prieš kun. J. Zdebskį leidžia
daryti prielaidą, kad ši ava
rija nebuvo atsitiktinė, bet
rūpestingai suplanuotas ir
įvykdytas smurtas, juo labiau,
kad buvo įvairiai trukdoma
atsiimant kun. J. Zdebskio
lavoną bei asmeninius jo
daiktus. Po avarijos J. Zdebs
kio „Žiguliai" buvo nugabenti
į Šalčininkų autoinspekciją ir
iškrėsti.
Žuvimo dieną buvo išjung
tas Rudaminos klebonijos tele
fonas, ir apie avariją artimieji
sužinojo tik po paros laiko.
Saugumiečiai ypatingai sekė
visą laidotuvių laiką. Jaunuo
lius, besirūpinančius laidotu
vėmis, akiplėšiškai
sekė
saugumo mašinos. Nepaleido
jų ir grįžus namo po laidotu
vių: ilgą laiką, kur jie beeitų —
nuo ryto iki vakaro sekė
saugumo agentai.
Valdžia norėjo uždrausti
velionį laidoti bažnyčios
šventoriuje, bet duobė jau
buvo iškasta, ir nebuvo ką
bedaryti.
( g ^ daugiau)

KATALIKAI PASAULYJE
Popiežiaus planai

•

Casaroli vizitas

Ateinančiais metais, gegu
Vatikano valstybės sekreto
žės mėnesio pradžioje, popie rius kardinolas Casaroli buvo
žius Jonas Paulius II su išvykęs šešių dienų vizitui į
apaštaliniu vizitu lankysis Graikiją. Kardinolas Casaroli
Vakarų Vokietijoje. Apie šią susitiko su graikų katalikų
popiežiaus kelionę Romoje bendruomenės atstovais, taip
kalbėjo
V a k . Vokietijos pat pasimatė su vietos stačia
kancleris Kohl. J i s gegužės 24 tikių Bažnyčios vadovais ir
d. Vatikane aplankė Joną Graikijos vyriausybės nariais.
Paulių II. Popiežius apaštali S e k m a d i e n į ,
kardinolas
nio vizito metu paskelbs du Casaroli aukojo iškilmingas
vokiečius Bažnyčios palaimin M i š i a s A t ė n ų
katalikų
taisiais — žydų kilmės Edith katedroje.
Stein, kuri priėmė katalikybę,
tapo karmelite vienuole ir
vėliau mirė Auschwitzo nacių
Sekretoriai Maltoje
koncentracijos stovykloje, ir
Gegužės 22-25 dienomis Mal
jėzuitą kunigą Rubert Mayer,
pasižymėjusį savo kova prieš tos salėje įvyko Europos
vyskupų konferencijų sekreto
nacizmą.
suvažiavimas.
Visose Čilės katalikų bažny rių metinis
čiose buvo perskaitytas kraš Suvažiavime dalyvavo 19-kos
to vyskupų bendras ganytoji- įvairių kraštų atstovai. Jų
nis laiškas, kviečiantis krašto tarpe pirmą kartą dalyvavo
tikinčiuosius
t i n k a m a i Lietuvos vyskupų konferen
pasiruošti popiežiaus Jono cijos sekretorius Vilniaus arki
Pauliaus II vizitui Čilėje vyskupijos valdytojas, Šv.
ateinančių metų kovo mėnesį. Teresės parapijos klebonas.
Vyskupai pažymi, kad vizitas Aušros Vartų koplyčios rekto
bus grynai sielovadinio pobū rius prelatas Algirdas Gutaus
vyskupų
džio, kad jis suteiks popiežiui k a s . L i e t u v o s
konferencijos
sekretorių
lydė
proga betarpiškai susipažinti
su krašto sudėtingomis vidaus jo Šv. Teresės parapijos vika
problemomis, su sunkumais ir ras, neseniai paskirtas tarpkonfliktais.
nesėkmėmis, diecezinės K a u n o Kunigų
atsiektais laimėjimais ir vilti seminarijos dėstytoju, kun.
Tadas Kondrusevičius.
mis ateičiai.

N r . 130

Popiežius Jonas Paulius II po Šv. Mišių didžiuliame Kolumbijos parke, prie sostinės Bogotos
nužygiavo j milžinišką minią susitikti su tikinčiaisiais, tuo sukeldamas didelį rūpestį ir neri
mą savo sargybiniams. Kolumbijos teroristai pažadėjo nutraukti savo puldinėjimus, kol
svečias bus Kolumbijoje.

Latviai paminėjo
krikščionybės sukaktį
Roma. — Latviai krikščio
n y s — katalikai i r liuteronai
Romoje plačiu mastu paminė
jo
krikščionybės
pradžios
Latvijoje 800 metų jubiliejų.
Pagrindinės minėjimo iškil
mės įvyko Vatikane ketvir
tadienį — birželio 26 dieną —
dalyvaujant popiežiui Jonui
Pauliui
I I . Ketvirtadienio
vidudienį Šv. Tėvas, Clementina salėje, Vatikane, priėmė
latvių atstovus, iš viso Vaka
rų pasaulio šia proga susirin
kusius Romoje. Audiencijoje
dalyvavo apie trys šimtai lat
vių iš Jungtinių Amerikos
Valstybių, Kanados, Vakarų
Vokietijos, Autralijos, Švedi
jos ir kitų kraštų. Daugumas
maldininkų liuteronai. Tuoj po
audiencijos
įvyko
bendros
ekumeninės pamaldos, kuriom
vadovavo popiežius ir latvių
liuteronų arkivyskupas Arnols Lusis, gyvenąs Toronte
Kanadoje. Į šias jubiliejines
iškilmes i š Latvijos negalėjo
a t v y k t i n e i katalikų, n e i
liuteronų delegacijos.
Birželio 26 d. vakare Šv. Pet
ro bazilikoje a n t vadinamo
Konfesijos altoriaus, po kuriuo
yra saugojamas apaštalo šv.
Petro k a p a s , popiežius J o n a s
Paulius II aukojo iškilmingas
šv. Mišias, koncelebracijoje
dalyvaujant Europos vyskupų
konferencijų atstovam. Lietu
viam šioje koncelebracijoje
atstovavo
lietuvių
išeivių
vyskupas Paulius Baltakis,
atvykęs į Romą.
Penktadienį Domus Mariae
rūmų didžiojoje salėje įvyko
dvi paskaitos apie krikščio
nybės pradžią Latvijoje. J a s
skaitė latvių liuteronų arki
vyskupas Arnols Lusis ir lat-

V e n g r i ų vienuolija
Vengrijos primas kardino
las I-ekai krašto vyskupų
konferencijos plenarinėje sesi
joje pranešė, k a d vienuolių
k o n g r e g a c i j a Romoje y r a
patvirtinusi naujos vengrių
seserų
vienuolijos
statutą.
Naujai
Vengrijoje
įsteigta
seserų
vienuolija
vadinsis
„Marijos, Vengrijos globėjos"
vardu. J o s tikslas bus rūpin
tis socialinės
pagalbos
reikalingais žmonėmis.

Popiežius ragina
atsisakyti ginklo
Bogota. — Popiežius Jonas
Paulius II trečiadienį pasakė
septynias kalbas, vieną —
jaunimui. Kalbėjo Kolumbijos
vyskupų
konferencijos
nariams. Pagrindinėje kalbo
je, kurios klausėsi apie milijo
nas žmonių, popiežius apeliavo
į valstybės opozicijos kairią
sias jėgas,
ragindamas
atsisakyti partizaninio karo,
atsisakyti ginklo jėgos ir tero
rizmo. Ta kova pastato kolumbietį prieš kolumbietį, vieną
jaunuolį prieš kitą jaunuolį.
Nepasiduokite vilionėms imtis
ginklo, kalbėjo popiežius, nes
už tos vilionės laukia naikini
mas ir mirtis. Nukreipkite
jaunystės energiją į teisingu
mo idealus, į pažangos sieki
mą, pasakė popiežius.
Kalbėdamas diplomatiniam
korpusui, popiežius pabrėžė,
kad taika eina kartu su teisin
gumu. Taika be teisingumo
yra tik miražas. Tikroji taika
savo šaknyse turi pagarbą
žmogui ir jo pagrindinėms
teisėms.
Vyskupams popiežius pasa
kė, jog jis pripažįsta išsivada
vimo teologijos reikalingumą
ir naudingumą, tačiau ta
teologija turi būti pagrįsta
Bažnyčios teologijos tradici
jomis.

vių katalikų kunigas, Vatika
no radijo
bendradarbis
istorikas dr. Andris Brumanis. Po paskaitų žymieji lat
vių išeivių muzikai atliko lat
vių muzikos koncertą.
Krikščionybė Latvijoj prasi
dėjo 1186 metais, prieš aštuo
nis šimtus metų. Tais metais
— kaip liudija istorijos šalti
niai — tame krašte buvo
įsteigta vyskupija ir pašven
tintas
pirmas
Livonijos
vyskupas Meinardas. Jis buvo
vokietis augustinų vienuolis
Segelberge, Holšteino krašte.
Jis 1180 metais drauge su
Liubeko pirkliais atvyko į
Dauguvos žemupį pas lybius.
Nugalėjęs įvairius pavojus ir
gavęs leidimą iš Polocko kuni
gaikščio Valdemaro, kuriam
Dauguvos krantų gyventojai
mokėjo duoklę, Meinardas ėmė
veikti kaip misininkas. 1184
metais jis Ikškilėje pastatė
lybiams pirmąją
bažnyčią.
Apie Meinardo veiklą šiek tiek
žinoma iš Livonijos Henriko
Kronikos.
Pirmą kartą įprastinį lietu
vių žiemos žygį į Livoniją
minėdamas,
kronikininkas
pažymi, jog Meinardas su Ikškilės gyventojais nuo lietuvių
turėjo slėptis miškuose...
Bremeno arkivyskupas 1186
Mitterrand aplankė
metais įšventino Meinardą
Ikškilės vyskupu. Meinardas
Laisvės statulą
iki mirties veikė Ikškilėje ir
ten buvo palaidotas. XIV N e w Yorkas. — Laisvės sta
amžiuje jo kūnas buvo perkel tulos 100 metų sukakties minė
tas Rygos katedron.
jime Amerikoje lankėsi ir
Prancūzijos
prezidentas
Mitterrand. Su juo atvyko
Streikas Čilėje
užsienio reikalų ir gynybos
ministeriai. Prancūzų amba
Santiago. — Čilėje pavyko sados atstovas pareiškė, jog
dvi dienas užsitęsęs generali šis vizitas buvo reikalingas.
nis streikas. Ners unijų vadai Amerika į šią šventę pakvietė
ragino žmones nesiimti smur vien tik Prancūzijos valstybės
to, kai kur komunistai ėmė galvą. Tik apie 1 nuoš.
statyti barikadas ir mėtyti amerikiečių, kaip parodė
akmenis į autonusus bei poli opinijos tyrimai, žino, kad
cijos jėgas. Nušauti penki Laisvės statulą
Amerikai
žmonės, jų tarpe 13 metų padovanojo Prancūzija.
mergaitė, api< 50 asmenų
Šios šventės proga preziden
suimta.
tai Reaganas ir Mitterrandas
turėjo priešpiečius,
aptarė
— Peru turistiniame trauki pasaulinę padėtį. Galimas
nyje sprogo komunistų paslėp daiktas, kad Reaganas pave
ta bomba, užmususi 7 žmones, dė svečiui nuvežti į Maskvą
vieną jų amerikietę. Sužeisti kokį pareiškimą Gorbačiovui,
28, jų tarpe septyni amerikie nes pirmadienį Mitterrandas
čiai turistai, vykę į Machu važiuoja į Maskvą trijų dienų
vizito.
Picchu griuvėsius.

vadų, kaip Izraelio premjero,
Italijos, Ispanijos, Švedijos
premjerų ir kt. Suvažiavimą
pasveikino Peru prez. Alan
Garda, jį atidarė buvęs V.
Vokietijos kancleris, vokiečių
socialdemokratų
partijos
pirmininkas Willy Brandt.
Kongrese buvo priimti trys
nauji nariai: Panamos, Turki
jos ir Bolivijos socialdemokra
tų partijos.
Socialdemokratai
egzilai:
latviai, estai, lenkai, lietuviai,
bulgarai ir kt. kongrese davavo pilnomis teisėmis,
tik neturi teisės balsuoti. Šis
suvažiavimas
pasižymėjo
labai gausiu Pietų Amerikos
valstybių dalyvavimu. Egzili
nių partijų vardu kalbėjo ir į
rezoliucijas siūlymus įvedė
lenkas T. Prokopovvicz. J i s
reikalavo, kad Sovietų Sąjun
goj ir kituose komunistų
valdomuose kraštuose būtų
išlaisvinti politiniai ir sąžinės
kaliniai, kad žmonės nebūtų
persekiojami dėl jų politinių ar
religinių
įsitikinimų, kad
p a v e r g t o m t a u t o m būtų
grąžintos suverenumo teisės.
Jis
specialiai
reikalavo
atitraukti karines ir kitas
jėgas i š Baltijos valstybių.
Atskirai buvo kalbama apie
Turkų premjeras
branduolines jėgaines ir jų
keliamą pavojų, reikalauta,
Kipro saloje
kad Tarptautinės Atominės
N i c o s i a . — Kipro saloje Energijos
agentūrai
būtų
pirmąsyk apsilankė Turkijos l e i s t a a p ž i ū r ė t i s o v i e t ų
premjeras Turgut Ozai. Šį vizi branduolines jėgaines, įskai
tą karštai pasmerkė ne tik tant Ignalinos atominę jėgai
Graikijos vyriausybė ir Kipro nę ir patikrinti jų saugumą.
salos graikai, bet ir Amerika
Darbotvarkėje
socialde
bei Sovietų Sąjunga. Graikija
mokratų
partijų
atstovai
paskelbė, kad šiuo nelegaliu
iš
viso
pasaulio
daug
kal
vizitu, kuris yra nauja turkų
bėjo
apie
žmogaus
teises,
provokacija, bandoma įtei
sinti Turkijos įsteigtą Kipro apie socialinį teisingumą, Pie
tų Afrikos rasizmą, bet kurių
saloje Š i a u r i n ė s Turkijos — kairės ar dešinės diktatūrų
respubliką. Nuo 1983 m. tos nepriimtinumą. Buvo užsimin
respublikos nepripažino jokia ta apie naująjį kolonializmą,
pasaulio valstybė, tik viena kalbama apie tarptautinių biz
Turkija.
nio bendrovių žalą, apie
Turkijos premjeras Ozai Nikaragvos teises išlaikyti
gegužės mėn. kvietė Graikijos savo vyriausybę, valstybių
premjerą irgi atvykti į Kiprą ir įsiskolinimą.
susitikti su juo „ant žaliosios
Svarbią kalbą apie Baltijos
linijos", kuri skiria salos grai valstybių teises į laisvę ir
kus ir turkus.
savarankiškumą
pasakė
Jau 22 metai, kai Jungtinės Islandijos delegatas
John
Tautos laiko Kipre 2,000 Baldvvin Hannibalsson, akty
tarptautinę kariuomenę, kuri viai kongrese pasirodė Estijos
prižiūri tos suskaldytos salos socialdemokrate Ursula Wallsieną. Kariuomenei kareivius berg.
yra d a v u s i o s :
Austrija,
Kongrese dalyvavo Europos
Australija, Britanija, Kana Bendrosios Rinkos socialistų
da, Danija, Suomija ir Švedi partijų federacija, dvi dele
ja. Tos vyriausybės birželio 11 gacijos iš Izraelio. Kongreso
įspėjo Jungtines Tautas ir kalbos buvo sakomos prancū
visus suinteresuotus, kad jos zų, anglų ar ispanų kalbomis.
gali nutraukti šią taikos Dalyvių nuomone, nežiūrint
priežiūros sargybą. „Žalioji Peru karo stovio ir įtempimų,
linija" n e tik perskyrė Kipro kongresas buvo naudingas
salą į Šiaurę ir Pietus, bet Lietuvos laisvės reikalams,
suskaldė ir Nikosijos miestą į užmegzti naudingi kontaktai,
dvi dalis.
pažintys
su valdančiais
Dabartinis J T sekretorius socialdemokratų
žmonėmis
Perez prieš dešimt metų dirbo, įvairiose vyriausybėse.
kaip J T atstovas Kipro saloje
ir gerai
pažįsta
vietines
nuotaikas. J i s yra pasiūlęs
salai t a i k o s planą, kuris
KALENDORIUS
pagrįstas dviejų Kipro autono
minių dalių federacija ir ben
Liepos 4 d.: JAV Nepriklau
dra vyriausia valdžia. Tačiau somybės šventė. Teodoras.
šio plano nenori priimti nei Elzbieta, Aldis. Danmilė.
turkai, nei graikai, istoriniai
Liepos 5 d.: Antanas Zak..
priešai.
Zoė, Vintartas, Lakštutė.
Liepos 6 d.: Romulas, Mari
— Buvęs Belgijos premjeras ja Gor., Kutrimas. Ritonė.
Paul V a n d e n
Boeynants
Liepos 7 d.: Odonas.
teismo nuteistas kalėti 3 Edilburga, Sungailis. Skinutė.
metus (bausmė suspenduota)
Liepos 8 d.: Eugenijus,
ir sumokėti 13,500 dol. baudą Priseilė. Tauragis. Danga.
už pajamų mokesčių nuslėpi
mą ir sukčiavimą. J o advo
ORAS
katai gynė jį, sakydami, kad
Saulė teka 5:20, leidžiasi
jis labai sąžiningas žmogus,
8:29.
tačiau labai prastas biznie
Saulėta, šilčiau, temperatū
rius,
naivus
finansiniuose
ra
dieną 85 1.. naktį 70 I.
reikaluose.

Lima. — Peru teisingumo
m i n i s t e r i s Luis Gonzales
Posada pirmadienį pasitraukė
iš pareigų, sakydamas, kad jis
jaučia moralinę atsakomybę
dėl saugumo
kariuomenės
elgesio trijuose Peru kalėji
muose, kur maištą sukėlusius
politinius kalinius kareiviai
puolė ir išžudė. Tos Peru
kariuomenės rūšies vadas gen.
Maximo
Andrės
Martinez
buvo atleistas iš pareigų. Apie
20 karininkų buvo suimta, tar
doma apie 80 kareivių. Kali
nių sukilimas įvyko 18-19
birželio. Sukilime žuvo 156
kaliniai.
Liepos 1 d. tuos Peru įvykius
savo pranešime palietė dr.
Jonas Valaitis, kuris neseniai
grįžo i š Peru sostinės, kur
vyko Socialistų Internaciona
lo 17-tasis kongresas. J a m e
dalyvavo ir egzilinių social
demokratų organizacijų atsto
vai. L i e t u v i a m s social
demokratams atstovavo dr.
Valaitis ir prof. Kozmą Balkus
(Balčiauskas).
Socialdemokratų
suvažia
vime dėl įvykių Peru valsty
bėje šį kartą nebuvo daug
garsių
pasaulio
socialistų

DRAUGAS, šeštadienis, 1986 m. liepos mėn. 5 d.

lusi į Kentucky, A. Kubiliūtė,
pasigęsdama
lietuviško
žodžio, pradėjo skaityti lietu
viškas knygas ir iš to susi
rūpino stoka gerų, įdomių
knygelių, skirtų mokslei
viams.

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150.

