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„LKB Kronika" Nr. 71 Eina nuo 1972 metų. 
P e r s k a i t ę s duok k i tam! 
J e i guli, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
s Tęsinys) 

4. Rašinėja tarybų valdžią 
šmeižiančius pareiškimus. 
Pareiškimuose atvirai puola 
tarybų valdžios politiką 
Bažnyčios atžvilgiu. „Matyt, 
k u n . G. G u d a n a v i č i u s 
įsitikinęs, kad už antitarybinę 
propagandą jo. kaip seno 
žmogaus, neišdrįsim paso
dinti į kalėjimą, tačiau taip 
toliau tęstis negali. Ir pirmiau
sia Žagarės bažnytinis komi
tetas privalo pareikalauti 
kleboną nutraukti savo 
nus ika ls tamą veiklą", — 
kalbėjo pavaduotojas Juozė-
nas. 

Praeitais metais, kun. G. 
G u d a n a v i č i u i a i š k i n a n t 
vaikams tikėjimo tiesas, i 
bažnyčia įsiveržė apylinkė* 
pirmininKė Jasienė. lydima 
uniformuotos milicininkės 
Jūralienės ir atstovės iš 
mokyklos. Nekreipdami dėme
sio, kad bažnyčioje su vaikais 
buvo ir suaugusių žmonių, 
komisijos nariai užsirašė 
besimokančių vaikų pavar
des, o kun. G. Gudanavičiui 
sustatė protokolą. Rajono 
prokuroras įspėjo kun. G. 
GudanaviČių, kad už vaikų 
mokymą tikėjimo jam gresia 3 
metai kalėjimo. Netrukus ta 
pati milicijos darbuotoja Jūra-

lienė "ajono laikraštyje 
skundėsi, kad jų rajone daug 
tėvų ir motinų verkia, jog 
nesusišneka su savo vaikais, 
vaikai tampa chuliganais. 
Kun. G. G u d a n a v i č i u s 
pamokslo metu paaiškino 
žmonėms, kad chuliganizmo 
plitimas susijęs su paauglių 
ignorancija tikėjimo srityje, 
ka lbė jo , k a d t r u k d o m a 
vaikams pažinti tikėjimą, ir 
tai jau savaime stumia juos į 
amoralų kelią. Po šio pamoks
lo kun. G. Gudanavičius bu
vo apkaltintas sakęs politinį 
pamokslą. 

Partorgas Jasas rajoni
niame laikraštyje rašė, kad 
Žagarės apylinkėje ateistinę 
pasaulėžiūrą platina 28 propa
gandistai, ypač sėkmingai 
dirbamas individualus darbas 
tikinčiųjų tarpe — ateistai 
aktyvistai lankosi tikinčiųjų 
šeimose ir įtikinėja tėvus 
neleisti vaikų į bažnyčią. 
Klebonas ir šį s t ra ipsnį 
pakomentavo iš sakyklos, 
sakydamas, kad parapijoje 
prieš 28 propagandistus yra 
tik vienas kunigas ir tam 
pačiam uždrausta lankyti 
tikinčiųjų šeimas... Pamoks
las buvo paskaitytas poli
tiniu išsišokimu. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
PALAIMINTA 

IZRAELIO D U K T Ė 
Popiežius Jonas Paulius II 

savo apaštalinės kelionės 
metu Vokietijoje paskelbė 
palaimintąja žydų šeimoje 
gimusią karmeličių vienuolę 
Teresę Benediktą. J i vadinosi 
Edita Stein. 

Edita Stein buvo karmeličių 
vienuolyne Echt mieste, Olan
dijoje. Ji pabėgo nuo nacių 
kartu su savo seserim Ros a. 
kuri taip pat priėmė kataliky
bę. Jos abi nacių buvo suimtos 
1942 m. ir atvežtos į Ausch-
witzo koncentracijos stovyk
lą, kurioje mirė po kelių dienų 
dujų kameroje. 

Popiežius, kalbėdamas apie 
naują palaimintąją 75,000 
miniai, kurioje buvo ir Editos 
giminės, pasakė, kad ji pasky
rė save Dievui ir pasišventė už 
taiką. Bažnyčia išaukština 
„žydų tautos dukrą, turtingą 
išmintimi ir drąsa". Voki e 
tijos vyskupų konferencijos 
kalbėtojas pasakė negalįs 
atsiminti kito pavyzdžio, kad 
gimusi žyde katalikė būtų 
paskelbta palaimintąja. 

Bendras vaizdas iš Senato ir Atstovų rūmų jungtinio komiteto 
kongresiniuose apklausinėjimuose, kuriuose liudijimus pateikia 
buvę žymūs administracijos pareigūnai Irano ir Nikaragvos 

laisvės kovotojų reikaluose. Majoras generolas Richard Secord, 
kairėje prie stalo, klausosi Senato adv. Arthur Liman. viduryje prie 
mikrofono, klausimo, vakar dienos tardymuose. 

Palaimintoji sesuo Teresia Bene-
dicta — Edith Stein. 

Ta proga popiežius Koelno 
mieste buvo susitikęs su apie 
30,000 žydų ir paaiškino 
paskelbimo ceremonijas. 
Popiežius jiems išsireiškė, kad 
„šiandien yra pagerbiama 
Izraelio duktė, kuri liko ištiki
ma, kaip žydė, žydų tautai, ir 
kaip katalikė, mūsų nukry
žiuotam Viešpačiui Jėzui Kris
tui". 

LIETUVOS BAŽNYČIA 
P O 600 METLJ 

Conegliano Veneto vietovė
je, Venecijos provincijoje, 
buvo s u r e n g t a s s tud i jų 
seminaras apie Lietuvą tema: 
„Bažnyčia Lietuvoje, suėjus 
šešiems šimtams metų nuo 
L i e t u v o s k r i k š t o " . Dvi 
pagrindines paskaitas skaitė 
Italijos LB pirmininkas prela
tas Vincas Mincevičius ir 
Popiežiškojo Grigaliaus uni
versiteto Romoje profeso
rius, bažnytinės istorijos 
fakulteto dekanas tame pačia
me universitete, kun. dr. Pau
lius Rabikauskas. 

Prel. Mincevičius kalbėjo 
apie dabartinę Lietuvos padė
tį, o kun. prof. Rabikauskas 
apie Bažny6ą Lietuvoje po 
šešių šimtų metų nuo lietu-
vos krikšto. Po paskaitų 
studijų seminaro dalyviai, 
kurių tarpe buvo ypač daug 
jaunimo, klausė daug klausi
mų apie Iietuvą, liečiančių 
Lietuvos istoriją ir dabartį. 
Diskusijose ir pasisakymuose 
buvo parodyta daug nuošir
daus solidarumo Lietuvai ir 
katalikiškajai lietuvių tautai, 
kovojančiai už laisvę ir savo 
teises. 

Studijų seminaro dalyviam 
b u v o s u d a r y t a p r o g a 
susipažinti su knygomis apie 
Iietuvą ir Lietuvos pogrin
džio spaudos leidiniais. Jų 
tarpe buvo ir Nijolės Sadūnai-
tės atsiminimų pirmoji dalis. 
Studijų seminarą apie Iietu
vą Conegliano Veneto suren
gė Italijoje veikiantis sąjūdis 
..Rusija ir krikščioniškieji 
Rytai". 

Juozo Kungio byla 
Laukiama Vyriausiojo Te i smo sprendimo 

Washing tonas . — Juozas gumo departamento Robert 
Kungys, dantų technikas, kuris Klonoff argumentavo Vyriau-
šiuo metu yra 71 m. amžiaus, į siajame teisme, kad Kungiui 
Ameriką atvyko 1948 m. Jam būtų pilietybė atimta už tai. 
Amerikos pil ietybė buvo jog jis melavo įvažiuodamas į 
suteikta 1954 m. Jis gyvena šį kraštą ir taip pat gauda-
Clifton, N.J. mas pilietybę. 

Klausimas eina apie jo Teisėjų klausimai 
neteisingas asmens žinias — 
ne tą pateiktą gimimo datą ir Bet kaip „Nev, York Times" 
gimimo vietovę. Dėl to esą rašo, Vyriausiojo teismo 
pagrindo atimti jam suteiktą pirmininkas teisėjas William 
Amerikos pilietybę. Teisin- Rehnąuist pakartotinai su 
gumo departamento OPI įstai- kitais teisėjais — Antonin 
ga dar kaltino jį dalyvavus Scalia, John Stevens. Harry 
žydų ir kitų žudymu Lietuvo- Blackmun ir Byron White 

klausinėjo advokatą Klonoff, 
kodėl jis mano. kad už tokias 
klaidas būtų paskirta tokia 
griežta bausmė — denaturali-

kurią sektų depor-

je. Už tai jam sudarė bylą. 
P i r m a s i s la imėj imas 

1983 m. Federalinis distrik-
to teismas Nevvarke svarstė jo žavimas 
bylą ir rado, kad kaltintojai tavimas. 
neįrodė, jog Kungys dalyvavo Teisėjas 
nacių karo nusikaltimuose. 
Teisėjas Dickinson Debevoise 
nepriėmė sovietų pristatytų 
įrodymų, nes suabejojo jų 
patikimumu. OSI tada užvedė 
bylą apeliaciniame teisme, 
iškeldama, kad jam turi būti 
atimta pilietybė, nes imigran
tas melavo apie savo gimimo 
datą ir vietą. 

Thurgood Mar-
shall paklausė Kungio advo
katą, ar Kungys, suteikdamas 
tas datas, nenorėjęs paslėpti 
fakto, kad jis nužudė 4,000 
žmonių. Adv. \Villiamson at
sakė į tai, primindamas teisė-
įo Debevoise sprendimą 1983 
m., kai Kungys buvo ištei
sintas. 

Adv. Klonoff tada pažymė
jo, kad Kungys nuslėpė faktą, 
jog jis 1941 m. buvo Kėdai
niuose, kai tuo metu ten buvo 
masiniai žudomi žydai ir kiti. 
Kungio melavimas duodąs 
pagrindo įtarti, kad jis nori 
nuslėpti savo nusikaltimus. Ir 
kad tas melavimas parodo jo 
gero moralinio charakterio 
trūkumą. 

Teisėjas Scalia paklausė 
OSI advokatą, ar Kungio 
netikro amžiaus data ir jo 
buvimo vieta gali sugestijuoti, 
kad jis buvo įsivėlęs į nusikal
timus. 

Tik dvejų 
metų s k i r t u m a s 

Adv. Williamson paaiškino, 
kodėl Kungys davė tas pačias 
klaidingas informacijas, nes 
nenorėjo, kad jo asmens žinios 
skirtųsi nuo įvažiavimo į 
Ameriką duomenų, todėl j is 
jas naudojo ir prašant pilie
tybės. 

Jei Vyriausias t e i smas 
sutiks, kad Kungiui būtų 
tikrai Amerikos pilietybė atim
ta, tada Amerikos vyriausybė 
norės jį deportuoti ir turbūt į 
Sovietų Sąjungą, kaip kad 
buvo padaryta ir su Kari I in -
nu. 

P r a l a i m ė t a apeliacijoje 
Apeliacinis teismas pripaži

no, kad yra duotos netikros 
informacijos ir pradėjo gilin
tis į jo praeitį. Šis Teismas 
nusprendė, kad pilietybę jam 
reikia atimti. Su šiuo teismu 
iškilo ir nauji argumentai, kad 
Kungys nebekaitinamas karo 
meto nusikaltimais, bet tik 
netikrais biografiniais duome
nimis. 

V y r i a u s i a s t e i smas 
t ik i šk lausė 

Vyriausias Teismas balan
džio 27 d. išklausė žodinius 
Kungio advokato Donald 
Williamson argumentus, kad 
būtų panaikintas apeliacinio 
teismo sprendimas atimti 
pilietybę už melavimą apie 
savo praeitį įvažiuojant į JAV 
ir vėliau už tų pačių datų 
įrašymą pilietybės prašymo 
blankuose. „Yra ironija, kad 
Kungys, sėkmingai apgynęs 
save prieš jam primestus 
kaltinimus Antrojo pasauli
nio karo metu. dabar gali 
prarasti pilietybę už netikrų 
datų įteikimą", kalbėjo adv. 
W i l l i a m s o n . A d v o k a t a s 
Vyriausiam teismui paaiški
no, kodėl buvo tos datos netik
ros, o gi todėl, kad išvengtų 
paėmimo į vokiečių armiją. 

OSI advokatas iš Teisin-

Konspiracija Irano-Contras 
reikaluose 

mažą Washingtonas . — Treftos 
dienos apklausinėjimuose 
generolą Richard Secord tardė 
Senato vyriausias advokatas 
Arthur Liman. Kongreso 
komiteto nariai vakar dideli 
dėmesį kreipė į jo Irano ginklų 
pardavimo reikalų tvarkymą 
ir nurodė, kad jis buvo vienas 
iš konspiratorių su pulk. Oli-
ver North, kurie sulaužė 
Kongreso priimtą nutarimą 
nepadėti Nikaragvos kovo
tojams. 

A r t h u r Liman beveik 
apkaltino gen. Secord, kad jis 
norėjo pasilaikyti dalį pinigų, 
kurie buvo gauti iš Irano už 
tuos ginklus. 8 mil. dol. iš tų 
pinigų dar tebelaikomi slapto
je Šveicarijos banko sąskai
toje, kurią kontroliuoja gen. 
Secord ir jo partneris. 

Arthur Liman priminė gene 
rolo pavaidini" liudijimą raš
tu, kad jis planavo parduoti tą 
lėktuvą, kuris pervežė siuntas 
Contras kariams. CIA įstai
gai, ir pinigus sau pasilaikyti. 
Jis taip pat klausė, ar jis 
pranešė mokyčių įstaigai 
savo pajamas, gautas iš 
ginklų pardavimo. Generolas 
paneigė jo visus klausimus. 

„Pinigai vaidino tik 
reikalą", sakė Secord. 

S u d a r o m a s 
pagr indas byla i 

Atsakydamas į kongr 
Micbael DeVVine klausimą, ar 
puik. North tikrai pasakė 
prezidentui apie pinigų perve
dimą Contras. atsakė, kad 
North tik juokavo, bet jis 
nesąs tikras Vakar generolas 
sakė, jos jis manąs, kad North 
pasakė tai prezidentui. 

Senatoriai ir kongresmenai 
vakar manė. kad Senato 
patarėjas A. l i m a n bando 
sudaryti pagrindą bylai, pagal 
kurią gen. Secord. kartu su 
pulk. N o r t h , d a l y v a v o 
konspiracijoje, kas yra prieš 
Boland pataisą, draudžiančią 
s iųs t i p a r a m ą C o n t r a s . 
Specialusis prokuroras Irano-
Contra byloje sako apkaltin
siąs juos sulaužius nustatytas 
taisykles. Lavvrence VValsh 
gali sudaryti jiems krimina
linę bylą. Susidarė įspūdis, 
kad gen. Secord dirbo dėl 
pelno. l iman mano, kad 
Secord praėjusių metų pa
jamas ne visas pranešė IRS 
įstaigai. 

Atsisakė 
kandidatūros 

Denver . — Gary Hart. 
kuris demokratų partijoje ėjo 
pirmuoju kandidatu į prezi
dent in ius r inkimus, kaip 
praneša jo du rinkiminės 
propagandos vedėjai, Rodger 
McDaniel iš Wyomingo ir Tom 
Serafin iš Illinois, atsisako 
kandidatuoti. Jo politiniai 
nepasisekimai prasidėjo, kai 
„Miami Herald" dienraštis 
pranešė, jog Gary Hart savait
galį praleido su aktore Donna 
Rice. ,.Washington Post" tik 
praėjusį trečiadienį įteikė 
dokumentuotus duomenis, 
kurie parodo jo ryšius ir su 
viena kita Washingtono 
moterimi, tebes i tęs iančius 
ilgesnį laiką. 

„Nėra kelio dabar, kad Gary 
galėtų išbristi iš šios situa
cijos", pasakė jo kompanijos 
vienas pagrindinių vedėjų, 
prašęs neskelbti jo pavardės. 

Demokratų partijoje prasi
dėjo didelis judėjimas ir 
komentarai apie prezidentinio 
kandidato charakterio privalu
mus. Chicagos miesto meras, 
demokratas, sako. kad Gary 
Hart privatūs reikalai su 
jauna modeliuotoja yra „nobo-
dy's business". 

Vakar spauda spėliojo, kas 
bus pirmaujantis demokratų 
kandidatas. Žurnalistai tuoj 
k r e i p ė s i į New Yorko 
gubernatorių Mario Cuomo. 
klausdami, ar jis nemano 
paskelbti savo kandidatūrą. 
Gubernatorius atsakė, kad 
šiuo metu nemano kandi
datuoti. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— NVashingtone Baltieji 
rūmai pranešė, kad buvęs 
prez. Richard Nixon turėjo 
privatų pasikalbėjimą su prez 
Reagan ginklavimosi kontro 
lės reikalais. Nixoną pakvietė 
atvykti prezidentas ir pasiun 
tė jam lėktuvą. 

— J e r u z a l ė j e Izraelio 
žvalgyba pranešė, kad buvo 
susitikę Sirijos ir Irako 
presidentai ir per dvi dienas 
tarėsi pirmą kartą po 8 metų. 
Nieko nežinoma, kokie to 
pasitarimo rezultatai. bet 
manoma, kad kalbėjosi apie 
sujungimą kraštų į vieną 
valstybę. 

— Varšuvoje Izraelis atida
rė savo buvusią ambasadą, 
kuri buvo uždaryta 1967 m.. 
kai įvyko Vidurinių Rytų 
karas. 

— Otavoje yra pateiktas 
naujas imigracijos įstatymo 
projektas, kurį svarstys 
parlamentas. Siūloma, kad 
pabėgėlis, kuris norės Kana
doje apsigyventi, turės turėti 
labai stipnus įrodymus, kad 
jis tikrai buvo a r yra persekio-
jamas. Jei bus tarta, kad 
pabėgėlis nėra kvalifikuotas, 
jis bus tuojau grąžinamas 

— Milane teismas įsakė 
areštuoti dar 25 bankininkus 
ir f i n a n s i n i n k u s , kurie 
kaltinami dalyvavimu 1982 m. 
Ambrosiano banko transak
cijose, kuris vėliau paskelbė 
bankrotą. 

— Dominikonų respubli
kos vyriausybė paprašė Vene-
zuelos vyriausybę išduoti 
prezidentą Salvador Blanco, 
kuris prieš savaitę pabėgo į 
Venezuelos ambasadą ir 
pasiprašė politinio pabėgėlio 
teisių. Jis kaltinamas korupci
ja. 

— Tokyo mieste sugrįžęs 
Japonijos praemjeras Naka-
sone pasakė, kad pasitarimas 
su prez. Reaganu buvo 
naudingas, tačiau jo susitiki
mas su biudžeto komiteto 
nariais davė neigiamus rezul-

— VVellingtone, Naujosios 
Zelandijos sostinėje premje
ras David I^ange kritikavo 
Prancūzijos vyriausybę už 
daromus atominius bandy
mus Pacifiko regione. Tai 
buvo pirmas prancūzų pože
minis sprogdinimas. 

— Sovietų Sąjunga trečia
dienį pravedė branduolinius 
sprogdinimus žemėje, centri
nėje sovietų Azijos dalyje. Tai 
jau septintas sovietų atominis 
sprogdinimas ir bandymas, 
kai Kremlius pats paskelbė 
moratoriumą. 

Šios savaitės liudijimai 
aiškiai parodo administra
cijos skirtingą žvilgsnį, kaip 
rašo „Nevv York Times", į 
Irano-Contras bylą, ką įstaty
mai leidžia daryti ir ką 
draudžia. 

ta tu s. 
Patriarchas 

vizituos popiežių 
Roma. — Konstantinopolio 

ekumeninis patriarchas Dimit-
rios I, kuris yra vyriausias 
stačiatikių religinės bendruo
menės atstovas, šių metų 
gruodžio mėnesio pradžioje 
lankysis Vatikane su oficialiu 
atsakomuoju vizitu. Jonas 
Paulius II buvo aplankęs 
patriarchą Dimitrios prieš 
aštuonerius metus Turkijoje. 
Pirmasis susitikimas moder
niaisiais laikais tarp Romos 
popiežiaus ir Konstantino
polio ekumeninio patriarcho 
įvyko Jeruzalėje 1964 m., kai 
Paulius VI aplankė tuometinį 
patriarchą Athenagorą. 

