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„LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kreipimasis 
Į visus pasaulio šalių geros valios žmones 

(Tęsinys) 
Molotovo — Ribentropo pakto 

su slaptaisiais Papildomais 
protokolais padarytos lietuvių 
tautai žaizdos neužgijo. Todėl 
1979 m. rugpjūčio 23 d. Molo
tovo — Ribentropo pakto 
pasirašymo 40-čio proga grupė 
pabaltiečių kreipėsi į Sovietų 
Sąjungos, VFR ir VDR vyriau
sybes, į Atlanto Chartiją pa
sirašiusių valstybių vyriausybes 
bei į SNO Generalinį Sekretorių 
su p rašymu p r ipaž in t i tą 
gėdingą paktą negaliojančiu ir 
likviduoti jo pasekmes — es
tams, latviams ir lietuviams at
statyti laisvo apsisprendimo 
teise. Prašymas nebuvo išklau
sytas, o daugelis iš kreipimąsi 
pasirašiusių pabaltiečių skau
džiai nukentėjo nuo KGB už 
„Sovietų Sąjungos šmeižimą" ir 
„istorijos klastojimą". 

Mat sovietinė vyriausybė iki 
šiol tebetvirtina, kad Pabaltijo 

tautos 1940 m. laisvais rinki
mais išsirinko sovietinę valdžią 
ir savo noru įsijungė į Sovietų 
Sąjungą. Bet toks tvirtinimas 
yra akiplėšiškas melas, nes 
minimi rinkimai vyko po to, kai 
sovietinė kariuomenė okupavo 
Pabaltijo kraštus, o tarptautinė 
teisė teigia, kad neįmanoma 
įgyvendinti tautos apsisprendi
mo teises, kai tos tautos gyven-
moje teritorijoje išdėstytą oku
pacinė kariuomenė. Tą patį 
teigia ir Leninas savo Taikos 
Dekrete, kur sakoma: „Jei 
tautai nesuteikiama teisė laisvu 
balsvimu, pilnai išvedus prijun
giančios arba aplamai galin
gesnės valstybės kariuomenę, 
be mažiausios pr ievartos 
išspręsti šios tautos valstybinio 
egzistavimo formos klausimą, 
jos prijungimas yra aneksija, 
t.y. grobimas ir smurtas". 

(Bus daugiau) 

KA TAUKAI PASĄ UL YJE 

Popiežiaus kalba Lietuvos 
vyskupam 

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio). 

7. Jūsų rūpestis savo kunigais 
pasireiškia taip pat ir jūsų su
s i rūpin imu k a n d i d a t a i s į 
kunigus. Nereikia čia jum 
pasakoti, kaip man iki sielos 
gelmių yra savas jūsų sielvartas 
dėl to, kad kunigų skaičius, jau 
ir taip nepakankamas, nesiliau
ja mažėjęs. Gerai pažįstu tuos 
apribojimus, kurie yra uždėti 
šioje gyvybinėje srityje ir 
nuoširdžiausiai linkiu, kad jie 
būtų kuo greičiausiai pašalinti. 

Nemažiau jaučiu pareigą, 
Gerbiamieji Broliai, padrąsinti 
visas jūsų pastangas, ugdant 
pašaukimus ir rengiant kan-

Bus pakartas 1989 m. 
C h i c a g o . — Clevelande 

gyvenęs ir mechaniku dirbęs 
Jonas Demjanjukas, Izraelio 
teismo n u t e i s t a s mir t ies 
bausme už nacių karo meto 
nusikaltimus, turėtų būt pakar
tas 1989 metais, jei tas spren
dimas nebus pakeistas, pasakė 
Izraelio Aukščiausio Teismo 
teisėjas Dov Levin, lankyda
masis Chicagoje. 

Iki šiol mes žinojome, kad jis 
vadovavo Demjanjuko teismui, 
bet nežinojome, kad yra ir 
Aukščiausio Izraelio Teismo 
narys. 