NUO ATEITIES
LEIDYKLOS STALO
Malonu leidyklai
knygą
išleisti, bet taip pat malonu,
kai knygos išleidimu džiaugia
si ir pats autorius. Apie savo
knygą „Dievas ir laisvė" savo
laiške prof. Antanas Maceina
štai kaip rašo:
Gražiai išleidote, rūpestin
gai ištaisėte rinkėjų klaidas,
malonu
knygelę
imti
į
rankas... Apie turinį tespren
džia nūn kiti.
Korektūrinių
pataisų beveik nereikalinga.
Tik vienoje vienintelėje vieto
je... klaida padaro
sakinį
nesuprantamą: p. 17, 2 eilutė
iš viršaus vietoj „būtybė" turi
būti „būtinybė", ir sakinys
turi skambėti: „ta pati būtiny
bė buvoja ir mūsų prigimty
je". Kiti mažmožiai prasmei
nekenkia.
Taigi,
tegul
skaitytojas
atkreipia dėmesį į aną „vieną
vienintelę" klaidą ir savo turi
mą kopiją atitinkamai patai
so. Pastaruoju metu kun.
Tomas Žiūraitis, O.P., šią
knygą teigiamai recenzavo
,,Tėviškės
žiburiuose"
(1986.VI.10, psl. 7).
Šiuo metu „Draugo" spaus
tuvėje jau yra renkama prof.
prel. Prano Kuraičio filoso
finių raštų rinktinė. Mūsų
apskaičiavimu, tai bus stam
bus veikalas, turįs su virš 300
psl. šią rinktinę s p a u d a i
paruošė Antanas Vaičiulaitis,
jai
Kuraičio
biografinę
apybraižą ruošia dr. Juozas
Girnius.
Labai dėkojame Juozui
Laučkai ir dr. Adolfui Darnušiui už šio veikalo prenume
ratorių organizavimą. Į jų
paraginimą jau atsiliepė 36
asmenys, kurių nevienas
pabraukė ir vieną kitą žodį:
„Siunčiu .Ateičiai' 100 dol.,
norėdamas paremti prel. P.
Kuraičio raštų rinktinės išlei
dimą. J i s buvo
mano
brangiausias profesorius" —
Kun. Kęstutis Balčys.
„Siunčiu 100 dol. savo buvu
sio prof. P. Kuraičio raštams
išleisti" — kun. J o n a s
Pakalniškis.
„Siunčiu jums nors mažą
savo priedą prie bendro
reikalo... P r a n o Kuraičio
rinktinių raštų išleidimo
finansavimo" — Kun. Alf.
Babonas.
Visiems rinktinės prenume
ratoriams tariame ačiū, ir tiki
mės, kad prie jų jungsis ir kiti.
Toliau norime — kiek vieta
leidžia — suminėti kai ku

riuos prenumeratorius. „Atei
tyje" bus suminėti ir kiti.
200 dol. — dr. Adolfas ir
Jadvyga Damušiai, Juozas ir
Izabelė Laučkai; 100 dol. —
kun. Jonas Balkūnas, kun.
Kęstutis Balčys, dr. Bronius
Kasias, kun. J o n a s Pakalniš
kis; 50 dol. — dr. Romualdas ir
Aleksandra
Zalubai,
Aleksandra Kazickienė, kun.
Antanas Grigaitis, kun. Jonas
Kučingis, kun.
Vytautas
Balčiūnas, kun. Valdemaras
Cukuras; 25 dol. — Juozas ir
Ona Žilioniai, Jurgis ir Regi
na Mikailai, Eligijus ir Vikto
rija Sužiedėliai, dr. Vytautas
Vygantas,
V.
Juodeika,
Juozas ir Ona Vitėnai. Juozas
ir Leonidą Giedraičiai, Jonas
Jokubka, Henrikas ir Salo
mėja Idzeliai, Bronius ir
Juozapina Krokiai, Cezaris ir
Stasė Surdokai, A. ir K. Juzaičiai, K. Povilaitis, Valerija ir
Jonas Žadeikiai.
„Ateities" leidyklos knygos
bus platinamos tiek Jubilie
jinėje stovykloje Dainavoje,
tiek ir Nepaprastoje konferen
cijoje, Toronte. Kanadoje. Tad
iki pasimatymo prie knygų
stalo.
„Ateities" leidyklos adre
sas: .Ateities" leidykla, 4036
W. 91st PI., Oak Lown, IL
60453.
A. Norvilas

Dr. M. G a i ž u t i e n ė s v e i k i n a įžodį d a v u s i u s D i e l i n i n k a i č i o k u o p o s
šventėje.
Nuotr. V . J u š k a i č i o

AUDROS KUBILIŪTĖS KNYGOS
SUTIKTUVĖS CHICAGOJE
Birželio 27 d. Chicagos
Jaunimo centro kavinėje susi
rinko gausus būrys žmonių į
Audros
Kubiliūtės
pirmos
išleistos knygos „Nepaprasti
įvykiai
18-toje
gatvėje"
sutiktuves. Tai detektyvinė
apysaka skirta paaugliams. Ji
buvo išleista Švietimo tary
bos, 1986 m.
Knygos pristatymą pradėjo
buvusi „Ateities" redaktorė
Stasė Petersonienė, supažin
dindama visus susirinkusius
su jaunąja autore. Audra
Kubiliūtė yra išskirtina lietu
viškos knygos autorė todėl,
kad ji yra jauna, dar neturi 30
metų, o visi gerai žinome, kad
jaunimas ir taip mažai rašo,
bet, kad knygą parašytų tai
jau negirdėtas dalykas. Šios
knygos parašymas yra tik

Po St. Peterso ienės įvado,
jaunąją autorę pasveikino dr.
J o n a s Račkauskas, LB Švieti
mo tarybos pirmininkas.
Po pristatymo
vykusioje
akademinėje dalyje rašytoja
D a n u t ė B i n d o k i e n ė , pati
parašiusi ne vieną knygą
skirtą vaikams, buvo paprašy
ta aptarti knygą D. Bindokie
nė pagyrė Kubiliūtės pasiryži
mą parašyti knygą, kuri, jos
nuomone, gerai pasisekė. Gan
detaliai paaiškino
knygos
siužetą užintriguodama visus
klausytojus. Knyga, kaip jau
minėta, detektyvinė apysaka.
Joje keli jaunuoliai, lydimi
judrios Šarūnės, atskleidžia
g a n s o f i s t i k u o t a s kelių
kriminalistų
kriminalistines
machinacijas.
Bindokienės
nuomone, bus įdomi knyga
kiekvienam
moksleiviui
skaityti (net ir neužlaužiant jų
rankų už nugarų). Pagyrusi
knygą D. Bindokienė pareiškė
ir kritiką. N e naujajai autorei,
o Švietimo tarybai, kuri, pagal
Bindoltienę,
nepakankamai
paredagavo knygą, neištaisė
teksto, neatsižvelgė į tai, kad
jei knyga bus naudojama
lituanistinėse
mokyklose,
tekstas privalo būti taisyklin
ga lietuvių kalba, be barbariz
mų.

vienas iš A. Kubiliūtės atsiekimų. St. Petersonienė išvar
dino A. Kubiliūtės laimėjimus
moksle — baigė inžinerijos ir
verslo
administracijos
mokslus ir dabar dirba didelė
je inžinerijos
bendrovėje
Kentucky
valstijoje.
Kitą
mėnesį, jei viskas vyks kaip
Po r a š y t .
Bindokienės
suplanuota, A. Kubiliūtė bus
siunčiama tarnybos reikalais į kalbos sekė eilė sveikinimų
autorei.
Sveikino
Italiją
ilgesniam
l a i k u i . jaunajai
rašyt.
Česlovas
Grincevičius,
Jaunoji autorė, taip pat, baigė
Pedagoginį
l i t u a n i s t i k o s Rašytojų draugijos vardu, ir S.
institutą ir būdama studentė Vaišvilienė — šeimos draugų
Illinojaus universitete lankė vardu.
nemažai lituanistikos kursų,
Pedagoginio
instituto
kur po prof. Marijos Stankus- studentai Paulius Bindokas ir
Saulaitės s p a r n u pradėjo Vida Brazaitytė paskaitė kelis
rimčiau domėtis lietuviška puslapius
iš
„Nepaprasti
literatūra ir rašymu. Persikė įvykiai 18-toje gatvėje", kad
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
-oH)—4:00; šeštadieniais nedir
ba.

• Redbkcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik is anks
to susitarus. Redakcija už skel
bimų turini neatsako. Skelbimų
kainos prisiunčiamos gavus prašy
mą.

vakaronės dalyvius geriau
supažindinti su knyga.
Autorė Audra
Kubiliūtė
padėkojo visiems, paaiškino
jos pasiryžimą r a š y t i ir
pasidžiaugė gražiai paruoš
tomis jos knygos sutiktu
vėmis. Visi dalyviai buvo
pavaišinti K. Kubilienės
paruoštais užkandžiais, pirko
naująją
knygą, sveikino

Baltrušaitį, Mykolaitį-Putiną.
Ketvirtajame tome būtų su
rinkti periodikoj paskleisti
dalykai, daug rankraščiuose
likusios medžiagos, kaip du
veiksmai tragedijos „Eglė,
žalčių
karalienė".
romano
fragmentai, „Mano giminės
giesmė", daugiau kaip tuzi
nas eilėraščių.
Nutarta
raštus
leisti
prenumeratos būdu. iš anksto
užsisakiusiems duodant daug
žemesnę knygos kainą. Bus
skelbiamas prenumeratų va
jus. Pirmasis tomas (apie 500
puslapių drobėje įrišta knyga)
prenumeratoriams kainuos 15
dol.
„Ateities" literatūros fon
das šią vasarą išleidžia ketu
rių naujų poetų rinkinį, o rude
nį
pasirodys
Antano
Vaičiulaičio novelių rinkinys.

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 VV. 7lst Street

'Augliai nuimami ofise)

2434 VV. 71 Street, Chicago
T e l . 434-5849 'veikia 24 vai *
Vai., pirm., antr., ketv , penkt
"••'i 12 'ki 6 v v

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRIST.AS
2709 VVest 51st Street
Tel. — 476-2400
Vai pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1antr. ir penkt 10-4; šešt. 10-2 vai.

A.a. V i t u i Maneliui e s a n t A t e i t i n i n k ų s e n d r a u g i ų pirmininkui 1H61-I**f>2 m prasidėjo
D a i n a v o j e sendraugių s t o v y k l a . Čia t u o m e t i n ė a t e i t i n i n k ų v a l d y b a Is kairės: A. Ž e m a i t i s ,
k u n . V. B a g d a n a v i f t u s , K. K l e i v a , VI. S i m a i t i s , dr. P. S t a r k i e n ė S B a i s ū n a s į r pirm d r V
Manelis.

•

DR. A. B. GLEVECKAS
SPECIALYBĖ - A K I U LIGOS
3921 VV. 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
O f i s o tel. —

582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOK ŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Nėra tokių sunkumų, dėl kurių
nenusiramintumei gerą knygą
skaitydamas.

Sendraugiams ir studijas
baigusiems studentams:
Ch. Montesąuieu
Seimai — Kambarys, visam
laikui — 40 dol., maistas
0R. ARVYDAS J. DAILIDĖ
suaugusiam, visam laikui 45
DANTY GYDYTOJAS
dol., maistas vaikui (11-14), vi
Z555 *V. Lincoln Hwy. ( H w y . 30)
O l v m p u FieMs, 111
sam laikui — 35 dol., maistas
Tel. 74«-0033
vaikui (4-10), visam laikui —
Valandos pagal susitarimą.
25 dol.
DR. RAMUME MACIEJAUSKAS
Asmeniui — Nakvynė ir
D A N T L . t , Y D> TOJ A
maistas, visam laikui — 80
9356 S. Roberts Road
dol., nakvynė ir maistas die
Hickory Hills
T e l . 598-2131
nai — 25 dol., maistas, dienai
Valando> pa>{al suMtanma
- 14 dol.
S t u d e n t a m s ir m o k s 
Dr. Romualdas Povilaitis
leiviams:
DANTŲ GYDYTOJAS
Nakvynė ir maistas, visam
Tel. 7*7-7575
5780 Archer A v e .
laikui — 50 dol., nakvynė ir
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave >
maistas, dienai — 15 dol.
Valandos pagal susitarimą
Jei iš šeimos stovyklauja
daugiau negu trys nariai, tai
DR. LINAS A. SIDRYS
ketvirtam nariui suteikiama
A K I Ų LIGOS. CHIRURGIJA
10 dol.. penktam 20 dol.
263c VV. Ttm Street
nuolaida.
Priima treciad nuo 2 iki 5 v v
Ketvirtad nuo 10 v r iki 6 vv
Registruojantis
prašom
Susitarimui skambint 43A-5566
prisiųsti bent 25% stovyklos
mokesčio.
Čekius
rašyti
DR. KENNETH J. YERKES
Lithuanian Catholic FederaD A N T Ų GYDYTOJAS
tion Ateitis, Inc. Anketą
Pensininkams nuolaida
pasiųskite Birutei Bublienei.
2436 VV Lithuanian Plaza Court
C h k a g o , Illinois 60629
5190 Ivongmeadow, BloomT e l . 925-8288
field Hills, Michigan, 48013.
Valandos pagal susitarimą
Tel. 313-646-8588

I

DR. S. LA L
434-2123
Pirm. 2-7. Antr ir
ketv ° 12. Penkt. 11-2
O f s . tel. U I 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MA2EIKA
Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
Tel. — 233-8553

JUBILIEJINĖS
ATEITININKU
STOVYKLOS K A I N O S

Rezid. 385-48 U
Dr. Tumasonio ofisą perėmė

G Y D V T O I A IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD M E D I C A L B U I L D I N C
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

S t o v y k l o s v a k a r o p r o g r a m o j e s t o v y k l a u t o j u s l i n k s m i n a Gaja
P e m k u t ė . D a l i a Poli k a i t y t ė ir I n d r ė Č u p l i n s k a i t ė .
Nuotr. R ū t o s M u s o n y t ė s

DR. IRENA KURAS
K Ū D I K I U IR V A I K U LIGOS
SPECIALISTĖ
M E D I C A L BUILDINC
3200 VV. 81st Street
O f i s o tel. RE 7-1168;

DR. VIJAY BAJAJ

DR. E. DECKYS

Birželio mėn. 26 d. vakare
„Ateities" Literatūros fondo
valdyba turėjo pasitarimą su
Chicagoje besilankančia Aldo
na Aistiene. Buvo aptarti Jono
Aisčio raštų leidimo rūpesčiai.
Planuojami
keturi
tomai.
Pirmasis yra skirtas Jono Ais
čio poezijai. Pirmojo tomo
redaktoriai: poetas Alfonsas
Nyka-Niliūnas ir rašytojas
Antanas Vaičiulaitis. Tarnas
yra jau paruoštas spaudai ir
turėtų pasirodyti 1987 metais.
Antrajame tome tilptų Aisčio
apybraižų rinkiniai: „Dievai ir
smūtkeliai", „Apie laiką ir
žmones", „Milfordo gatvės ele
gijos". Trečiame tome būtų
paties Aisčio paruošta spau
dai knyga „Šiapus ir anapus".
Taip pat būtų dalis jo perio
dikoj spausdintų straipsnių,
pvz., apie Tumą-Vaižgantą.

autorę ir ilgai šnekučiavosi
jaukioje Jaunimo centro kavi
nėje.
P. Motė

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIIA

Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

PLANUOJAMA IŠLEISTI
AISČIO RAŠTUS

3 mėn.
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00

6132 S. Kedzie Ave., Chicago
VVA 5-2670 arba 480.4441

DR. K. A. JUČAS

G Y D Y T O I A S IR CHIRURGAS
4255 VV. 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4,
o - " : antr 12-6: penkt 10-12; 1-6.
T e l . 436-7700

VIDAS J. NENUCKAS. M.D.
F.A.C.C
KARDIOIOCAS
širdies ligos
6132 S- Kedzie Ave., Chicago
Valandos pagal susitarimą
N a m u 584-5527

OR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LICOS CHIRURGIIA
6132 S. Kedzie, Chicago. 111.
T e l . 925-2670
1185 Dundee Ave., Flgin. III. KI120
T e l . 742-0255
Valandos pagal susitarimą
T e l . 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIU LICOS
CHIRURGIIA
C h k a g o E ve Institute
4200 N Central Ave.
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTL' GYDVTOIA
8104 S. Roberts Road
1 mvlia 1 vakarui nuo Harlem Ave
T e l . 563-0700
Valandos pagal susitarimą

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGU A

DR. FRANK PLECKAS

Valandos pafcal susitarimą

OPTOMFTRISTAS

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus 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 1 namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
TRADE CENTER BUILDING
9525 So 79th Avenue. Hicfcory Hills
(Ant 95th St 1 blokas 1 rytus nuo Roberts Rd)
Tai. 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tel. RE-liance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
L ietuv:s gvdvtotas
3925 VVest 59th Street
Vai pirm . antr . ketv ir penkt
nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai vak
Treč ir iesY u/darvta
Tel. ofiso ir buto: OLytnpic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOIAS IR C H I R U R G A S
1443 So SOth Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus trev Sėst 12 iki4 vai popiet

Kalba lietuviukai'
Tikrina ak:> Pritaiko akinius ir
.C onta< t lenses"
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5140
Vai pagal susitarimą Uždarvta trr<:
Dr Tumasonio otisa peromr

T. RAMA. M.D.
Spei latvbė — Chirurgini
2454 VVest 7+0 Street
Tel. 434-1818 - Rez. 852-0880
Vai pirm antr . ketv ir penkt
3 iki 7 v v Tik susitarus

DR. ANTANAS 6. RAZMA
Specialvbr
Vidaus :r plaučiu ligos
2636 VV. 7 i s t St., Chicago, I I I .
Tel.: 436-0100
10522 S. Cicero St., Oak Lawn, I I I .
Tel.: 636-2092
Valandos pagal susitanma

DR. LEONAS SEISUTIS
I N K S T U TŪSLĖS IR
P R O S T A T O CHIRURGIIA
2656 VV. 63rd Street
Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p
Sešt pagal sus:tanma
O f i s o tel. 776-2880. rez. 448-5545

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C.

DANTŲ GYDYTOJOS

Specialvbė — Vidaus hgu gvdytoias
Kalbame lietuviukai
6165 5. Archer Ave. 'prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

OR. IRENA KYRAS

Tel. 585-7755

PROSTHO0ONTICS — karūnėlės,
tilteliai, plokštetės ir bendroji praktika

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

DR. LAURA KYRAS
2858 W. 58 St. Chka«o
Tat. 478-2112
Valandos pagal susitarimą

OR. PETRAS 2U0BA
G Y D Y T O I A S IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 3-6;
Šeštadieniais pagal susitarimą

Amerikos laisvė —

JAVU KARAS

LAISVĖS VILTIS
Valstybinė nepriklauso
mybė Jungtinėse Amerikos
Valstybėse turėjo būti iškovo
ta ginklu ir gyvybėmis. Lais
vės veltui niekas neduoda ir
laisvė nesimėto taip pigiai,
kaip kartais apie ją kalba
jokios žmogaus laisvės
nepripažįstą. Amerikos laisvė
iškovota ginklu pačių vaikų,
kurių tėvai į šį kontinentą
kėlėsi tik laikinai, tik turtų ir
naujų ženūų sau ar savo
valstybėms ieškoti. Ypač tuo
pasižymėjo Anglija ir Ispani
ja. Viena įsigalėjo ir išnau
dojo Šiaurės Amerikos dalį,
kita Pietų Ameriką ir jos tur
tus. Abu kraštai naikino origi
nalius šio kontinento gyven
tojus. Ir ši šalis pasidarė
valstybė ne prieš savo globė
jus kovodama, bet kovodama
prieš jų išnaudojimą ir norą
net iš savųjų atimti jų uždar
bius ar paveldėjimu gautus iš
savo tėvų ir senolių ateivių.
Ne iš karto susikūrė Jung
tinės Amerikos Valstybės. Jos
turi savo istoriją, siekimus,
neištesėtus pažadus ir laisvės
vykdymo
klaidas. Konsti
tucija buvo surašyta valsty
bės kūrėjų arba vadinamų
„tėvų", kurie turėjo geriausius
norus, bet nenumatė visų
galimumų, kaip ta kons
titucija naudotis ir gali ją
išnaudoti. Laikui bėgant, prie
jos dėjo priedus, aiškinančius
pačią konstituciją, kuri labiau
taikėsi prie gyvenimo sąlygų
ir aplinkybių.
Pradžioj tebuvo tik kelios
sąjunginės valstijos, kurios
sudar. 1 valstybe, bet pamažu
augo ų skaičius ir atsirado
nauji reikalai valstijų santy
kiams pagrįsti ir jiems tvarky
ti. Priedai padėjo spręsti
daugelį praktiškų klausimų,
bet kartu apsunkino konsti
tuciją. Ją vėliau išnaudojo
teismai, remdamiesi mažu
mos reikalavimais arba tik
savo pažiūromis. Taip atsira
do legalus negimusių žudy
mas ir ateistinis auklėjimas
mokyklose.
Šiandien
į nepriklauso
mybės iškovojimą žiūrima
kaip į 1 tisvės simbolį, kaip į
laisvės kitiems kraštams
viltis. Bet kartu yra proga
pamąstyti ir apie tas klaidas,
kurios laisvę suvaržė ir ją
išnaudojo,
žmogus vertę
pažeminant.

tančių nuvarė į kapus, sugrio
vė statytus žmonėms pastatus,
suardė darnų gyvenimą. Bet ir
civilinis karas visko neiš
sprendė." Politiškai, sociališkai, religiškai konservatyvus
elementas sprendė n e tai, k a s
gera artimui, bet kas gera
buvo tik įsigyvenusiems ir j a u
prasikūrusiems
turčiams.
Reikėjo dar daug laiko, kad ta
tikroji laisvė sužydėtų visuo
tinai ir kad ji pasidarytų tikra
viltimi, o ne apgaule laisvės
priedangoje.
Paskutiniai
du
karai
Ameriką įtraukė į kitų gelbė
jimą. Kartu ją parodė pasau
lio galybe, o ne tik nauju ir
mažai pažįstamu kontinentu.
Pagrindiniai bruožai buvo
Amerikos gyventojų dosnu
mas ir pagalba savo artimie
siems, nors tai darė pavieniai
žmonės. Po šių karų t a s
dosnumas ir pagalba kitiems
pasidarė jau valstybine žyme.
Ji kartais buvo
skriauda
saviesiems, bet tikra pagalba
svetimiesiems, daugelio ameri
kiečių senosioms tėvynėms.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės yra nauja valstybė, paly
ginus su Europos senosiomis
ir ilgas istorijas turėjusiomis
valstybėmis. Ten susidarė tau
tos, kurios turi s a v a s tradi
cijas, savus papročius, pergy
venusios kilimo ir smukimo
laikotarpius. Ta istorija, tie
visi praeities įvykiai turi savo
įtaką ir dabar į tautų vysty
mąsi. Jos jau viską y r a pergy
venusios, ką tik dabar pergyve
no ar pergyvena šis k r a š t a s
ir ši valstybė. Ji skiriasi tik
savo žmonių sudėtimi, savo
kultūra ir tradicijomis, nes tai
yra pažymėta daugelio tautų
margumynu. Bet ir t a s margu
mynas turi savo charakterį ir
savo praeitį.