KALENDORIUS 
Gegužės M d.: Hermas, 

Austė. Butautas. Edita. 
Gegužės 10 d.: Motinos die

n a , Beatričė, Antoninas. Puti
nas. Servaida. Igauja. 

Gegužės 11 d.: Mamertas, 
Karena. Roma. Skirgaudas. 
Miglė. 

Gegužės 12 d.: N erėj u s. 
Flavija. Achilas ir Pankratas. 
Vaidutis. Viligailė. 

ORAS 
Temperatūra Šeštadienį 73 

l., sekmadieni 82 1.. pirma
dienį 83 1., antradierų 74 1. 

Saulė teka 5c39, leidži -
7:57. 
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REDAGl'OJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siusti: 4048 W. 91st PI., Oak Uwn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

MOT ĮSAI 

Nuometas ant galvos. Nuleistos šviesios akys. 
Saldi širdies kančia už dukterį ar sūnų. 
Ant rankų darbo naštos. Tu meldies prie žvakės. 
Su padėka už viską, kas nuo Dievo būna. 

Tu motina, palaimintas gyvybės žiedas. 
Ramybės ir vilties sūnaus klajūno uostas. 
Kur būname, svečios šalies užmirštam pėdas 
Ir grįžtam prie tavęs tikėti tau ir guostis. 

F a u s t a s K i r š a 

TORONTO 
ST. ŠALKAUSKIO 

KUOPOJE 
Moksleivių ateitininkų kuopa 

turėjo savo susirinkimą kovo 29 
d. Šis susirinkimas buvo įdo 
mus. nes vyko lauke. Saulutei 
šildant klausėmės mūsų paskai-
tininkes Povilaitienės žodžių. 

Paskai t ininke papasakojo 
keks buvo ateitininku gyve
nimas Lietuvoje. Tada ji buvo 
moksleivė. Lietuvoje mokslei
viams ateitininkams nebuvo lei 
džiama daryti susirinkimų. 
Ateitininkai moksleiviai buvo 
draudžiami. Moksleiviams buvo 
šis darbas daug smagiau dirbti. 
Jie vis susitikdavo kartu slap
tai seselių namuose. Jie susi
rinkdavo vieną kartą savaitėje 
ir kalbėjosi apie visokius įvv 
kius. 

Moksleiviai ka r tu ejo į 
iškylas. Keletą kartų su arkliais 
jodinėjo, i Palangą važiavo ir 
žiemos metu jie ėjo čiuožti ant 
upelio. Ateitininkų antras var
das yra ..Gamtos draugai". Atei
tininkams labai patiko susieiti 
gamtoje. Moksleivių ypatingas 
veiksmas buvo padėti jaunimui 
— jei jie turi problemas namie 
arba su kitais. 

Paskaitininke mums sakė. 

kad labai buvo įspūdinga būti 
ateitininke — padėti kitiems. 
Ne t ik buvo įspūdinga, bet ir 
smagu slaptai dirbti. 

Buvo labai įdomu klausyti p. 
Povilaitienės paskaitos. Mes 
daug išmokom ir sužinojom apie 
moksleivių praeitį Lietuvoje. 

I n d r ė F r e i m a n a i t ė 

P R I E Š V E L Y K I N Ė 
MOKSLEIVIŲ 

VE IKL A T O R O N T E 
T o r o n t o m o k s l e i v i a i 

balandžio 12 d. Velykų proga 
iankė kai kuriuos Toronto 
p e n s i n i n k u s . M e s s u s i -
skirstėm j dvi grupes po ketu
ris, nešini gėlėmis išėjome 
senelių lankyti. Visi buvo 
labai dėkingi ir malonūs, o 
mums buvo labai įdomu s e n e 
l iūs ap lanky t i , su j a i s 
pasikalbėti. 

Didįjį penktadienį ėjom į 
pamaldas, o paskui mes budė-
įome prie Jėzaus karsto. Tuo 
pačiu laiku p. Kolyčius mums 
pasakojo, kodėl mes švenčiam 
Velykas. Mes visi kartu meldė
mės. Po pamaldų mes visi 
(jaunučiai. moksleiviai ir 
studentai) ėjom pas Čuplins-
kus kiaušinių marginti. Prieš 
išsiskirstant. visi kartu paval
gėm. Džiaugsmingai pralei
dom laiką su jaunučiais ir 
margučiais. 

Indrė Freimanaitė 

Jauniausieji laimėtojai Dielininkaičio kuopos margučių ritinėjime — 
Darius Norvilas, Rytas Vygantas. Dalia Sataite. Priekyje čempio
nas Aris Dumbrys. Nuotr Alfcio Norvilos 

VVashingtono Ateitininkų jaunimo sambūrio nariai ruošia knygas siuntimui j Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje. Iš k.: Rimas Cikota, Rūta Virkutytė, Darius Sužiedėlis, Vida Vodopo-
laitė. Gabija Pakštytė, Coreta Lukaitė, Arūnas Pemkus ir globėja Elvyra Vodopolienė. 

Nuotr. Broniaus Cikoto 

KNYGOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
Washingtonas — pastarai- artėjant, didžiausias darbas 

š i a i s m e t a i s s t i p r i a u mums yra savo katalikiškus a u * ° 8 , . 
pasižymintis lietuvių telki- rėmus abibūdinti, pilniau a U P a ž l n t 1 i m 

nys. Lietuvių, ypač jaunimo, suprasti lietuvos katalikybę, 
skaičius Čia nedidelis, tačiau kuri, išliko gyva 6 šimtmečius, 

pr is imint i , kaip ekrane 
pamatyti gražūs grybai yra 
taip pat ir skanūs. Po per-

dr. G a i ž u t i e n ė 
su didžiąja 

vamzdelinių grybų šeima. 
(pirmojoje vakaronės dalyje 

darbo nepapras t a i daug. gyvuos, jei tikrai atnaujin- buvo supažindmta su lakšteli-
Politinėje srityje smarkiai Lt- sime savo tikėjimą. Šia proga m U Ž™ ų j l m ? •* l f V ° 
ba naujai atgijęs Jaunimo daugiau žinių pasisemti M . , r . K įT' Gajžutiene 
sąjungos skyrius, labai pažen- Washingtono Ateitininkų b a i ? ė į™**** . d a l y ™ s 

gęs ryšium su rytų eu- jaunimo sambūris viešėjo p. Pasinaudoti grybavimu, kaip 
r o p i e č i a i s . YVashingtono Laučkų namuose. Buvęs d v a s l a i i r k ū n m a t v a n g a b e i 

Ateitininkų jaunimo sambū- Ateitininkų Federacijos vadas Pr0&f sugrįžti arčiau prie 
ris, susiformavęs praėjusių J. Laučka mums įspūdingai ir ^ { ^ ; J ™ ? ė ^ ; . ™ * t ė ™ 
metų pavasarį, taip pat šiom vaizdžiai kalbėjo apie būsimą 
dienom pasižymi telkinio palaimintąjį arkivyskupą Jur-
gyvenime. Entuziastingai gį Matulaiti, nušviesdamas jo 
dalyvaujame susirinkimuose, darbus tarnaujant Dievui ir 
Prieš akis — Lietuvos Krikšto tėvynei. 
600 metų jubiliejus, kurio Šia Lietuvai iškilminga pro 
proga Washingtonas žada ga Washingtono Ateitininkų 
surengti iškilmingą, šventiš- jaunimo sambūris sveikina 
kos nuota ikos minėjimą, savo draugus Kristuje ir linki 
Jauni ateitininkai planuoja visokeriopo džiaugsmo ir 
taip pat prisidėti prie šios pas i sek imo sep t in t ame 
iškilmingos šventės. Lietuvos katalikybės šimtme-

Washingtono Ateitininkų tyje. . 
jaunimo sambūris sudarytas G a r b e J ė z m Knstm-

Darius Sužiedėlis 

g r y b a u j a n č i ą s t i r n ą be i 
meškėną. Vakaronės dalyviai 
kėlė paskai t ininkei daug 
klausimų, o taip pat ir savo 
tarpe dar ilgai šnekučiavo, 
nesiskirstė ir įspūdžiais 
dalinosi. j Šakėnas 

RUGYS - DUONA, 
LINAS - PINIGAI! 

iš jaunimo, kuris veikia ne 
vien ateitininkuose, bet ir 
skautuose. Jaunimo sąjungoje 
bei etninių grupių politinių 
santykių Washingtone veiklo
je. Kas kartą renkamės įvai
riose vietose. Savos lietuvių 
vietos, kaip tokios, deja, 
Washingtone dar nėra. Taigi, 
savo namuose, darbovietėse, 
net mašinose, teikiam ir 
saugom savo lietuviškus tur
tus, tautišką dvasią. Suėję 
trumpam tą susirinkimo vietą 
pasisavinam. nežiūrint ar tai 
privatūs namai, ar kokia jauki 
kavinė. Per tas kelias valandė
les, ta vietovė tampa laikinu 
lietuvių centru! 

Po vienų mėnesinių lietu
viškų šv. Mišių Washingtono 
Ateitininkų jaunimo sambū
rio vardu rinkom aukas; su
rinktomis aukomis nupirko
me daugiau negu 40 vertingų 
anglų kalba klasikinių knygų. 
O kam? Vasario 16 gimna
zijos naujos bibliotekos kūri
mui. Tarpe knygų brangus 
Shakespearo kūrinių rinkinys, 
Charles Diokenso veikalai ir 

VAKARONE 
APIE GRYBUS 

Dr. Marija Gaižutienė. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

Paskutinioji šių mokslo 
metų Chicagos sendraugių 
ateitininkų skyriaus ruoštoji 
vakaronė įvyko penktadienį, 
balandžio 24 d., Jaunimo cen
tro kavinėje. Šioje vakaronėje 

p a s i l i k t i Vokiet i joje tik 
metus, vis turi rūpintis savo 
Amerikos gimnazijos švieti
mo pažymėjimo reikalavi-

kt. Žinome, kad į lietuvių gausiai susirinkusi publika 
gimnaziją vyksta mokiniai ir atidžiai išklausė dr. Marytes 
iš JAV-ių bei Kanados, kurie, Gaižutienės paskaitos apie 
dažniaus ia i , planuodami grybus ir grybavimą. Iki Šiol 

dr Gaižutienę pažinome kaip 
dailininkę ir biochemike. 
Sužinojome, kad ji yra ir 
aistnnga grybautoja, kurios 

mais. Šios knygos jiems bus žinios apie grybus ir jų gyveni-
be galo brangios. Taip pat ir mą yra tikrai įspūdingos, 
kitų kraštų anglų kalbos Ekrane stebėjome pačios dr. 
besimokantis jaunimas turės Gaižutienės skaidres, kurios 
klasikinių rašytojų kūrinius gyvai i l i u s t r a v o g rybų 
prieš akis, kurie jiems padės atpažinimo būdus, apie 
išmokti anglų kalbą. kuriuos paskaitininke kalbe-

Per vieną vakarą Cikotų j * * savo paskaitoje nuolat 
n a m u o s e š i a s k n y g a s akcentavo žinių ir atidumo 

Lhelininkaičto jaunių kuopęs margučių ritinėjimo laimėtojai Aras 
Nausėda, Dainius Dumhrysir Kovas B«puta 

Nuotr. Algio Norvilos 

p a r u o š ė m s iun t imui ir 
išsiuntėm į Vasario 1B gimna
ziją. 

Tai tik vienas darbelis atlik
tas, tik vienu rūpesčiu mažiau. 
Begaliniai išeivijos darbai 
neduoda pailsėti. Kartu su 
Washingtono sendraugiais 
ateitininkų jaunimo sambūris 
žada toliau darbuotis ugdy
damas kultūrinę, katalikiškos 
dvasios turtingą įtaką. 

Visuomet, laukiame lietuvių 
aplinkraščių iŠ visos Ameri
kos, viso pasaulio, kad galė
tume savo akiračius plėsti. 
savo pasaulėžiūrą turtinti. 

l ietuvos Krikšto jubiliejui 

svarbą grybaujant. Geriau 
neatpažinto grybo neimti, nes 
yra labai nuodingų rūšių. Iš 
kitos pusės, yra kelios lengvai 
atsimenamos taisyklės kurios 
nuo visų nuodingų grybų rūšių 
apsaugos. Per pertrauką buvo 
g a l i m a a p ž i ū r ė t i d a l į 
paskaitininkės grybų knygų 
bibliotekos — čia matėsi viso
kiausi veikalai apie grybų 
rūšis ir raktai grybų atpažini
mui. 

Pertraukos metu sendrau
gių skyriaus ponios vaišino ne 
tik pyragais ir kava, bet taip 
pat ir grybų patiekalais, tad 
vakaronės dalyviai galėjo 

Gražus būrys klausytojų susi
rinko Jaunimo centro kavinėn 
penktadienį, kovo 27 d. daly
vauti Chicagos sendraugių atei
tininkų vakaronėje apie linus. 
Inž. Kazys Pabedinskas savo 
pokalbį pavadino „Rugys — 
duona, linas — pinigai!'" Jis pas
tebėjo, kad daug l ietuvių 
inteligentų buvo išleisti į 
mokslus lino dėka. Prie linų 
auginimo ir pluošto paruošimo 
prisidėdavo visa ūk in inko 
šeimyna. Projekcijos aparato 
pagalba inž. Pabedinskas 
paaiškino lino augalo struktūrą 
ir skirtingas pluošto rūšis. Buvo 
įdomu pamatyti, kad audimo 
raštai iš Fuldos muziejaus 
(šešioliktojo šimtmečio pa
vyzdžiai) labai panašūs į da
bartinius mūsų audėjų naudo
jamus raštus. Klausytojams 
buvo įdomu girdėt i apie 
audyklų kūrimąsi ir augimą 
Lietuvoje. Po inžinieriaus Kazio 
Pabedinsko praneš imo 
susidomėjusi publika kėlė daug 
klausimų. Pokalbiai tęsėsi prie 
kavos ir skanumynų, kuriuos 
paruošė Chicagos sendraugių 
ateitininkų skyriaus ponios. 

J . S. 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9356 S. Roberts Road 

Hickory H i l U 
Tel . 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
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Valandos Daqai susitarimą 
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Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 7*7-7575 
5780 Archer Av«. 

(6 blokai Į vakaru* nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

263« W. 71st Straat 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENRTTH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOIAS 
Pensininkams nuolaida 
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Chicago, I l l inois 60*29 

Tel. 925-6288 
Valandos pagal susitarimą 
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KOSMETINĖ CHIRURGIŲ 
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S. PRASAD TUMMALA, M.D. ' 

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių L.gos 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

OR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -
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Vai pirm . antr., ketv k penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 va'., vak. 

Treč. ir šešt uždaryta 

Tel . otiso ir buto: OLvmpic 2-415^ 
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Gera motina 

ŠEIMOS ŠIRDIS 
BESIKEIČIANTI 

AMERIKOS MOKYKLA 
Rimties valandėlei 

Kiekvieneriais metais gegu
žės pradžioje prisimenamos mo
tinos — gyvos ir mirusios. Prisi
menama ir motinystė, kuri turi 
išimtines teises ir pareigas, 
išimtinę pagarbą ir meilę. Jos 
gyvenimas yra susietas ne tik 
su gimdymu — davimu naujo 
žmogaus pasaul iui , tau ta i , 
Bažnyčiai, bet ir su sava šeima, 
kurioje naujas žmogus auga. 
bręsta ir kuria savo nuosavą 
gyvenimą. Nuo motinos pra
deda savo gyvybę, motinos žo
džiais prakalba, motiną pir
miausiai seka ir motinoje deda 
visas viltis, kurios reikalingos 
gyvenimui susidaryti, kad jis 
būtų žmogiškai pakenčiamas. 
Su motinos gyvenimu, kartais ir 
gyvybe yra surištas kiekvieno 
žmogaus paskiras gyvenimas ir 
buvimas pasaulyje. 

Taip yra tik normalias sąly
gas imant ir normalų gyvenimą 
šeimoje gyvenant. Šeimą suda
ro ne viena motina, bet ir tėvas, 
ne viena žmona, bet ir vyras. Iš 
jų abiejų atsiranda vaikai, kurie 
sudaro šeimą ir kartu atneša 
viltį tautai. Tauta, kurioje nėra 
vaikų, negali kaltinti tik mo
tinų, bet kartu tur i kaltinti ir 
tėvus. Jie abu yra tautos prie
auglio pagrindas. Be šeimos 
nėra tautos, be tėvų nėra vaikų, 
ir tauta pasmerkta nykimui. 
Tačiau širdis, kaip kūne, taip ir 
šeimoje yra būtina. Ir ta širdis 
šeimoje yra mot ina , gera 
motina, kuri rūpinasi, kad vai
kas išaugtų geras šeimai, tautai 
ir žmonijai. Ji yra arčiau vaiko 
fiziškai ir dvasiškai. Jos žodis 
pirmiau pasiekia vaiko ausis ir 
daro jam įtakos, reikalingos 
išaugti geram žmogui ir geram 
tautos nariui. 

Švęsdami Motinos dieną, kaip 
yra įprasta, ateiname pas jas su 
dovanomis, pareiškiame bent tą 
dieną meilę ir pagarbą. Kartu 
t u r i m e pr i s imint i ir tuos 
sunkumus, kuriuos motina, 
norėdama būti šeimos širdimi, 
tur i išgyventi, kančias turi 
iškęsti dėl savo vaikų ir dėl savo 
šeimos nelaimių. Niekada gyve
nimas neina taip, kad nebūtų 
jame kančios ir sunkumų. Tai 
yra žmogiškumo dalis. 

Motina nuo seniausių laikų 
buvo ir yra šeimos širdis, tas pa
grindas, kuris išleidžia gerus ar 
blogus žmones. Keičiasi laikas, 
kuris šeimos gyvenimui daro 
įtaką, ne visuomet tik gerą. 
Miesto susigrūdimas, kaimy
nystės nepatikimumas, gatvės 
pavojai jaunam žmogui daro 
įtaką, atsimuša į vaiko sielą be 
tėvų žinios, be motinos nujau
timo. Motina atiduotų vaikui 
savo dalį. jei galėtų, dar ir po 
gimdymo, kad tik vaikas būtų 
geras sau pačiam, šeimai, bend
ruomenei. Bet ne visuomet 
motina gali padaryti viską, ką 
nori. o turi sutikti, kad. be jos 
įtakos, dar veikia ir tokios nepa
geidaujamos įtakos, kurios jos 
mylimiausią kūno dalį veda ne 
tikrais keliais, kartais ir pražū-
tin. Šiais laikais ne paskutinėj 
vietoj yra narkotikai ir ligos, 
kurių nenorima, o kartais ir 
mirtis. 

Dažnai ne tik tėvas turi 
uždirbti duoną šeimai išlaikyti, 
vaikams išmokyti ir jiems pa
ruošti tokį gyvenimą, kokį ne
gali ar negalėjo pasiruošti sau 
pačiam. Neretai ir motina turi 
griebtis darbo padėti šeimai, 
mokyti vaikus ir sukurti jiems 

gyvenimą. Ji negali išvengti pa
vojaus palikdama juos nežiniai 
ar svetimųjų priežiūrai. Gera 
motina tikrai norėtų visą savo 
gyvenimą paaukoti vaikui ir 
šeimai, kad toje šeimoje būtų 
t ikra šiluma ir tikras šeimos 
gyvenimas, bet kartais net 
herojiškos pastangos neleidžia 
atsidėti tik šiam uždaviniui, 
kuris yra pirmasis motinos 
pašaukimas. Ir motinoje kyla 
nusivylimas, vaikuose nepasi
tikėjimas ir svetimumas, o žmo
nija nesulaukia iš šeimos atnau-
j inančio prieauglio, tau ta 
nesulaukia tautinių herojų. 