Pasikalbėjimo metu su Sun-
Times reporteriu, jis pasakė, jog 
nuteistasis nacių mirties sto
vyklos sargybinis „Ivanas Žiau
rusis" gali įteikti tiesiog Izraelio 
Aukščiausiam Teismui savo 
apeliaciją, sako jis, kuris po 
kelių mėnesių paskelbs savo 
sprendimą. Jei mirties spren
dimas nebus pakeistas, tai Dem
janjukas galės parašyti pasi
gailėjimo prašymą. Teisėjas 
Levin sakėsi nedalyvaująs tame 
sprendime. Iš 12 Aukščiausio 
Izraelio Teismo teisėjų du ar 
trys teisėjai taip pat nedalyvaus 
apeliacijos sprendime, nes jie 
yra išlikę gyvi iš nacių Holo-
kausto. 

didatus kunigystei. Visa krikš
čionių bendruomenė turi būti 
nuolat raginama veikliu 
dalyvavimu atsiliepti į Apvaiz
dos veikimą, atsiliepti „nuošir
džia malda, atgaila ir vis 
p i lnesniu tikinčiųjų for
mavimu" (OT, 2). Kunigai, iš 
savo pusės, šventu gyvenimu, 
džiaugsmingo, didžiadvasiško 
apaštalavimo pavyzdžiu turi 
ugdyti kunigystės pašaukimo 
pradus, kuriuos Viešpats plačiai 
skleidžia jaunuolių širdyse. 
Kunigų Seminarija, galop, kas
dien vis labiau turi tapti vie
tinės Bažnyčios širdimi (Plg. 
OT, 5). 

Apie kandidatų parinkimą bei 
parengimą Vatikano antrasis 
susirinkimas taip pat yra davęs 
išmintingų nurodymų. Semina
rijos auklėtiniai turi būti ati
tinkamai išbandomi ir jų pri
imtinumas sprendžiamas su pri
valomu „reiklumu". Teisinantis 
kunigų stoka, negali sumažinti 
budrumo, kuris yra reikalingas 
nustatant kandidatų intencijos 
tikrumą, jų valios laisvumą ir jų 
moralinį — psichinį bei fizinį — 
tinkamumą, „nes nėra galima, 
kad Dievas paliktų savo 
Bažnyčią be kunigų" (—lg. OT, 
6). Toks pat dėmesys turi būti 
skiriamas ir dvasiniam bei kul
tūriniam parengimui ir būtinai 
pastoracinei patirčiai tų, kurie 
yra parenkami būsimų kunigų 
vadovais ir auklėtojais. Juk į jų 
rankas yra sudedama Bažnyčios 
viltis! Nemažiau kaip jaunieji 
auklėtiniai, jie taip pat turi 
jausti savo vyskupų artumą ir 
klusniai bendradarbiauti su 
jais, kad tokiu būdu galėtų 
garantuoti kunigų auklėjimą 
pagal Jėzaus Kristaus širdį. 

(Tęsinys ateinantį šeštadienį) 

Atvira nutautinimo kritika 
Maskvoje 

Respublikų kalbos privalo būti valstybinėmis 

Moterys Maskvoje sodina gėles, kai miestas y r a ruošiamas prezidento Reagano vizitui. Kairėje 
toliau matyti Kremliaus laikrodžio bokštas, o dešinėje — Šv. Bazilijaus katedra. 

Nikaragvos pasitarimai 
tik sandinistų sąlygomis 

Diplomatų p r aneš imas 

— Leningrade astronomijos 
institutas pranešė, kad astro
nomų atrasta 2807-ji mažoji 
planeta bus vadinama Karlo 
Markso planeta. Amerikoje esąs 
tarptautinis mažųjų planetų 
centras patvirtino šį nutarimą. 

Managva. — Amerikos ir 
Honduro oficialūs žmonės 
praneša, jog Nikaragvos san-
dinistai pradėjo ruošti didelius 
penkis sandėlius ginklų patal
pinimui, kurie yra pakeliui iš 
Sovietų Sąjungos. Amerikos 
žvalgybos nuotraukos aiškiai 
parodo pažengusią statybą. Tie 
patys šaltiniai skelbia, jog 
sandinistų visos karinės pajėgos 
ruošiasi naujiems puolimams 
prieš Contras partizanus, kad 
juos galėtų sutriuškinti vienu 
puolimu, kai pasibaigs paliaubų 
laikas. Šalia tų milžiniškų 
sandėlių statomas ir naujas 
aerodromas. 