Nepriklausomybės šventės
proga nežiūrima tik į klaidas,
kurių pasitaiko ten, kur dar
buojasi žmogus. Žmogus gali
klysti ir klysta Žmogus gali
kitus klaidinti ir klaidina. Bet
laisvė yra daugiau negu
žmogiškas silpnumas — tai
didysis troškimas, kuris įdieg
tas žmogiškoje prigimtyje. Už
laisvę kovojama nuo amžių ir
kovos iki amžių pabaigos.
Kaip yra žmonių, kurie iš
naudoja
kitus
žmones,
paversdami juos vergais ir
valstybės įrankiais, bet taip
pat žmogus visa savo prigim
timi kovoja už tai. kad nebūtų
niekeno vergas, kad jis galėtų
laisvai tvarkyti savo reikalus,
o bendruomeninės jėgos —
valstybė tik padėtų jam tą
laisvę išlaikyti. Tikras žmogus
turi padėti ir kitiems laisvai
gyventi.
Amerika daugeliui kultū
ringų kraštų buvo žinoma tik
kaip n a u j a s kontinentas,
kuriame galima rasti darbo ir
duonos. Amerika atsikovojo
s a v o valstybinę nepri
klausomybę, bet tai dar nereiš
kė, kad ji viešiems atkovojo
laisvę. Juk dėl to kilo ir civi
linis karas, kuris šimtus tūks

J a u minėtas dosnumas y r a
matoma žymė, kurios neturi
kitos valstybės, net neturi
arba labai mažai teturi kitos
tautos. Lietuviai gali pasigirti
savo vaišingumu, bet negali
prilygti savo artimo meile dar
bais ir pagalba kitiems. Lietu
viai gali pasigirti s a v o talka,
bet negali pasigirti savo rūpes
čiais artimu, kuris y r a bėdoje.
Amerika šiuo metu yra ne
tik politinė ir ekonominė galy
bė, bet taip pat ir industrinė
galybė, galinti savo prekėmis
ir gaminiais užpilti daugelį
rinkų. Bet to negali padaryti
dėl savo kartais trumparegiš
kumo, dėl laisvės išnaudoji
mo, užuot laisvę paskirsčius
visiems lygiai. Laisvė y r a
nedaloma ne tik pasaulyje, ne
tik valstybiniame ir tauti
niame gyvenime, bet ir socia
linėje tvarkoje bei rūpesčiuose
vieni kitais. Senose tautose
yra kaimynystė, ko negali
pasigirti Amerika. C i a kaimy
nų nėra, o yra tik toje pačioje
gatvėje ar tam pačiam miesto
rajone gyvenantieji.
Amerika vis dėlto.nepaisant
jos vidinių klaidų, kurios
apsunkina jos pačios gyve
nimą, yra laisvės viltis kitoms
valstybėms
ir
tautoms.
Pavergtųjų laisvinimu ji nesi
rūpina, bet jų ir nenutyli. J i
drįsta priminti, kad laisvė pri
klauso visoms t a u t o m s ir
visiems žmonėms, nes Dievas
sukūrė žmones lygius. Nors
paskiri žmonės, kartais net
valdžia pataikauja
vergijos
nešėjams, bet niekas taip lais
vės nekelia, kaip Amerika,
kuri neseniai laisvę ir nepri
klausomybę išsikovojo iš savo
brolių.
Pr. Gr.

Žmones ir žmoniškus daly
kus reikia pažinti, kad juos
mylėtume; Dievą ir dieviškus
d a h k u s reikia pamilti, kad
juos pažintumo.
W. Pascal

Skausmas yra kaip vaisiaus
grūdas: jį meta ant kelio ir
užmiršta; o kai po kiek laiko
einama pro tą vietą, — atran
dama sužaliavęs ir su žiedu.
R. Bazin

Sakoma, kad dabar pasau
lyje vedamas ir javų karas.
Kiekviena agrarinė valstybė
nori parduoti daugiau javų.
Bet ne visos agrarinės valsty
bės išsivysčiusios, kad galėtų
nakankamai javų išsiauginti.
Pavyzdį turime — Braziliją.
Jos dideli plotai ir šiltas
klimatas neišaugina tiek javų,
kad būtų galima jų parduoti ir
užsieniui. Tiesa, Brazilija išau
gina daug kavos pupelių, bet
kava nėra maistas, o pačios
Brazilijos gyventojų skaičius
labai sparčiai auga. Kaip
pranašaujama, 2000 metais
Brazilijos tik Sao Paulo mies
te bus 24 mil. gyventojų, o Rio
de Janeiro mieste — 13,3 mil.
gyventoj ų. O kur dar kiti mies
tai, miesteliai, kaimai ir vien
kiemiai? Gal tuo metu Brazi
lijoje j a u bus per 200 mil.
gyventojų. Kažin ar brazi
lams ir t a d a tik gal užteks
savos duonos?
Daugiausia javų išsiaugina
JAV. Nors t a s kraštas jau turi
per 230 mil. gyventojų, bet
savo krašto gyventojams duo
nos užtenka ir apie 30% javų
derliaus parduoda užsieniui.
Tuos javus perka tirštai apgy
venti kraštai ir neišsivystę
kraštai. JAV turi geras paja
m a s ir iš savo pramonės, todėl
JAV kasmet duoda dovanų ir
atsilikusiems kraštams. Dau
giausia jų g a u n a Izraelis.
Didžiausia pasaulio imperi
ja su derlingais žemės plotais
yra Sovietų Sąjunga, bet jai
savų javų neužtenka, nes tame
krašte komunistinė sistema,
todėl j a m e beveik kasmet yra
„nepalankus klimatas". Carų
laikais Rusijoje buvo palan
kus klimatas ir duona buvo
pigi. 1762 m. Rusijoje rugių
centneris
(pūras)
kainavo
vieną rublį. Dabartinės Rusi
jos imperijoje tokių pigių javų
nebėra, nors laukai apdirdami traktoriais ir kombai
nais.
JAV daugiausia javų par
duoda Sovietų Sąjungai. Kai
Sovietų Sąjunga pradeda kokį
puolamąjį karą, JAV javų
pardavimą sovietams sustab
do. Bet neilgam.
JAV kasmet duoda ekono
minę pagalbą Indijai, kad
apgintų to krašto gyventojus
nuo bado. O tame krašte
gyventojų daug — 700 mil.
Sakoma, kad paskutiniu metu
pati Indija išsiaugina pakan
kamai
duonos
(T.
St.
1986.VI.8, E. L). Nors Indija
ekonominę paramą gauna iš
Vakarų, bet politikoje ji yra
palinkusi į Rytus. Ir priei
n a m a iki to, kad pusiau
badaujanti
Indija
ginklus
perka iš Maskvos ir už juos
moka ryžiais (50,000 tonų).
K a n a d a taip pat parduoda
javus sovietams. J i
tuos

J. VAICELIŪNAS
javus parduoda ir tada, kada
sovietai negauna javų pirkti iš
JAV. Kiek kainuoja centneris
kviečių Kanadoje? Jei JAV iš
ūkininkų superkamas kviečių
centneris kainuoja 3,60 dol.,
neskaitant ūkininkams duoda
mo primokėjimo, tai Kanado
je kviečių centneris kainuoja
apie 5.30 dol. Kviečių ir rugių
kainos panašios. Jei Lietuvos
laisvės laikais centneris rugių
kainavo 7-8 litus, o duonos
kilogramas kainavo 20 centų,
tai Kanadoje dabar ruginės
duonos kilogramas kainuoja
apie 2 dol.
Sakoma, kad ir Kinija javus
eksportuoja. Kai pasibaigė
Kanados-Kinijos javų pardavimo-pirkimo sutartis, Kinija
tos sutarties nebe pratęsė. Ar
gali Kinija iš savo dirbamos
žemės ploto išmaitinti per
bilijoną
gyventojų? Tiesa,
kinai sėja ar sodina daug
ryžių. Bet tenai, kur sodinami
ryžiai, nesėjami kviečiai ar
kiti javai. Sakoma, kad kinai
mažai valgo: kinui ryžių sau
jos užtenka visai dienai. Ar
tikrai taip — sunku pasakyti.
Kanadoje kinai valgo dau
giau
Pasaulyje javų kainos nevie
nodos. Štai, P. Arabija iš
Europos rinkos pirko miežių
po 90 dol. už toną. Kanadoje
miežių tona kainuoja 60
dolerių. Arabai mieliau valgo
miežinę duoną, kaip buvo Arti
muose Rytuose Kristaus lai
kais. Arbabai alaus nedaro,
todėl miežius sunaudoja duo
nai ir kruopoms.

KAIMIEČIO
Vienos

šeimos

Kanadoje, kaip ir JAV. už
kai kuriuos javus valdžia mo
ka subsidijas — priemokas.
Kanadoje 1986 m. už kviečių
bušelį valdžia primokėjo 0,85
dol., o JAV — 263 dol. Už mie
žių bušelį Kanadoje valdžia
primkėjo 0.33 dol., o JAV —
1,06 dol. Kanadoje 1986 m.
kviečių bušelis kainuoja 3,54
dol. Kandoje valdžia moka
dideles subsidijas ir geležin
keliams už javų pervežimą.
Kasmet sumoka apie 700 mil.
dolerių.
Daug javų iš Vakarų perka
ir japonai. Jų kraštas neturi
didesnių
javams
tinkamų
laukų. Japonija neturi metalų,
mineralų, naftos. Visą tai per
ka iš kitų kraštų. Bet nagingi
japonai sugeba savo pigiais
gaminiais užversti visą pasau
lį. Japonai, kaip ir kinai, daug
vartoja ryžių, bet jie iš Vakarų
perka ir kviečius.
Ar tas javų karas yra didelis
ar mažas, bet agrarinės vals
tybės stengiasi javų parduoti
kuo daugiau j užsienį. Jeigu
taip daro turtinga Amerika.
tai ką bekalbėti apie mažes
nius agrarinius kraštus, kur
daugumą pajamų gauna tik už
parduotus javus. Taikos me
tu taip „kariauti" lengviau.
Sunkiau būtų pasaulinio karo
metu. Sakoma, kad ir sovietai
tik dėlto bijo pradėti pasaulinį
karą. Kol kas, jie vykdo
mažesniuosius puolamuosius
karus, nes už tokius karus
pasaulis jų nebaudžia. Sovie
tai ir Izraelis jaučiasi galintys
vykdyti puolamuosius karus.
O tuose reikaluose jiems kar
tais padeda ir Vakarai.

Rimties

valandėlei

PIRMŲJŲ TĖVŲ PORA
Kad žmogus paskiausiai
atsirado pasaulyje, rodo tiek
apreiškimas, tiek mokslas. Šv.
Raštas pasakoja, kad Dievas
tik tada sukūrė žmogų, kai jau
buvo sukurti visi gyvieji ir
negyvieji daiktai. Žmogaus
sukūrimu Dievas pabaigęs
savo kuriamąjį
darbą.
Mokslas taip pat sako, kad
žmogus
atsirado
žemėje
paskiau už visus augalus ir
gyvulius. Kada tai įvyko arba,
kitaip sakant, kiek metų praė
jo nuo žmogaus pasirodymo
žemėje, iš apreiškimo to neži
nome. Mokslininkai visaip
spėlioja Vieni mano, kad tai
buvo prieš kelias dešimtis
tūkstančių metų, kiti apskai
čiuoja net milijonus metų, bet
tikrų žinių nėra ir greičiausia
nebus.
Žmogus, tas homo sapiens,
yra visos kūrinijos vainikas ir
viršūnė. Jis yra tobulesnis už
visus kitus gyvius. Tiek kūnu,
tiek savo dvasia jis nepapras
tai pralenkia visus gyvius.
Gyvulys, po žmogaus tobu
liausias šio pasaulio kūrinys,
gali tik tai, ką gali jo kūnas. O
žmogus nepalyginamai dau
giau. Tiesa, žmogus savo kūno
jėgomis negali plaukti, kaip
žuvis, bėgti, kaip stirna, lakio
ti, kaip paukštis, bet savo sie
los jėgomis jis išrado laivus,
traukinius,
automobilius,
kurie pralenkia greičiausius
gyvulius, o lėktuvais skraido
po erdves daug greičiau už bet
kokius paukščius.
Vis buvo spėliojama, kad
regimajame pasaulyje galbūt
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yra planetų, kur, kaip žemėje,
yra gyvų būtybių, gal net
tobulesnių už žemės gyven
tojus. Bet paskutiniais laikais
mokslas jau pasiekė ir plane
tas, tačiau jose nerasta jokios
gyvybės.
Apreiškimas mus moko, kad
Dievas betarpiškai sukūrė pir
mutinius du žmones, vyrą ir
moterį, tiek kūno, tiek sielos
atžvilgiu. Tą Dievo žmonių
sukūrimą
galima ir taip
suprasti, jei priimsime evoliu
cijos teoriją, kaip tiesą, kad
Dievas galėjo leisti, kad ku
rios nors rūšies gyvuliai,
nuolat tobulėdami pasiektų
tokį aukštą išsivystymo laips
nį, jog būtų tinkami gauti
d v a s i n ę sielą ir t a p t ų
žmonėmis. Tai yra galimybė,
bet ne faktas. Apreiškimas
aiškiai sako apie betarpišką
Dievo pirmųjų žmonių sukū
rimą, kuris buvo skirtingas
nuo kitų gyvių sukūrimo.
Kas
nepripažįsta
Dievo
Kūrėjo buvimo, žmogaus kil
mę turi aiškinti kitaip. Vieni
sako, kad pirmutiniai žmonės
buvo ne Dievo sukurti tiek
kūno, tiek sielos atžvilgiu, o
paprasčiausiai išsivystę iš
tam tikros gyvulių rūšies.
Pradžioje tvirtinta, kad toji
gyvulių rūšis esanti arčiausia
žmogaus, buvusi beždžionė.
Bet ilgainiui pastebėta, kad
tarp beždžionių ir žmonių yra
per didelis skirtumas net ir
kūno atžvilgiu. Tada ima kur
ti teoriją, kad žmonės ir
beždžionės einą iš vienos,
dabar jau išnykusios gyvulių
rūšies, kaip dvi savaimingos
atžalos iš to paties kamieno.
Visi bandymai surasti tą
kamieną nepavyko.
Iškasenos, rastieji kaulų
likučiai, gerai ištyrus, pasi
rodė esą arba beždžionės, arba
žmogaus.
Jokių
beždžion
žmogių arba pusiau žmonių,
pusiau beždžionių
liekanų
nerasta. Tokio padaro, kuris
būtų iš gyvulio jau išėjęs, bet
žmogaus dar nepriėjęs, kitaip
tariant, tarpininko tarp žmo
gaus ir gyvulio kaulų neran
dama. Pažymėtina, kad ir Die
vo neigimo tvirtinimas, jog
žmogaus siela nesanti betar
piškai Dievo sukurta, bet drau
ge su kūnu iš gyvulių išsivys
čiusi, yra Bažnyčios griežtai
pasmerktas.
J. V.
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Saulė krypo jau į pietus, kai Kudulis, daigi ant
pečių užsimetęs, pro klojimo kampą patraukė. Su juo
kartu ėjo dalgiu nešinas ir geras pusbernis kaip
buvo vakarykščiai pristatytas, jo sesers sūnus, šie
napjūtei talkininkauti atėjęs.
Praeidamas pro vyrus, ritančius rąstą. Kudulis
pasisveikino, palinkėdamas labo ryto. Pleškys pir
mas atsakė į paveikinimą, o vyrams atsitolinus,
pasišaipė:
— Kam rytas, o mums kuone pietų metas!
Cia jūsiškiai? — mandagiai pasiteiravo Spurgis.
— Taigi, ūkio darbininkai... — perk< ^' per
dantis Pleškys. — O kokie darbininkai jau gali
matyti iš to, kaip anksti pakyla iš guolio, Žmonės
jau nuo saulėtekio pluša, o jie tik dabar išsirito iš
migio.
PleŠkiui buvo užėjęs n o r a s
pasikušti
nenusisekusiu pusininku ir dabar buvo gera proga —
klausytoją turėjo.
— Ir visur tas pats, aiškiai matyti, kiek jis
nusimano ūkininkavime. Avižas pabarst* retai,
kuone pliką lauką paliko. Tokia dirva — o fcaekjj ten
bus. O miežius — tai vietomis supylė krūvoms kitur
gal ir nutaikė... Kaip pakliuvo, taip subėrė. b» jokios
tvarkos...
— Žeimelis galėjo bent užsiminti, kad tam jo

giminaičiui reikia kiek už berną pas ūkininką
tarnauti, o tik po to ieškoti pusininko vietos. —
įsiterpė Spurgis. Žeimelio jis pats nemėgo ir, nors ir
buvo artimi kaimynai, nekaip sugyveno.
— Giminaitį negi peiks, dar tokį artimą —
pusbrolį. Nors sako. kad tolimas giminė, o pats
Kudulis prisipažino, kad pusbroliai. Ant kito gero
visi gudrūs, o ir pats galėtų rugių maišą giminei
duoti. Tie ir duonos nebeturi, tokie jie ir darbininkai,
kai nepavalgę.
— Duos jis, mat. rugių maišą, to iš Žeimelio
nesulauksi. Jis greičiau gyvuliams sušers ar žydui
parduos, tik su vargšu nesidalins.
Kaip toje patarlėje: kur niežti — ten nagai. Čia
ne nagai buvo paleisti į darbą, bet abiejų liežuviai.
Tuo tarpu Kuduliai negalėjo atsidžiaugti gyveni
mu Mikonyse. Į tokį ūkį pakliuvo, kad stačiai patikė
ti buvo sunku. Kaip pasakoje. Tiesa, darbo visiems
užteko, bet jie to nebojo. Susiverždavo tuščius pilvus
ir dirbdavo. Bet kokia viliojanti ateitis! Kiekvieną
kartą pro žiemkenčių lauką praeidamas. Kudulis
negalėdavo akių atitraukti. Rugiai ir kviečiai — kaip
mūras, ir pusė to gero jo. Nupjaus, iškuls, pasida
lins. Daugiau be duonos jiems nebereiks būti. Tas
pat ir su vasarojum. Nors Pleškys ir bėdavojo, kad
nevykusiai
pasėtas, bet miežiai ir avižos augo
gražios. Kudulis nieko geriau nenorėjo, kad tik taip
visada būtų!
Kai Kudulis su vaikinu išėjo į Svėtę šienauti.
Kudulienė, pasigriebusi abu jauniausius berniukus,
išėjo burokų ravėti. Pleškio hurokų daržas priėjo prie
Polkio žemės, o ten. už plačios ežios, jau žydo pusėje
nuo pat ryto tarpvagiais šliaužiojo bobutė — ravėjo
morkas. Tai buvo senoji Gedžiuvienė. prasiskolinusi
Polkiui už prekes ir kelinta diena už tai bedirbanti.
Tas prasiskolinimas įvyko gana įdomiomis
*
>