Ar motina šiuo metu neturi 
daugiau rūpesčių ir kliūčių 
gerai išauklėti savo vaikus, tai 
klausimas, kurį dažnai mini 
šeimos, visuomenės vadai, tau
tos ir valstybės. Bet taip yra, 
kad jau ir lietuvė motina turėjo 
prisitaikyti prie miesto gyve
nimo, prie miesto pavojų. Ir turi 
ieškoti būdų, kaip tų pavojų 
geriau išvengti, kad ir motina 
savo pareigas atliktų ir šeima 
vaikams būtų šviesos spindulys. 

Apie motinas yra daug poezi
jos prirašyta, daug joms pa
mokymų duota, nesigailėta net 
tokių nurodymų, kaip priminti 
jų teises ir pareigas, — ji yra 
Dievo sukurta su specialiu 
pašaukimu. Tai niekuo nepa
deda motinoms, kurios turi 
nugalėti aplinką ir pavojus, vai
kus auklėdamos gerais žmonė
mis ir naudingais visuomenės 
nariais. Negalima sakyti, kad 
pačios motinos nesupranta savo 
pareigos. Jos taip pat supranta 
ir tuos sunkumus, kurie pasi
taiko jų gyvenime auginant 
vaikus ir, geriausius norus 
turint, neapsaugojant jų nuo 
miesto ar aplinkos pavojų. 
Pagaliau ir paveldėjimo įtaką 
reikia pripažinti — ne visuomet 
iš gerų ir gabių tėvų išauga tik 
geri ir gabūs vaikai, naudingi 
savo tautai ir žmonijai. 

Motinas ne tik galima, bet ir 
reikia laikyti herojėmis savo pa
reigose. Bet ir herojams ne 
visuomet pasiseka nugalėti 
priešą, kuris graso jam ar jo 
draugams. Juo labiau motinoms 
ne visuomet pasiseka savo 
vaiką apsaugoti nuo svetimų 
įtakų ir išauginti tik gerą žmo
gų. Tai priklauso ne nuo vienos 
motinos, nors ji yra šeimos šir
dis, bet ir nuo tėvo, kuris turi 
būti šeimos rūpintojėlis, rankos 
ir kojos, kurios apima viską, kas 
šeimai reikalinga. O šeimai 
reikia ne tik maisto fiziškai išsi
maitinti, bet ir maisto, kuris 
duotų dvasiai medžiagos kilti, 
suprasti gera ir bloga ir svar
biausia — jį atskirti savo 
gyvenime. 

Pagerbdami motinas, pager
biame motinystę, kuri yra žmo
nijos išsilaikymas. Motiną 
turime laikyti heroje, kai ji 
aukojasi šeimai, vaikams ir jų 
ateičiai. Bet turime jai ir padėti. 
Ji tėra tik žmogus. Jai reikia pa
galbos iš Dievo, todėl jo pagal
bos turime motinoms melsti. 
Reikia pagalbos ir iš žmonių, 
nes motinos turi žmogišką pri
gimtį. Motinos pasireiškia ir 
silpnumais, nors jos turi būti 
širdis, šviesa, meilė ir visuomet 
žydinti gėlė — gyva ar mirusi. 
Motinos diena tai turi priminti 
kiekvienam, kas turėjo ar turi 
motiną, kad jos dalį nešioja 
kiekvienas žmogus. 

Pr. Gr. 

Pusiau pasitraukdama iš mo
kytojos darbo, bet vis dar 
palaikydama ryšius kaip atsar
ginė mokytoja, galiu iš didesnio 
atstumo peržvelgti paskutinius 
du dešimtmečius ir kritiškai pa
sverti buvusią ir esančią krašto 
auklėtojų galvoseną. Bandysiu 
čia kiek perbėgti tiek praeitį, 
tiek pastebimus pasikeitimus, 
aišku, iš savo galvosenos ir 
patirties taško. 

Pabaigus svetimų kalbų ir 
politinių mokslų reikalaujamas 
klases ir įsigijus laipsnį su 
geromis rekomendacijomis, 
pagal Kalifornijos nuostatus 
turėjau dar per dvejus metus 
pereiti mokytojavimo teisėms 
gauti auklėjimą, kuris leido gi
liau pažvelgti į šio krašto filo
sofiją. Joje buvo pabrėžiami du 
labai skirtingi požiūriai — 
mokomojo dalyko supratimas ir 
mokymo metodika. Ypač dabar, 
kai visa spauda mirga metodų 
ir visos galvosenos pervertini
mais, įdomu mesti žvilgsnį į 
pasikeitimus tarp vakar ir 
šiandien. 

Vakar — tai 60-tųjų metų 
generacijos triumfas prieš 
sunkiai dirbusio ir už savo 
kraštą kovojusio amerikiečio 
galvoseną. Kaip tik tuo laiku ir 
aš ėjau tuos revoliucinius 
mokslus apie mokytojavimą 
gimnazijoje. Mums pavyzdžiu 
buvo statoma Summerhill 
mokykla, kur niekas nevaržė 
vaiko formavimosi. Cituoju: 
„vaikai yra gimę geri ir turėtų 
augti laisvi. Vaikai turi turėti 
teisę nubalsuoti, ar jiems reikia 
ar nereikia eiti į klasę". Daugu
mas vaikų taip ir darė. Mokyk
los vedėjai pateisino viską tuo 
faktu, kad vėliau mokiniai susi
ima save į rankas ir eina moky
tis, cituodami vieno mokinuko 
posakį: Argi ir rytoj reikės 
daryti ką tik norim? 

Sunku buvo man, seselių 
kazimieriečių auklė t inei , 
klausytis visokių nesąmonių 
tose klasėse. Daugiausia nutylė
davau, nes reikėjo klasės 
užskaitų, bet nesirengiau pati 
būti tos rūšies mokytoja. Vėles
niuose metuose įsitikinau, kad 
buvau teisi, nes tokia laisvė gal 
įmanoma pilname gerų žmonių 
rojuje, tik ne amerikietiškoje 
valstybinėje mokykloje. Vaikas 
gi atsineša ir prigimties pa
veldėjimus, o jei visi būtų tokie 
geručiai, tai nereikėtų rūpintis 
perpildytais kalėjimais. Rezul
ta te mane mokiniai gerbė 
ir mėgo, išskyrus tėvų išlepin
tus „stebuklėlius". 

Ir štai po daugelio metų 
visame krašte pakilo balsai, kad 

RŪTA KLEVĄ 
VIDŽIŪMENĖ 

mokyklos neatliko savo pareigų. 
Bet dėl moralinio nuosmukio 
buvo mažai sielojamasi, susi
rūpinimas buvo japonų pra
našumu ir prekių eksporto 
kritimu. Nepraeina diena, kad 
televizijoje nebūtų graudžių 
verksmų apie pramonės nuo
smukį, bedarbių I ir bemokslių!) 
minias, dolerio vertės kritimą. 
Kas nors gi turi būti kaltas! 
Aišku — japonai! Ir užsieninės 
mašinos, kompiuteriai, krašto 
žmonės, kad perka importuotas 
prekes. Vienas klausimas 
nutylimas, tai — kodėl? Paga
liau žvilgsnis buvo nukreiptas 
į mokyklas ir liepta susirūpinti 
raštingumo, matematinių žinių 
ir svetimų kalbų trūkumais. Ko 
kito ir buvo galima laukti, 
leidžiant valandas prie 
televizijos. 

Kadaise savo studijų rašinyje 
paminėjau Montessori metodo 
gerąsias savybes. Profesorius 
išjuokė mane prieš visą klasę: 
per daug struktūrinis auklėjimo 
supra t imas , re ik ia leisti 
mokiniui augti savo paties 
greičiu. Lyg būtų įmanoma 
augti kieno nors kito grei
tumu... Dabar gi atsiverčiu 
laikraščius ir visur matau 
Monterssori vardą ir tą faktą, 
kad visame krašte atgyja tos 
senosios mokyklos, aišku, pri
vačiomis pastangomis ir 
lėšomis. Sukilo krašte mokslei
vių motinos, pradėjo reikalauti 
leisti vadinamą ,,home school-
ing", kur vaikus paruošia eg
zaminams savo pačių metodais 
ir pastangomis, kas skaitėsi 
neleistina. Rezultatai nustebino 
visus. Taip paruošti mokiniai 
pasirodė daug geriau egza
minuose, koledžuose, o tokių 
skaičius jau siekia pusę 
milijono. 

Kaip į tai atsineša viešųjų 
mokyklų vadovybės? Jei tikėti 
spauda, tos vadovybės yra mir
tinai išsigandusios naujosios 
išsimokslinimo teorijos ir ne
nori sutikti net su privačių 
gimnazijų skverbimusi į viešųjų 
mokyklų monopolį, ir tai 
daugiausia dėl valstybinių lėšų 
netekimo už kiekvieną iškritusį 
mokinį. Kur gi tie mokiniai 
eina? Į privačias mokyklas, kiek 
jos bekainuotų. Kritikuojami 
yra šių mokyklų „autoriteti
niai" metodai, dažnai nesivar
ginant susipažinti su tų 
mokyklų metodika. Tėvai gi 
meta kaltinimus atgal: valstybi
nėse mokyklose yra disciplinos 
ir gyvenimo vertybių trūkumas. 

blogos manieros, palaida kalba, 
pagarbos ir atsakomybės neįdie-
gimas jaunystėje. 

Ne visos mokyklos seka 
Montessori metodu, daugelis 
turi tai religinio, tai kokio nors 
kito pamušalo ideologiją. Bet jos 
visos keičia viešųjų mokyklų 
galvoseną ir priverčia vadovybę 
pasitempti. Nežiūrint to. Los 
Angeles laikraštis pranešė sta
tistiką, kad po visų metų pa
stangų ir neva tai reformų 
mokslo lygis visiškai nepakilo. 
Mano mokytojavimo laiku teko 
pereiti per visą naujų metodų 
vaivorykštę. Daugiausia pa
stebima dabar yra tai, kad 
mokyklos personalas mažiau 
dalinamas į griežtai atskiras dvi 
dalis: auklėtojai — tai viską ne
klaidingai nutarianti admi
nistracinio rango grupė, paren-
kanti vadovėlius, paskirstanti, 
kokios rūšies programa 
kuriame skyriuje bus mokoma, 
kiek reikia sporto, kurie 
mokslai privalomi, o kurie lais
vai pasirenkami, ir mokytojai — 
įsakytą dalyką, padalintą į 
pamokas, perduodantys moki
niams ir ruošiantys juos egzami
nams. Tikrasis išsilavinimas 
tokiu būdu vis kažkaip praslys
davo pro plyšius. 

Gerai prisimenu vieno profe
soriaus žodžius, kad tokioje 
visuomenėje, kokią turime 
Amerikoje, tereikia tik bc7( 
plačiai išsilavinusių žmonių. 
Visi kiti telieka gamintojai ir 
vartotojai. Pridėkime dar ir pra
mogautojų kategoriją, kas irgi 
atneša savininkams, artistams 
ir sportininkams didžiules paja
mas. Kitaip tariant, mokykime 
žmones negalvoti. 

Susirūpinimas mokyklomis 
pradėjo augti po to, kai buvo 
įvestas rasinis mokinių maišy
mas ir buvo bandoma prisi
taikyti prie naujai atvežamų 
mokinių žemo išsilavinimo 
lygio. Noromis nenoromis teko 
mažinti reikalavimus visai 
mokyklai. Tačiau dabar kilo 
šauksmas, kad mokiniai nieko 
neišmokomi, pulta ieškoti kal
tininkų, naujų idėjų, — o 
universi tete kadaise mes 
buvome prašomi duoti pažymį 
savo mokytojui, kas galėjo 
nulemti jo likimą. Atsirado pa
taikavimas mokiniams. Dabar 
jau to nėra, nors mokiniai turi 
pilną teisę kritikuoti savo 
mokytojus. „Mes negalime 
mokyti demokratijos ne
demokratiškai, — sako vadovai, 
— , jaunas žmogus turi demok
ratiškumą patirti, kad žinotų, 
kaip juo naudotis". Gerai skam
bantis abstraktus pareiškimas. 

TEISINGUMAS VISOMS 
TA UTOMS 

P a r y ž i u j e d a r b i n i n k a i 
afrikiečiai tvarkosi savaip. 
Kadangi didmiesčiuose yra 
labai sunky su butais, tai jie 
nusisamdo kokį nors rūsį, 
nenaudojamą garažą, išsiren
ka viršininką, uždirbtuosius 
pinigus deda į bendrą kasą. Iš 
tos kasos trečdalis siunčiama 
šeimoms į namus, trečdalis 
skiriama nelaimės atvejams, o 
kita — grupės kasdieniniams 
r e i k a l a m s : m a i s t u i , 
drabužiams, butui. Greičiau
siai panašiai tvarkėsi ir 
Izraelio tauta, kada dar 
gyveno gentimis. Tik vargšų 
globa buvo pas juos ne asme
niškas sentimentas, o aiškus 
Dievo įsakymas. Pareigos 
Dievui ir pareigos artimui yra 
neišskiriamos. 

Vienoje psalmėje yra apgie
dama naujo karaliaus introni-
zacija. Drauge ir jo pagrin
dinė savybė — teisingumas. 

„Dieve, savo išmintį duok 
valdovui. 

tam sūnui karaliaus įdiek 
teisingumą, 

kad jis valdytų savo tautą, kaip 
dera. 

būtų teisingas tavo vargdieniams. 
Ramybė ateis mūsų šaliai 

kalnuotai, 
teisybė — mūsų kalneliams. 
Jis globos dorus pažemintus 

žmones, 
beturčius jis gelbės savuosius, 
naikins prispaudėjus. 
Jis gyvuos ilgiausiai — kaip 

saulė, 
kartų kartoms, kaip mėnulis. 

Ps. 71,1-5) 
Kai Izraelis susiformavo 

kaip atskira vieninga tauta, 
įvyko pasikeitimų socialinėje 
ir politinėje struktūroje. Seno
sios tradicijos dingo. Izraelis 
ieško saugumo ne ištikimy
bėje Dievui, bet savo kariuo
menės jėgoje ir prekyboje 
pasiektuose turtuose. Tuo 
lemiamu socialinio pasikei-

Visos šios naujos idėjos, be 
abejo, turi ir gerų ir blogų pu
sių. Mokiniai nėra visi vienodi, 
tiek savo siekimuose, tiek savo 
prigimtais sugebėjimais. Betgi 
kas iš tikrųjų pažadino moksla-
vietes peržiūrėti savo progra
mas ir filosofiją, tai pokarinių 
kraštų kaip Vokietija ir Japoni
ja nuostabūs technikiniai ir 
moksliniai pasiekimai. Ame
rika liko užpakalyje. Todėl 
dabar siūloma neįsileisti jų pre
kių. Kaip čia yra populiariai 
sakoma —jei tikrai žmogų nori 
nubausti, suduok per jo pini
ginę. 

timo momentu pasigirsta 
didžiųjų Izraelio pranašų 
balsas. VIII ir VII amžiaus 
prieš Kristų pranašų pasiro
dymas yra vienintelis visoje 
pasaulio istorijoje. Tai balsas 
žmonių, kurie Dievo vardu 
išdrįsta barti karalius, kuni
gus ir klaidingus pranašus, 
skelbia laimingai ir turtingai 
tautai pasmerkimą. Izraelis 
yra kalt inamas nusilenkimu 
svetimiesiems dievams ir atsi
metimu nuo sandoros su 
tikruoju Dievu. Teisingumas 
tautoje yra pranykęs. Iš karto 
pranašai ragina daryti atgai
lą, bet kai tai nepadeda, jie 
mato, jog nėra kito kelio, kaip 
viską pradėti iš naujo. Dievo 
sprendimas jau yra padarytas 
ir negalima jo išvengti. Tik 
tautos likučiai išsigelbės. Bet 
ir tada Dievas nepalieka savo 
tautos be vilties. Dėl to Mesijo 
laukimas darosi vis intensy
vesnis ir aktualesnis. 

Izraelio pranašai kalba ne 
apie socialinį ir tarptautinį 
teisingumą. Pranašas Amos 
puola kitas tautas, kurios 
nusižengė karo taisyklėms, 
kurios buvo visuotinai žino
mos ir priimtos įvairių tautų. 

Štai pranašo žodžiai: „Taip 
sako Viešpats: Dėl trijų, net 
dėl keturių Damasko pikta
darybių aš nepakeisiu savo 
nutarimo, nes jie žudė Gala-
adą geležiniais vėzdais" (Am. 
1,3). Cia pranašas Amos kalba 
apie tautą, kuri nepažįsta Jah
vės, bet kuri žino tam tikrą 
elgesio kodeksą. Net ir kare 
kai ko negalima daryti, kas 
reiškia tik žiaurumą. Taigi net 
ir tais laikais, kuriuos mes 
vadiname primityviais, buvo 
tam tikros ribos karo žiauru
mams sulaikyti. 

Amos žodžiuose matyti, kad 
Dievas yra ne tik Izraelio 
tautos istorijos Viešpats, bet ir 
kitų tautų, kurios turi atsaky
ti už savo veiksmus. Vargas 
toms tautoms, kurios neturi 
jokio pasigailėjimo. Jos 
susilauks už savo žiaurur. us 
teisingos Dievo bausmės. Ši 
gili Šventojo Rašto mums 
paduodama tiesa yra labai 
pamokanti ir įspėjanti mūsų 
laikus, kuriuose tiek daug ne 
tik karo, bet ir kasdieninio 
gyvenimo žiaurumų. 

J. V. 

Mano senelis Percyfield kai 
tą man padovanojo knygelę, 
kurioje jis įrašė: „Jėga ir švel
numas : vyrai praktikuoja 
pirmąją, o moterys antrąją. Tu 
praktikuok abudu". 

John Percyfield 

JAUNYSTĖS KELIAIS 
vo nugara nuo prikabintų ant krūtinės medalių... jam. — Liškų, Zelepugą, Straukus ir Raudoniškių 

Profesoriai Simkevič, Cugajev, Dagiliai, senior ir Šalvį?.. 

ALEKSANDRAS TENISONAS 
1898 - 1986 

Pluoštas atsiminimų iš 
neužbaigto rankraščio 

Mielas Kolega, 
Pirmiausia sveikinu Jus 85 metų jubiliejaus 

proga ir linkiu geros sveikatos ir ilgiausių metų! 
Jūs tikrai nustebsite, kad aš į Jus kreipiuos 

„mielas kolega". Gal Jūs manęs ir žinot nežinote... 
Tačiau, kada „Europos Lietuvy" perskaičiau straips
nį apie „spaudos darbininko jubiliejų", bematant 
kimbu į rašomąją mašinėlę įsitikinęs, kad pilnai 
galiu į Jus taip kreiptis ir bičiuliškai žemaitiškai 
pasveikinti. 

Jūs studijavote gamtos mokslus Petrapily ir 
1918 metais pavasarį sugrįžote į Lietuvą. Aš irgi 
buvau „Fiziko-matematičeskij fakultet" studentas ir 
1918 metų žiemą vasario 21 išvykau iš Leningrado 

junior, Zamiatcinskij, Gobi ir kiti Jums gerai žino
mi. Turbūt prisimenate ir botanikos kabineto rūbi
nės sargą, neaukštą vyruką Zilinskį, kuris su žmona 
priimdavo studentų šinelius, pardavinėdavo botani
kos ir kitų lektorių paskaitų konspektus ir vadovė
lius... 

Kartą paėmęs rūbinėje mano paltą, padavė 
žmonai ir tarė: „Mote, pakabint tą ant gembės". 
Nugirdęs žemaitišką lietuvį, su nuostaba sakau: 

Antvverpenas, 1978.11.21 „Bene tik žemaitiškai šneki?" Tas lyg ylos durtas 
krūptelėjo ir ėmė šaukti su paltu nuėjusiai žmonai: 
„Mote, mote, tas studentas kalba lietuviškai!" 

— Taip, tamstele, mes iš Lietuvos, vo iš kurios 
gubernijos jūs? 

— Aš esu iš Kauno gubernijos, — atsakau. 
— Vaje, vaje, tasgatės! Ir mes iš Kauno guberni-

Žmogus, kuris tegalvoja apie 
save ir visuose dalykuose tik 
savo pelno teieško, negali būti 
laimingas. Jei nori sau gyven
ti, gyvenk ir kitiems. 

Seneca 

Didelės asmenybės yra tos, 
kurios turi mažiau aistrų ir 
daugiau dorybių kaip eiliniai 
žmonės; tačiau jos privalo turėti 
dar ir didelius siekimus. . 