Diplomatų manymu, tai yra 
psichologinė dirva paveikti 
Nikaragvos Rezistencijos vadus 
būti nuolankiais pasitarimuose, 
kurie bus vėl jau trečią kartą 
Managvoje. Laisvės kovotojai 
Associated Press agentūros pra
nešimu, esą pasiruošę pasiūlyti 
prokomunistiniam sandinistų 
režimui baigti kovas rugsėjo 1 
d., jei sandinistai sutiks nuo 
tada įvesti plačios apimties 
politines reformas. Šį kartą bus 
labai aiškiai sandinistų pak
lausta, ar jie sutinka su demo
kratija, ar ir toliau ves savo 
sandinistų komunistinį planą. 

Bermudez dalyvavimas — 
geras ženklas 

Pirmą kartą pasitarimų sesi
joje dalyvaus Contras karo 
vadas pulk. Enriąue Bermudez. 
Antradienį Rezistencijos vadai 
susitiko su Valstybės departa
mento pareigūnais ir Kongreso 
vadais Washingtone. Alfredo 
Cesar, kuris bus šią savaitę vy
riausias Contras delegacijos 
vadas, pasakė, prieš išvyk
damas iš Washingtono. kad 
Contras pasiūlymuose bus visi 
reikalingi elementai karo bai
gimui Nikaragvoje. Sandinistai 
sako, jog Contras yra „nugalėta 
armija" ir jie negali reikalauti 
poltinių pakeitimų. Nikarag
voje niekas nenorįs pakeisti vy
riausybę. Tačiau abi Nikarag
vos kovojančios pusės pareiškė, 
jog sutinka pratęsti paliaubas. 
Contras vadai turi tikrų žinių, 
kad šių paliaubų metu sandinis
tai labai sparčiai stiprina savo 

Hondūro diplomatai praneša, 
jog kariuomenės judėjimas yra 
žymiai padidė jęs visoje 
Nikaragvoje. Net taisomi keliai, 
kurie jungia kar ines bazes. Ir 
Valst3'bės sekreiferiaus asisten
tas Elliot Abrams, kuriam 
paves ta t v a r k y t i Pietų 
Amerikos reikalus, sako, kad 
turi žinią apie intensyvius pasi
ruošimus pačioje Nikaragvoje 
ne taikai, bet karui . Satelitinės 
žvalgybos fotografijos aiškiai 
parodo ir požeminius sandėlių 
įvažiavimus. Tie sandėliai yra 
maždaug 50 mylių už Managvos 
į šiaurę. Tai sutampa su sandi
nistų prez. Ortegos pasakymu 
gegužės 15 d., kad , j e i Contras 
nesutiks tar t is mūsų slygomis, 
jie bus nušluoti nuo žemės 
paviršiaus". 

Kongresmenų la iškas 
Or t ega i 

Atstovų rūmu 26 demokratų 
nariai parašė laišką Nikaragvos 
prezidentui, reikšdami susirūpi
nimą karinių pajėgų didinimu 
ir įspėdami jį, jei bus puolami 
Nikaragvos laisvės kovotojai, 
Kongresas t ik ra i atnaujins 
karinę parama Contras ka
riams. Tą laišką pasirašiusiųjų 
kongresmenų tarpe yra ir keli 
kongresmenai, balsavę prieš 
paramą Contras partizanams. 