Beatriče bendrovė už bilijo
ną dolerių pardavė Coca Cola
pilstymo į butelius pelningą
įmonę. Nupirko pati Coca
Cola bendrovė.

aplinkybėmis.
Prieš kokią savaitę Polkis su savo vežimu susto
jo kumetyne. Žydas užsuko ir pas Gedžių ir. radęs
senutę namie, atsinešė ir savo prekes. Pirmiausia jis
paskleidė ant stalo blizgučius, vaikams žaisliukus ir
dar kitus menkniekius. Gedžiuvienė blizgučiais
nesidomėjo, bet kai žydas paklojo prieš jos akis dirb
tino šilko skarytę, tokią mėlynomis gėlytėmis išmar
gintą, senutė nebeiškentė ir pasiteiravo:
— Kiek prašai už skarytę?
— Iš tavęs. Gedžiuvienė, tik devynias markes.
Turiu ir daugiau.
Ir jis išėmė iš dėžės kitą, tokią rudą, kiek dides
nę už mėlynąją, geltonais ir žaliais lapais išmar
gintą, tarytum jos pačios klevas rudenį. Klevas,
kuris gale jos trobos augo, kurį ji taip mėgo. jo pavė
syje vasarą šiepdavos, o rudenį stebėdavo, kaip jo
lapų spalva pamažu keisdavos.
Rudoji skarelė padarė į senutę tokį didelį įspūdį,
jog Polkis. išskaitęs jos akyse susižavėjimą, o sau
nujausdamas gerą uždarbį, dar labiau ėmė girti
prekę.
— Tokią turiu tik vieną... Visos kaimo moterys
atn tokio galvos papuošalo mušasi... Kitą kartą jau
tos nebus.
— Tai kiek ta?
— Kaip tau — tik vienuolika markių.
— Ak! — aiktelėjo senutė, ir tai buvo ženklas,
kad išgirtoji prekė gali likti neparduota. — Tiek
neturiu pinigų. — prisipažino atsidususi moteriškė ir
nusigręžė nuo prekėmis apkrauto stalo.
— Ui, mokėk, kiek gali šiandien, o ko negali, aš
palauksiu.
— Aš galiu tik penkias markes!
(Bus daugiau)

DRAUGAS, šeštadienis, 1986 m. liepos mėn. 5 d

labiau krikščionybės Lietuvoje
keliui. Birželio 23 dvi paskaitas
su skaidrėmis skaitė dr. Jurgis
Gimbutas iš Bostono apie kaimo
architektūrą ir istorinius pa
minklus Lietuvoje, su kryžių bei
bažnyčių ypatybėmis. Kas
dieninis pokalbis ir uždaviniai
peržvelgė krikščionybės kelius
Lietuvon.
Neringoje stovyklaujama nuo

HORIZONTAI
VYSKUPAS IŠKELIAVO
AMŽINYBĖN
m
m

juto, kokia brangi yra lietu
viams toji koplyčia, kiek ten
sukaupta mūsų tautos isto
rijos, nors Marija protestantų
nėra garbinama.
Taip
paskutinis
vyskupo
Anso Trakio paveikslas šioje
žemėje mano mintyse pasilie
ka labai ekumeninėje švie
soje. T a pačia proga noriu
priminti,
kad
ekumeninė
dvasia mane ir mano gimtojo
kampelio žmones — biržėnus
— lydėjo nuo pat vaikystės,
nes mes augom ir draugavom
dviejų tikybų — katalikų ir
evangelikų-reformatų — kraš
te ir ekumenizmą puoselėjom
dar toli prieš antrąjį Vatikano
suvažiavimą.
Todėl
vos
susipažinęs niekad nevengiau
pabendrauti ir su būsimuoju
vyskupu, anksčiau
buvusiu
kunigu
A.
Trakiu,
kurio
žmona dr. Adelė Trakienė kilu
si iš to paties mano gimtojo
Biržų krašto.

Vasaros
saulėtais
greit
keliais iš Chicagos sugrįžus į
Washingtoną pasivijo žinia,
kad birželio 23 d. ankti rytą
Chicagoje staigiai mirė evan
gelikų liuteronų vyskupas Ansas Trakis. Tą kilnios sielos
evangelikų liuteronų dvasi
ninką jau seniai teko pažinti,
nes, gyvendamas Chicagoje,
su juo susidurdavau įvairioje
visuomeninėje veikloje, ypač
Balfo darbuose, nes šalpos
darbas jam, kaip dvasininkui
ir kilnios sielos žmogui, buvo
labai artimas.
Paskutinis mano susitiki
mas su vyskupu A. Trakiu
praėjusį rudenį Washingtone
įvyko labai ekumeninėje aplin
koje. Baigiantis
sukaktuvi
niam Balfo seimui, Amerikos
katalikų tautinėje bažnyčioje
sostinės šiaurytinėje
dalyje
buvo laikomos koncelebruotos
Mišios, giedant
Baltimorės
KAS TOLIAU
lietuvių „Dainos" chorui ir
RŪPINSIS?
solistui Algirdui Braziui. Į
didžiule šventovę
susirinko
Mums besilankant Chica
nemažas būrys lietuvių — iš
goje Lietuvių operos sukak
visur suvažiavusių Balfo sei
tuvinės šventės proga teko
mo delegatų ir t a i p pat vieti
užsukti į Kviklių namus Gage
nių iš Washingtono ir Balti
Parke. Su Bronium Kvikliu ir
morės.
jo žmona pokalbiui temų buvo
Prieš Mišias prie didžiojo daug, tačiau daugiausia kalbė
šventovės
altoriaus
žengė jom apie jo serijinį veikalą
dvasininkų
procesija
su „Lietuvos
Bažnyčios". An
vyskupu V. Brizgiu, prel. J. trasis Vilniaus arkivyskupijai
Balkūnu ir kitais. Katalikų skirtas tomas jau spaustuvė
dvasininkų
priekyje
kiek je. Paruoštas ir paskutinio
atsiskyręs ėjo ir evangelikų Kaišiadorių vyskupijai skirto
liuteronų vyskupas A. Trakis. tomo rankraštis. Žodžiu, dar
Per IV i šias žiūrint iš švento bas eina prie pabaigos.
vės ji • sėdėjo dešinėje alto
Tačiau Bronius Kviklys at
riau>usėj«\ kai tuo tarpu
skleidė naujieną: pas jį nese
ka.
e sė '('• o katalikų dvasi
niai
lankėsi
vyskupo
A.
ninkai. Fv n^eliją perskaitė
Trakio vadovaujama protes
ir pamokslą pasakė prel. J.
tantų delegacija ir prašė, kad
Balkūnas. Tačiau baigiantis
baigęs
katalikų
bažnyčių
Mišioms prieš
palaiminimą
seriją,
paruoštų du tomus
antrąjį pamokslą apie artimo
veikalo ir apie Lietuvos pro
meilę ir samarietiškumą kaip
testantų bažnyčias. Delegaci
tik pasakė vyskupas A. Trakis.
ja pastebėjo, kad Br. Kvikliui
i'.andžiau jo pamokslą ištisai
pinigais nereikės rūpintis, nes
įrašyti į magnetofono juostą.
tomų išleidimui bus duotos rei
Tačiau dėl nuotolio įrašas išė
kiamos
apvalios sumos ir
jo blankok.Ms. Todėl šį kartą
autoriui paskirtas šioks toks
v v o.:. A Trakio pamokslas
atlyginimas. Br. Kviklys at
eterio bangomi.- per Atlantą
sakė, jog pažiūrės, kokia bus
nuskain' jo tik atpasakotas.
jo sveikatos būklė užbaigus
Pasibaigus Mišioms procesi katalikų bažnyčių tomus.
ja atėjo į dešinės pusės centri
Kai
Br. Kviklys
parodė
nėje švt ntovės navoje įrengtą storus aplankus su jau surink
lietuvių Šiluvos Dievo Motinos ta medžiaga apie protestantų
koplyčią, reto grožio meninį bažnyčias ypač Mažojoj Lietu
kūrim. atspindintį
įvairius, voj, pradėjau tikėti, kad Br.
daugiausia tragiškus mūsų Kviklys, jei sveikata leis, gal
tautos istorijos niuansus. Su pajėgs ir šią naują naštą
katalikų dvasininkais į Mari pakelti. Tačiau gaila, kad stai
jos koplyčią pirmą kartą savo giai mirė vienas iš šio užmojo
gyvenime žengė ir vysk. A. iniciatorių — vyskupas Ansas
Trakis.
Kadangi
būdamas Trakis.
reporteriu atsistojau priekyje
prie koplyčios altoriaus, todėl
buvo progos labai atidžiai
E T N I N I S SVORIS
stebėti vysk. A. Trakį. kai
CHICAGOJE
VVashingtono lietuvių kapelio
nas kun. dr. T. Žiūraitis skai
Birželio 18 d vakare per
tė maldas, o susirinkusi lietu sporto žinias ABC TV septin
vių minia, kuri netilpo į tam kanale Chicagoje sporto
koplyčią, tas maldas kartojo.
pranešėjas paskelbė žinią apie
Vyskupas A. Trakis su dide
kaunietį krepšininką Arvydą
liu dėmesiu ir pamaldumu Sabonį, pasakydamas, kad jis
žvelgė į koplyčios altorių. į yra rusas. Kaip atrodo, vietos
sienas, į koplyčios pagrindinį lietuvių
reagavimas
tele
įrašą virš altoriaus, kur auksi fonais buvo labai greitas ir
nėmis raidėmis anglų kalba efektingas. „Margučio" vado
įrašyta:
„Dieve,
palaimink vas
Petras
Petrutis
man
žemę.
kankinių
krauju papasakojo,
kad
telefonu
nušlakstytą". Vysk. A. Trakis prisiskambinti studiją buvo
drauge su kitais žvelgė į isto labai sunku, nes linijos užim
rinius dailininko V.K. Jonyno tos. Kaip atrodo, poveikis sto
ir
kitų
koplyčios
sienose čiai buvo padarytas toks stip
įamžintus
paveikslus,
kur rus,
kad,
sporto
Žinioms
Sibiro
kasyklų
šachtose baigiantis, pranešėjas spėjo
tremtinys kunigas slapta laiko a t i t a i s y t i
klaidą,
pabrėž
Mišias, kur lietuvė motina prie damas, kad Arvydas Sabonis
ratelio savo vaiką moko lietu yra ne rusas, bet lietuvis. Tai
viško rašto caro okupacijos žinia,
kad lietuvių
etninė
laikais. Vysk. A. Trakis pa grupė Chicagoje turi svorį.

LIETUVOS

"AUDRA1 TRAVEL
m CORPORATION

Adresas: 6955 So. Campbell Ave., Chicago. JI,
60629. Telefonas: (312) 778-5374.

1 98G

Siūlo sutaupyti keliaujant Į LIETUVĄ par KANADĄ,
pigiausia kaina tik $999.00 U.S. Kulionių Ilgis nuo 7
IW23dlanų.llglausiaslalkasUatuvoJa-11dlanų!!!
Į kelionių kainas (Skaityta skridimai patogiomis oro linijomis, aplankant gražiausius
Europos miestus; viešbučiai, transportas, maistas, ekskursijos bei kiti patarnavimai.

Juozas Kulys kalbasi su viena sesele demonstracijose, kuriose reikalauja miesto mero nepanai
kinti vyresnio amžiaus žmonių šelpimo.

ILGOS JONINES
NERINGOJE
Vermonto kalnuose Neringos
stovyklų
vasara prasideda
jaunuolių tarp 17 ir 22 m.
stovykla jau trečius metus. Iš
Clevelando, Toronto, Chicagos,
New Yorko. Hartfordo, Bostono ir
kitų vietovių atvykę stovyklauto
jai tokio amžiaus, kad gali patys
didelę dalį programos paruošti ir
pravesti, įnešdami ką anksčiau
Neringoje ai kitose stovyklose
yra patyrę. Joninių apeigos ir
laužas užtruko vos septynias
valandas - maždaug tos nakties
ilgumą Lietuvoje.
Viską paruošus, stovyklautojai
pamiškėje ir miško aikštelėse
rinko gėles bei lapus vainikams,
kas devintą augalėlį devynis kar
tus atskirdami - iš šių žolių
burtininkė prie laužo burs kiek
vieno ateitį, ypač meilės reikalus.
Mergaitės daugiausia rinko
žiedus, o vyrukai - žalius lapus.
Kartu eidami ir dainuodami
pamiške pasiekė obelę. po kuria
vieni kitus mokė vainikus pinti,
neužmiršdami vainikėlio šuniui
Mažiukui (nes stovykloje nebuvo
karvių, kuriems piemenėliai
vainikus išpintųl Dainos su akor
deono muzika ir dainos be
palydos - rami ir maloni valan
dėlė temstančio vakaro ratelyje.
Saugodamiesi laumių nuėjo
prie ežero - stebuklingo vandens,
kuriame šią naktį saulė maudosi,
teikdama ypatingą sveikatą ir
galią. Užsidegė laužas, vėl dainos
ir šokiai - rateliai aplink laužą tai bendri, tai vyrų. tai merginų.
Kai jau beveik visi pradėjo dusti
nuo suktinio, gyvataro. šokėjų
ratas (rato vidun laumės negali
įsiveržti) turėjo pamėgdžioti
įvairius gyvius - vištą, arklį. antį.
gandrą, net ir kuklųjį slieką.
Besijuokdami nepastebėjo, kaip į
laužą atėjo burtininkė (Vytas
Čuplinskasi. nešina žibintu. Iš
pradžių nedrąsiai, o vėliau patys
ėjo visu savo devynių žolelių
paduoti ir sužinoti, kas spėjama
apie ateitį ("saugokis to

tinginio", šis žiedelis dar gražiau
žydės"). Burtininkė suporuoja
stovyklautojus, šie šoka dviese
per laužą, nepaleisdami rankų.
Antrą kartą galėjo patys porą
pasirinkti.
Prie burtų ir šokimo per laužą
pridėjo jau tai, kas buvo spėlioja
ma prie senos obels, k u r
mergaitės savo vainikėlius mėtė
į šakas, sužinodamos, už kiek
metų ištekės. Ateitis darėsi
beveik aiški! Laužan įdėtos visos
palaidos žolelės, nes šią naktį
vaistažolės turi ypatingą galią.
Šiam paežerės lauželiui baigian
tis, pirmas į šaltą užtvankos
vandenį šoko vienintelis stovyk
los Jonas (Žemaitaitis), po jo ir ki
ti bei kitos.
Atsigaivinę nuėjo prie laužo
Neringos aukštumoje, kur buvo
skaitomos lietuviškos pasakos dailios ir švelnios apie Sigutę,
kiek žiaurios apie raganas ir
Jonuką, kai pasakotojo vietą
užėmė dvi raganos (Elenutė
Žiedonytė ir Indrė Čuplinskaitė).
Žarijose jau padėtos bulvės,
ananasai, dešrelės, minkštukai, o
sulaukus 11:55 vai. visos dainos
ir pasakos sustojo - stovykla pa
kilo miške ieškoti paparčio žiedo.
Be žibintų ir šviesos, mėnuliui
dar virš medžių nepakilus,
pusiau bailios a k y s žvelgė
tankumynan. kol vienas kitas to
lumoje (raganų akmenyje, kaip
čia įskilusi uola tradiciniai
vadinama) p a m a t ė raudoną
šviesą. Beeidami miško takeliu
išsigando, kai iš krūmų ranka
užgriebė koją ar pasigirdo baisus
riksmas.
Laimikį
parnešė
visiems - vaišinosi saldainiais.
Tarp užkandžių ir dainų
kalbasi apie visokius dalykus.
Aukštai stieban iškeltas kitas
lauželis
uždegamas.
kad
apšviestų visą apylinkę ir
atbaidytu bet kokį blogį. Ramiai
sėdėdami išdainavo visas dainas,
kitą rytą ilgai ilgai miegodami.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūrose

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RUTA PA 1/PERAS, Mgr.

KELIONE NR. I
Is Niujorko

KELIONE NR. 7
Is Niujorko

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987
$1,471.00

'Nakvojant d v i * * * k.imhfirvjei. įskaitant visas *u«i*iekimo i«l.iidas. v t H k p r i n a . mrnatą.
„peroe.. teatro arba baleto bilietu*, įvairia* ekskursija* ir d a u * kitų priedkf, K e l i o n * nr <
suderinta su (rrandi)'wmiu Nauju metų s u t i k i m i baliumi
Tarpininkaujame perkantiems automobilius 'Automobilių kaino* V o t ^ a O A 7 . 24 1<I —
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Informacijų.

Tai. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 Telex 06-986766 TOR
7 metai pirmaujančios Kanadoje lietuvių kelionių biuro registracijos numeris 2159872.

1986 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
iš Bostono ir New Yorko

"Aipber Hdidays
Liepos 16
1731.00
Liepos 21
- $1348.00
Rupgpjūčio 14 — 1555.00
Rugsėjo 2
1885.00

Rugsėjo 17
Spalio 1
Gruodžio 26

w

— 1421.00
— 1538.00
— 1476.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1-8OO-722-13O0 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kandos skambinkite 1-617-268-8764
TRANS-ATLANTIC T R A V E L S E R V I C E , I N C .
3 9 3 West B r o a d w a y , P . O. Box 116,
įjjįg
South B o s t o n , Mass. 0 2 1 2 7
žšffih
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir
**m^
ALBINA RUDZIUNAS
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome
dokumentus.
Prices are based on double oceupancy and are subject to changes

1986 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
IŠ BOSTONO, NEW YORK IR ČIKAGOS
Bostono ir
Čikagos New Yorko
i Balandžio 21-30 Maskvoje 2. Vilniuje 5 ir Maskvoje 1
*2 Gegužės 12-26
Maskvoje 2. Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
*4.
5.
6.
7.
8.

Birželio 2-17
Birželio 15-24
Birželio 30-16
Liepos 12-25
Liepos 14-30

Maskvoje 2. Vilniuje
Maskvoje 2. Vilniuje
Maskvoje 2. Vilniuje
Maskvoje 3. Vilniuje
Maskvoje 2. Vilniuje
ir Helsinki 1

10 ir Maskvoje 1
5 ir Maskvoje 1
10 ir Maskvoje 1
5, I,eningrade 3 ir Helsinki 1
5. Rygoje 5. Maskvoje 1

Maskvoje
Maskvoje
Maskvoje
Maskvoje
Maskvoje
Maskvoje

5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2
10. Maskvoje 1
10. Maskvoje 2
5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2
5. Rygoje 5 ir Maskvoje 2
10 ir Maskvoje 2

2,
2.
2.
2.
2,
2.

Vilniuje
Vilniuje
Vilniuje
Vilniuje
Vilniuje
Vilniuje

$1.390.00
1.850.00

'

1.95O.0I.
1.650.00
1£5ftjOG
1.810.00

1 .750 OO

1.900.00

1.750

2.0O0.00
1.950.00
1.950.00
1.650.00
1.590.00
1.710.00

1 .*:<o. (w>
1.75o.no
1.750.00

l /Ml.flrl
1.750 on
l.62&.flp

J

IWI

l.n'ooo
1 f u i rifi
I.AV) IMI

Prices are based on double oceupancy and are subject to changes.