La Rochefoucauld 

jos. 
— Vo iš kokio tamsta ujezdo? 
— Iš Telšių ujezdo, — sakau jam. Cia Zlinskis 

šoktelėjo, atsisuko į žmoną ir vėl: 
— Mote, mote, jis iš Telšių ujezdo!.. 
— Vo iš kokio tamsta pavieto, volostes, — ir vėl 

tardo mane. 
— Volostis, — sakau jam, — Žarėnų. — Čia jau 

mūsų pasikalbėjimas pasiekė tokį įtempimą, kad 
Po mėnesio kelionės sugrįžau į Lietuvą, į Zorubus kitas iš šono galėtų pagalvoti, kad susibarėme. 
pas tėvus. Taigi 1917-18 metų žiemą kartu pralei- — Nu, tai pasakyk tamstele, vo iš kokio 
dome Petrapilyje ir buvome Spalio revoliucijos liu- sodžiaus? 
dininkais. Uostėme, kaip kvepėjo Petrapilio gatvė, — Aš iš Zorubų sodžiaus. — sakau jam, — netoli 
kada buvo išplėšti vyno sandėliai. Pasiklausėme, Tverų miestelio. Apie Tverus gal būsi girdėjęs? 
kaip broliai latviai su kariškomis liaudies dainomis Cia mano žemaitis pakėlė abi rankas ir vėl: 
virpino Nevos prospekto rusišką orą. Atsimename, — O Pana Šventoji! Mote, mote, jis iš Zorubų. o 
kaip buvo draskomi nuo „mundyrų" medaliai ir kiti aš is žilaičių! 
pagražinimai, o dabar stebimės, kaip linksta Brežne- — Tai iūs ir Kalnika vienaki pažįstate. — sakau 

— Jėzau Marija! Kur nepažinsi! Juk Kalnikas 
mano kaimynas, jauni ant tetervinų kartu eidavo
me... 

Puolėme vienas antram į glėbį ir prasidėjo mūsų 
pasikalbėjimas, tarytum Maikio su tėvu kalba. 

Kovo 21 d. sugrįžau į Zorubus. Cia paragavau ir 
1 pasaulinio karo vokiečių okupacijos „malonu
mus". 1918 metų rudenį vokiečiams kapituliavus, 
mane netikėtai aplankė ir mano zemliokas iš 
Leningrado Zilinskis, su mote sugrįžęs į Žilaičius. 
Kai Tveruose vyko pirmas visuotinis susirinkimas 
Tverų valsčiaus komitetui rinkti, į kandidatų sąrašą 
nebuvo į trauktas klebonas Karbauskas. Zilinskis 
prieš tokį parapiečių nemandagumą pakėlė protestą, 
per minią eidamas vis kartojo: ,,ar tat katalikai, ar 
tat kaltalikai, savo klebono nenori..." 

Vėliau teko girdėti, kad jis gavo darbą Kaune, 
atsidarius universitetui. Atleiskite, kad taip toli 
nuklydau į senus laikus. Jūs iš Alsėdžių, aš tveriš
kis. 1919-20 metais mokytojaudamas Telšių gimna
zijoj turėjau V klasėje mokinę Sondeckaitę. Gal Jūsų 
giminaitė? 1922-23 metais pavadavau Alsėdžių gi
rininką. Kiguliai Jonikis. Rekašius. Platakis. Burba. 
Zygas, Pilelis, Urnikis, Paukštis Jums turbūt žino
mi? Bevaikštinėdamas Žemaitijos miškų keliais, 
keleliais, parašiau prisiminimų knygą „Žemaitijos 
girių takais". Jei nesate skaitęs, galėčiau iš Miški
ninkų sąjungos sandėlio Chicagoje Jums parūpinti. 
Tad kas bus. kas nebus, bet žemaitis nepražus! Su 
geriausiais linkėjimais sveikatai ir daug saulėtų 
dienų 

Su didžia pagarba, A. Tenisonas 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis. 1987 m. gegužės men. 9 d. 

HORIZONTAI 
AUDRA DĖL 

PREMIJŲ 

LB Kultūros tarybos premi
joms už 1986 metus kandi
datus parinko specialios jury 
komisijos ir iškilmingas 
premijų įteikimas įvyko 
balandžio 4 d. Jaunimo centre 
Chicagoje. Premijas gavo poe
tas Bernardas Brazdžionis, 
žurnalistas Juozas Prunskis. 
režisierius Jurgis Blekaitis, 
dailininkas Albinas EI skus ir 
muzikas Faustas Strolia. 
Vieni iš jų apdovanoti už 
praeities nuopelnus, kiti — už 
dabarties. 

A Juodvalkis „Dirvoje" 
teisingai pastebi, kad „labai 
pasigendame premijoms skir
ti taisyklių. Kokiu pagrindu ir 
už ką premijos yra skiria
mos... Vertinimo komisijų 
motyvai įvairuoja ir dažniau
siai lemia praeities veikla, o 
ne tų metų pasireiškimas...". 

Dr. A. Butkaus tame pačia
me „Dirvos" nr. paskelbtame 
straipsnyje tiesiogiai reiškia
mas nepasitenkinimas Teatro 
premija. Autorius rašo: 
„šiemetinė Teatro premija 
mane ir daugelį kitų labai 
nustebino, kai kuriuos net ir 
papiktino. Išgirdęs premijuoto 
asmens pavardę pradžioje aš 
susimaišiau ir tylėjau, neno
rėdamas būti apšauktas igno-
rantu, nes negalėjau atspėti, 
už kokius darbus jis gavo 
Teatro premiją...". 

Tuo tarpu aš susirandu 
„Draugo" kultūrinį priedą ir 
skaitau premijų įteikimo 
šventės išvakarėse Mykolo 
Drungos paskelbtą straipsnį 
„Režisieriau, prašom į sceną". 
Autorius rašo, kad „Lietuvos 
teatro šlovė ne iš kelmo stai
giai spirta, ne iš vakuumo 
atsiradusi, ne be dirvos 
subrandinta... Vienas tos 
besiformuojančios tradicijos 
avanpostas — ir, kągi, 
teatrinės sąmonės kaitriau
sioji virtuvė — buvo profeso
riaus Balio Sruogos vadovau
jamas Lietuvos universiteto 
teatro seminaras, pakreipęs 
visą tolimesnio mūsų scenos 
meno vystymosi eigą gilesnio 

*. 

joje žuvusio poeto Algimanto 
Mackaus minėjimui. Neminint 
gausybės draminių rečitalių, 
koncertinių pastatymų, ypač 
paskutinio įvykusio Katalikų 
universitete Washingtone Šv. 
Kazimiero sukaktuvinių metų 
proga. 

Dar viena ir gal daug kam 
nežinoma užuomina M. 
Drungos „Draugo" kukū 
riniam priede paskelbtam 
straipsnyje yra ta, kad Jurgis 
Blekaitis, „būdamas Ameri
kos Balso Washingtone lietu
vių skyriaus redaktorium, 
rūpinosi lietuviškų laidų 
dailiuoju apipavidalinimu, 
specialiomis progomis literatū
rinių programų paruošimu..." 

Atvirai pasakysiu, kad ir 
šioje srityje J. Blekaičio 
nuopelnai yra nemaži ir juos. 
tikiu, labai teigiamai įvertin
tų radijo klausytojai Lietu
voje, jei žinoma, jie drįstų 
viešai ir atvirai kalbėti. 

Tai, va, už kokius nuopel
nus režisieriui Jurgiui Blekai-
čiui paskirta Teatro premija. 
Vienas iš pirmųjų Teatro 
premija buvo apdovanotas 
gabus aktorius ir J. Blekaičio 
mokinys Jonas Kelečius. 
Tačiau ir jis dabar scenoje 
nebesirodo. Dar visai neseniai 
Teatro premiją gavo Lietuvos 
teatro milžinas, aktorius 
Henrikas Kačinskas, miręs 
praėjusį rudenį. Už premijos 
paskyrimą H. Kačinskui 
niekas neprotestavo, nors pats 
premijos laimėtojas gal per 20 
metų scenoje nebesirodė. Ne 
kas kitas, o J. Blekaitis 
„Draugo" kultūriniam priede 
akt. H. Kačinskui mirus 
paskelbė nekrologą, kuriame 
įvairiose situacijoje buvo 
iškeliamas mirusiojo akto
riaus išskirtinis talentas, 
įrėmintas į kūrybines aukštu
mas kylančio nepriklausomos 
Lietuvos teatro kelią. 

Tame teatrinio kūry
bingumo kelyje, kuris šalia 
Kauno ir Klaipėdos teatrų, 
atgavus Vilnių, pasireiškė ir 
to miesto dviejuose lietuvių 
teatruose — valstybiniam 
dramos ir Vaidilos — vienas iš 
gabiųjų aktorių buvo Juozas 

Prisimenu jo koncertą karui pa
sibaigus Austrijos pilies kieme, 
vėliau New Yorke ir kitur. 

Ir šį kartą jo pasirinktoji reči
talio programa liko ištikima jo 
asmenybei. Kažkas subtilaus jo 
viduje anksti pamilo Chopin'ą ir 
Debussy, spindėjo jis juose ir šia
me rečitalyje. Pradžiai gir
dėjome Bach-Busoni du chorali
nius preliudus — ,,Tavęs 
šaukiuosi, Viešpatie", ir 
„Džiaukitės, mylimieji krikščio
nys". Jautėsi pianisto aka
deminis išlaikytumas, jo 
augimas, neatiduodant savęs 
pradžiai. Frederic Chopin'o etiu
duose jis augo ir augo, iškelda
mas skirtingas etiudų dalis. Po 
poros minučių pertraukėlės 
sekė mūsiškės kompozitorės 
Giedros Gudauskienės „Trys 
patarlės": „Kalk geležį, kol 
karšta", — pradedant su di
džiule jėga ir pereinant į 
diminuendo, „Obuolys nuo obels 
netoli tekrenta", — žaviu savo 
riedančiais garsais, „Auksas ir 
pelenuose žiba", — su charak
teringu to žibėjimo džiaugsmu. 
Iš žinomųjų Los Angeles siuitų 
mums dovanojo taip losange-
liečiams savą „Olivera Street, 
olė", kai žmogus jautiesi, lyg 
kartu su ta melodija dainuotum. 

Subtilaus Claude Debussy gir
dėjom tris preliudus — „Mer
gaitė lino plaukais", „Pertrauk
tą serenadą" ir „Kastilijos šven
tę", kurioje buvo pereinama nuo 
Debussy charakteringo švel-

numo, tarsi vandens čiurlenimo, 
į įmantrią pietietiško nekantru-

K A p t m m n«VAi n o pamačiau kortelę anglų kalba. m o i r temperamento nuotaiką. 
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L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos i i WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

"AUDRA" TRAVEL 
CORPORATION 

KELIONĖS l LIETUVĄ 
1 9 8 7 

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo l iepos 6-22 - kaina $1979 kan. 

^ ^ S f c < 

* 

Kpt. Osvaldas Žadvydas 1940 m. 

LIETUVIAI CALIFORNUOJE 
ŽADVYDO GIMTADIENIO 

PROGA 
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vydas. Nancy and I are happy to tipingas Debussy, vėl atsigauna 
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Oro linijos - "Air France", "Aerof lot" , "JAT", "Finnair". 

Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos, 
Kaunas - 2 , 3 d ienos, Panevėžys - 1 diena 

Kelionės 5-7 dienom [ Lietuvą sutvarkomos individualiai 
pagal norimą maršrutą, pageidaujamu iaiku. 
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T e l . ( 416 ) 7 6 9 - 2 5 0 0 a r b a (416) 7 6 9 - 8 0 7 7 
Telex 06-986766 TOR 

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030 

pažinimo, didesnio 
sionalumo linkme. Ir štai Šioje 
virtuvėje sirpo ir kaito šieme
tinis mūsų teatrinės premijos 
laureatas Jurgis Blekaitis..." 

Režisierius J. Blekaitis, 
teatro karjerą pradėjęs „Vaidi
los" teatre Vilniuje, giliausią 
teatrinę vagą įrėžė pokario 
laikotarpiu V. Vokietijoje, kur 
vadovavo novatoriškai 
švystelėjusiam „Atžalynui". 
Vėliau šis scenos vienetas su 
rež. J. Blekaičiu persikėlė į 
Chicagą ir čia 1949-1953 m. 
laikotarpiu skleidė tikrojo sce
nos meno groži bei Šviesą. J. 
Blekaičiui taip pat teko dirbti 
su Montrealio lietuvių teatru, 
kur buvo susibūrę tokie gabūs 
aktoriai, kaip B. Pūkelevičiū-
tė, A. Dikinis, K. Veselka, J. 
Akstinas ir kiti. Taip pat J. 
Blekaitis dirbo su Brooklyno 
dramos studija ir su New 
Yorko Naujuoju rusų teatru 
bei amerikie6ų „Sbowcase" 
trupe..." Taip rašo Mykolas 
Drunga. 

Dabar vėl grįžkime prie dr. 
A. Butkaus straipsnio „Dirvo
je": „Balandžio 5 d. klausiau
si Tėvynės garsų programos 
Clevelande ir joje išgirdau J. 
Stempužio pasikalbėjimą su J. 
Blekaičiu, kuris buvo užrašy
tas 1962 m. Tame pasikalbė
jime J.B. pareiškė, kad jis jau 
tuomet net 10 metų lietuvių 
teatre aktyviai nebesireiškė 
nei savo vaidyba, nei režisavi
mu, nei savo dramos veika
lais..." 

Tai 1962 m. rež. J. Blekaitio 
pareiškimai radijo žurnalistui 
J. Stempužiui. Bet kaip čia 
atsitiko, kad 1964 m. J. Blekai
tis Chicagoje vėl pastatė 
dramaturgo dr. K. Ostrausko 
pjeses „Pypkė" ir 

įl Palubinskas. Vėliau jis Įsteigė 
<~"r A..~oU„f<r/-k lietuviu teatrą. Augsburgo lietuvių teatrą 

jame režisavo ir vaidino, o 
dabar nuo 1949 m. gyvena 
Baltimorėje ir retkarčiais 
literatūros vakaruose paskai
to lietuvių rašytojų kūrybos. 
Jei ir J. Palubinskui atitektų 
pvz. ateinančių metų Teatro 
premija, tai būtų gal pasku
tinis dar gyvas Lietuvos teatro 
veteranas, po daugelio metų 
atžymėtas Teatro premija, 
atsižvelgiant ir į tai. kad 
praeitis nemažai įtakos turėjo 
dabarties Lietuvos teatro 
iškilimui į pirmaujančią vietą 
ne tik Sovietų imperijoje, bet 
gal ir visos Europos mastu. 

Įdomus sutapimas, kad 
Dailės premija už 1986 m. 
paskirta dailininkui Albinui 
Elskui, gyvajam šių dienų 
kūrėjui, kurio vitražai puošia 
net tokias garsias vietas, kaip 
visos Amerikos tautinę Nekal
to Prasidėjimo šventovę 
Washingtone. 1949-1952 m. 
laikotarpiu dail. Albinas Biels-
kis-Elskus gyveno Chicagoje 
ir buvo rež. J. Blekaičio vado
vaujamo „Atžalyno" teatro 
dailininkas, apipavidalinęs 
„Atžalyno" statomų veikalų 
scenovaizdžius. Daugiau negu 
po 30 metų jie su rež. J. Blekai
čiu ir kitais premijas laimė
jusiais susitiko tada dar 
neegzistavusio Jaunimo cen
tro salėje premijų įteikimo 
iškilmėse. 

Kpt. O. Žadvydo gimtadienį 
žinau iš Lietuvių Enciklopedi
jos, o pažįstu jį nuo Lietuvos 
nepriklausomybės laikų. Tai 
žmogus, nemėgstąs reklamos, 
tuščios, beprasmės. Už jį kalba 
jo darbai. Įdomu, kiek šaulių 
tremtyje yra likusių po 
Červenės skerdynių, įvykdytų 
enkavedistų? I tai gali atsakyti 
Šaulių sąjungos Centro 
vadovybė. 

Kpt. Žadvydas buvo Kretingos 
apskrities šaulių rinktinės vado 
padėjėjas (praktiškai vadovavęs 
ilgus metusi. Bolševikams 
okupavus Lietuvą, tik dalis tęsė 
pogrindžio kovą prieš okupantą. 
Kpt. O. Žadvydas su patikimais 
šauliais veikė ir jiems vadovavo 
pogrindyje. 

Savo buvusį šaulių vadą kpt. 
O. Žadvydą, kukliai atšventusį 
gimtadienį artimųjų tarpe, 
nuvykau pasveikinti po keletos 
dienų. Jis nustebęs paklausė, iš 
kur žinau jo gimtadienį? „Lie
tuviu Enciklopedijoje", —atsa
kiau. ..Brolyti, klysti, mano 
gimtadienis yra birželio 26 - 27 
naktis". Nustebau. Bet sukak
tuvininkas tęsė toliau: „Gimiau 

sent our congratulations for 
your birthday. We hope your 
special day is filled with 
warmth and celebration and 
that you enjoy much happiness 
in the year to come". Pasirašė 
Ronald Reagan. 

Žadvydas aktyviai veikia 
respublikonų partijoje. Daug 
turi laiškų, susirašinėjant par
tijos reikalu. 

Žadvydas savo Červenės odi
sėją yra plačiai aprašęs „Kario" 
žurnale. Ateityje bus pakartota 
išleidžiant knygą iš pirmosios 
sovietinės okupacijos laikų. Už 
šaulių veikla jis išrinktas LLK 
Gedimino šaulių kuopos garbės 
šauliu ir LKVS-gos atstovų 
suvažiavime — išrinktas LSST 
Garbės nariu. Gyvuok ilgus 
metus, garbingas Veterane! 

1941 m. Partizanas 

—X c*-

sodai ir juose tyliai glūdinti 
gyvybė. 

Gale girdėjom Franz Liszt: 
Petrarkos sonetą „Valse-cap-
rice". Sis valsas ne šokiui, tai 
tik noras šokti. Pagaliau „Ta-
rantella" — tai ne Carmen 
šokis, tai ilgesingas augantis 
įvadas, bet ir ne dejonė, kol pa
galiau tikrai suskambo, sužibėjo 
pati Tarantella. Pedalizacija 
puiki! 

Publikai nepaleidžiant, vėl 
girdėjome Chopin'ą. Andrius 
Kuprevičius — klasiškas roman
tikas. Kaip šiam kraštui gal 
kiek per rimtas. Publika juo 
gėrisi, jį gerbia, bet gal 
nepakenktų žaismingumas ne 
tik pirštuose, bet ir veide, nors 
antakiai vis dar taip žaismingai 
kilnojosi. RKV 

ANDRIAUS 
KUPREVIČIAUS 

REČITALIS 

Mūsų dvasinė atgaiva yra 
pasidalinimas, pasidžiaugimas 
momentais, kuriuos vadiname 
bendru meno vardu. Tokia 

TULŽIES AKMENŲ 
TIRPINIMAS 

Mayo klinikų gydytojai išrado 
naują, nechirurginį būdą paša
linti tulžies akmenis. Šiuo būdu 
eterio skiedinys aštuonias 
valandas yra leidžiamas ant 
tulžies akmens pro vamzdelį meno išraiška džiaugėmės 

tuvininkas tęsė toliau: „oimiau susilaukę savo padangėje pia- pradurtą pro odą. Pabaigus, 
antrą kartą prieš 46 metus. Juk nisto Andriaus Kuprevičiaus, ultragarso būdu patikrinama, 
tą naktį, t.y. 1941 m. enkavedis- kai į jo rečitalį, surengtą mums ar visi akmenys ištirpinti. 