Sandinistai dar nėra išleidę iš 
kalėjimų poli t inių kalinių. 
Spauda negali rašyti visų žinių, 
nes griežtai cenzūruojama. Con
tras eilėse kovojantys kariai ir 
opozicinės grupės pačioje Nika
ragvoje reiškia pasitenkinimą, 
kad šį kartą pasitarimuose bus 
ir partizanų vadas pulk. Ber
mudez. Jo buvimas delegacijoje 
sustiprino Contras poziciją, nes 
j is nedaro kompromisų su 
komunistais. Ka jis pasako ar 
pasirašo, tai ir vykdo. Šį kartą 
delegacija nebus uždaryta 
viešbutyje, bet galės keliauti 
sostinėje ir jo? apylinkėse. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Helsinkyje, Finlandijos sa
lėje, kur buvo 1975 m. 
pasirašytas Žmogaus teisių 
aktas, prez. Reaganas susirin
kusiems pasakė kalbą, kurioje 
griežtai reikalavo Sovietų Są
jungos paleisti visus politinius 
kalinius, leisti žmonėms laisvai 
išpažinti religiją ir netrukdyti 
susirinkimų laisvės. 

Baltųjų r ū m ų sekretorius 
Marilyn Fi tzuater Helsinkyje 
pasakė, kad pagaliau Kremlius 
sutiko, kad, kurie yra pakvies-

karines jėgas, traukdami jas į ti susitikti su prezidentu, galės 
kompaktines mases. 

— JAV Senatas vakar rati
fikavo 93 balsais prieš 5 vidu
tinio nuotolio ir trumpesni ųjų 
distancijų raketų sunaikinimo 
sutartį. Baltųjų rūmų viršinin
kas Howard Baker su ratifika
vimo dokumentu skrenda į 
Helsinkį pas prezidentą R. Rea-
ganą, kuris sekmadienį išvyks
ta į Maskvą. 

— Sovietų Sąjunga pranešė 
Amerikos štabui Helsinkyje, 
kad viena sesija iš suplanuotų 
penkių, negalės įvykti, nes 
sutampa su Gorbačiovo svarbes
niais įsipareigojimais. 

— Baltųjų r ū m ų štabas 
Helsinkyje praneša, jog Krem
lius pageidavo, kad prezidentas 
atsisakytų numatyto susitikimo 
su žmogaus teisių kovotojais 
Maskvoje. Oficialūs sovietų pa
reigūnai sako, kad tai neside
rina su viršūnių protokolu. 

— Sovietų vyriausybės agen
tai įspėjo kai kuriuos pakviestus 
disidentus nevykti į Maskvą su
sitikimui su Amerikos preziden
tu. Tas susitikimas turi įvykti 
Spaso House — Amerikos amba
sadoriaus oficialioje reziden
cijoje. 

Rusų Ortodoksų Danilovo 
vienuolyne Maskvoje prez. Rea
ganas turi susitikti su religinių 
grupių atstovais, tačiau Sovietų 
vyriausybės atstovas Vladimir 
Petrovsky pageidavo, kad to 
susitikimo nebūtų. Girdi, Gor
bačiovas, kai buvo Amerikoje, 
irgi nesusitiko su tokiais 
žmonėmis. 

— „Glasnost", uždarytojo žur
nalo redaktorius Sergei Grigo-
ryants, yra pakviestųjų sąraše 
susitikimui su prezidentu Rea-
ganu. Jis neseniai išleistas iš 
kalėjimo. 

— Illinois gub. James Thomp
son šį ilgą savaitgalį praleis 
viceprezidento Geroge Bush 

Maskva. — Didėjanti įtampa 
tarp rusų ir nerusų tautų So
vietų Sąjungoje išryškėjo 
Maskvoje kovo 1-2 d. įvyku
siame rašytojų sąjungos val
dybos plenume — „Nacionalinių 
santykių tobulinimas, persi
tvarkymas ir šiuolaikinės lite
ratūros uždaviniai". 