Informacijų ir visai* kelionių reikalai* kreipti* į

^ ^ ^

Kviečiama
teirautis

* Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. Taipgi yra galimybė ilgiau viešėti Vilniuje (vietoje
kelionės j Rygą).
Kainos už viešbutį, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra numatytas pagal
lėktuvų grupines skridimo kainas 1986 m. sausio mėnesį.
Nuperkame giminėms Lietuvoje automobilius ir kitas prekes. Sutvarkome dokumentus
giminių iškvietimui iŠ Lietuvos. Parūpiname lėktuvų bilietus, viešbučius, automobilius j risus
pasaulio kraštus

Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje.
11 dienų Lietuvoje. 2 dienos Helsinkyje

Skrendame erdviais „ H N N A I R " lėktuvai*

Išvykimo datos:
Uapos 10
Rugsėjo 3,
Uapos 16,
Spalio 2,
Rugpjūčio 14
Gruodžio 26

GERIAUSIOS ATOSTOGOS KANADOJE „EXPO 86"!!!
Rugpjūčio 8 d. organizuojama aštuonių dienų ekskursija į šį nepakartojamą renginį.
KEUONĖS KAINA: $599.00 U.S. įskaitant skridimus iš Toronto ir atgal,
viešbučius, 3 dienų pasą į ,,EXPO 86", spalvotą informacijos knygą, nuotaikingus
pietus pramoginiame laive, 2 dienų kelionę autobusu, lydimą patyrusio vadovo,
aplankant gražiausias Vakarų Kanados vietas. Norintiems vykti į „Expo 86" kito
mis datomis galime pasiūlyti įvairių įdomių maršrutų. Viso pasaulio dėmesys
nukreiptas į ,,EXPO 86". tad vietų skaičius ribotas.
Skubėkite užsakyti vietas dabar!
Mūsų biuras:
• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir
į kitas pasaulio šalis.
• Priima užsakymus nupirkti giminėms automobilius tiesiogiai
iš Kanados pagal nurodytą adresą.
• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą
finansinę paramą, nuperkant dovanas, bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas Ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONE, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu:
1576 Bloor St. We*t, Toronto, Ontarlo, Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

Antroji savaitė (jaunuolių sto
vykla baigėsi birželio 29) skirta

lO.Rugpjūrto 10-26
*11. Rugpjūčio 18
*12. Rugpjūčio 25-10
13. Rugsėjo 21-S7
14. Spalio 5-21
*15. Spalio 13-27

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d.
$1.685.00

G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163,
CHICAGO, ILLINOIS 60629. ISA. TELEFONAI:
(312) 171-1700 arba 471-1702.

Gagužos 13
Gegužės 28
Uapos 3

Jaunuolių stovykla tradiciškai
daug prisideda prie pačios stovy
klavietės įrangų, naudingų
būsimoms mergaičių, berniukų,
„angliukų" (lietuviškos dvasios
anglų kalba stovyklos), šeimų sto
vykloms - taiso stalus, dirba lie
tuviškus puošmenis („žirgelius"
nameliams, gamtos
takelį,
senovišką šventovę, paplūdimį ir
kt.) Kas rytą gerą pusvalandį pra
leidžia susimąstymo valandėlę,
pasidalindami būrelyje apie
asmeniškas įžvalgas, maldą, Šv.
Rašto mintis. Popiet dar kita seri
ja pokalbių pirmąją savaitę (nuo
birželio 15 d.) apie „Žvilgsnį į
save" Vytautas Bazikas ir An
tanina Žmuidzinaitė).
Sportą, žaidimus papildo ir pro
ginės mankštos - slidinėjimas pa
tvinusią pieva, žaidimai smarkia
me lietuje, ritminiai pratimai.
Naktinis žaidimas pravestas eko
logijos mįslėmis - kiekvienas vaiz
davo kurį nors gyvį, medžiojantį
kitus ir besisaugojantį nuo savo
priešų. Pastebėta, kiek gyvių bei
augmenijos reikalinga žmogui
maitinti.
Šio amžiaus jaunimas kažkodėl
neina anksti gulti, tai kas vaka
rą vyksta trys vakarinės pro
gramos. Mįslių vakarą poromis
spėliojo daugiau kaip 80 mįslių,
parodydami, kiek įdomu ir kiek
patirties turi perkeltą reikšmę
suprasti. Literatūros vakaro
scena papuošta jaunuolio veidu ir
didele spygliuota viela - buvo
skaitoma sava kūryba, kasdien
pusvalandį rašoma po 45 min.
literatūrinės skaitybos ir pasakų
pusvalandžio. Prisidėjo dramati
zuotas skaitymas iš naujausios
pogrindžio „Aušros" apie kunigą-kolaborantą, ištraukos iš „ta
rybinės" lietuvių literatūros su
dviprasmiškų
išsireiškimų
analize.

AIDAI

Veda KAZfc B R A Z D Ž I O N Y T f c
Kasdien nuo p i r m a d i e n i o i k i p e n k t a d i e n i o .
8:30—9.-00 v. v a k a r o .
V i » o * l e i d o t i i WCKV stoties)
1450 A M bange.

1970 metų, kai tradicinė (nuo
1944) mergaičių stovykla čia iš
Putnamo perkelta. Iš Nekaltai
Pradėtosios Marijos seserų
motiniškų namų atvykusios ses.
Dolores ir ses. Stasė rodė rūpes
tingai paruoštą vienuolijos 50 m.
kelią skaidrėmis, o lietuvių
jaunimui tarnyba stovyklose yra
seserų apaštalavimo svarbi dalis.
A. Saulaitis

Dėl registracijos ir informacijos skambinkite: 312-238-9787.
American TraveI Service Rureau 9727 S. Western Ave., Chicago. III. 60643.

S p a u d o s apžiūrėjimas

DRAUGAS, šeštadienis. 1986 m. liepos mėn. 5 d.

P E R DAUG
SAVE ATIDENGĖ

Redaguoja di. K. A. Dagys

SUSIRINKIMAI
IR JŲ REIKŠMĖ
« Susirinkimai — sena socia
linio bendravimo forma, žino*ma ir žmonių, ir kitų gyvių
tarpe. Antai, rudeniop žąsys,
antys renkasi ir tariasi kur
praleisti žiemos atostogas,
žvirbliai šaukia sulėkimus
pasidalinti arba nepasidalinti
surastą grūdą, vilkai pamiškėj
renkasi koncertams, ir t.t.
Susirinkimai turi ir savo
turtingą istoriją. Pirmas dide
lis, visuotinis susirinkimas,
užrašytas kronikose, buvo
sušauktas didžiojo admirolo
Nojaus jo rezidencijoje. Būta
labai kilnaus tikslo — išsi
kalbėti ir išlyginti visus
nesklandumus, taip sakant,
įsteigti tautų vienybes partiją.
Jiems ten besišnekant, užėjo
tropikinis lietus ir be perstojo
lijo daugiau negu keturias
dešimt dienų ir naktų. Kaip
per tokį lietų išleisti dalyvius
— sušlaps. Juk nebuvo tada
dar nei automobilių, nei deng
tų karietų, tai susirinkusieji
kultūringas diskusijas tęsė
toliau. Kultūringas! Per tas
atgailos dienas, t. y. kalbas,
vienas kitam tiek įkyrėjo, kad
dalyviai, paleisti namo, ir
šiandien be pykčio vienas
kitam negali į akis žiūrėti: liū
t a s kai pamato stirną —
amen. Arba vilkas avelę —
palieka tik kailį.
Bromus Nainys suregistra
vo susirinkimų sinonimus ir
rado, kad mūsų turtingame
žodyne mažiausia yra vienuo
lika pavadinimų,
o kiek
nepaminėjo — gal dešimte
riopai tiek. I l k jis iš kuklumo
nepasakė, kad susirinkimais
kartais pas mus vadinami ir
cirkai. Didžiausias ir griaus
mingi ausi as cirkas vyksta
kasmet rudenį New Yorke, kai
Jungtinių
Tautų
rūmuose
p u s a n t r o šimto
delegatų
lenktyniauja, kas piktesnį ir
spalvingesni
keiksmažodį
sugalvos apie savo maitintoją
ir tų namų šeimininką Ameriką.
Ne visi susirinkimai tokie
vaizdingi. Kitoj pasaulio sosti
nėj, Kremliuj, susirenka penki
tūkstančiai
neklaidingųjų,
geriausių
iš
geriausių
tobuliausių partinių. Kadangi
jie neklaidingi jau nuo Lenino
gimimo akimirkos, tai negali
būti jokių dviejų ar trijų
nuomonių jokiais klausimais,
net ir kalbant apie pasaulio
„s.utvėrin.ą.
Kad
būtų
, linksmiau, ten loterijos būdu
laimingajam duodama paskai
tyti pagarbinimo žodis tam ar
tiem, kurie super neklaidingi
•ir žino daugiau negu visos
žmonijos galvos kartu sudė
jus. Ar ne idealu? Ar nemalo' nu paskaityti tokią kalbą, kur
nereikia nei kablelio pridėti.
Štai kaip reikia ruošti
pavyzdingiausius
imperijos
reikalams aptarti susirinki.ĄRP8

Lietuviai taip pat turi senas
susirinkimų tradicijas. Anais
laikais mūsų bajorai susi
rinkimuose — seimuose ne tik
kardais
kapodavosi
su
lenkais, bet parodydavo ir
armotų galybę (tik kartais
netyčia pataikydavo į savo
dvarą, bet tai nesiskaito). Geri
buvo laikai! Carų laikais
valstiečiai susirinkę sužino
davo, ką jie nerinkę išrinko
viršaičiu. Prieš šį karą studen
tai, jei šaukdavo susirinkimus
kur nors mieste, atidarydavo
posėdžius jie patys, bet dažnai
jų susirinkimus uždarydavo
jau policininkas. Dabartiniais
laikais Lietuvoje kolchozininkai susirinkimus vadina tam
tikrais keiksmažodžiais, mat
jie šaukiami vadų pagarbini
mui po darbo, vietoj poilsio, ir
kad neliktų laiko pertekliaus.
Neturėdami darbo, dar gali
vieni prikalbėti, kiti prisi
klausyti šmeižikiškų, „tary
binę" santvarką šmeižiančių
kalbų. Po karo stovyklose
mūsų globėjai šaukdavo susi
rinkimus ir liepdavo klausyti
atvykusių politrukų
aukso
kalnų pažadų, jei tik kas
sutiks savanoriškai
galvą
pakišti po kirviu.
Šitame krašte mūsų senieji
ir vėlesnieji ateiviai susirinki
mų tradicijas ir meną išlaiko
pažymėtinoj
aukštumoj.
Viskas būtų gerai, jei tuose
suėjimuose nebūtų ir naujų
valdybų rinkimų. Ypač visi
kratosi
pirmininkavimo,
išskyrus gal vieną, du ar tris
postus, kur p i r m i n i n k ų
netrūksta: Vliko, Altos, gal
dar kokio fondo.
Teisybė, prieš kurį laiką
buvo atsiradusių
žūtbūt
pasidaryti
bendruomenės
vadais, p i r m i n i n k a i s .
Ir
pasidarė — kas čia tokio! Be
i rinkimų, be balsavimų, be
narių. Visi generolais tapo.
Tada jie pristeigė mokyklų
(šnipai iššifravo, kad net du
mokiniukus turėjo),
šokių,
sporto ir dainų švenčių (be
šokėjų, be chorų), prispausdi
no knygų, vadovėlių (geresnių
negu Nameliai), savo oficiozą
smarkiai pagerino, padažnino
išėjimą — padarė kartais
dvisavaitiniu, kartais savai
tiniu dienraščiu ir pakėlė
tiražą tiek. kad pritrūko ir
raidžių rinkėjų, ir dažų kas
antro numerio tom pačiom
klišėm tepti. Pats didžiausias
jų išradimas — tai kilnojami
susirinkimai: vieną dieną visi
renkasi kurioj nors vienoj
salėj, kitą sykį tie patys už
dvidešimt mylių jau kitoj,
trečią gal net Rockforde ir t.t.
Tik kitais vardais vadinasi.
Paskutinis, tikrai
visuo
tinis, susirinkimas, iš kurio
neišsisuksime, bus Juozapato
pakalnėje. Bus pats įdomiau
sias ir gausiausias.
Šią istoriją s u r e d a g a v o ,
surinko „t" ir „ p "

»• <* v •

Iš graikų spaudos
SVECIAVIMOSI
PIRMADIENIAI
Turistai, grįžę iš Vengrijos,
pasakoja, kad ten miestų
gatvėse vakarais didžiausias
judėjimas vyksta pirmadie
niais. Tada pilni teatrai, kinai,
restoranai. Pirmadienių vaka
rais daugiausia lankomasi
vienų pas kitus. Kodėl? Ima
aiškėti: pirmadieniais televizi
ja neveikia, žmonės neturi ko
veikti.

„Naujosios
vilties" Nr.
18(1985) puslapiuose sužino
me nuostabių dalykų:
„Min. pirm. pavaduotojas K.
Bizauskas ir Politikos dept.
direktorius E. Turauskas... jų
politikavimas prisidėjo prie
negarbingo
nepriklausomy
bes praradimo". Vadinas, jei
ne jie, tai Stalinas su Hitleriu
gal nebūtų pasidalinę Eu
ropos, nebūtų kilęs II pasauli
nis karas ir nebūtų buvę to,
kas buvo.
Toliau skaitome, kad A.
Masionis, kaip ir kiti ateitinin
kai, „veržėsi į Karo mokyklą,
ruošė kadrus... valdžiai nu
versti!" Atsiliepdamas į tą
saliamonišką, ko iki šiol net
nežinojom, netolimos praei
ties faktų
aiškinimą, A.
Darnusis „Drauge" paaiškino,
kad Masionis į Karo mokyklą
net nebandė stoti.
Politinės partijos buvo
uždarytos,
o „Tautininkų
vyriausybė buvo gana pakan
ti... Su opozicija elgėsi nuosai
kiai: nei per griežtai, nei per
daug nuolaidžiai... Ateitinin
kams buvo labai švelnios
bausmės.
P. Dovydaitis
(Nepriklausomybės akto
signataras, Spgl. red.), J. Ere
t a s ir J. Leimonas gavę po tris
mėnesius kalėjimo", o Masio
nis „buvo baustas, kaip užsi
spyręs opozicionierius".
Stebėtinai panašiai šian
dien viešai teisinasi ir bolševi
kai, kad tas ar kitas buvo
baustas už bandymus „susilp
ninti valdžią", „tarybinę"
santvarką, už „gandų skleidi
mą" ir kitokią opozicinę
veiklą. Bent „Naujoji viltis"
būtų viešai neprisipažinusi.

BALTI DRAMBLIAI
— Daktare, — skambina vie
nas jaunuolis, — mes vakar su
draugu atšventėm jo vardines
ir gerokai išgėrėme. Šiandien
aš susirūpinau jo sveikata...
— O kuo jis susirgo?
— K a i p čia p a s a k i u s ,
daktare... Balti drambliai...
— A...a... Jis aplink save
mato baltus dramblius?
— Ne, ne. Atvirkščiai, nema
to nė vieno, nors jų pilnas
kambarys...

Programa
atostogauj antiems
Kai mūsų tautiečiai išva
žinės atostogų ir jei kas netu
rės ko ten veikti, siūlome susidomėti
statistika
ir
suskaičiuoti (jeigu įmanoma):
a. kiek turime visokių fondų,
fondelių;
b. kiek per metus visos
organizacijos ir suvažiavimai
priėmė rezoliucijų ir kiek tų
rezoliucijų būna įvykdyta (jei
gu iš viso nors kiek įvykdyta);
c. kiek turime milijonierių ir
pusmilijonierių, kurių vardų
nerasime jokiam
aukotojų
sąraše — fondų Balfo, operos,
spaudos, senelių namų ir kt.
(be kompiuterio neapsieisi);
d. kiek nuomonių apie La
pinsko operą iš tų, kurie ją
matė, ir ypač, kurie jos nematė, bet viską „žino" ir „turi aiš
kią nuomonę";
e. kiek vyrų galvas dengia
dirbtiniais perukais (skaičiuo
ti moteris — beprasmis reika
las, būtų be skaičiaus);
f. kiek yra skirtumų tarp tų
dviejų apačioj piešinėlių, nors
jie atrodo identiškai (išmin
čiai sako, kad yra 25 skirtumai).

LABAI NEAIŠKU

Balys

ESU AŠ PONAS
TARAKONAS
Esu aš ponas tarakonas
Iš kietasprandžių
giminės.
Nei rusas, nei amerikonas
Nenugalėjo dar manęs.

Tebegyvena Viliaus Telio operos prisiminimais.

Visur veisiu tarakoniją,
Nekontroliuoju jos plėtros.
Tas mano jausmas
netrūnija,
Ir nieks manęs
neiškastruos.

A. Mikalauskas, Šluota |

Visi stipruoliai kažkur dingo.
Reikėjo lenktis prieš visus.
O aš, lyg nieko ypatingo,
Prieš juos visus riečiau ūsus.

Grigorijus Kanovičius
J. DOVYDAIČIUI
Kas dabarties tematikos pabūgsta,
Tas klausimų aštriausių negvildens.
„Žydriesiems ežerams" kažko gal trūksta,
Bet ko tikrai netrūksta — tai vandens.
Iš rinkinio „Nuogi Olimpe"

Ir Nojaus arkoje lindėjau,
Ir emigravęs
nedingau.
Visur plėčiaus, visur didėjau.
Tad nugalėk mane, žmogau!

J. Aluona
PAPLŪDIMY
Šiltumėlis,
Rods degu.
Gundo smėlis —
Na,, tegu!
Iš švedų spaudos

YRA K U O
STEBĖTIS
Viena amerikietė rašo, kad
ji ir jos sūnus turi vienodus,
tos pačios spalvos automo
bilius. Sūnus, aišku, kažkur
atsidaužė, priekį įlenkė. Kitą
dieną sūnus paėmė motinos
mašiną, o motina jo įlenktu
automobilium nuvažiavo iš
mokyklos parsivežti dukters.
Trečią dieną motina į mokyk
lą važiavo savo mašina,
ketvirtą vėl teko naudotis
sūnaus. Kai pagaliau penktą
kartą vėl atsidūrė mokykloj su
savo sveika mašina, vienas
žmogus, kuris kasdien maty
davo mokykloj tą moteriškę,
neiškentė ir paklaustė, kas ten
pas juos vieną dieną sudaužo
automobilį, o kitą dieną maši
na vėl sveika, ir kas yra tas
genijus, kuris pataiso per
naktį.
Reader's Digest

Čiūčia-liūlia
Ant bangų...
— Pliumptelk,
Čia smagu!

Jule,

„ P R A L E N K I A IR M U S "
Grupė ameri kiečių Škotijoj
lankė seną pilį. Viduje buvo
tamsu, t a i norint fotografuoti,
reikia apšvietimo. Paskutinę
lemputę dar turėjo vienas
lankytojas,
bet
nuotrauką
padaryti norėjo ir kiti, tai visi
susitarė, kad suskaičiavus iki
trijų, sublykščios šviesa, o visi
tuo laiku atidarys aparato
objektyvus. Po tos operacijos
pilies kuratorius pafilosofavo:
— Mus. škotus, laikote labai
šykščiais, per daug taupiais,
bet, kaip matau, jūs, amerikie
čiai, ir m u s pralenkiant.

Prieš porą metų „Akiračiuo
se" (Nr. 7) buvo toks pareiški
mas:
„Mano įspareigojimams Lie
tuvių Bendruomenėje ir kitose
mūsų visuomeninio gyvenimo
srityse žymiai padidėjus, jau
eilę mėnesių nebeturėjau gali
mybės faktiškai
dalyvauti
Akiračių leidimo bei redagavi
mo darbe. Iki esamosios sąly
gos nepasikeis, ir toliau lieku
tik pasyviu nariu, nedaly
vaujančiu Akiračių redakci
niame darbe bei atsakomy
bėje".
Pasirašo
„Tomas
Remeikis".
Taip ir neaišku, ar pasira
IR T E L E F O N A I
šęs Tomas Remeikis yra tas
KARINĖ
PASLAPTIS
pats, kuris per visus tuos dve
jus metus „Akiračių" metri
Sovietų Sąjungoj, „pažan
koje pasirašo „dr. T. Remei giausioj pasauly šaly", tele
kis", ar tai kitas asmuo.
fonų abonentų knygos yra
arba liuksusas, arba karinė
paslaptis. Tokios knygos
KONTRA VERSIJOS
spausdinamos retai ir ne„Dirvos" bendradarbis v.m. visiems prieinamos, o daugy
birž. 19 numery siūlo neminė bės organizacijų, institucijų ir Spygliuotos mintys
ti „komplikuotų" jubiliejų — įstaigų telefonai ir tose knv.
— Norėjau būti rašytojas, —
krikščionybės 600 ir Lietuvos gose nerandami. Telefonų sako dailininkas, — bet atsi
konkordato 60 metų sukakčių, numerius turi tik tie, kuriems sakiau, atsiminęs, kad rašyto
patardamas „šv. Ramybės to reikia. Jei kas nori priva jai nenaudoja modelių.
dėlei reikėtų ir toliau švęsti tik taus asmens telefoną sužinoti,
— Aukso svaras yra kiekvie
nekontroversinius
įvykius, gali skambinti numeriu 09, bet noje filosofijos uncijoje, bet
kaip kasmet Kalėdas ir Vely tas numeris būna užimtas ir bankai jo neinkasuoja.
kas".
— Kalėjimo paveikslas turė
užimtas. Beviltiška Dar viena
Jei „Dirva" siūlo neminėti išeitis: galima kreiptis į infor tų būti nupieštas ant kiekvie
tokių svarių sukakčių, dėl macijos būdelę, kur už mokes no seifo.
kuriį kontraversijųnėra! kaTp tį galima sužinoti prašomą
— Anot istorikų, moterys
ji nesusilaikė nuo minėjimo telefoną. Bet ir čia išimtis naudojo kosmetiką jau vidur
savo aplinkoje - laikraščio 70 išimty: jeigu prašysi pvz. amžiais, o šiandien moterys
metų jubuliejaus. kurio metu Maskvoje žmogaus pavarde naudoja kosmetiką taip pat
kaip tik buvo gerokai kontra- Ivanov arba Kuznecov, gal savo viduramžiais.
versinių kalbų. Ar neužtektų dar vieno kito. telefono negau
— Gydytojas yra vienintelis
tik Vasario 16 minėjimų?
si, nes tom pavardėm yra asmuo, kurį džiugina žmogaus
keliolika ar daugiau tūkstan bloga sveikata.
— Divorsuota moteris tam
čių asmenų. Negausi telefono
300 svarų sopranai gali mirti jokios užsienio ambasados, p a t u r t i n g e s n ė
pagal
džiova tik operoj,
konsulato ar kitokios įstaigos. įstatymus.
S. Grollineer
— Moterys leidžia pinigus
tarytum jie eitų iš mados.
— I^engva paskolinti vėsin
tuvą šaltą dieną.
— S a v o nuomonę galime
turėti ir nieko nežinant.
— Kartais susikaupia tiek
gerų žodžių, kad norom neno
rom būni priverstas kalbėti
apie save.