JAV LB vakarų apygardos, 
susirinko gausus ir kultūringas 
būrys. Daugeliui šis mūsų pia
nistas nebuvo naujiena. 

tai vykdė skerdynes prie 
Červenės miške. Jei išlikau 
gyvas, tai lyg antrą kartą 
gimęs'"... Ant jo rašomojo stalo 

Manoma, kad šis būdas 
pasidarys pagrindiniu gydymu 
25 milijonų žmonių kenčiančių 
nuo tulžies akmenų. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
1987 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ 

Čikagos 

ŠIURPI PARODA 

Kovai su negimusių žudymu 
sąjūdis Chicagoje sušaukė 
laikraščių, televizijos, radijo 
reporterius ir jiems parode apie 

.IO„D™ 500 lavonėlių nužudytu negi-
Žalioi musių kūdikių. Abortus daranti 

lankelėj", o 1966 m. to paties įstaiga juos sudėjusi j pias-
Ostrausko „Duobkasius", ūkinius maišiukus, užrašydavo 
parašytus automobilio avari- motinos vardą ir išmesdavo. 

* 1 . Gegužės 11-25 
2. Birželio 1-11 
3. Liepos 6-17 

*4 Liepos 6-20 
*5 Liepos 13-27 
*6. Rugp. 3-13 
*7 Rugp. 10-24 
*8 Rugp 17-31 
*9. Rugp. 27-R. 12 
10. Rugsėjo 14-24 

"11. Rugsėjo 21-S. 5 
12. Spalio 5-15 

•13. Spalio 6-22 

Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1, Vilniuje 5, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Maskvoje 1, Vilniuje 5, Leningrade 3, Helsinki 1 
Belgrade 1, Maskvoje 1. Vilniuje 10. Belgrade 1 
Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1, Vilniuje 5, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 
Belgrade 1, Maskvoje 1. Vilniuje 10, Belgrade 1 
Belgrade 2. Maskvoje 1, Vilniuje 10, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1. Vilniuje 5, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1. Vilniuje 10. Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1, Vilniuje 5, Maskvoje i ir Belgrade 1 
Belgrade 2, Varšuvoje 1, Vilniuje 10. Varšuvoje 1 ir Belgrade 1 

$1,765.00 
1,430.00 
1.860.00 
1,860.00 
1,86000 
1,36000 
1.860.00 
1.765.00 
1,860.00 
1,260.00 
1,760.00 
1,190.00 

New 
Yorko 

$1,715.00 
1,380.00 
1,660.00 
1,810.00 
1,810.00 
1,310.00 
1,810.00 
1,715.00 
1.810.00 
1,210.00 
1,710.00 
1,140.00 

Kaina bus 
paskelbta vėliau 

* Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. Kainos už viešbutį, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra 
numatytas pagal lėktuvų grupines skridimo kainas 1987 m. sausio mėnesį. 

Nuperkame giminėms automobilius ir sutvarkome dokumentus giminių iškvietimui iš Lietuvos. Parūpiname 
lėktuvų ir traukinių bilietus, viešbučius, automobilius Į visus pasaulio kraštus. 

Prices are based on double occupancy and are subject to change 
Dėl registracijos ir informacijos skambinkite 312-238-9787. Am«rlean Travel Service Bureau, 9727 8. 

Western A ve., Chlcago, III. 60643. 

^ p INTERNATIONAL 
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 

NR. 8701 Gegužės 8 - > ̂  Jžės 23 d. 
Iš New Y ' ^ O 
I Š C K * ^ S 

Mt^?Ss maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
1 - naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm'e 

NR 8702 Liepos 3 d. 
Iš Nevv Y o r ^ ^ stono 

l ^ ^ a n d ' o 

$1,895.00 
$1,995.00 

$1.795.00 
$1,895.00 
$1.869.00 

N^ėtroit 'o $1.889.00 
Iš Tampa'os $1,949.00 
Iš Los Angeles/Seattle $1,995.00 

Sutrumpintos kelionės maršrutas 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $170.00 

NR 8705 Rugpjūčio 14 d. 
Iš New York'o/Bostono $1,825.00 
Iš Chicago's $1,925.00 
Iš Cleveland'o $1,895.00 
Iš Detroit'o $1,915.00 
Iš Tampa'os $1,969.00 
Iš Los Angeles/Seattle $2,025.00 

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Stockholm'e. Pilnos kelionės priedas $170.00 

NR. 8706 Rugsėjo 18 d. 
Iš New York'o/Bostono 
Iš Chicago's 
Iš Cleveland'o 
Iš Detroit'o 
Iš Tampa'os 
Iš Los Angeles/Seattle 

$1,695.00 
$1,795.00 
$1,769.00 
$1,789.00 
$1,839 00 

„ $1,895.00 
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje. 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $140.00. 

KITOS KELIONĖS 

Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA 
IšNevvYork'o $1,695.00 
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga. 

Rugpjūčio 1 - 1 * ̂  MENO IŠVYKA 
Iš Nevv Yorkv vCV $2,165.00 
Maršrut?' c$$Z*tys Maskva, 4 naktys Leningradas. 
1 n?' įOr\*;kholm'as. 2 naktys Helsinkis. 2 nakty* 

NR. 8703 

NR. 8704 

— . . naktys 
Siliji.\.ne laive. 

NR 8707 Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA 
lšNewYork'o $1,950 0 r 

Maršrutas: Stockholm'as 2 naktys, Maskva 3 nakty 
Leningradas 3 naktys. Budapešt'as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos ir baleto 
spektaklių. 

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje. įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. 

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras. 

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams. 

G.T. International, Inc. 10401 Roberte Rd., Palo* Milte, IL 60465 
Telefonaa: (312) 430-7272 



BKDAGUOJA ST. SFMfSIKSt. 8507 TBOY ST-, CHICAOO. ILL. 608M. TELEF. (312; 925-5988 

MINTYS APIE MOTINĄ 
AGNE KIZIENĖ 

Pasaulis tuščias būtu vis 
kaip žemė be margų gėlių — 
Be tavo, motina, širdies 
Ir Tavo meilės spindulių 

(A Jūragis) 

Gegužė paber ia m u m s 
daugybę žiedų, kurių besi
skleidžiantį grožį lydi nuostabi 
paukščių muzika. Sau lės 
spindulių pažadinta žemė alsuo
ja gyvybe. Gyvybės džiaugsmo 
prisipildo beribė e rdvė , 
neišmatuojama visata. 

Motina kūrėja 

O motina? Ji irgi yra gyvybės 
davėja, gyvybės pradas. Lyg 
saulė savo spinduliais, motina 
savo meile brandina kūdikį 
gyvenimui. Ji dalyvauja Kūrėjo 
planų vykdyme. Žmogiškasis 
motiniškumas skiriasi nuo kitų 
kūrinių motiniškumo, nes jis ne 
tik suteikia gyvybę, rūpinasi 
kūno globa ir apsauga, bet, 
ypač, turi rūpintis savo kūrinio 
dvasiniu pasauliu, turi sudaryti 
sąlygas žmogaus dvasios 
galioms vystytis ir plėtotis. Čia 
ir yra visų menų menas. 

Motina brangi ir gerbiama 

Labai gražu, kad tame puoš
niame pavasario mėnesyje, skir
t a m e mūsų dangiškosios 
Motinos garbei, vieną dieną 
prisimename ir pagerbiame 
savo žemiškąsias motinas. 

Tai įvyko Philadelphijoje. 
Amerikietės A. Jarv is ini
ciatyva, 1908 m. buvo paruošta 
pirmoji Motinos diena. Per kelis 
metus Motinos diena buvo įves
t a švęsti visoje Amerikoje ir 
greitu laiku šis paprotys paplito 
po visą kultūringą pasaulį. 

Bendrai moteris jau buvo iš
aukštinta Šventajame Rašte dėl 
savo švelnumo, gerumo, pasi
aukojimo. Patarlių Knygoje 
minima moteris prilygsta žavio-

- šios stirnos ir meiliausio ėriuko 
- šve lnumui . Naujas i s Tes
tamentas ypač iškėlė moterį dėl 
jos motiniškumo. Moteris tapo 
Dievo Motina. Žodis Motina 
pasidarė gražiausias žmonijos 

- lūpose. Gotai motiną vadino 
Matomąja Dievybe. Egipto iš
minčius Ani, jau XI šimtmetyje 
prieš Kristų savo sūnui sakė: 
„Aprūpink ją duona ir nešiok 
kaip ji tave nešiojo". Romėnui 
Tacitui motina buvo kažkas 
šventa, pranašiška. Lietuvės 
motinos pranašiškumą pastebi 
poetė J. Augustaitytė-Vaičiū-
nienė. Ji sako: 

„Kokia graži tu Lietuvos sena 
močiutė su baltu nuometu, 

lyg pranašas saulėtų rytme
čių". 

Lietuviui motina visada buvo 
brangi ir gerbiama. Ji apdainuo
ta liaudies dainose. Jos meilę at
spindi daugelio poetų eilės: 
„Motina, man saulė tavo veidą 
mena", sako Brazdžionis. 

Tikras motiniškumas 

Bendrai seniau motiniškumas 
buvo daug labiau vertinamas ir 
gerbiamas. Žinoma, tai daug 
priklausė nuo įvairių kultūrų, 
įvairių pažiūrų bei papročių. 
Tačiau pačios motinos, nešio-
damos kūdikį savyje, dažniau

siai jausdavo, kad nešioja kažką 
labai subtil'-us, švento, neže
miško. Ir tai net atsispindėdavo 
jų elgesyje. Tų motinų jausmus 
puikiai išreiškia Gabriela Mis-
tral savo ilgoje Motinos poemo
je. Štai tik keletas minčių iš tos 
poemos: 

„Netgi savo kvėpavime juntu 
gėlių kvapsnį, visa tai per tą, 
kuris, kaip kad rasa ant žolės, 
ramiai ilsisi manyje. 

Dėl miegančio kūdikio, kurį 
savyje nešioju, mano žingsnis 
tapo atsargus. 

Mano balsas švelnus, nes bi
jau jį pažadinti. 

Su meilinga baime sklaidau 
žoles, kur putpelės suka lizdus. 
Per laukas einu tyliai, atsar
giai, tikiu, kad medžiai ir 
daiktai turi miegančius kūdi
kius, prie kurių palinkę budi". 

Tokia motina, pagimdžiusi 
kūdikį, jeigu tik įmanoma, bent 
keletą pirmųjų jo gyvenimo 
metų, lyg tie palinkę medžiai 
prie jo pati budi dieną - naktį, 
ir vis dėlto nejaučia jokio 
tvankumo, troškulio namų 
ruošoj, vaikų auginimo ir auk
lėjimo kasdienybėje. Ji žino, kad 
svarbesnio ir reikšmingesnio 
darbo už formavimą žmogaus 
nėra ir negali būti. Šiandien jau 
daug kas to neįvertina. Teisin
gai pastebi rašytoja Terry 
Hekker. Ji sako: „Jeigu aš 
šiandien būčiau iškalusi iš 
marmuro penkias vaikų 
skulptūras, greičiausiai visi 
mane vadintų genijum. Tačiau, 
kai aš pagimdžiau, išauginau, 
apšlifavau, išauklėjau ir 
atidaviau pasauliui penkis 
dorus, gerus, naudingus 
žmones, mano praeities metai 
atrodo, prabėgo beprasmiškai ir 
jų niekas neįvertina". 

Motinystės nuvertinimas 
Vis dažniau girdėti nusi

skundimų, kad vaikų augi
nimas moterų nepatenkina, jos 
nori susilyginti su vyrais ir 

turėti sąlygas dirbti įvairius 
darbus, nes namuose joms pasi
darė per daug ankšta, tvanku ir 
nuobodu. Suprantama, ji gali 
reikalauti tokio pat atlyginimo 
už tokį pat darbą, kurį dirba 
vyrai, ji turi turėti teisę į įvai
rias profesijas, kurias ji gali 
atlikti, tačiau eidama per toli, 
stengiantis susilyginti su vy
rais, siekiama būti visai pana
šiomis į juos. J i pamiršta, kad 
jos paskirtis ir pasiuntinybė čia 
žemėje yra visai kitokia, kad 
moteriškosios ir motiniškosios 
vertybės yra per daug kilnios ir 
didingos, kd jų būtų galima 
išsižadėti ar pakeisti kitomis. 

Garbė Amerikai, kad įvedė 
Motinos dieną, bet didelė gėda, 
kad motiniškumą pradėjo labai 
nuvertinti. Aukščiausias Teis
mas suniekino motiniškumą, 
legalizuodamas žmogiškosios 
gyvybės žudymą. Tą Aukščiau
siojo teismo sprendimą 
Vatikano radi jas pavadino 
„Žvėriškos galios suteikimu in
dividui žudyti nekaltąjį". Ir taip 
blėsta motiniškumas, nešdamas 
žmonijai dorovinį, religinį, 
tautinį palaidumą. 

Kantrybė ir pasiaukojimas 

Nėra abejonės, kad motinos 
kelias yra labai labai sunkus ir 
niekuo neapmokamas. Joks 
kitas darbas nereikalauja 
visiško savęs atsidavimo. Viso 
savo fizinio, protinio, dvasinio 
pajėgumo. Žmogus nėra „ins-
tant" produktas. Jis gimsta 
necivilizuotas. Jis dažnai rėkia, 
šaukia, išverčia sau ant galvos 
košę, bėga ant pavojingo kelio, 
kiša pirštelius į ugnį ir 1.1., bet 
toli gražu tai ne viskas. Tu turi 
nuolatos prie jo budėti lyg tie 
palinkę medžiai, nes tu formuoji 
ir jo charakterį, jo protinį, dva
sinį pasaulį, kuris reikalauja 
tavęs visos atsidavimo. 

Prisimena legenda apie 
moterį prie dangaus vartų. Ji 
atvykusi pasiimti savo kūdikio. 
Gyvybės angelas atvėręs jai 
duris ir pareikalavęs didelio 
užmokesčio, bet ne pinigais ar 
kokiomis žemiškomis bran
genybėmis. Jis sako: „Už kūdikį 

LAIMINGOS MOTINOS LAIŠKAS 
Šie mūsų devintieji vedybų Atšventėm net dvejetą iškil 

metai buvo patys {domiausi iš mingų vestuvių Sidrių šeimoje: 
visų. Gimė mūsų penktas Lino sesutės Laimos su 
kūdikis — spindinti, šviečianti Vainium Aleksa ir Lino brolio 
ir nuolat besišypsanti Saulė Jono su Judi ta Vaikutyte. 
Aureli ja . Mūsų ketver tas Laimos vestuvės buvo labai 
vaikučių patys parinko jai var- lietuviškos, su senoviškom 
dą iš dainos „Šlama šilko vėjas", kaimo tradicijom. Jos ir vyro 
kurią dažnai dainuodavau, taut. rūbai buvo specialiai 
laukdama kūdikio („Ei, valio, išausti vestuvėms. Jie net įvedė 
saulute, saule auksakase; esam neregėtą vaizdą išeivijoje: atgai-
tavo broliai, esam tavo sesės; vino lietuvišką „mergvakarį", 
lylia, oi lylia..."). Taip pat Linas Rima (čia rašančioji; Red.) buvo 
pirmą sykį tapo dėde šią vasarą, svočia ir net vaišino visus 20 
kai jo sesuo Daina susilaukė metų senumo midumi. Vestuvių 
Andriuko. puotoje skambėjo daug gražių 

• lietuviškų, net ir senoviškų. 
tu turi sumokėti savo sveikata, dainų ir buvo įvesta daug 
savuoju laiku, savo motiniško lietuviškų tradicijų, kaip per
gyvenimo metais, savo energi- sirengėlių pulko įsibrovimas ir 
ja , savo patogumais, savo n e t vargšo piršlio korimas, 
ramybe ir didžia savo širdies Dabar jaunavedžiai gyvena V. 
dalimi". Nė kiek nedelsdama ir Vokietijoje ir abu mokytojauja 
nedvejodama moteris sumokė- Vasario 16-tos gimnazijoje, 
jusi visą mokestį reikalau- j o n o vestuvės su Judi ta 
jamomis vertybėmis, ir angelas pasižymėjo elegant iškumu, 
į te ikęs kūdikį nežemišku Jonas ir Judita yra labai graži 
džiaugsmu nušvitusiai motinai. p o r a : abudu aukšti ir liekni. 
Kai motina jau buvo pasi- geltonplaukiai, o be to labai 
ruošusi grįžti į žemę, angelas panašaus tylaus būdo. Mūsų 
ištiesęs ant jos galvos nežemiš- septynmetė Linutė, ilga balta 
kas rankas ir uždėjęs vainiką suknele, pasipuošusi buvo gėlių 
nupintą iš Viešpaties gėlyno nešėja, o mūsų penkiametis 
rožių. Rimukas, su juodu fraku, 

„Tai Viešpaties dovana tau. iškilmingai nešė žiedus. Jonas 
Tai motinystės garbes vainikas tik ką užbaigė medicinos moks-
už tavo didįjį mokestį, kurį l u s _ tai jau penktas daktaras 

savo šeimoje (įskaitant abu 
tėvus, Liną ir Algį). Netgi jo 
žmona susijusi su medicina — ji 
yra gailestingoji sesuo. Dabar 
jaunavedžiai planuoja gyventi 

DRAUGAS. šeštadieni.-. 19S7 m. gegužes men. 9 d. 

sumokėjai už kūdikį". 

Meilė ir kančia 

Laiminga jauna lietuvė motina Rima Sidrienė savo Šeimos tarpe. 
Su Kalėdų seneliu — Iina. Vija ir Rimas. Stovi dr. Linas Sidrys su 
dukrele Gaja ir Rima Sidrienė su šeimos jauniausiąją — Saule. 

Motina rūpinasi savo vaikais 
ne tiek iš pareigos, kiek iš 
begalinės meilės: ..Dėl mano 
laimės tu į ugnį puolanti plaš
t akė" , — sako poetas. La-

Californijoje, Jonui atliekant 
ten savo stažą. Tarp kitko, abe-

net suaugusiųjų fantazijos rojus. 
Turėjome bilietus į erdvėlaivio 
..Challenger" išskridimą, bet 
dėl šaltoko oro buvo atidėta. 
Kaip jau žinote, „Challenger" 

jose šiose vestuvėse dalyvavo sprogo ore visiems žiūrovams su 
biausiai motinos motiniškumas daugiau negu 300 svečių. 
išryškėja jos kentėjimuose. Kas 
gali išsakyti Dangiškosios Mo
tinos skausmą po kryžiumi? 
Kas paneigs mūsų motinos 
tėvynės kančias istorijos raido
je, o ypač dabar, nešančios vergi
jos jungą. Kartu sju tauta visada 
ėjo ir eina lietuvė motina. Caris-
tinės Rusijos laikais, ji pajėgė 
a t s i l a iky t i prieš žiauriai 
vykdomą tautos rusinimą. 
Spaudos draudimo metais ji 
išmokė vaikus lietuviško rašto 
ir įkvėpė tėvynės meilę, kuri iš
ugdė tautos didvyrius. Ir šian
dien lietuvė motina tėvynėje 
eina sunkiu, erškėčiuotu keliu. 
Koks siaubas buvo matyti išnie
kintus sūnų lavonus turgaus 
aikštėse... ar laukti ir nesu
laukti į nežinią išklydusių vai
kų... 

Kas supras motinos širdį, kai 
jos dar mažučiai vaikai atplė
šiami nuo jos, brukamos jiems 
svetimos idėjos. Jie nuteikiami 
net prieš savo tėvus. 

Lietuvės motinos kelias, kaip 
banguojanti jūra. Vienai bangai 
nespėjus sudužti, atskuba kita 
ir vėl užlieja iš naujo. Vis naujų 
rūpesčių, naujų kančių banga 
lietuvę motiną blaško, daužo, o 
ji kovoja, kaip per amžius kovo
jo, ji nori išlaikyti ir ugdyti tą 
savitą kultūrą, kurią nepriklau
somybės metais išaugino, kurią 
įaudė savo drobių raštuose, 
kurią išdainavo savo dainose. Ji 
nori, kad jos vaikai, visa tai 
pajustų, visa tai įsisąmonintų — 
kad tauta būtų gyva. 

Motinos šios pastangos, jos 
kančios verčia mus susimąstyti 
ir čia išeivijoje. Ar atiduodame 
didesnę dalį savo širdies, savo 
laiko, savo patogumų, savo 
energijos, kaip anoji motina prie 
dangaus vartų už savo kūdikį? 
Ar kyla nerimas, kad kartais 
jau sunku susikalbėti su savo 
vaikais savo gimtąja kalba9 

Pavojingos šmėklos 

Ir mums reikia motiniškų 
motinų, kurios gerai suprastų 
savo gilią paskirtį savo tautos ir 
visuotinėje pasaulio sargyboje. 