Gudų rusinimas 

Kalbėdamas apie gudų kalbos 
marinimą Nilas Gilevičius pa
reiškė: „Kol mes neprisipa-
žinsime to fakto, kad atimti iš 
vaikystės galimybę gyventi 
gimtosios kalbos stichijoje — 
amoralu, kad tai prigimties 
balso slopinimas, dėsningos ir 
natūralios žmogaus teisės žlug
dymas... harmonijos t a rp 
nacionalinių ir internacio
nalinių santykių nepasieksime. 
Harmonija — ne unifikacija, ne 
nuasmeninimas, ne liaudies at
minties atmirimas... Ir jei šis 
procesas nebus sustabdytas, tai 
vienąkart, nepažinę savęs, pa
klausime: ,Argi mes — tauta?' " 

Gilevičius kritikavo tuos 
„visažinius ir nepalenkiamus 
draugus", kurie „visam laikui 
įsikalė vieną tezę: kultūros 
mūsų suartėja, o kalbos susi
lieja, ir netrukus viskas pasieks 
vieną bendrą vardiklį" ir „sten
giasi, kad ir toliau visoje šalyje 
vyktų kultūrinio gyvenimo 
unifikacija, kad daugybė 
įvairiaspalvių kultūrų virstų 
viena masine kultūra, o tiksliau 
pasakius viena sąjungine anti-
kultūra". 

Latvio žodis 

koše? Kiekvienai tautybei, kuri 
to ori?' 

Janas Peteras priminė, kad 
1979 metais Latvijoje tebuvo 53 
procentai latvių: „Negalima 
neigti, kad dėl forsuotos mig
racijos buvo pažeista respub
likos demografinė ir ekologinė 
pusiausvyra, kas savo ruožtu 
taip palietė pagrindinės naci
jos psichologiją, jog etnose be
veik genetiškai paveldima tapo 
asimiliacijos baimė. Pastaroji 
gimdo savitą savisaugos ins
tinktą — aktyviai ginama gim
toji kalba, nacionalinė kultūra, 
ekologinė situacija. Belieka tik
tai, panaudojant neleistiną prie
vartą, šią savisaugą traktuoti 
kaip nacionalizmą, — ir prasidės 
konfliktai tarp tautų". 

Anot Petero, „nelaimė prasi
deda... kai žmonės, vulgariai 
suvokiantys marksizmą, laiko 
atskiras respublikas kokios 
kitos respublikos sudedamąja 
dalimi, o ne saavarankiškų vals
tybių sandrauga... Apeidami na
cionalinį klausimą, užmiršę 
jautrius santykius su etnopsi-
chologinėm ypatybėm, renkam 
karčius nacionalizmo, šovi
nizmo, antisemitizmo vaisius". 
Jis paklausė: „Ar neatėjo laikas 
įsiklausyti į tuos balsus, kurie 
kviečia įkurti kultūros ir 
švietimo autonomiją respubli-

Respublikų ka lbos tur i 
būti valstybinėmis 

Uzbekų rašytojas A. 
Jakubovas karčiai pasakojo, 
kaip medvilnės laukuose buvo 
išnaudojami vaikai ir moterys. 

Vienas svarbiausiųjų nesuta
r imų tarp nerusų tautų ir 
Maskvos yra kalbos klausimas. 
Daugelis kalbėtojų reikalavo, 
kad respublikų kalbos būtų pa
skelbtos valstybinėmis. Ukrai
niečių rašytojas Jur i jus 
M u š k e t i k a s pare i škė , kad 
„vaikų atleidimas nuo jų gyve
namos respubl ikos kalbos 
mokymosi ten, kur gimtoji 
kalba darosi fakultatyvinė, 
nebūtina, sukuria nesveiką 
aplinką". 

Lygačiovo šovinizmas 

Maskvos pozicija šiuo klausi
mu yra absoliučiai skirtinga. 
„Tiesa" vasario 18 d. citavo 
SSKP CK sekretorių J. Ligačio-
vą, kuris pareiškė, jog .jeigu 
nebūtų leidžiama tėvams savo 
noru pasirinkti, kuria kalba 
mokysis vaikai, tai nacionalinių 
klausimu būtų pažeisti demo
kratiniai principai. Taip pat 
negalima leisti, kad teisėta gim
tosios kalbos meilė virstų kalbi
niu šovinizmu". Pagal šią Liga-
čiovo definiciją, dauguma Mask
vos plenume kalbėjusiųjų 
rašytojų yra „šovinistai". 