J I NEŽINO
Parduodamas
apgriuvęs
Po kelionės po Europą jauna
amerikietė į klausimą, ar ji namas su visais patogumais ir
mačiusi Florenciją, atsakė: nepatogumais.
Skelbimas prie Jeivel
..Šito aš nežinau, bilietus pirko
krautuvės, Cicero, III.
tėvas".

Pavabalys

Julė tepas
Mostele.
Žiūriu, Stepas
Ten — šalia.
Nepavydžiu!
Tam ji — miss...
Valtį lydžiu
Akimis.
Ji ten supas
Netuščia...
Oda lupas —
Dingt iš čia!

Iš vokiečių spaudos

KALTOS TIK
MOTERYS
Vienas
turistas
sustojo
Fossil miestuke, Oregone,
kavos išgerti. Prie gretimo
staliuko sėdįs vyras, gerai
p a ž į s t a m a s su padavėja,
klausia, kas atsitiko su jos
autobomiliu, kad jo priekis
įlenktas. Padavėja pasakė,
kad tai padarė stirna, ir pridė
jo:
— Jei tai būtų atsitikę man
vairuojant,
vyras kaltintų
mane žioplumu, skubėjimu; jei
tai būtų atsitikę mūsų dukrai,
jis vėl sakytų, jog ji važiavo
neatsargiai, bet kai jis pats
vairavo, tai niekas nebuvo
kaltas — neišvengiamas susi
dūrimas su stirna.
GALVOJA APIE
HAREMĄ?
Aš būčiau laimingiausias
žmogus pasaulyje, jeigu...turė
čiau labai daug pinigų ir
nereikėtų
dirbti. Turėčiau
didelį namą, daug mašinų ir
mergaičių!
Tomas Burokas. Los Angeles
Šv. Kazimiero m-klos mokinys

Ligi šiol J. Vitėnas vienin
Pereitą šeštadienį Jaunimo
telis t a r p lietuvių Vilniaus centro salė sprogte sprogo.
Lietuvai nepripažįsta.
A kad. prošvaistės.
A. Gureckas
Draugas

^

^
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CLASSIFIED GUID'E

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
LITUANISTIKA
ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOS
MOKYKLOJE
Prel. Julius Maciejauskas,
Šv. Kazimiero parapijos Los
Angeles mieste steigėjas, jau
iš pat pradžių planavo organi
•
zuoti mokyklą, kad lietuviai
«
ateiviai galėtų auklėti savo
vaikus lietuviškai, kad jie
mokėtų lietuvių kalbą ir mylė
tų Lietuvą, nes senesniesiems
išmirus, lietuviai
išnyksią
Amerikoje." Deja, prel. Maciejausko sumanymas buvo per
ankstyvas. Parapija ekono
miškai dar buvo nepajėgi; per
mažai buvo ir vaikų. Tik prel.
Maciejauskui mirus, pareigas
perėmęs naujasis klebonas
kun. J. Kučingis, būdamas
realistas, iš pradžių pasiten
kino savaitgalio lietuviška
mokykla, kuri buvo įsteigta
1949 m. ir veikia ligi šiol: joje
kas šeštadieni mokosi gražus
būrys lietuviško jaunimo.
Šv. Kazimiero parapijai
išaugus ir sustiprėjus, imta
galvoti ir apie parapijos
mokyklos steigimą, nes prel. J.
Kučingio žodžiais, parapija be
mokyklos yra kaip bevaikė šei
ma pasmerkta išnykti. Mokyk
los darbo pradžia buvo kukli,
nes neturėta tinkamų patal
pų, kuriose vyko pamokos.
Netmkus
išaugo
didelis
gražus mokyklos pastatas,
. kuriame telpa 8 klasės. Nuo
pat pradžių parapijos mokyk
loje ka.sdien buvo dėstomi
lituanistiniai dalykai. Šiam
darbui buvo pakviesta turinti
rliHr*lj patyrimą mokyt. O.
v
';i/iit' nė. Naujosios mokyk-

KANADOS ŽINIOS
London.

Ont.

PASIŽYMĖJO LIETUVIS
Kanados Londono jauni
mas nėr.-i gausus, bet jie
beveik visi siekia aukštojo
nokslo ir yra pavyzdingi
studentai. Net ir universitetą
baigę jie stipriai reiškiasi
moksle, savo profesijose, spor
te ir 1.1. lietuviai nekartą
pirmauja ir juos atžymi
mokyklos ir kanadiečių spau
da. Šį teigimą patvirtina, kad
ir šis pavyzdys.
Raimundas Br. Zabulionis
įsijungė į Vakarų Ontario
universiteto mokslinę grupę,
tyrinėjančią džinsas (genės)
gyvuliuose. Jis žengė vieną
žingsnį dar toliau. Jis panoro
tą pat tirti augaluose. Gerai
padirbėjęs jis susilaukė ir
malonios
staigmenos.
Jis
atrado, kad ne tik gyvuliuose
yra orcogenes (cancer genės
— vėžio dzin sos), bet kad jos
egzistuoja
ir
kukurūzuose.
Kartu jis pabrėžė, kad tai
nereiškia, kad jei valgysi
kukurūzus, tai gausi vėžį. Tos
džinsos yra reikalingos augalo
augimui ir susiformavimui ir
tik tam tikrais pasikeitimo
(mutacijos) atvejais gali būti
vėžio ligos gavimo priežas
timi. Be to. sako. čia yra tik
pradinis atradimas ir todėl
dar negalima daryti jokių
kategoriškų tvirtinimų, nes
tam dar reikalinga atlikti eilę
įvairių tyrimą. Tačiau kad jo
atradimui mokslo vadovybė
skiria rimtą dėmesį, yra be
abejonės aišku jau ir iš to. kad
jam išimties keliu leido peršok
ti magistro laipsniui įsigyti
reikalinga kursą ir be jo leido
pradėti
daktaratui
įsigyti
studijas. Tai yra retas atvejis!
Ne visuose fakultetuose tokia
išimti yra daroma, bet augallų mokslo fakultete tam tikrais
atvejais (kaip ir šis) tokia
išimtis vra leidžiama. Jo pasi
rinkta specialybė daktaratui —
kukurūzų genetika. Linkėtina,
kad jam pavyktų užsibrėžtus
tikslo* pasiekti.

los patalpomis nuo pat
pradžių naudojasi ir šeštadie
ninė mokykla.
1963 m. Šv. Kazimiero
parap. mokykloje mokėsi 260
mokinių, iš kurių 62 buvo
lietuvių kilmės. Vėliau moki
nių skaičiui pasiekus 300, jų
trečdalis buvo lietuvių vaikai,
kurie beveik visi lankė lietu
vių kalbos pamokas, vedamas
mokyt. O. Razutienės, Taigi
prel. Maciejausko svajonė išsi
pildė.
Tačiau
laikui
bėgant,
parapijos mokykloje mokinių
skaičius ėmė mažėti, nes jau
nos šeimos, nekreipdamos
dėmesio į klebono raginimą,
stengėsi apsigyventi tolimes
niuose nuo parapijos prie
miesčiuose.
Paskutiniaisiais
metais lankančių lituanistinę
klasę buvo mažiau negu 10
mokinių. Šįmet mokyklą ir
litanistinę 8 skyrių programą
išėjo du mokiniai: Nida
P a p l a u s k a i t ė ir
Erikas
Franken. Jie puikiai išlaikė
lituanistinių dalykų egzami
nus,
dalyvaujant
Švietimo
tarybos atstovui Ig. Medžiu
kui. Tai rodo, kad mokyt. O.
Razutienė gerai paruošia savo
mokinius tolimesniam lietu
viškam
visuomeniniam
gyvenimui — daugelis jų yra
įsijungę į jaunimo ansamblį ar
veikia kitose organizacijose.
Gaila, kad dar labiau sumažė
jus parapijos mokykloje moki
nių skaičiui, jau nenumatoma
ateinančiais mokslo metais
dėstyti lituanistinių dalykų.
Taigi šių mokslo metų išlei
džiamoji klasė yra paskutinė
ir todėl istorinė mokyklos ilgų
metų darbe. Tačiau dar lieka
didelė
viltis ateičiai —
lituanistinė
šeštadieninė
mokykla, turinti arti 100 moki
nių, kuTioje dėsto ir mokyt. O?
Razutienė. Šią mokyklą rūpes
tingai globoja klebonas kun.
dr. A. Olšauskas. Tikėkime,
kad joje dar daugelį metų
šeštadieniais mokysis-lietuvių
šeimų vaikai.
iR.M.
LOS ANGELES
LIETUVIŲ DIENA

Pirmieji lietuviai ateiviai
Los Angeles mieste ir apy
linkėse apsigyveno 19 šimt
mečio pabaigoje, bet jie netu
rėjo jokio vienijančio ryšio ar
centro. Keletas pravažiuojan
čių kunigų Lietuvos nepri
klausomybės
laikotarpyje
tyrinėjo sąlygas kurti šiame
mieste lietuvius apjungiantį
veiksnį — lietuvių parapiją. Jie
suprato, kad reikalas yra
pribrendęs, bet nesiryžo imtis
sunkaus pionieriško darbo.
Tik buvęs Švėkšnos klebonas
prel. Julius
Maciejauskas.
nugalėjęs didžiausias kliūtis,
nors buvo jau pasitraukęs į
pensiją, tokią parapiją įsteigė.
1941 m. birželio 1 d. laikoma
Los Angeles Sv. Kazimiero
parapijos pradžia. Taigi šiais
metais suėjo 45 metai lietuvių
parapijai, pavestai globoti šv.
Kazimierui.
Šv. Kazimiero parapija 1954
m. pradėjo rengti šventes, čia
populiariai vadinamas Lietu
vių dienomis. Tokios šventės
būdavo ruošiamos Breakfast
Club ir prie jo esančiame
gražią medžių pavėsyje skly
pe arba erdvioje Marshall
mokyklos
auditorijoje.
Susirinkdavo iki 3000 žmonių.
Cia būdavo apjungiamas reli
ginis momentas su tautiniu,
dvasinė atgaiva su parapijai
parama.
Šiemet tokia lietuvių diena
įvyko birželio 22 d. Prasidėjo
Mišiomis
Šv.
Kazimiero
bažnyčioje.
Koneelebravo
kleb. kun. A. Olšauskas, prel.
V. Bartuška ir svečias iš
Arizonos kun. A. Valiuška.
kadaise buvęs šioje parapijoje
asistentas. Svečias savo
pamoksle surišo mūsų tautos
tautinę tragediją su religinio
gyvenimo patirtimi, vykusia
J).K birželio mėn. dienomis. Oiedo-

REAL ESTATE

HELP VVANTED
LICENSED REAL ESTATE
SALES PEOPLE VVANTED
Well established realty company
needs sales people. Make your own
hours, work any territory. No monthly
fees required. Call John at 423-4663
or stop in at Jodan Realty, 9711 Southwest Highway, Oak Lawn, III.
M I S C E L L A N E O U S

A

VILIMAS
M O V I NG

Tel. 376-1882 ar 376-5996

FOR SALE BY OVVNER: LEMONT:
Five-room brick bungalovv, full base
ment, one-car detached garage, additional two-vehicle carport. other
energy-saving upgrades. Call Denrns
Hennebry, 312 257-5622 after 6 P M.
BURR RIDGE AREA
Country setting vvith this 3 bedroom.
2 bath ranch, family room and attached garage. Half aere lot. Love at purse
sight. $125,000.
VVILLAS
839-8455

m
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IO<:V — 20% — 30% ptgiau mokesti pagalba galite nusipirkti ar parduoti
• i :i|Mir.-iii<U nuu ugnies ir autom* namą mieste ir priemiesčiuose.
bttta pas iiiui.
Sąžiningai patarnaus

FRANK

Los A n g l e s Šv. Kazimiero parapijos mokyklos
lit
y
S W uanistinės klasės
f aplauskaitė. mokvt.
Ona
JtaJZZl
™_,
_
,
,
°
kyt. O n a Razutienė, mokyklų inspekt orius mokyt. egzaminai. Iš kr.: Nida
. kas Frankenas.
Ignas Medžiukas ir E r i - . , i n i a i

vaujamas komp. B. Budriūno
su solistais A. Polikaičiu ir V.
Vilkiene.
Tolimesnė programa vyko
jau salėje, kur susirinkusieji
turėjo progos pasigėrėti menine programa, atlikta mergaičiu choro „Pavasario" iš
Montrealio. " Iš
šio choro
administratorės J. Baltuonienės sužinojome, kad choras
suorganizuotas prieš 6 metus,
Choro narės yra jaunos
studentės, dainos entuziastės,
įsipareigojusios lankyti du
vakarus savaitėje repeticijas,
Daugiau kaip pusė jų nemokėjo lietuviškai. Muzikos vadovams keičiantis, šiuo metu
choro vadovė yra estė Ingrid
Tark, akompaniatorius Jeff
Fisher.
Programą pradėjo J. Pupius,
pakviesdamas
Amerikos
himną sugiedoti A. Polikaitį.
Gen. garbės konsulas V.
Čekanauskas, trumpai sveikindamas susirinkusius į Lietuvių dieną atkreipė dėmesį,
kad Los Angeles Šv. Kažimiero parapija yra didžiausia
JAV-se, jai priklauso lietuviai
nuo Tijuanos Meksikoje iki
Oregono. Pastebėjo,
kad
parapijos renginius lankančių
yra sumažėję, todėl palinkėjo,
kad ateinančiais metais švenčiant Lietuvos krikšto sukaktį, parapija susigrąžintų visus
tuos. kurie nustojo lankytis...
14 merginų choras padainavo keletą liaudies dainelių, harmonizuotų J. Petkai-

ypatingo aemesio su»ii<tujvc
liaudies dainų pynė — vietinės kompozitorės G. Gudauskienės. Ir toliau choras
sėkmingai
atliko
kūrinius
gyvenančių
Lietuvoje
ar
vakarų pasaulyje kompozitorių:
V.
Viltenio,
T.
Makačino, K. Žižiūno, V.
Baumilo, K. Navicko, A.
Stankevičiaus. Los Angeles
auditorija turi išlepintą skonį,
nes vietoje gyvena daug meninių pajėgų, o taip pat pakviesti lankosi žymiausieji vokalistai, tačiau merginų choras
buvo šiltai sutiktas. Atrodo,
kad repertuaro parinkimas ir
meninio atlikimo technika
daugumai patiko. Plojimams
nesiliaujant, dar buvo padai-'
nuota pora dalykėlių iš kurių
atmintyje
ryškiai
užsiliko
„Tupi šarka ant tvoros",
Programai
pasibaigus.
dainininkės ir jų vadovė buvo
apdovanotos gėlėmis; įteikta ir
kitokių
dovanų.
Pabaigoje
kleb. kun.
A.
Olšauskas
gražiai padėkojo programos
atlikėjimas ir visiems talkininkams, o ir pats gavo iš
montrealiečių tautiniais motyvais nuaustą stulą; panašia
stula apdovanotas ir prel. J.
Kučingis, buvęs klebonas,
Tuo pat metu
parapijos
mokyklos klasėse vyko meno
darbų paroda. Savo kūrinius
išstatė: J. Andrašiūnas, T.
Rudzevičiūtė ir L Raulinaitienė — paveikslai. K. Mike
nas — keramika, J. Rudze-

3208 \ 2 West 95th Street
_lei.,— GA 4-8654

Tik nuo mūsų priklauso, ar būsime girdimi laisvajame
pasaulyje.
Nepamirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO, pagerbdami
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo
palikimų reikalus.
Aukodami TAUTOS FONDUI, paremsite ELTA
biuletenių leidimą 6 kalbomis ' r informacijos apie tikrą padėtį
ok. Lietuvoj skleidimą.
Visos aukos atleidžiamos r.uo federalinių mokesčių.
TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.
P. O. Box 21073
Woodhaven, N.Y. 11421

Ar jūs norėtumėt gydytis pas medicinos
daktarą (M.D.), kuris naudoja sveiką maistą, vi
taminus, mineralus, vaistažoles ir kitus natūra
lius produktus, gydant įvairius susirgimus?

Liceoaed, Bonded, Ianired
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
ir vonios kabinetai. Keramikos, ply
teles. Kp.rSto vandens tankai. Flood
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardf ir tele
foną — lietuviškai.

LB APYLINKĖ
REMIA JAUNIMĄ

SERAPINAS — Xel. 636-2960

u
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IJB Santa Monicos apylin
kės valdyba iŠ gauto birželio 1
d. gegužinės pelno paskyrė 150
dol. Vasario 16 d. gimnazijai,
100 dol. PLJS ir 50 dol. „Spin
dulio" ansambliui.
SV. MIŠIOS
UŽ LIETUVĄ
i

Santa
Monicos katalikų
parapijos bažnyčioje birželio 6
d. buvo atnašaujamos šv.
Mišios už pavergtą Lietuvą.
Mišias atnašavo parapijos
klebonas msg. Anthony L.
Duval. Jis prieš pamaldas
kiek plačiau paaiškino Mišių
intenciją,
o sekusiose po
pamokslo maldose buvo mel
džiamasi ir už pavergtą Lietu
vą.
Mišias užprašė LB
apylinkės valdyba.

VAGYSTE
Ne tiktai yra vagystė, ką tu
pats nesiklausęs svetimo paimi,
bet vagystė yra ir tai, jei tu blogai
sunaudoji, ką tau duoda.
A. Baronas

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir
V. BRIZGYS
6606 So. Kedzie Avenue
Zfticago, IL 60629. TeL 778-8000
Darbo valandos:
Nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro
Šeštadieniais pagal susitarimą

Kreiptis:
ROBERT S. WATERS, M.D.
Medical Director
739 Roosevelt Road
Building 8 Suite 314
Glen Ellyn, IL 60137
Tel. ( 3 1 2 ) 7 9 0 8 1 0 0

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

M I G L I N A S TV
2346 W. 69 St., tel. 7761486
ALL KINOS OF PLASTERING
FREE ESTIMATE
P. Crolly
6935 S. California
478-5500 (to 8 p m.)
925-3985 (after 8 p.m.)
,
Accordionist teaches from Jazz,
Rock'n Roll to Polka. For Beginners and advanced Students. Only Engiish inquiries. please.
Call Andy 675-2846

SOPHIE BARČUS
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Lietuvių kalba sekmadieniais nuo
7:30 iki 8:30 vai. ryto. Stotis VVCEVV
banga 1450 A.M. Transliuojame iš
nuosavos studijos Marquette Pk.,
vedėja Aldona Daukus.
7159 So. Maplewood Avenue
Chlcago, IL 80829
Tel. — 778-1543

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dažo namus iš lauko
ir iš vidaus.
Darbas garantuotas

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti 927-9107

nuliniu—wmnn«iuiu»ni»
T A I S O M E
SKALBIMO IR D2IOVNIMO
:-4ASINAS f? SAIDVTUVUS
Kreiptis j: Hermi; Deckys
Td. 585-5621 po 5 ai. vakaro
Kalbėti lietuviškai

MAROUETTE PHOTC
SUPPIY

Nauja medicinos kryptis, gydant:
ALERGIJĄ,
ARTRAIT(.
KRAUJO CIRKULIACIJOS PROBLEMAS,
VIRŠKINIMO TRAKTO SUSIRGIMUS.