Daug keliavome per devintuo
sius savo vedybų metus, ne tik 
atostogaudami, bet ir įvairiais 
reikalais. Sausio mėnesį pabė
gome nuo šalčių ir namo remon
to dulkių. Su savo trimis vyriau-

pasibaisėjimu stebint. 
Taipgi vykome laivu i 

Karaibų salas. Ar ne ironiška, 
kad po tokios atostoginės kelio
nės grįžom visiškai išvargę? 
Pasirodo, kad Linas ir aš užsi-
krėtem tropikiniu virusu, 

šiais vaikais aplankėme Disney kuriąAeikia. į orgamz-KU* taip. 
World Floridoje - tai vaikų ir lyg viskas aplinkui siūbuotų. 

Netrukus po to, Lino tėvą 

rūpesčių ir naujų smūgių 
bangos dėl savo vaikų ir čia 
užlieja ne kar tą skausmu 
motinų širdis. Jeigu ir stengiesi 
tautinį dorini auklėjimą pagris 
ti aukštais moraliniais ir reli
giniais principais, už tėvų namu 
išėjęs susiduria su kitomis idėjo
mis ir jas savinasi. Tu pasijunti 
lyg tame Biliūno ..Laimės 
Žiburyje"', kopianti į kalną su 
savo vaikais, bet iš visų pusių 
baido bjauriausios šmėklos, 
rėkia ir kaukia įvairiais balsais, 
šaukia eiti kitu keliu. Ir kaip 
tas Biliūno kalnas, šis kelias 
toks slidus, kad gana mažiausio 
neatsargumo ir gali paslysti. Ir 
gali tapti kurčiu ir nebyliu savo 
tėvų žemės šauksmui, gali pa
minti visus kilniausius prin
cipus ir idėjas. Tu, Mama, laikai 
įsitvėrusi tas vadeles, nuvytas 
iš aukštų principų, tavo kalbos, 
papročių, ir nenori jų paleisti, 
nors jos sprūsta tau iš rankų. Ir 
kas kaltas? Apkaltinta, žinoma, 
būsi tu, Mama. O rodos buvai ir 
motiniška ir aukojaisi, bet gal 
niekas tau nepadėjo. Tau 
skaudu, bet lyg ta uola viską 
pakeli, nes viiiesi. kad kada 
nors nelaimingas vaikas atsi
mins tavo akių šviesą, ir tavo 
širdies giluma. 

ištiko širdies priepuolis i visus 
labai išgąsdindamas*, o vėliau 
pergyveno ir sunkia širdies 
operaciją. Dievui padedant, vis
kas laimingai baigėsi. Dabar 
jis vėl tęsia normalu sveiko žmo
gaus gyvenimą. Gi praėjusią 
žiemą jis net pora mėnesių 
keliavo po Aziją. 

Vasaros metu mes visuomet 
vysktame savaitei į Dainavos 
lietuviu šeimos stovyklą Michi-
gane. Ta vieta labai primena 
Lietuvą ir jaučiamės, lyg gy
ventume lietuviškame kaime. 
Visur lakstė daugiau negu pus
šimtis priešmokyklinio amžiaus 
vaikų. 

Vasaros pabaigoje su 
vyriausia Linute ir jauniausia 
Saulute skridome i jos krikšto 
tėvo vestuves gražiame prancū
ziškame Montrealyje. Kanado
je. Buvo žavingos lietuviškos 
vestuves. Jaunieji dėvėjo taut. 
drabužiais, kuriuos jaunojo 
brolis išaudė per tūkstantį gry
nos broliškos meilės darbo 
valandų. Jaunosios drabužiai 
buvo dar niekad nematvti — 

maitina savo kūdikius iki 6 
mėn. O Saulė sužavėjo italus! 
Jie labai myli savo ir taip pat 
svetimus „bambino". Vieną 
dieną Linas išvyko savo reika
lais vienas, palikęs žmoną su 
dukrele viešbuty. Išvažinėjęs su 
taksistu ištisą dieną po beveik 
visą Romą, jis susimąstęs gal
vojo: ..Nejaugi visoje Romoje 
nėra kūdikėlių?" Staiga mato 
gatve einant jauną motiną su 
mergyte ant rankų. Pravažiavęs 
net atsisuko. Tai buvo Rima ir 
Saulė: lK 

Visą gruodžio mėnesį su savo 
penketuku dalyvavome viso
kiausiuose renginiuose (per 
pustuzini jų). Ilgai trukdavo 
juos aprengti, o dar ilgiau juos 
su'.varkyti. Ar galite įsivaiz
duoti, pavyzdžiui, kaip ilgai 
t runka nukirpti 100 nagučių? 

O jau sausio mėnesį ati
davėme s,a\o duoklę — su kaupu 
sumokėjome už visą tą ..balia-
vojimą". Visi vaikučiai sirgo 
įvairiom ligom šešias savaites. 
Tai reiškia, kad jų mama 
nemiegojo 6 savaites ir turėdavo 
keltis naktimis net iki 7 kartų. 
Linas per ta laiką buvo išvykęs 
j Streatora pavaduoti savo tėvą 
jo kabinete, kai pastarasis 
keliavo po Aziją. Kitaip jis būtų 
buvęs mano geriausias pagelbi-
ninkas. Buvo taip liūdna namie. 
Je igu kas paskambindavo 
mums telefonu, ne kartą vos ne-
susigundžiau atsakyti: „Čia 
Sidrių šeimos ligoninė". Ir iš 
tikrųjų, mažieji l igoniukai 
dažnai turėdavo išsirikiuoti, 
kad gautų savo vaistus. O pati 
būdavau tokia pavargusi, jog 
net ju vardų nebeatsimindavau. 

baltu raštu ant balto dugno Gi vienok kartu ir gražu ir iro-
(bent išeivijoje tai neregėta), niška: aš pati nesirgau per tas 

Nepalikime Motinų vienų 
Mūsų atžalynas — mūsų 

tautos a te i t is . Mūsų visų 
reikalas. Todėl juo turime 
rūpint is visi. Nepalikime 
motinų vienų. Organizacijos. 

nelaimingas šešias savaites, bet, 
kai jau mane ..sugriebė" vėliau 
— vos vieną dieną prieš Jono 
vestuves, taip smarkiai su
sirgau, kad negalėjau net į 
bažnyčia j ung tuvėms nu-

Linas ir aš buvome vestuvinėje 
palydoje. Man teko pastatvti 
sadutę ir vestuvinį valsą — Auš
relę. Visai netikėtai ir spon
taniškai su Linu pradėjome 
šokti malūną, kai nelauktai 
visa publika įsijungė. Gražus važiuoti. Tik vakare stebuklin-
vaizdas! Kiekviename sparne gai pagijau ir galėjau džiaugtis 
buvo 12 asmenų, o tų sparnų vestuvių puotoje. Linas juokavo 
buvo šešetas. ir ..erzino", kad čia jokie stebuk-

Rudeniop su Rimuku ir Sau- lai. o tik nauja rausva suknelė 
parapijos, mokyklos ir pavieniai lyte nuskridome į Š. Amerikos mane masino ir pagydė. 
asmenys — visi sukaupkime dar dykumas vakaruose — Arizo Dabar pavasris jau čia pat!-
stipresnes jėgas išugdyti ir noje — kur visus kaubojų Linas ir aš balandžio 8 d. 
išsaugoti mūsų jaunimą dorą ir ipiemenų> filmus kadaise sukda- atšventėme sa > vedybų devy-
susipratusį kovai už savo Dievą vo. Ten matėme įdomų lauko nerių metų sukaktuves. Mes 
ir už savo Tautą. O svarbiausia, muzieįu. stebėjome visokiausių nuo pat pirmų sutuoktuvių 
jūs, mieli tėvai, vyrai, šeimų rūšių gyvates ir kitokius gyvius, dienų esame tikrai laimingi ir 

Šių dienų gyvenamasis momen- galvos, atraskite daugiau laiko Toji kelione buvo susijusi su mylime viens kitą su tokia pat 

Mo<"iut<\ Dail. KmilijM \ mhro/.aitirnt 

tas čia išeivijoje taip pat stato be 
galo didelius šeimos auklėjimo 
ir tautos išlaikymo reika
lavimus. Lietuves motinos 
kelias išeivijoje, žinoma, irgi yra 
labai sunkus. Vis naujų 

šeimos ratelyje pabūt i ir medicinos konferencija. gryna ir gilia meile, kaip tą 
padėkite savo vaikų motinai Lapkričio pabaigoje pasitaikė mūsų kupiną laimes vestuvių 
šeimos lizdą saugoti nuo vėtrų ypatinga proga skristi į Romą. dieną Taip pat linkime visiems 
ir audrų, kad Marijos Pečkaus- Lino reikalai vertį ų ten vykti, daug meilės ir daug gražių 
kaitės žodžiais, viesulai jo Mažiausioji dukrele skrido kar- pavasariškų dienų... 
neišdraskytu. tu su mama. nes toji pati Rima 

V ' . > - . - v 
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DALYVAUKIME 
MOKYTOJŲ, TĖVŲ 

IR JAUNIMO STUDIJŲ 
SAVAITĖJE 

JUOZAS MASILIONIS 

Jau dvidešimt pirmi metai 
JAV ir Kanados lituanistinių 
mokyklų mokytojai rugpjūčio 
mėnesį suvažiuoja į Dainavą 
savo studijų savaitei. Kaip pa
vadinimas rodo, pirmasis tiks
las yra studijinis: pasisemti 
daugiau žinių, pasidalinti peda
gogine p rak t ika . Visa tai 
reikalinga kiekvienam mokyto
jui, bet ypač reikalinga jaunam 
ir tik lituanistinėje mokykloje 
pradėjusiam dirbti, dažniausiai 
priprašytam, atėjusiam >,iš 
bėdos", iš reikalo. Čia studijų 
savaitėje toks ar tokia ras daug 
atramos ir pagrindų savo darbui 
tiek paskaitose, tiek ir priva
čiuose pasikalbėjimuose su ki
ta is l i tuanis t in io švietimo 
bendrininkais. 

Šiais metais studijų savaitė 
bus rugpjūčio 16 - 23 d. Dai
navoje, netoli Manchesterio 
miestelio. Michigano valstijoje. 
Numatyta apie 18 paskaitų, po 
3 į dieną. Jau yra pasižadėję 
skaityti paskaitas šie asmenys: 
A. Bagdonas, G. Eidukaitė. D. 

Eidukienė, dr. K. Eringis, S. 
Jonynienė. R. Jautokienė, Br. 
Keturakis. J. Masilionis, N. 
Nausėdienė, J. Plačas, St. Sta-
s ienė . Dar ieškoma kelių 
paskaitininkų. 

Antras studijų savaitės tikslas 
— susipažinti. Nuo studijų sa
vaitės pradžios per 20 metų čia 
jau dalyvavę šimtai mokytojų ir 
mokyklų vedėjų bei direktorių 
iš JAV ir Kanados susipažino, 
susidraugavo, liko vieni kitiems 
pažįstami ne tik iš pavardžių, 
skaitytų korespondencijose ar 
vadovėlių viršeliuose, bet su 
kuriais buvo susitikta, kalbė
tasi, diskutuota, maudytasi... 

Maudytasi! Dainava — puiki 
vieta ir trečiajam tikslui — poil
siui. Vieta graži, rami, uždara. 
Čia pat ežeras. Visas vidudienis 
poilsiui ir maudymuisi. 

Vakarai irgi įspūdingi: par
t izanų minėjimas, ta lentų 
vakaras, laužas ir kita. 

Ne tik mokytojų, bet ir tėvų 
studijų savaitė. Daugeliui jaunų 
šeimų, gyvenančių toliau nuo 

lietuviškų telkinių, sunkiai 
bepasiekiamos lituanistinės mo
kyklos. Jos pačios ar šeimų 
būreliai turėtų rūpintis savo 
jaunosios kartos mokymu bei 
auklėjimu. Studijų savaitėje 
kalbama ir apie tokių šeimų 
problemas ir reikalus. 

Ir jaunimo studijų savaitė! 
Koks jaunimas laukiamas? Su 
tėvais gali atvažiuoti bet kokio 
amžiaus jaunimas, be tėvų — 
turį 18 m. amžiaus studentai. 
Mažiausiems bus vaikų darže
lis, studentams — lietuvių kal
bos pamokos, tautiniai šokiai, 
kuriems jau daug metų vado
vauja J. Matulaitienė. 

Studijų savaitės kaina tokia: 
pavieniams ir šeimos galvai 90 
dol., antrajai pusei ir jaunimui 
nuo 13 iki 30 m. — 60 dol., 
vaikams iki 13 m. 30 dol. 
Mokama grynais, ne čekiais, 
nes ten banke sąskaitos netu
rime, o krautuvėse, perkant 
maistą, čekių nepriima. 

Mokyklos prašomos kreiptis į 
savo LB apylinkes, prašant, kad 
jos sudarytų stipendiją savos 
mokyklos bent porai mokytojų 
studijų savaitėje dalyvauti. 
Krašto valdyba žadėjo paraginti 
apylinkės padėti šiuo reikalu 
mokykloms. 

Kambariai stovyklai skirs
tomi iš anksto, todėl prašoma 
registruotis iš anks to pas 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Richmond, Va. 
MARGUČIAI RICHMONDE 

Balandžio 5 dieną, nors ir ap
siniaukus ir kartas nuo karto 
palyjant, susirinko lietuvių apie 
25 suaugusių ir 15 vaikų pas 
Juditą Kamarauskaitę-Byrnes. 
Susirinkom išmokti kiaušinius 
marginti. 

Prieš marginimą pradėjom 
Richmondo lietuvių kolonijos 
susirinkimą. Buvo pranešta 
apie šių metų tarptautinį festi
valį, kuris bus rugsėjo 10 - 13 
dienomis. Šiemet ne tik turėsim 
lietuvių kambarį ir krautuvėlę, 
bet taip pat planuojam sal
dainių ir pyragėlių krautuvėlę. 
„Gabija" Washingtono - Balti-
morės tautinių šokių grupė, 
vadovaujant Astai Banio-
nytei-Connors, irgi pasirodys. Į 
šį tarptautinį festivalį apsilanko 
apie 30,000 žmonių. Mums gera 
proga išgarsinti Lietuvos vardą. 

Buvo pranešta, kad bandysim, 
kaip grupė, dalyvauti Balti-

studijų savaitės vadovą šiuo 
adresu: J. Masilionis, 4632 S. 
Keating Ave., Chicago, IL 
60632. 

morės lietuvių dienų festivalyje 
ir Lietuvos krikščionybės 
jubiliejuje Washingtone. 

Po oficialių pranešimų šiek 
tiek apibūdinom lietuviškus • 
margučius . Vietinė Vyta 
Galinytė-Puleo labai gražiai 
margučius margina su vašku ir 
mus visus pamokė. Dr. S. 
Jankauskas paaiškino ir pa
rode, kaip margučius skutinėti. 

Užsibaigus susirinkimui, visi 
puolėsi prie stalų išbandyti nau
jai išmoktų marginimo būdų. 
Vyresni papasakojo mums apie 
jų prisimintas velykines tra
dicijas. Ir taip prabėgo keletas 
valandų. Kol ponios pradėjo 
ruošti visą suvežtą maistą, su 
vaikais išėjom į lauką. Ten 
ritinėjom kiaušinius ir ieškojom 
paslėptų „kiškio" kiaušinių. 

Iš svečių apsilankė Ukrai
niečių bendruomenės pir
mininkas Blanarovičius. Ska
nūs kvapai pakvietė visus pie
tums. Pasisotinę ir dar pasi
šnekučiavę pradėjom skirstytis. 
Į namus vežėmės naujai išmok
tų lietuviškų papročių. 

Dr. S. Jankauskas 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE [ REAL ESTATE 

Kurie domisi narnų kainomis Čikagos 
mieste arba pietvakariniuose prie
miesčiuose ir norėtų pagelbos 
nuspręsti ką pajėgtų pirkti, del ma
lonaus, sąžiningo ir profesionalaus pa
tarnavimo, prašom kreiptis i RIMĄ 
NOVICKĄ — REALTOR 

Cp*jft 
i i 

r A. ROSECKY 
2 | . REALTY, INC. 

RIMAS NOVICKIS 749-2100 
Jūsų namų Įkainavimas nemokamas. 
Galime rasti naujus namus nuo Flori
dos iki Vvisconsmo. 

t 

H į,& KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir pr iemiesčiuose 
Sažin inqai patarnaus • 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BAC£ REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

RE/MAX GREIT 
Pc.ALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

SOPHIE BARČUS V^FhTt 
Republk 
Reėlty, Inc. 

PAVARGĘ IR SKAUDANČIOS KOJOS 
nuo i lgo va ikšč io j imo ar s tovė j imo? Tik vokišk i ROMIKA batukai , 
su daugiau ka ip 4 dešimtmečių tyr imais , ir patobul in imais gali j ums 
t ikrai padėt i . Rašyki te ar skamb ink i te m u m s dėl p rospekto ir ka i 
noraščio, a rba apsi lankykite asmeniškai susioažinti su tais stebukla
dariais batukais , be jokio įs ipareigoj imo pirkimui. Jų kainos pas m u s 
ta rp S25 ir S 4 0 . kai tuo ta rpu ki tur tarp $36 ir $50. 

N O R D E N ' S M A I L O R D E R 
4 9 1 7 N. D a m e n A v e . 

C h i c a g o , I L 6 0 6 2 5 
T e l . : (312) 8 7 8 - 6 7 3 8 

Darbo valandos: nuo 10 iki 5 Sekmadieniais ir pirmadieniais uždara. 

LIETUVOS KRONIKOS SĄJUNGA 
šiemet išleidžia LKB Kronikos 5 tomus: 4 tomus anglų, 
ispanų ir prancūzų kalbomis ir VIII tomą lietuvių kalba. 

Leidėjams labai trūksta lėšų Kronikos knygoms leisti 
ir paskleisti 138 valstybėse. 

Tad laukiame skubios paramos aukomis ir palikimais. 
Paaukojusieji 100 dol. tampa amžinaisiais nariais, 1,000 dol. — 
mecenatais, o apmokėję vieno tomo atspausdinimą — mecena
tais leidėjais. 

Aukotojams išduodami kvitai, ir jų aukos atleidžiamos nuo 
valdžios mokesčių. Už aukotojus kasdien yra laikomos šv. Mišios, j 

LKB Kronikų leidimas yra mūsų tautai nepaprastai svar-
bus įvykis: iškelia lietuvių heroizmą, garsina Lietuvą ir 
parodo tikrąjį komunizmo veidą. 

Aukas siųsti ir įrašyti čekiuose ar testamentuose šiuo 
vardu ir adresu: The Society of the Chronicie of Lithuania, 
Inc., 6825 So. Talman Ave. , Chicago, III. 60629 , U.S.A. 

Lietuvos Kronikos Sąjungos valdyba 

RADIO Š E I M O S V A L A N D A 
W C E V — 1 4 5 0 A M 

Lietuvių kalba sekmadienia is nuo 
7 3 0 iki 8:30 vai ryto. Transl iuojama 
iš nuosavos studijos Marąuerte Parke 
Vedė ja A ldona Daukus. 

7 1 5 9 S. Maplevvood Avenue 
Ch icago , IL 6 0 6 2 9 

T e l . — 7 7 8 - 1 5 4 3 

d J=3 
Pardavime ar pirkime nuosavybes, rezi
dencinės ar komercinės paskirties dėl 
grei to ir sąžiningo patarnavimo 
skambinkite 

VALDAI PAŠKUS 
499-2912 arba 857-7187 

GlriUK- KMIECIK REALTORS 
TH3 I I A 7 9 2 2 $ . PULASKI RO 

D A N U T Ė ŠČERBAITĖ M A Y E R 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS A N D 

ADDING M A C H I N E S 

Nuomoja , Parduoda. Taiso 

Virš 50 metų pat ik imas jums 

patarnavimas 

5 6 1 0 S. Pulaski R d . , Chicago 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIEN( 
1 • 5 v. p.p. 

6541 S. Keating — Savininkas par
duoda 2 butų po 5 kamb (3 mieg.) labai 
gerame stovyje mūrą: visur kilimai: užbaig
tas skiepas. 2 auto garažas. 

FOR RENT 

MAROUETTE PARKE 
išnuomojamas mažas butelis. 

Skambinkite 
925-2391 

HAPPY MOTHER'S DAY 
Happy Mother's Day 

DYNAMIC AUTO BUILDERS INC. 
6020 S. VVestem 

Chicago, III. 
476-6650 

Ouahty Body Repainng and Painting 
Foreign & Domestic Cars 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of The 
LOYAL CASKET CO. 

Phone; 722-4065 
134 So. Callfomia A v e . 

Chicago, III. 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
COZZI IRON & METAL CO. 

2600 S. Paulina 
Chicago, III. 

Phone 927-6611 

Happy Mother's Day 
To Our Friends and Patrons 

Courtesy of 
MIDVVAY PHARMACY, INC. 

Phone; 767-9155 
Doliar Off With Vitamins 

4324 W. 63rd St., Chicago, III. 

Happyr Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAYVFORD SAUSAGE CO. 
• Daisy Brand Meat Products • 

Phone 277-3095 
2310 S. Pulaski, Chicago, III. 

Sveikinimai Motinos Dienos proga 
IAMA STATIONERS 
6239 S. Kedzie Ave. 

776-9102 arba 7 7 6 9 3 4 1 
Visks dėl jstaigų. Raštines — braižybos ir 
mokyklos reikmenys Visokiomis kalbomis 
sveikinimo korteles 

OLO PASHIONED CANDIES 
6210 Cermak 

Berwyn, III. 60402 
788-6669 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

Ali Types of Boxed Candies 

C * W BOOKS 
Located m Ford City East 

7600 S. Pulaski, Chicago, III. 
581-3200 

Paoe'backs — Best Sellers 
Foreign Language Greetmg Cards 

For AM Occasions 

Best VVishes To Our Many Friends 
For A Happy Mother's Day 

From The 
RIDGELAND LIVING CENTER 

12550 S. Rldgeland Ave. 
Palo* Heights, III. 

597-9300 

Sveikinimai Motinos 
Dienos p'oga 

Nuo 
OUASAR TRAVEL AGENCY 

2440 W. 63 St. 
Chicago, III. 

925-8400 
Happy Mothc ' s Day From 
SOUTHVYEST FEDERAL 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
Phone 436-4600 

3525 W. 63rd St.. Chicago, III. 
4062 Southwast Hlghvay 
Hometown III. 422-4500 

Also 
MANOR FEDERAL DIVISION 

Phone 656-0800 
5830 W. 35th St.. Cicero, III. 

K A S PHARMACY 
"A Family Drug Center" 

We Honor Ali Insurance & Welfare Plans 
Free Neighborhood P'escnption 

DeHvery Service 
476-8008 

2601 W. 59th 

Happy Mother's Day 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaski 

Chicago, III. 
582-2525 

Open Bovvlmg Mother's Day 

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE 

Galima paremti savo gimines pasiunčiant jiems pageidaujamų ir 
naudingų dovanų. 
Siūlome šiuos praktiškus ir vertingus siuntinius, kurie yra siunčiami 
oro paštu ir pasiekia gavėjus per labai trumpą laiką. 

Siuntinys 12 - 1987 m. 
Vyriškas arba moteriškas bliusonas — striukė, išeiginiai marškiniai, 
moderni bliuskutė. vilnonė gėlėta arba nailoninė skarelė, vyriškas 
arba moteriškas nertinis. 
Siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu S250. 

Siuntinys 14 — 1987 m. 
Sportinis kostiumas, ..Adidas" arba kitokios firmos jei klijantas 
pageidauja, gali būti vyriškas arba moteriškas, moteriški arba vyriški 
sportiniai labai geros rūšies batai, puiki bliuskutė. 
Siuntinio kaina siunčiant oro paštu $190. 
Pasiunčiame ir pačių klijantų sudarytus siuntinius arba sudarome 
tokius kaip klijantas nurodo. Siunčiame ir ilgo grojimo plokšteles. 
Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu 
paveldėtojui būdu. 

Z. Juras 
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Telef. 01-460-2592 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 9 
valandos. 

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

MAROUETTE PARKE — švarus, ramus 
5 kamb.. 2 mieg. apšildomas butas: virimui 
pečius ir šaldytuvas; $300 mėn. plius 2 
mėn. saugumo užstatas. Skambint i 
angliškai 

254-6236 arba 582-9200 

V A S A R V I E T Ė — L A K E S I D E , M l ar 
I P e b b l e House. Graži, 2 m ieg . , nau
jai a t remontuota, 1 blokas nuo priva
taus pl iažo tarp gegužės - rugsė jo už 
S1,400 mėn. arba S365 sav. Skambin 
kite Ritą š iokiadienia is po 5 : 3 0 v a i . 

P P -
(312) 4 4 5 - 4 4 6 5 

FOR SALE 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 
i 

VENCKAUSKAS. Inc. 
Builders & Remodeling 

• PoreMes & Decks • Floor & Waii Tiie 
• Aluminum Sidmg & Trim • Kitcrien & Baths 
• Masonry ,Ftec Rooms 
• Addit'ons 'Insurance Repairs 

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

PARDUODAMI IŠ UETUVOS 
gintariniai paveikslai, gintaras su va
balu, karoliai, žiedai, broškutės, tulpių 
staltiesės ir visoki lino išdirbiniai. 
Skambinti 

656-6599 

Kenn's Family Bowllng Pro Shop 
3205 W. S9tn, Chicago, I I I . 434-1800 
Columbia • AMP • Brjnsvvick • Ebonite 

Shoes Bags & Accessor>es 
Open Mon Wed & Fn. 11 A M to 6 P M 

Tues & Trturs 12 to 9 P M 
Sat 11 A M to 5 P.M 

n. J- . "ae.i 

656-2233 

ms [H 
OĮAlTOr? 

't Al€» Sotot • Reoltor 
VKtor Šatai • Reohor 

"AiIiiiMlim. pirkim 
FHA/VA FIHAHCIH6 • * " ' l i rįM|ii" 

AVAILABLE v piriiMw 
Ser\ing Your Community For Over 25 Years 

5727 W. CERMAK CICERO. "• 

Ir 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tol. 585-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS -

b606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629. Tel 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
s — ;—• ^ 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u2 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* W««f 95th Stroot 

Tol. - GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ueonaod, Bontfod, Inourod 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Ftood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektnY Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tol. 636-2960 

No. 808 — 71 Ir St. Louis: 3 mieg 35 
m. mūrinis namas: mod medžio virtuvės 
Kabinetai: ištisas skiepas: 2 auto. garažas 
Arti 71 ir Pulaski apsipirkimo centro Geras 
pirkinys už šią žemą kainą — skambinkite 
dabar! 

No. 814 — St. Nieks parapijoje: 
nepaprastas 2 mieg. mūrinis namas. Didelė 
virtuvė, gražiai užbaigtas skiepas su baru 
turinčiu vandens sistemą: V/2 auto. gara
žas, didelis kiemas; 2 m šildymo pečius; 
59 ir St. Louis apylinkėje Perimkite žemus 
mėnesinius išsimokėjimus. Paskubėkite — 
skambinkite dabar. 

No. 836 — Brlghton Parke — 44,500. 
5 kamb. apkaltas, geram stovyje namas. 2 
mieg.. ištisas skiepas, naujas šildymo 
pečius, didelis kiemas; 46-ta ir St. Louis — 
V-i bloko iki Archer autobuso. Skambinkite 
dabar. 

GARFIELD RiDGE NEPAPRASTAS 
NAMAS 

No. 837 — Archer ir Narraganssett — 
3 dideli mieg., 25 m. mūrinis pagal 
užsakymą statytas; 2 pilno dydžio prausyk
los, tinkuotas skiepas su 4-tu mieg. ir 
vasarai virtuvė; naujas su durų atidarymo 
įtaisu 2V2 auto. garažas, alum. papuoši
mas; 1 blokas iki Archer autobuso. 
Skambinkite dabar pirmieji kol dar 
neparduotas. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tol. — 434-7100 

SUMMER HIDEAYVAY for the vvhole fami-
ly: 5 bdrm home with fully furn. rentals on 
DUMONT LAKE, Allegan, Michigan; 
lake front property. ski boat and 28' pon-
toon; many extras — $85.000 Call 

787-4350 day s/881-3033 avenlngs 

Mūrinis 4 kambarių. Namas apy-
naujis. Geras. Prie 71 ir Sacramento 
Palikimas. Parduodamas nužeminta 
kaina BROKERIO telef 778-6916. 
Prašau skambinti nuo 3 vai. po pietų. 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apš i ldymo 

sistemų pata isymai . 
Vytautas T a r a s 

PRIME REAL ESTATE 
4600880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se Ypač Lemonte ir Homer Township 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpms geriausias sąlygas" 

Linas Gylys 
Algis Liaponls 

G. Petras Liaponls 
Bronius Nainys 

Rūta Suslnsklenė 
Neapmokamai |kainuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0680 



IŠLEISKIME 
MONOGRAFIJĄ 

Jau prabėgo daugiau 22 
metai, kai mi rė V y t a u t o 
Didžiojo, UNRRA bei Pabaltijo 
universi tetų profesorius , 
Lietuvos vyriausybės minis-
teris, daugelio organizacijų gar
bės narys prof. dr. inž. Jonas 
Šimoliūnas. 

Lietuvių visuomenė, vado
vaujama jo buvusių studentų, 
pastatė jam gražų akmeninį pa-
minlą Šv. Kazimiero lietuvių 
katalikų kapinėse Chicagoje. 

Velionis parašė daug moksli- ; 
hio turinio knygų bei straips- j 
nių, bet, r i anksčiau, nei savo 
gyvenimo saulėlydyje nepri
siruošė parašyti platesnių atsi
minimų. Tačiau yra likę spaus
dintų periodinėje spaudoje 
prisiminimų fragmentų, iroksli-
nių veikalų, laiškų, nuotraukų 
ir įvairios kitokios medžiagos, 
nušviečiančios profesoriaus 
gyvenimą, taip, kad, viską sut
varkius, galima parašyt i jo 
monografiją. 

To sunkaus darbo ėmėsi buvęs 
profesoriaus asistentas Vytauto 
D. u-te Kaune dr. inž. Jurgis 
Gimbutas, L ie tuv ių En
ciklopedijos redaktorius, prof. 
Stepono Kolupailos monogra
fijos ir kitų knygų autorius. 
Taigi tam reikalui labai kvali
fikuotas asmuo. 

Šimoliūnas buvo Lietuvos 
Šaulių sąjungos garbės narys ir 
Šaulių Žvaigždės o rd ino 
kaval ier ius , todėl Š a u l i ų 
Sąjunga mielai sutiko monogra
fiją išleisti. 

Autorius dr. J. Gimbutas 
numato jau vasaros pradžioje 
baigti rašymo darbą. Monogra
fijos egzempliorių kiekis bus 
gana ribotas, todėl patariama ją 
užsisakyti iš anksto. J i bus 
gausiai iliustruota ir kietais 
viršeliais. 

Prenumerata 12 dol., garbės 
prenumerata — nemažiau 25 
dol. ir mecenatai nemažiau 100 
dol. Čekius rašyti: J . Šimoliūno 
monografijos fondas. Siųsti: Mr. 
J. Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., Chicago, IL 60629. Garbės 
prenumeratorių ir mecenatų pa
vardės bus s k e l b i a m o s 
monografijoje. 

J u r g i s Milas 

SKAUČIŲ P A R A D A S 

Chicagoje skau tė s šiemet 
švenčia 75 m. sukaktį nuo šios 
organizacijos įsteigimo — Chi
cagoje dabar jų yra 32,000. 
Balandžio 25 d. jos turėjo savo 
paradą Michigan gatve. Žygiavo 
daugiau kaip 50 draugovių iš Il
linois, Indianos, Michigano, 
Missouri ir Wisconsino valstijų. 
Policija spėja, kad parade daly
vavo a r t i 30,000 skaučių. 
Paradą stebėjo ir Toni Quinn, 
kuri 1920 m. įsteigė skautes 
Chicagos mieste. Dabar ji jau 
turi 79 m. amžiaus. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
LEONAS KALVĖNAS 
1987 m. gegužės 13 d. sueina vieneri metai, kai 

Aukščiausias pasišaukė mūsų mylimą vyrą, tėvą ir tėvuką. 
Lai gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Šiai liūdnai sukakčiai ir jo brangiam atminimui šv. 
Mišios bus aukojamos gegužės 13 d. 9 vai. ryto Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, Southfield, Michigan. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti už a.a. Leono 
Kalvėno sielą 

Nuliūdę žmona, sūnūs ir duktė . 

MYLIMAI MOTINAI 

A.tA. 
KRISTINAI GRINIENEI 

mirus , sūnui , Vl iko valdybos vicepirm., inž. LIŪTUI 
G R I N I U I ir jo šeimai reiškiame giliausią užuojautą. 

Lietuvos Socialdemokratų partijos 
delegatūra užsienyje 

Myl ima i motinai , buv. Lietuvos prezidento a.a. KAZIO 
G R I N I A U S našlei 

A.tA. 
KRISTINAI GRINIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui, VLIKO vice
pirmininkui, LIŪTUI GRINIUI ir jo šeimai bei vi
siems artimiesiems. 

Vyriausias Lietuvos 
Išlais virtimo Komitetas 

U 

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

Dar yra vietų sekančiose grupėse; 

Ltepos 20-28 

Rugsėjo 18-25 

Gruodžio 26-
Sausio 10 

Maskva 1, Vilnius S, 
Maskva 1 
Maskva 1 , Vilnius 5, 
Maskva 2 
Maskva 2, Vilnius 5, 
Riga 4, Leningradas 3 

$1399.00 

1429.00 

1514.00 

{DOMESNI MARŠRUTAI 

Liepos 7-24 

Spalio 8-23 

Maskva 2, Vilnius 5, 
privačiu autobusu psr 
Pabaltijį iki Leningrado 
Maskva 2, Vilnius 9, 
Leningradas 4, Helsinki 1 

- 1956 

— 1725 

Dėl daugiau informacijos ar užsiregistruoti skambinkite: 
1-800-722-1300 (Toil Free) 

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-288-8784 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W. Broadway, P.O. Box 116, 

So. Boston, MA 02127 
Prices are based on double occupancy for departures from Boston 
or New York and are subject to changes. 

f \ ^ micl lcind Fcdcrol 
mKBKEBr Savinas and Loan Association Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 VVEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

2 5 4 - 4 4 7 0 

BRIDGEVIEW 
8 9 2 9 S H A R L E M A V E 

5 9 8 - 9 4 0 0 
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Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1987 m. balandžio 30 dieną Bell.-viile, Illinois, sulaukęs 82 
m. amžiaus mirė 

A.tA. 
Dr . KAZYS MOGENIS 
Liūdesy pasilieka žmona Marija, sesuo Stefa Stukelienė 

Lietuvoje, duktė Aldona, sūnus Algimantas, anūkai Regi
na, Mark, Paulą, .\lexis, Mykolas, Matas ir proanūkai Nico-
lė ir Stepas. 

Visus nuoširdžiai prašome velionį prisiminti savo mal
dose. 

DRAUGAS, šeštadienis. 1987 m gegužės mėn. 9 d 

A.tA. 
STASYS GEČAS 

Gyvr D Hot Springs, Arkansas Anksčiau Chicagoje 
Brighton Parko i- Marąuette Parko apylinkėse. 

Mirė 1987 m. oalandžio 30 d. sulaukęs 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Naumiesčio apylinkėje. Amerikoje 

išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algis ir anūkas 

Gregory; draugai ir pažįstami. 
Kūnas buvo pašarvotas gegužės 4 d. St. Mary parapijos 

bažnyčioje, kurioje buvo atlaikytos Šv. Mišios už velionio 
sielą. Gegužės o d. buvo privačiai palaidotas Crestvievv 
Memorial Parko kapinėse, lietuvių rajone, Hot Springs, AR. 

Nuoširdižai dėkojame k m .Jonui Burkui už maldas, 
atlaikymą šv. Mišių ir nulydėjimą į kapines. 

Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas ir dalyvavimą 
laidotuvėse. 

Nuoširdus dėkui choristams už giedojimą Mišių metu. 
širdingai dėkojame karsto nešėjams ir radijo 

programoms už pranešimus. 
Nuliūdę sūnus ir anūkas . 

PADĖKA 

A.jA. 
Vytautas Vasiukevičius 
Mūsų brangus vyras, tėvas ir brolis mirė 1987 m. 

balandžio 8 d ir buvo palaidotas balandžio 11 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdžia- dėkojame kun. V. Mikolaičiui už maldas 
koplyčioje, atnašavimą gedulingų šv. Mišių ir palydėjimą į 
kapines. 

Dėkojame užprašiusiems šv. Mišias ir aukojusiems 
labdarai. Tihp pat dėkojame visiems užjautusiems mus 
atsilankymu koplyčioje, žodžiu, laiškais, užuojautomis 
spaudoje ir palydėjusiems į kapines. 

Ypatinga padėka bičiuliams A. Santarai ir V. 
Kažemėkaičiui už jautrius atsisveikinimo žodžius prie 
karsto. 

Dėkingi karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui D. Pet
kui. 

Liūdintys žmona, sūnus, duktė. 

A.tA. 
MONIKAI GALBUOGIENEI 

Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą duk
rai NIJOLEI RAIŽIENEI, žentui VIDMANTUI ir 
anūkams VIKTORUI ir RASAI. 

Juozas ir Karolina MieČiai 

ŠYPSENOS, GRYBAI, EŽERAS, ŠOKIAI, ŠYPSENOS, 

" I ' JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 

V A S A R O S 
S T O V Y K L A 

birželio 7 - 14 d., 
Dainavos stovyklavietėje. Michigan 

Kviečiamas visas š. Amerikos 
jaunimas tarpe 18 ir 35 m. 

PILNA IR ĮVAIRI PROGRAMA. 
— paskaitos 

— užsiėmimai ir sportas 
— šokiai, laužai, žaidimai. 

Stovykla baigsis bendru 

JAV LJS 
SUVAŽIAVIMU 

šešt., birželio 13 d.. 1987 

ATVYKITE PABENDRAUTI. PASIMOKYTI. 
PASTOVVKLAUTI! 

Kreiptis. 

JAV LJS Vasaros Stovyklos Komitetas 
P.O. Box 1071 , New York, NY 10276 

<0 
O 

m 
o 
<o 
< c 
ui 
>N 
III 

< 
O 
o 
-» 
O) 

g 
(A 
< 
0. 

A4A. 
JONAS RAMOŠKA 

Gyveno Chicagoje, Brighton 5\irko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. gegužės * d. 5 vai. ryto, sulaukęs 86 m. 

amžiaus. 
Gimė Iietuvoje. Amerikoje išgyveno 36 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime draugai ir pažįstami. 
Priklausė lietuvių Bendruon.enei. Panevėžiečių klubui. 

Balfui, Saulių sąjungai, lietuvių Fondui ir Brighton Parko 
Lietuvių namų savininkų organizacijai. 

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį nuo 3 iki 9 v.v. Pet
kaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 st. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 12 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į ŠvC. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingu pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę draugai . 
Laidotuvių direkt. DonaM A. Petkus. Tel. 476-2345. 

BRANGIAM TĖVUI 

A.tA. 
STANLEY P. BALZEKUI, Sr. 

mirus, jo sūnų STANLEY. J r . su šeima nuoširdžiai už
jaučiame. 

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEM1K SČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas — 927-17 41-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 Wes t 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7 - 1 2 1 3 
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8 DRAUGAS, šeštadienis. 1987 m. gegužės niėn. 9 d 

x Šį sekmadienį, gegužes 10 
d.. Hales Corners, Wisc. bus 
įšventintas į kunigus diakonas 
Steve Camp. MIC. Į šventimus 
vyksta provincijolas kun . 
Viktoras Rimšelis, Šv. 
Stanislovo Kostkos provin
cijolas kun. Richard Drabik. iš 
Kenoshos kun. Stasys Saplis. 
Tai antras marijonas šiemet 
įšvent intas kunigu toje 
seminarijoje. 

X Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinės Kapų Puošimo dieną 
šiemet švęs, kaip ir visos kapi
nės, gegužes 25 d. Š\. Mišias 
10:30 vai. ryto laikys vysk. Pau
lius Baltakis. Giedos Lietuvos 
Vyčių choras, vadovaujamas 
muz. Fausto Strolios. 

x Marijos aukšt . mokyklos 
lotynų kalbos egzaminus labai 
gerai išlaikė Ranmini Wicks ir 
Sylvia Xauyokaite. Jos buvo 
vienos iš 61 tūkstančio 
moksleivių. Taip pat Marijos 
aukšt. mokyklos moksleivė 
pasižymėjo ispanų kalbos 
egzaminuose. 

x Kelionė autobusu j Bo
tanikos sodą bus gegužės 13 d . 
trečiadienį. 9:15 vaL ryto. Ren 
kamės prie Seklyčios Prašoma 
nesiveiuoti. nes autobusas išeis 
punktualiai. 

X Loretto ligoninės laoora-
torija po pat ikr inimo ir 
pripažinimo, kad gerai ve
dama, gavo pripažinimą dve
jiems metams iš Amerikos Pata-
logų draugijos. 

x Mrs. A. Biežis, Hacketts-
town. N.J., mūsų nuoširdi 
dienraščio rėmėja, pratęsė 
,.Draugo" prenumeratą, pridėjo 
10 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių ir 20 dol. lietuviško 
žodžio palaikymui. Mrs A. Biezį 
skelbiame garbės prenumera-
tore. o už mielą auką labai 
dėkojame. 

x „Krikščionybė Lietuvo
je", nuo priešmindauginių ligi 
šių laikų, kolektyvinis lietuvių 
autorių veikalas, red. prof. dr. 
V. Vardžio, už kelių savaičių jau 
išeina iš spaudos. Bu? apie 670 
psl.. i l ius t ruotas , kie ta is 
viršeliais. Dabar užsisa
kantiems 20 dol. (USA) su per
siuntimu. Iš spaudos išėjus — 25 
dol. ir persiuntimo išlaidos. 
Užsakymus siųsti: Br. Polikai-
tis, 7218 s. Fairfield. Chicago. IL 
60629. USA. ( g k , 

x P r i e š bet kur užsakant 
paminklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 Vvį. 
l l l th St. Turime didelį pasi
rinkimą, matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Taip pat 
padarome paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą — brėžinius. Visada 
prieš statant į kapines, jūs 
apžiūrėsite ir įsitikinsite, kad 
paminklas padarytas, kaip 
Jūsų buvo pageidauta. Savi
ninkai lilia ir Vilimas Nel
sonai, 445-6960. 

(ik.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
priei*.amais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road - Tel VI 7-7747. 

'sk.) 

A R A S 
ItrngiuTne ir taisoma visų rušig 

ST<K;US 
Su aukštu patyrimu, esame 

apdraus t i . P a t s prižiūriu darbą,. 
ARVYDAS KIF.I.A 

737-1717 
arba t a r p 10 \ r. ir X v.v. 

Tel 4:U-9«55 

x Margučio koncertas, ku
r iame programa at l iks iš 
Vakaru Vokietijos atvykę niu/.. 
Arvydas Paltinas ir sol. Nelė 
Paltinienė, rengiamas gegužės 
10 d., sekmadienį. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietų kasa 
pradės veikti 1 vai. p.p. Po kon
certo bus bendros vaišes Jau
nimo centro kavinėje. Visi 
kviečiami. Koncertas prasidės 
punk tua l i a i . Prašoma 
nesiveiuoti. 

x Sol. Prudencija ir inž. 
Stasys Jokubauska i , Palos 
Hills, 111., grįžo į namus iš ilgų 
atostogų, kur ias prleido 
Australijoje, lankydami -avo gi
mines, draugus ir pažįstamus. 
Ten išbuvę apie 5 mėnesius 
grįžo namo labai patenkinti, 
kupini prisiminimų iš lietuvių 
ir australiečių gyvenimo. P. ir 
St. Jokubauskai yra žinomi kul
tūrininkai, visuomenininkai. 

x Kun. Alf. Lipniu no vardo 
Chicagos moksleivių ateiti
ninkų kuopa suvaidins Rasos 
Poskočimienės komediją .Vel
nio Nuotaika" birželio 13 d. 
Ateitininkų namuose Dainavos 
stovyklai paremti gegužinėje. 

x Suvalkiečių draugijos 
piknikas — gegužinė bus sek
madienį, gegužės 17 d., 12 vai. 
Šaulių salėje Brighton Parke. 
Šokiams gros Nole orkestras. 
Bu? skanių šiltų valgių, veiks 
baras. Kviečiami visi dalyvauti. 

x „Viltis", tautosakos ir tau
tinių šokių žurnalas anglu 
kalba, birželio-rugpjūčio mė
nesių numeris, jau išėjo iš spau 
dos. Šiame numeryje dau
giausia rašoma apei graikų tau
tinius šokius, bet yra ir lietuviš
kos informacijos apie krikščio
nybės sukakties minėjmą New 
Jersey. apie redaktoriaus pasi
ryžimą rašyti knygą ir kt. 
Redaguoja Vytautas F. Beliajus, 
leidžia Denveryje, Colo. 

x Br. Stonys, Chicago. 111., 
pratęsdamas ..Draugo" pre
numeratą paaukojo 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo 
rių. Nuoširdus ačiū. 

x Vytautas Šeštokas, Los 
Angeles. Cal.. pratęsė „Draugo" 
prenumeratą su 25 dol. auka 
Byt. Šeštokui, mūsų garbės 
prenumerator iui , tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Daug gėlių tau mamyt! 
Motinos dienos progai skam
binkite į BALTIC BLOS-
SOMS gėlių pardutuvę 
434-2036. 2451 W. 69 Street. 

is'lO 

x American Travel Ser
vice Bureau praneša, kad 
vykstantieji į Lietuvą turės 
progos aplankyti Klaipėdą. 
Palangą. Panevėžį ir Kauną 

(st) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų seimu namus Chicagoje 
. ir apylinkėse. Skambinkite 
' R E / M A S FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cice
ro, Bervvyn, Ri versi de, West-
chester ar kituose vakariniuo
se priemiesčiuose, kreipkitės į 
Alex Realty. 5727 W. Cer
mak Rd.. Cicero, IL. Tel. 
656-2233. Įstaigai vadovas-, 
ja Aleksas Šatas ir sūnus 
Viktoras . Vik toras Šatas — . 
profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bend
rovės ir privatūs asmenys. 
Je igu mes negalim par
duoti: mes galim patys 
nupirkt i! 

(sk.) 
x Darome nuot raukas dėl 

pasų ir kitų dokumentų, ku
rias galima tuojau atsiimti 
American Travel Service 
Bureau. 9727 S. Western A ve.. 
Chicago, III. 60634. Tel. 238-
9787. 

(sk.» 

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJA 

St. Xavier kolegijos lietuviu klubo narės rengiasi Tarptaut iniam valgių festivaliui. Iš kairės: 
Violeta Sturonaitė. Ramoną Steponavičiūtė, Renata Matonytė, Beatričė Sturonaitė, Viktorija 
Izokaitytė ir Aušra Jasai tyte . 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠV. KSAVERO LIETUVIŲ 

KLUBAS GYVUOJA 

Viduržiemio miege nuskendęs 
Šv. Ksavero kolegios lietuvių 
klubas, pavasariui džiaugs
mingai atvykus pabudo ir pra
dėjo išsijudinti. Dėl laiko stokos 
šiuo metu klubui priklausą 16 
npriu nt'pajėfrė pas i ruoš t i 
piačiai veiklai, bet keli ren
giniai gražiai pavyko. Vasario 
16-tos ir Šv. Kazimiero proga 
suorganizuota lietuviškų vaiz
delių, knygų, pinigu, gintarų, 
pašto ženklų, audinių ir kitų 
rankdarbių paroda puošė didįjį 
kolegijos bibliotekos langą 
beveik visą mėnesi . Mes 
telefono skambinimais kovo
jome prieš Kari Linno deporta
ciją ir informavome kolegijos 

x Linas Raslavičius, Hun-
tington Beach, Cal., „Draugo*" 
rėmėjas, garbės prenumera
torius, su prenumeratos pra
tesimo mokesčiu atsiuntė ir 25 
dol. auką. L. Rasiavičiui už nuo
latine parama lietuviškam žo
džiui tariame nuoširdų ačiū. 

x KASOJE labai palankio
mis sąlygomis galite gauti 
asmeniška paskola- Už paskolas 
iki 15.000 dol. tik 10^7. Gautą 
paskola galite panaudoti kre
dito kortelių skolų arba kitu 
susidariusių išlaidų paden 
gimui. Reikalingas užstatas. 
KASA. Lietuvių Federalinė 
Kredit Unija. 2615 W. 71st 
Street. Chicago, IL 60629. tel. 
737-21 \ 0 ir Cicero 1445 So. 50th 
Avenue, tel. 656-2201. 

(sk.) 

x Užpildome s iunt in iams i 
Lietuvą reikalinga? formas 
pagal dabartinius pašto reika
lavimus. Kreiptis i Amer ican 
Travei Service Bureau , 9727 
So. We.~tern Ave., Chicago. UI. 
6U643. tel. (312) 238-97*7. 

(ak.) 
x F a l a n g a , Kla ipėda ( 8u 

nakvyne), P a n e v ė ž y s , K a u 
nas, tai tik keletas iš Lietu 
vos miestų kūnuos lankys 
G.T. I n t e rna t i ona l , Inc. , 
ekskursantai . Regis t ruot is 
prašom skambinti: (312)430-
7272. 

(sk.) 

x Baltic Monuments , Inc., 
2621 W. 71 Street. Chicago, 111. 
T d 176-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis 

'sk.) 

x Akinia i s iunt imui į Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaite 
- Optical Studio. 2620 West 
71 Street, Chicago, III 60629. 
Telefonai 778-6766. 

(sk) 

bendraamžius bei susidomėju
sius profesorius ir sukvietėme 
klubo lietuvius ir nelietuvius 
narius pasiklausyti naujausių 
žinių apie OSI reikalus, kuriuos 
pateikė Illinois universiteto 
Chicagos Circle pol i t in ių 
mokslų — teisės studentė Gailė 
Eidukaitė. 

Balandžio 23 dienos vakare 
susirinkome pagaminti koldūnų 
kitą diena kolegijos ruošiamam 
Tarptautinių valgių festivaliui. 
Festivalio lietuvių stalas šalia 
koldūnu ir lašiniuočių susilaukė 
didelio pasisekimo dėl Nidos 
Dehcatessen paaukoto napo-
leono ir B. Jasaitienės kugelio. 
Dar planuojame paposėdžiauti 
virtuvėje, pyragų ir pyragaičių 
pardavimui Šv. Ksavero kafe-
terijoje sutelkti lėšų ateinančių 
metų veiklai. 

Dviejuose posėdžiuose, kurie 
vyko R. Steponavičiūtės na
muose, šiek tiek suplanavome 
1987-88 mokslo metų įvykių 
eigą. Tęsime dalyvavimą Tarp
tautinių rūbų festivalyje ir su 
Lietuvos likimu supažindinimo 
darbą. Gal galėsime pasikvies
ti tautiniu šokių grupes ir 
lietuvius menininkus pasirodyti 
mūsų kolegijoje bei su
organizuoti šiaudinukų dirbimo 
ir margučių dažymo pamokas. 
Norėtume prisidėti prie Loyolos 

ir Northwestern universitetų 
lietuvių klubų rengiamų stu
dentų suėjimų. Tačiau svarbiau 
š ias mūsų uždavinys bus 
suplanuoti su Šv. Ksavero 
Politikos draugijos pagalba OSI 
veiklos ir JAV piliečių teisių 
pažeidimo ir panaikinimo 
klausimus nagrinėjantį simpo
ziumą. Šiam tikslui kviesime 
žymius Pabaltijo tautų advc 
katus ir federalinės valdžios 
atstovus. Turime vilčių, kad į 
mūsų renginius pritrauksime 
gausų kolegijos ir visuomenės 
dalyvavimą. 

Ateinančių mokslo metų 
veiklą įgyvendinti išrinkta 
valdyba: pirmininkė Aušra 
Jasaityte, vicepirmininkė Be
atričė Sturonaitė, sekretorė 
Viktorija Izokaitytė ir iždininkė 
Rena ta Matonytė . Klubo 
moderatore sutiko būti dr. Dalia 
Katiliūtė-Boydstun. Atsisveiki
nant su šį mėnesį kolegiją 
baigiančiais nariais juos lydi 
l ie tuvių klubo linkėjimai 
sėkmės ateities darbuose ir 
viltis, kad jie neatsisakys pa
gelbėti ateityje, reikalui atsi
radus. Šį rudenį tikime, kad 
klubas žymiai sustiprės, nes gir
dėti, kad nemažas skaičius 
lietuvių pradės lankyti Šv. Ksa
vero kolegiją. 

Ramoną Steponavičiūtė 

Eugenijus Kriaučel iūnas j 
gimė 1958 m. sausio 5 d. Chi
cagos apylinkėje, mirė 1977 m. 
balandžio 17 d., vos sulaukęs 19 
metų amžiaus ir palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. Tėvų Irenos ir dr. 
Leono Kriaučeliūnų visokerio
pos pastangos išgelbėti vėžio 
ligos paliestą sūnų Eugenijų 
sužlugo, nes medicina prieš 10 
metų neturėjo nė tiek 
priemonių, kiek šindien turi, 
nors ir dabar ši liga yra 
nenugalėta. 

Jaunuolis Eugenijus buvo 
baigęs C ari Sandburg gimnaziją 
ir Kristijono Donelaičio litua
nistikos aukšt. mokyklą. Pri
klausė jūrų skautams, kurie va
dovaujami muziko Vyt. Gutaus
ko, išleido dainų plokštelę „Tra 
- lia - lia". Savo balsu išsiskyrė 
Eugenijus. Lankydamas gimna
ziją Eugenijus žaidė „Erelio" 
krepšinio komandoje ir buvo ge
riausias žaidėjas, draugų buvo 
vadinamas „tyliuoju ereliu" 
(the ąuiet eagle). J i s buvo 
aukšto ūgio (6'4"), stiprios kūno 
sudėties, veržlus ir ištver
mingas. Visada norėjo pirmauti 
ir laimėti. Erelis simbolizuoja 
svajonę ir laisvę. Jo svajonė 
nugalėti ligą, prasiveržti mok
sle ir pasiekti aukštumas spor
te neišsipildė. Tylusis aras buvo 
pašautas. Jo svajonės į žemę 
negrįžo. Mirė greitosios 
pagalbos lėktuve. Eugenijaus 

Birute Vindašienė. Vidurio Vakaru Lietuviu Bendruomenės apygardos 
pirmininke, atidaro septintąja Premijų švente Jaunimo centre balandžio 4 d. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Eugenijus Kriaučel iūnas 
1958.1.5 - 1977.IV.17 

BIRŽELINIŲ TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS 

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais metais Cicero Altos 
skyriaus valdyba rengia 
žiauriojo Birželio minėjimą Šv. 
Antano parapijos salėje birželio 
7 dieną. Pamaldos už Sibiro 
kankinių,Lietuvoje nužudytųjų, 
mirusiųjų koncentracijos la
geriuose ir partizanu sielas bus 
10:30 vai. ryto Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Po pamal
dų 12 vai. dieną iškilmingas 
minėjimas. Paskaitininkas bus 
prof. K. Eringis ir solistė Aldona 
Pankienė. Po programos 
kavutė. 

Kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai, lietuvės, visos orga
nizacijos bei klubai. Pada
rykime vieną minėjimą, nes 
daug žmonių to labai reikalau
ja. Būtų gerai matyti, kad 
Lietuviu Bendruomenės nariai, 
frontininkai bei jų bičiuliai 
parodytų gerą valią ir daly
vautų Cicero žiauriojo Birželio 
viename minėjime. Be to, 
laukiamas ir jaunimas, skautų, 
ateitininkų ir kitos jaunimo 
organizacijos. 

Būtų labai gražu, kad visi lie
tuviai ir visos organizacijos įver
tintų Altos veiklą ir prisimintų 
jos pastangas. Gana ambicijų, 
tik ranką su ranka suspaudus 
padarysime didelius darbus. 
Pažiūrėkime, kas rengia tą mi
nėjimą. Dalyvaukime visi ir vie
ningumu prisidėkime prie 
Lietuvos laisvinimo darbų. 

Sofija Palionienė 

atminimui Carl Sandburg gim
nazijos sporto salėje kabo didelis 
visų sporto šakų kolažas, kurio 
viduryje su sviediniu rankoje 
stovi Eugenijus. 

Eugenijus buvo įstojęs į India
nos Purdue universitetą, bet 
kursą galėjo imti t i k 
korespondencinu būdu. Nežiū
rint paties Eugenijaus noro, 
tėvų dėtų pastangų ir medicinos 
teikiamos pagalbos, Eugenijus 
iškeliavo amžinybėn. 

Sūnaus ir brolio atminimui, 
vietoj granito paminklo, Kriau
čeliūnų šeima įsteigė Euge
nijaus Kriaučel iūno : - u n i m o 
premiją, kuri kiek vieneriais 
metais skiriama pasižymėju
siam lietuvių veikloje jau
nuoliui,-ei a r j au n imo 
sambū ui. 

Eugt ijaus Kr iauče l iūno 
dešimtąją premiją už 1986 
metus komisija paskyrė stu
dentui Tadui Gintautui Dabšiui 
iš Los Angeles, CA. Komisiją 
sudarė šeimos atstovai — Irena 
Kriaučeliūnienė ir Linas Kučas, 
visuomenės atstovai — PLB 
vicepirm. švietimui ir tautiniam 
auklėjimui Birutė Jasaitienė, 
PLS s-gos atstovė Alė Lelienė ir 
JAV LJS-gos atstovė Violeta 
Dirvonytė. Komisijos spren
dimas buvo vienbalsis. 

1977-85 metų laikotarpyje Eu
genijaus Kriaučeliūno premijas 
'aimėjo Viktoras Nakas, Wa-
shington, DC, Gabija Juo-
zapa v ič i ū t ė - P e t r a u s k i e n ė , 
Toronto, Kanada, Joana Kurai-
tė-Lasienė, Hamilton, Kanada, 
Jūratė ir Rimantas Stirbiai, 
Philadelphia, Vidas Puodžiū
nas, Anglija, Gintė Damušytė, 
New Yorkas, Violeta Abariūtė, 
Detroi tas , L inas Kojelis, 
VVashington, D . C , Algis 
Kuliukas, Anglija (Algis K. yra 
kilęs iš mišrios šeimos, bet daly
vauja lietuviškoje veikloje ir 
šiais metais sukūrė lietuvišką 
šeimą su Lesley Kukštaite). 

Matome, kad Eugenijaus 
Kriaučeliūno premijų laimėtojai 
visi tebėra gyvi jaunimo ir ben
droje lietuviškoje veikloje. 
Linkime ir toliau aktyviai 
jungtis į laisvinimo ir lietuvy
bės išlaikymo veiklą. 

TARPTAUTINĖ MENO 
PARODA 

Navy Pier patalpose gegužės 
7 d. atidaryta tarptautinė meno 
paroda, kuri tęsis šešias dienas. 
Joje dalyvauja 170 galerijų iš 17 
kraštų. Joje vyksta ir paskaitos 
meno klausimais. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. - 776-5162 
14300 S. Bell Rd.. Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

cTrd<johata.\ 3ona± ^^L&aUii. 

6247 <£• -KtdiU aĄvt.nu.t. 

Cnieaąo, O JI 6062c 

Om. — 776-S700 

vai. nuo g iki 7 <saC. 

aštitad. O u. T. 1*1 1 v a i . d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2 5 0 1 W. 6 9 t h S t r e e t 
( L i t h u a n i a n P l a z a Court) 

C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
Te l . 7 7 8 - 0 8 0 0 

Kasdien 2—8 vai. vak. 
ftestadienj 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., S te . 18-2 
Hinsda le . IL 60521 
Tel. Ofs. 325-3157 
Tel. Rez. 3256582 

Valandos pagal susitarimą 