MASTER PLUMBING

drabu
žiai, juostos, audiniai, G. Gus
taitė
— margučiai, A.
Banionis — puikiai pagamin
tos meniškos fotografijos.
Ig. Medžiukas
'

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
6529 S. KEDZIE
778-2233

«ooooooooooooooooooooo<xxx
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REMKIME TAUTOS FONDĄ

ZAP0LIS

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Dau£ sutaupysite, pirkdami čia
ių reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirinktus
reikmenis ypatingai progai. Pilnai
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmad. ir ketvirtad. vakarais iki 9 valandos.

VENCKAUSKAS, Inc.
Builders & Remodeling
» Por<**m A IVck»
' \lnms-um SicMff A Trini
» NMOiirj

• Hoor t «'«|| Til»
• In-u'nn.r Hrpmirn

Joe(312)582-7606
Peter(312) 371-7499

Te!. - - PRospect 6-899S
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RIMAS L. STANKUS
REALTOR-ASSOCIATF.

284-1900
Norintieji pirkti *r parduoti
namus per šią įstaigą, prašome pa-'
minėti, kad esate arba norite būti
Rimo Stankaus klijentuis. Nuosavy
bės įkainavimas nemokamai.
No.62S-Pelningas 6 butų mūr. namas,
20m. senumo, turintis "sharp" 2 mieg.
butą, 5m. senumo '"boiler"' su atskirais
termostatais, skalbimo priemonės (coin
laundry), nustatytos vietos automobiliui
pastatyti, daugiau negu $30,000 pelno,
išlaidos mažos. 63-čia ir Spaulding. Skam
binkite dabar ir uždirbkite pinigų.
No. 541 — 2 butų namas „Ultra
Deluxe" 65 ir Homan. 6 kamb., 3
didžiuliai miegamieji kiekvienam bute,
dvigubas sklypas puikiam nuošalumui,
•atskiros krosnys ir centriniai šaldymai,
moderni virtuvė, lv± prausyklos kiek
vienam bute, 2 maš. mūr. garaž. — įva
žiavimas iš gatvės. Nauja krosnis, stogas
ir elektra. Jaučiamas savininko
pasididžiavimas šiuo namu. Skambinkite
dabar.
No. 613 — 53-čia 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. Mes
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar.
O ' B R I E N FAMILY R E A L T Y
Tel. — 4 3 4 - 7 1 0 0
FIRST REPUBLIC REALTY, INC.
Perkant ar parduodant rezidencinę
arba komercinę nuosavybę, kreip
kitės į
VALDĄ PAŠKUS
312-491-2911 arba 312-857-7187
Ji mielai Jums patarnaus
Buying or SeJIing?
Insist on our 9 6 years of ca<-e,
experience & trust.
We speak Lithuanian.
Alexander J . Mockus
Vice President & Manager
McKey & Poague
Real Estete
6610 S. Pulaski
767-6655

WA6NER and SONS
TYPEWWms AND
AMHNG MACHINES
Nuomoja, Parduoda. Tale*
Virt 50 merų netikimas jums
patarnavimas
ttlf S. Paleaki RA, Chlcago
PHONE — 8SM1U

NORINT PARDUOTI AR
PIRKTI,
apdrausti ar išnuomoti savo nuosa
vybes. praSau kreiptis J mus. mes paU>rv\v)un Čikagoj Ir priemiesciaose.

BUDRAIČIO
Nuosavybių pardavimo {staiga

6600 S. Pulaski Rd.
Tel. 767-0600
,
Šeimos
Žuvautojai - Medžiotojai
>jaA
vieciame atsilankyti

Ą

STRIBO'
33)4 West 63rd Street

KMIECIK REALTORS*

RESORT

on Bow Strlng Laka
HCR 3, Box 270
Daer Rlver, MN 56836
(218) 832-3101

Dienraščio "Draugo" admi
Vistracijoje galima pasirinkti
įvairių liaudies meno darbų:
medžio, keramikos ir drobės.
Užsakymus siųst!:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St,
Chlcajco, IL 60629

GAIVI VERSMĖ
Tolau pavadinimu neseniai
iš spaudos išėjo albuminio for
mato gausiai iliustruotas leidi
nys — Kristijono Donelaičio
aukštesniosios
lituanistinės
mokyklos
1985-86 mokslo
metų dvidešimtosios abi
turientų laidos metraštis.
Leidinį redagavo ir spaudai
paruošė mokyt. Regina Kučienė, viršelį piešė Jonas Maleiška, nutraukąs darė Jonas
Tamulaitis ir Rūta Musonytė,
piešinius
—
Jūratė
Jankauskaitė, spausdino —
Mykolo Morkūno spaustuvė
1986, 192 p., k-nna nepažymė
ta.
Išviršinė pusė labai patrauk
li, švariai išleista ir visa
medži. ga tobulai išdėstyta
Pirmieji puslapiai (4-12)
paskirti mokyklos vadovybei
ir svečių nuotraukoms: gen.
konsulas Vaclovas Kleiza, dir.
Julius Širka, Tėvų komitetas,
mokomasis
personalas,
sveikinimai ir aprašymai.
Toliau
eina
abiturientų
nuotraukos ir jų mintys
mokyklą
baigiant (14-21).
Ilgiausias skyrius — mokinių
studijos apie išeitus autorius
bei jų knygas (22-167), o
paskutiniame skyriuje — svar
besnieji
mokyklos
įvykiai
metų bėgyje (168-190). Geras
popierius ir daugybė puikių
nuotraukų vaizdžiai atspindi
šios vienos iš geriausių
lituanistinių mokyklų išeivi
joje mokslą, veidą ir veiklą.
Šiais metais mokyklą baigė 18
abiturientų: 9 vyrai ir 9
mergaitės, taigi dvidešim
tosios laidos lyčių pusiau
svyra visai ideali.
Jeigu metraščio išorė arba
forma mus sužavi iš pirmo
pažvelgimo, tai jo vidus arba
turinys mus nustebina. Jau
kitomis progomis
esu
pasisakęs formos ir turinio
klausimais, todėl jų nekarto
siu, tik aiškumo dėlei pažymė
siu, kad geras popierius,
gražūs viršeliai, gera spaudos
technika — nėra tikrieji kny
gos vertinimo elementai. Kny
gos vertę nusako turinys.
T u r i n y s šiam metraščiui
duoda neeilinės knygos įspū
dį.
Paimkime tik vieną pavyz
dį: vysk. Motiejus Valančius.
Jis išsamiai
išstudijuotas.
Apie jo gyvenimą, pastoracinį
darbą, kūrybą pasisako net 7
mokiniai trumpais rašinė
liais, tačiau įžvalgiais ir taik
liais. Asta Tijūnėlytė pastebi,
kad „sulenkėję bajorai juokėsi
iš jo, vadindami ,mužikų
vyskupu', bet j i s nedarė
skirtumo tarp luomų' ". Vaiva
Vėžytė rašo: „Vysk. Valan
čius yra mūsų herojus, Lietu
vos blaivybės a p a š t a l a s ,
globėjas ir švietėjas". Adomas
Didžbalis: „Jis ragino žmones
įsteigti kiekviename kaime po
savo mokyklą, pasisamdyti
mokytoją — daraktorių, kuris
mokytų vaikus slapta". Iš
Jūratės Jankauskaitės rašinė
lio sužinome, kad „Vysk. M.
Valančius įsteigė Blaivybės
draugiją kurios tikslas buvo

kovoti su
girtuokliavimu".
Bronius Fabijonas supažin
dina su vysk. M. Valančiaus
raštais, Audra Rankutė prista
to Valančių knygnešių steigė
ju, visų jų globėju, o Jolanta
Salytė — lietuviškos prozos
tėvu, beletristikos pradininku.
Tai pavyzdys — vienas iš
autorių.
Panašiai
yra
išstudijuota visa eilė mūsų
rašytojų, pradedant seniau
siąją k a r t a ir baigiant dabar
tine: Šatrijos Ragana, Lazdy
nų Pelėda, Žemaitė, Vydūnas,
Maironis, Petras Vaičiūnas,
Kazys Binkis, Vincas Krėvė,
Putinas, V y t a u t a s Mačernis,
Aistis, Pulgis Andriušis, Vin
cas Ramonas, Aloyzas Baro
nas, A n t a n a s Gustaitis, Jur
gis Gliaudą, Kazys Bradūnas,
Kostas O s t r a u s k a s ir daug
kitų. Visi aprašymai g a n a
vaizdūs i r tikslūs, pozityviai
iškelti, biografijos trumpos,
tačiau visi svarbesnieji auto
rių g y v e n i m o
momentai
pažymėti.Tai didelis ir kruopš
tus visų metų darbas, gražios
pastangos tiek mokinių, tiek
lietuvių literatūros mokytojos
Reginos Kučienės, kuri yra ir
mokyklos inspektorė. Analo
giškai galvojant natūralu teig
ti, kad ir kiti mokykloje dėsto
mi dalykai, kaip Lietuvos
istorija, geografija išsamiai
pristatomi ir išgvildenami.
Šalia autorių yra apsčiai
originalių kūrybos pavyzdžių:
eilėraščių, beletristinių vaiz
delių, kelionių aprašymų ir t.t.
Geri eilėraščiai A. Bankutės
„Paskutinis skambutis" (21
p . ) , G.
Sabaliauskaitės
„Laisvos gėlės" (26 p.), Gr.
Daunora vi čiūtės „Ar tu meni"
(41 p.), ; domūs straipsniai D.
Brazait . „Lietuvio inteli
gento pareigos seniau ir
dabar" (33 p.), A. Didžbalio
„Kaip vertinti tautybe išei
vijoje" (62 p.), I. Balzaraitės
„Mano kelionė per Lietuvą"
(121 p.), R.
Dudėnaitės
beletristinis
vaizdelis
„Spindulėlio sapnelis" (136 p.)
arba V. Vėžytės „Mano drau

gas Vilniuje" (139 p.).
Svarbesniųjų įvykių skyriu
je r a n d a m e Mecenatų pager
bimą — išreiškiama padėka
Tėviškės parapijai už stambią
auką, t a i p pat paminimi ir
mirusieji — a-a. Petras Spetyla ir a.a. Vytautas Radys.
Toliau — Madų parodos modeliai, Kalėdų eglutės vaizdai, dir.
J. Širkos gimtadienis, vaidini
mai, šventės ir t.t
Kr. Donelaičio aukštesnioji
lituanistinė mokykla tuo ir
skiriasi nuo kitų panašių
mokyklų,
kad
stengiasi
palaikyti glaudžius ryšius su
lietuviškąja visuomene, veikė
jais, kultūrininkais, rašyto
jais... Į švietimo darbą mūsų
v i s u o m e n ė m a ž a i kreipia
dėmesio, tuo nuvertindama
švietimo
reikšmę
išeivijos
sąlygose, o nesidomėjimas
kaip tik ir atskiria mūsų jauni
mą nuo lietuviškojo bran
duolio, tautinės veiklos. Jauni
mui reikalinga
paskata,
reikalinga paskata ir moky
tojams, jauniems tėvams, nes
tai visų reikalas, bendra
pastanga, reikalaujanti dar
naus kooperavimo. O ir švie
timo d a r b a s būtų lengvesnis ir
našesnis, jei toji paskata
abipusė, jei patriotinė visuo
menė daugiau kreiptų veidą ir
širdį į lituanistinį švietimą, jį
labiau remtų.
Kr. Donelaičio mokyklos
vadovybė stengiasi palaikyti
gerus ir draugiškus santykius
su visuomene, todėl dažnai
kviečiasi svečius į savo tarpą,
supažindina
studijuojantį
jaunimą,
pristato
labiau
pa si žymėj usi us vei kėj us bei
kultūrininkus. Neseniai šioj
mokykloj lankėsi vysk. V.
Brizgys, At. fed. vadas J.
Polikaitis, PLB švietimo komi
sijos pirm. Birutė Jasaitienė,
Vytauto Didžiojo šaulių rinkti
nės pirm. VI. Išganaitis, adv.
V. Lietuvninkas, Kantvilai iš
Tasmanijos,
rašyt.
Birutė
Pūkelevičiūtė, poetas Kazys
B r a d ū n a s . ir daug kitų. Šioje
mokykloje mokytojauja rašyt.
Danutė Bindokienė, muzikai
Darius Polikaitis ir Arūnas
Polikaitis, literatūrą 8-je klasė

A.tA.
Vysk. ANSUI TRAKIUI
staiga, netikėtai amžinybėn išėjus, jo žmonai dr.
ADELEI, sūnui MARTYNUI su žmona ir dukrele.
„Tėviškės" parapijai ir visai lietuvių evangelikų bend
ruomenei reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kar
tu liūdime.
Lietuvių Evangelikų
Taryba

A.fA.
Vysk. ANSUI TRAKIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną dr. ADELĘ,
sūnų MARTYNĄ ir šeimą bei artimuosius.
Aleksandra ir Pranas Razgaičiai
Rasa ir Antanas
Razgaičiai
Kazys
Razgaitis
Audronė ir Andrius
Razgaičiai
Elenutė ir dr. Rimas
Juzaičiai

tf midlcind fizclercil
Savings and Loan Association

je dėsto Regina Kuftenė (šio
metraščio redaktorė), direkto
rius — Julius Širka. Visas
mokomasis personalas labai
kompetentingas,
gerai
pasiruošęs pedagoginiam dar
bui. Mokyklą remia ir Lietu-

vių fondas metinėmis subsi
dijomis.
Kr.
Donelaičio
lituanistinė mokykla mūsų
jaunimui, o per juos ir išei
vijos ateičiai yra daug vilties
teikianti gaivi versmė.
Anatolijus Kairys

VIENERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A.fA.
ANELĖS KUČAS

PADĖKA

A.fA.
Petronėlė Valauskienė
Mirė 1986 m. birželio 22 dieną ir buvo palaidota birželio
25 dieną ©v. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Dėkojame visiems suteikusiems paskutini patarnavimą
— dalyvavusiems koplyčioje, gedulingose pamaldose bažny
čioje ir laidotuvėse.
Reiškiame gilią padėką Šv. Antano parapijos klebonui
kun. Jurgiui Šarauskui ir kun. Thomas Pelton už maldas
koplyčioje. Dėkojame kun. Albertui Rutkauskui ir kun.
Ant&.ui Markui už gedulingas pamaldas bažnyčioje.
Ypatinga padėka kun. Antanui Markui už gražų
pamokslą bažnyčioje ir už palydėjimą į kapines.
Nuoširdus ačiū sol. G. Mažeikienei už giesmes bažny
čioje.
Dėkojame dr. Petrui Kisieliui už rūpestingą velionės
priežiūrą laike jos ligos.
Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems aukoju
siems šv. Mišioms, prisiuntusiems gėles bei pareiškusiems
mums užuojautą.
Reiškiame padėką grabnešiams ir laidotuvių direk. p.
Butkienei.
Dėkingi
Daskus.
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VYŠNIAUSKAITĖS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė ją iš gyvųjų tarpo — 1985 m. liepos 7 dieną. Lai gailestin
gas Dievas suteikia jai amžiną ramybe.
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Dievo Apvaidos parapijos bažnyčioje, Tėvų Jėzuitų ir Tėvų Marijonų
koplyčiose.
Maloniai prašome visus jos draugus ir pažįstamus
prisiminti ją savo maldose.
Nuliūdę D r a u g a i i r pažįstami.

A.fA.
TEODORUI GEČUI
mirus, jo žmonai ELENAI, sūnui dr. VIKTORUI,
dukterims IRENAI ir VIOLETAI bei jų šeimoms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Ona ir Bronius Vengriai
Juzė Šešelgienė
Antanas Barstys

S ū n u s Adam, marti Stella ir uošvė Ona

A.fA.
PETRONĖLEI GRAJAUSKIENEI
mirus, dukroms ANTANINAI MIKŠIENEI, Seselei
M. TEREZINAI ir ALBINAI LIETUVNINKIENEI
bei jos dukroms VIDAI ir RŪTAI, sūnums BRONIUI
su žmona ir ALGIRDUI bei jo šeimai ir visiems jų ar
timiesiems reiškiame gilią užuojautą jų gilaus liūde
sio valandoje.
Marija ir Jokūbas Valiukevičiui
Uršulė ir Jonas Balskai
Agnutė Žitkienė
Adelė ir Kazys Lietuvninkai
Gizellė ir Adolfas Lietuvninkai
Stefa ir Alfonsas Burokai
Stasė ir Vladas Rupinskai
Gražina ir Antanas Vaičaičiai

r

i

A.+A
Ltn. NIKODEMUI ABROMUI

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - 523-0440 i r 523-9852
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas - 927-1741-1
4 3 4 8 S. California Avenue
Telefonas - 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

iškeliavus amžinybėn, žmonai BRONEI, podukrai JO
LANTAI ir šeimai, giminėms, draugams ir pažįs
tamiems reiškiame gilią užuojautą.

TĖVAS IR SUNŪS
2 S 3 3 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero
Telefonas — 863-2108

Krikšto sūnus Eugenijus su šeima
Alexandra Grižienė

MYLIMAM VYRUI

A.tA.
JONUI JAGĖLAI
mirus, jo mielą žmoną ONUTĘ ir visą jos šeima šir
dingai užjaučiame ir kartu liūdime.
Irena Šalčiuvienė
Jonas Šalčius
Aleksandra Kavaliūnienė

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2 4 2 4 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 S o u t h w e s t Hwy., P a l o s Hills, Illinois
Tel. — 974-4410

MIELAI

A.tA.
ALDONAI INGAUNIENEI

VASAITIS-BUTKUS

minis, liūdinčiam vyrui STEPUI ir visai šeimai reiš
kiu gilią užuojautą

70 metų aptarnauja lietuvius

Irena

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003

Šalčiuvienė

Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
TAURIAI LIETUVEI

MAROUETTE PARK
2657 WEST 69th STREET
925-7400

B R I G H T O N PARK
4040 ARCHER AVENUE
254-4470

A.fA.
ALDONAI INGAUNIENEI
mirus, vyrą STEPĄ sūnų ALGĮ ir jo šeimą nuošir
džiai užjaučiame ir drauge liūdime.

BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVE.
598-9400

P. P. Balčiūnai
S. J. Grabauskai
j f P. Rodžiai

FSEE
UEN0ER

\

R. N. Sabaliūnai
V.V. Simanavičiai
V. J. Šklėriai

Hot Springs. Ark.

•

EVANS-EVANAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
9837 S. Kedzie Avenue, E v e r g r e e n P a r k , Illinois
(Anksčiau buvę 6845 South W e s t e m Avenue)

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
Koplyčios

taip

pat

Marquette Parke
pnemieačiuose
Tel. - 4 2 2 - 2 0 0 0

Chicagoje

ir

8
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x Vysk. P a u l i u s B a l t a k i s
atsiuntė „Draugo" redakcijai
sveikinimus iš Šveicarijos.
Dar iš čia žada važiuoti į
Prancūziją ir Belgiją aplan
kyti ten gyvenančius lietu
vius. Jau anksčiau buvo
Romoje, turėjo audienciją pas
Šv. Tėvą Joną Paulių II ir
valgė su juo kartu vakarienę.
Numatė švęsti ateinančiais
metais kartu Lietuvos krikš
čionybės 600 metų jubiliejų ir
arkiv. Jurgio
Matulaičio
palaimintuoju
paskefbimo
iškilmes, kad iškilmės būtų
didesnės ir galėtų jose dau
giau lietuvių iš įvairių kraštų
dalyvauti. Vysk. P. Baltakis į
Ameriką grįš liepos 14 d.
x Raimunda
Karėnas
„Sun-Times" liepos 3 d. laido
je išspausdino laišką, ku
riame iškėlė etninių grupių
nuopelnus, taip pat gina jų tei
ses.

x J A V LB Socialinių
r e i k a l ų t a r y b a i iš Illinois
gubernatūros atsiųstas pažy
mėjimas už ypatingus nuopel
nus, veikiant, kad „Illinois
valstija būtų ideali vieta dirbti
ir gyventi". Pažymėjimai ski
riami mieste garbingai pasi
reiškusioms organizacijoms ir
Chicagoje tokių tarpe buvo
parinkta Socialinių reikalų
t a r y b a Žymenį pasirašė gub.
James Thompson ir Prekybos
bei Bendruomenės reikalų
departamento direktorius Jay
Hedges.

x Teodoras Blinstrubas,
visuomenininkas, Bronė Pabarčius, Barbora Liutikas, St. Ra
mas, G. Mitsevitz, visi čikagiškai,
grąžindami laimėjimų šakneles
atsiuntė po 10 dol. aukų. Nuo
širdus ačiū.

x J u o z a s Kulys, Brighton
Ethnic Senior Service (Bess)
pirmininkas, yra labai susi
rūpinęs, kad Chicagos miesto
meras H. Washington nori
panaikinti vyresnio amžiaus
žmonėms
patarnavimo
finansavimą.
Prašo skam
binti pačiam merui 744-3300,
miesto tarybos finansų komi
teto pirmininkui E. Burke 7443380 ir 12 wardo aid. A.
Majerczyk
tel. 376-1212.
x
International
Meat
M a r k e t savininkai Izabelė ir
x Ona Strimaitienė, Putnam,
Petras Burkauskai, 2913 W. Ct., mūsų garbės prenumeratorė
•63rd St„ Chicago, 111., (tel. ir nuoširdi „Draugo" rėmėja,
312—436-4337),
„Draugo" pratęsė prenumeratą su visa
nuoširdūs rėmėjai, ir šiais šimtine. O. Strimaitienę ir toliau
metais „Draugo" gegužinei laikome garbės prenumeratorių
paaukojo 100 svarų šviežios sąraše, o už nuolatinę paramą ta
dešros. Tai tikrai gražus žes- riame nuoširdų ir didelį ačiū.
tas, didelė ir reali parama.
x Gustavas Černius, N. D.
„Draugo" administracijos ir
Des
Anges Mountauban, P. Q,
renginių
komisijos
vardu
tariame nuoširdžią padėką. Ta Kanada, lietuviško žodžio rėmė
proga miela paminėti, kad jų jas, atsiuntė 5 dol. už kalendorių,
mėsos krautuvėje galima gau pratęsė dienraščio prenumeratą
ti veršienos, avienos, skilan ir dar pridėjo 25 dol. jo
džių, rūkytų ir šviežių dešrų, o stiprinimui. G. Černių įrašome į
taip pat ir kitų maisto produk garbės prenumeratorių sąrašą, o
už mielą paramą tariame didelį ir
tų.
nuoširdų ačiū.
x Lietuvių
Jaunimo
x Stasys L i e p a s , So. Bos
sąjungos susirinkimas, kuris
ton,
Mass., mūsų artimas
buvo
paskelbtas
vyksiąs
b
e
n
d
r
adarbis,
rėmėjas,
liepos 6 d., sekmadienį, yra
parėmė
Draugą"
50 dol.
nukeliamas
į
pirmadienį,
suma.
Labai
dėkojame
už mie
liepos 7 d. Susirinkimas bus
lą auką.
Gintaro klube 8 vai. vak.

x 1986 lapkričio m ė n . 7 ir
8 d. Chicagoje De Paul univer
sitete
bus
simpoziumas
„Tradicijų kūryba: išlaikymas
ir atnaujinimas liaudies kul
tūrose latvių ir lietuvių kolo
nijose Illinois". Šis simpo
ziumas yra remiamas Illinois
Humanities Council. Daly
x Inž. D o n a t a s Tijūnėlis,
x Lietuvos D u k t e r ų drau
vaus prof. Marija Gimbutienė,
Buffalo
Grove, 111., grąžino
gijos susirinkimas bus šį
prof. Bronius Vaškelis ir kiti ir
laimėjimų
šakneles su 30 dol.
sekmadienį, liepos 6 d., 1 vai.
latvių atstovai. Tiksli prog
p.p.
Lietuvių
Tautiniuose dienraščio paramai. Labai
rama bus paskelbta vėliau.
namuose. Visos narės kvie dėkojame už rėmimą lietuviš
čiamos dalyvauti, nes bus įdo ko žodžio.
x Ateitininkų
J u b i l i e  mi paskaita ir aptariami savi
x Aleksandra Gylienė,
j i n ė j e stovykloje tema „Tau reikalai.
tinis sąmoningumas už Lietu
x P a s k u t i n y s i s Australi Olympia. Wa., mūsų garbės
nuoširdi
vos ribų — jo svarba ir j o s lietuvių j a u n i m o sąjun prenumeratorė ir
„Draugo"
rėmėja,
grąžin
pasireiškimo
būdai" daly gos laikraštėlio
numeris
dama
laimėjimų
šakneles,
vauti sutiko šie simpoziumo „Jaužinios", pasiekė JAV.
dalyviai: Darius Sužiedėlis, J a m e pristatomas naujasis pridėjo ir 50 dol. auką. Taria
Laurynas Vismanas ir dr. ALJS pirm. Andrius Vaitie me didelį ir nuoširdų ačiū.
Jonas
Dunčia.
Jubiliejinė kūnas, aprašomas Sydnėjaus
x Kostas
Varekojis,
stovykla bus Dainavoje rug Kalantos minėjimas, Sydnė
Chicago,
111.,
Peter
Juška, Ho
pjūčio 10-14 dienomis.
jaus madų paroda, jaunų
Ho
Kus,
N.J.,
grąžino
laimė
australiečių nuotykiai Vasario
jimų šakneles ir kiekvienas
x Genovaitė K a u f m a n a s , 16 gimnazijoje, vandens, vėjo paaukojo po 25 dol. dienraščio
Springfield. Va., pratęsdama ir žemės stovykla Lietuvos stiprinimui. Labai dėkojame
„Draugo" prenumeratą, pridė žydų kilmės britų aktorius už mielas aukas.
jo ir 20 dol. lietuviško žodžio Anthony Sher, Australijos
stiprinimui. G.
Kaufmaną lietuvių etniškumas.
x Kun. V.M. C u k u r a s , Put
skelbiame garbės prenumerax J o n a s Milašius, St. nam, Ct., A.A. Reventas.
tore, o už auką labai dėko Petersburg, Fla, atsiuntė 20 Houston, Tx.. Dalia Strasius,
jame.
dol. auką, pratęsė „Draugo" Ann Arbor, Mich., grąžin
prenumeratą
su t o k i u dami laimėjimų šakneles
„Linkiu
Jums paaukojo ir po 20 dol. Nuošir
x „ D r a u g o " gegužinės prierašu:
administracijai
ir
visiems
dar- dus ačiū.
renginių komiteto nariai laimė
b
u
o
t
o
j
a
m
s
g
e
r
i
a
u
s
ios
jimams fantus mielai priims ir
sėkmės".J.
Milašių
skelbiame
net iš jūsų namų juos pasiims,
x Martha
Arlauskas,
garbės prenumeratorium, o už
tik paskambinkite:
Middletown,
Ohio,
mūsų rėmė
Marquette P a r k e — 9 2 5 - auką ir linkėjimus tariame j a atsiuntė 20 dol. dienraščio
6193, B r i g h t o n P a r k e — nuoširdų ačiū.
paramai ir pratęsė prenu
847-5840, C i c e r o — 652meratą
1986 metams. M.
x C h i c a g o s Lietuvių P e n 
4410
Arlauską
įrašome į garbės
sininkų
sąjunga
rengia
(pr.)
išvyką į Anelės Kojak sody prenumeratorių sąrašą, o už
bą liepos 9 d. Norintieji vyk palaikymą savos spaudos la
x Gintaro v a s a r v i e t ė . Un ti skambinkite Stasiui Dagiui bai dėkojame.
ion Pier, M I, jau pasiruošusi tel. 4 3 4 - 9 0 5 1 .
priimti vasarotojus. Dėl rezer
(pr.) x Inž. V a c l o v a s Mažeika,
vacijų prašome skambinti
Park Ridge, 111., mūsų garbės
616—469-3298.
x A n t Wisconsin upės prenumeratorius, rėmėjas, su
(sk.) k r a n t o , lietuvių kolonijoje, p r e n u m e r a t o s
pratęsimo
mokesčiu
vėl
pridėjo
20 dol.
x Ieškoma
lietuviškai parduodamas 2-jų miegamų
dienraščio
stiprinimui.
Inž. V.
k a l b a n t i m o t e r i s prižiū vasarnamis su dideliu sklypu.
r ė t i mergaitę. 50 mylių nuo Šalia parduodamas kitas — Mažeiką ir toliau laikome gar
Chicagos centro. Kambarys, tuščias sklypas. Skambinti bės sąraše, o už mielą auką
labai dėkojame.
maistas ir 600 dol. į mėnesį. vakarais 312—920-0243.
(sk.)
Tel.: 484-3234.
x Vanda Strimburienė,
(sk.)
x Baltic Monuments, Inc., Willowick. Ohio, pratęsė
x NAMAMS P I R K T I PA 2621 # 71 Street, Chicago, „Draugo" prenumeratą, pridė
SKOLOS duodamos mažais 111., Tel. 476-2882. Visų rūšių jo 15 dol. jo paramai ir 5 dol.
mėnesiniais įmokėįimais ir paminklai, žemiausios kainos, už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame.
prieinamais
nuošimčiais geriausiomis sąlygomis.
Kreipkitės į Mutual Federal
(sk.)
Savings 2212 West Cermak
x Akiniai siuntimui į Lie
x K s a v e r a J a n č y s , Darien.
Road - Tel. VI 7-7747.
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę! 111., Vita Baleikis, I. Jasulai(•k.) — Optical Studio, 2620 V/est1
tytė, abi iš Chicagos. J.
71 Street, Chicago, 111. 60629.! Remys, Cicero, 111., Algis ir
Telefonas 778-6766.
Laima Jurkūnai, La Grange,
ARAS
(sk.)| 111., Z. ir T. Mišauskai, Union
I )<-ntfi.tm«- it l . i M i m i \ I - I J ru«iu
Pier, Mich., Gaida Zarkis.
x Lietuvišku šriftu rašomosios maši
M (M. I s
River
Forest, 111.. Br. Užemis.
nėles. Paprastos neetektrinės ..Travel
**<i , i u k - t i i p . i t v n r m i . • v i m r
Hot
Springs.
Ark., R. Masiliū
De-iux" | JAV. $160.00 US. dol Oro
; i | > H r , i t l - t i l'.tt~- p i ' i / m t m r l . u t > . |
nas,
Oak
U
w n , 111., P.
paštu: $165 00 Siunčiu ir Į Lietuvą.
Naureckas, Iemont, 111., grąži
Atst Olympia
7 ! 7 1717
no laimėjimų šakneles ir kiek
STASYS PRAKAPAS
, i r h , i t . t r p |(> \ i I I
49 Horfmmn St., Toronto, Ontsrio vienas pridėjo po 10 dol. aukų.
M8Z 2P7, Canada Tol. 233-4486. Labai dėkojame.

IŠ ARTI IR TOLI
J . A. VALSTYBĖS
— š v . J o n o Bosco įkur
t i e j i saleziečiai Bostone,
Mass., pasistatė šešių aukštų
namą — priestatą šalia ber
niukų amatų mokyklos. Dviejų
salių pastate yra įrengti dau
giau kaip du šimtai kompiu
terių j a u n u o l i u s mokyti.
Viršutiniuose dviejuose aukš
tuose yra įrengta privati
koplyčia personalo valgo
masis ir 25 modernūs kam
bariai. Ten apsigyveno jau 54
metus kunigystės atšventęs ir
kojomis pasimęs vienas iš
seniausių liet /ių saleziečių —
kun. Antanas Sabaliausaks.
anksčiau gyvenęs netoli
Chicagos Indianoje. Jis bai
gia savo memuarus apie visus
lietuvius saleziečius — „Prisi
minimų probrėkštus".

Kr. Donelaičio pradinės lituanistinės mokyklos mokytojai. Iš kairės sėdi: Marija Plačienė.
Ona Jagėliene. direktorius Julius Širka, Regina Kučienė ir Bronė Prapuolenienė; stovi Ramin
ta Marchertienė. Beatričė Sturonaitė, Lilija Martinkienė, Andrius Polikaitis, Asta Spurgytė.
Rimas RekaSius, Rūta Musonytė ir Rita Valkiūnienė.
Nuotr. J. Tamulaičio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
UŽDENKIM KATEDROS
STOGĄ
Viso pasaulio katedrų sto
gai blizga. Mūsų katedros
(katedros kita žodžio prasme)
ne tik stogas neblizga, bet dar
jokio stogo nėra. Dar vėjai
švilpia, varnos lizdus krauna
ir aplinkui skraido. Gal taip
blogai ir nėra, tačiau faktas,
kad katedra dar neužbaigta. O
jos užbaigimui ne taip jau
labai daug trūksta. Reikia tik
šiek tiek p a s i t e m p t i . Iš
reikalingų 600,000 dol. trūks
ta tik apie 50,000 dol., tai būtų
galima pavadinti tik „peanuts", deja, ir tų
peanuts"
negalima pakelėse prisirinkti.
Reikia aukotojų ir reikia daug
gerų širdžių.
Yra sudarytas plačios apim
ties „stogo dengimo komi
tetas", kuriam vadovauja dr.
P e t r a s Kisielius, o jam
talkininkauja darbšti visuo
menininke Birutė Jasaitienė.
Tas komitetas stengiasi, kad
reikiama suma būtų dar šiais
metais surinkta.
Spaudoje
buvo paskelbta klaidinanti
žinia, kad Lietuvių fondas
beveik užbaigia katedros
steigimo vajų. Tai tebuvo tik
„spaudos antis". Iš rimtų
šaltinių, bet nerimta infor
macija.
Tokia
informacija
visuomenę tik suklaidina ir
nieko gero neduoda. Neuž
tenka gandų, bet reikia rimtos
veiklos. Visuomenė yra kvie
čiama į šią talką įsijungti.
Jau
minėtas
„Katedros
stogo dengimo komitetas" reni gia pobūvį. Pobūvis ren
giamas Chicagoje, Jaunimo
;
centre, š.m. spalio 4 d., šeš| tadienį. Pobūvio metu numato
ma įteikti universiteto vadovy
bei šiems metams numatytą

įmokėjimu sumą. Taip pat
komitetas n u m a t o rengti
laimėjimus. Laimingųjų bilie
tų traukimas bus minėto pobū
vio metu. Lietuviškoji visuo
menė prašoma
gausiai
dalyvauti.
Daugeliui kyla klausimas
dėl katedros reikalingumo ir
abejojama ar atsiras studen
tų, besidominčių lituanis
tiniais k l a u s i m a i s . Į šį
klausimą atsakymą davė prof.
Br. Vaškelis. Jo žodžiais,
katedra nėra nei pradžios
mokykla, nei
gimnazija.
Didelio skaičiaus studentų ne
galima laukti. Tačiau jų yra
užtenkamai. Šiuo metu yra 9
„post graduate" studentai, iš
kurių 7 siekia magistro laips
nio, o du doktorantai. Tai jau
yra daug, atsižvelgiant į tą
faktą, kad Vilniuje pana
šiame lituanistinių ir literatū
ros studijų seminare tėra tik
11 studentų
Ukrainiečiai,
kurių yra žymiai daugiau ir
kurie jau senokai turi savo
katedrą, teturi tik 6 studentus.
Tad su pavydu žiūri į lietu
vius. Yra galimybės, kad prie
Illinois universiteto gali
susidaryti platesnės apimties
lituanistinių studijų centras.
Jau yra neblogi lituanistiniai
rinkiniai, universitetas nupir
ko dr. A. Salio biblioteką.
Krikščionybės minėjimo komi
teto
numatomas
išleisti
plačios apimties veikalas apie
krikščionybę
Lietuvoje.
Veikalą rengia prof. Vyt. Var
dys. Šis veikalas bus išleistas
lietuvių ir anglų kalbomis.
Veikalas bus leidžiamas Illi
nois
universiteto
vardu.
Universitetas, duodamas savo
vardą, padeda leidiniui pasiek
ti platesnius sluoksnius. Jeigu
neturėtumėme savos kated

ros, būtų beveik neįmanoma
gauti
universiteto
etiketę.
Katedra
atidaro kelius į
akademinį
pasaulį.
Mūsų
visuomenė nebesusidaro iš
kasyklų ir skerdyklų darbi
ninkų. Jaunoji karta didžiu
moje
akademinio
išsilavi
nimo, tad visai natūralu, kad
turime išeiti į platesnes akade
mines sroves.
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PAŠVENTINT \ S
PAMINKI^
J a u antri metai, kai Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse
buvo palaidota a.a. Ona
Blekienė.
nuoširdi
lietuvė
patriotė, talkinusi lietuvių
organizacijoms. Liet. Bend
ruomenei, spaudai. Ji išau
gino pagarsėjusią
didžiojo
Chicagos universiteto teatro
aktorę Ingridą Teresę, sūnų
inž. Petrą, daug dirbantį Šv.
Kazimiero kapinių tvarkyme.
Antroji jos duktė Irena yra
ištekėjusi ir su Šeima gyvena
Seattle, Wash. Velionės vyras
Petras buvo ūkininkas, okupa
cijos išblokštas į Angliją,
Kanadą, o nuo 1956 m. apsigy
veno Chicagoje. Šeima pasi
rūpino a n t velionės kapo
pastatyti menišką paminklą,
kurį birželio 21 d, dalyvau
jant visai šeimai ir jos arti
miesiems pašventino. Pirma
buvo už velionę aukotos šv.
Mišios
Jėzuitų
koplyčioje,
visiems artimiesiems daly
vaujant.
LIETUVIU RESTORANAS
MIESTO C E N T R E
Yra malonu, kad pagaliau
lietuviai turės vieną restoraną
pavadinta Kaz's vardu. įsikūrudi didžiojoje Michigan gat
vėje prie Roosevelt St. Restora-

— Rašytojas ir „Darbi
n i n k o " redaktorius Paulius
Jurkus buvo nusilaužęs koją ir
ilgesnį laiką gydėsi. Kurį lai
ką buvo net Floridoje. Dabar
jau grįžo namo ir nuo birželio
9 d. vėl pradėjo dirbti ,J3arbininiko" redakcijoje.
nas yra Avenue Motei pastate
ir užima to namo pirmąjį
aukštą. Jis gana erdvus: vienu
metu gali valgyti net 80
žmonių.
Restorano savininkai —
Rita ir Petras Dūdai, kurie
anksčiau yra turėję panašius
biznius kitose miesto dalyse.
Dabar jiems į talką atėjo jų
vyriausias sūnus Petras, kuris
yra šio restorano menedžeris.
Jaunasis
Petras
neseniai
baigė Georgetovvn
univer
siteto Washingtone vieną iš
politinių mokslų sričių. Tačiau
pradžioje, tėvų paskatintas,
nutarė laimę pabandyti bizny
je. Jo politinės-diplomatinės
studijos gali jam būti naudin
gos santykiuose su publika.
Nors restoraną jie turi tik 5
savaitės, tačiau jau spėjo
atkreipti dėmesį ir lankytojų
netrūksta, nors ateityje jų tiki
si dar daugiau pritraukti.
Maistas yra nebrangus. Šiuo
metu dar lietuviškų patiekalų
valgių sąraše neturi, tačiau,
jeigu susidarys didesnis skai
čius lietuvių klijentų, jų žada
įtraukti.
feg j
Advokatas

GINTARAS p. ČEPĖNAS
2649 W. 6 3 r d S t r e e t
Chicago, IL 60629
Tel. — 776-5162
Kasdien 9—6 vai. vak.
Šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą
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J^>a\bo vai. nuo g iki 7 vai.
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ADVOKATAS
Vytenis L i e t u v n i n k a s
2601 W. 69th Street
(Lithuanian Plaza Court)
Chicago, IL 60629
Tel. 778-0800
Kasdien 2—8 vai. vak.
Šeštadienį 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS
A L G I R D A S R. O S T I S
1000 Jorie Blvd., Suite 364
Oak Brook, IL 60521
Tel. Ofs. 326-3157 Tel. Rex. 326-6682
Valandos pagal susitarimą

Blekių Seimo* paminklas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse pašventinimo iškilmių metu.

ADVOKATAS
VYTAS M I S I U L I S
79 W. Monroe, Suite 1024
Chicago, IL 60603
15601 S. Cicero
Oak Forest, IL
Tel. 263-0631, 236-1717
Valandos pagal susitarimą