Praėjusių metų rugpjūčio 14 
d. Maskvos pozicija „Pravdoje" 
taip susumavo prof. E. Bagra-
movas: „Joks reikalavimas ad-
minstracinėmis priemonėmis 
apriboti rusų kalbos vartojimą 
neturi nieko bendra su tikru 
rūpinimosi gimtosios kalbos ir 
nacionalinės kultūros ugdymu". 
„Svarbiausia", pabrėžė Bagra-
movas, „kad pagrįsta meilė 
gimtajai kalbai nepavirstų kal
biniu šovinizmu, kuris taptų 
barjeru internacionalizavimo 
kelyje". 

Pagal Ligačiovo ir Bagramovo 
definiciją, dauguma Maskvos 
plenume kalbėjusių rašytojų 
yra... šovinistai. Taip imperijos 
sargai ir rusinimo apaštalai 
tebenaudoja „šovinizmo" pavojų 
ka ip savo pagrindinį argu
mentą. Šis klausimas neabejoti
nai visu aštrumu iškils birželio 
mėnesį Maskvoje įvyksiančioje 
kompartijos viršūnių konferen
cijoje, kurioje bus svarstomos 
tautinės problemos. 

(Elta) 

Prez. Reaganas su Europos 
žurnalistais Helsinkyje kalbėjo 
apie dar nepakankamą žmogaus 
teisių egzistavimą Sovietų Są
jungoj. Be to, jis jiems pasakė, 
kad gali būti ir jo penktas susiti
kimas su Gorbačiovu pasirašant 
50% ilgųjų distancijų ginklų 
sumažinimo sutartį. 

— Singaporo ambasados pir
majam sekretoriui Valstybės 
departamentas įsakė išvykti iš 
Amerikos, kai Singaporas jsakė 

atvykti ir su juo pasimatyti. rezidencijoje Maine valstijoje, išvykti Amerikos diplomatui. 1 

KALENDORIUS 
Gegužės 28 d.: Emilijus, Mar

garita, Rima, Jogirdas, Augis, 
Aurimas, Justas. 

Gegužės 29 d.: Teodozija, 
Mažrimas, Normantas, Erdvile, 
Žydrūnas. 

Gegužės 30 d.: Mirusiųjų 
pr is iminimo diena . Joana Ar-
kietė, Jazminą, Ferdinandas, 
Feliksas, Dormantas, Biržė. 

Gegužės 31 d.: Švč. Mergelė 
Marija. Petronėlė, Agilė, Gin
tautas. 

Birželio 1 d.: Justinas, For
tūnatą. Galinda, Jotautas. 

ORAS 

Saulė teka 5:22. leidžiasi 8:14. 
Temperatūra šeštadienį. 83 1.. 

sekmadienį 82 L. pirmadienį 84 
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GAJOS KORPORACIJAI 
60 METŲ 

Lietuviai katalikai, studijavę 
užsieniuose, dar prieš nepri
klausomos Lietuvos atstatymą 
organizavosi į draugijas. Jau 
1899 metais Friburge buvo 
įkurta Rūtos draugija, o 1909 
metais Louvaine įsikūrė Lie
tuvos draugija. 1910 metais 
Louvaine buvo išrinkta pirmo
ji Lietuvių katalikų studentų 
valdyba. Tuo metu gausi Petra
pilio Lietuvių Studentų draugi
ja irgi buvo veikli ir triukš
minga, dėl ideologinių skirtumų 
net suskilo. Atgavus nepriklau
somybę ir Lietuvoje pradėjus 
veikti universitetui, iš užsienio 
grįžę studentai ir profesionalai 
persiorganizavo į draugijas ir 
korporacijas. Tai paskatino 
tautiniai motyvai, nihilizmo pa
vojus, asmenybės formavimas 
krikščioniškoje dvasioje. Me
dicinos fakultete studentai or
ganizavosi tautiniais, ideologi
niais ir profesiniais pagrindais. 
Veikė Studentų medikų d-ja 
(1923), Žydų studentų medikų 
draugija (1923), Farmacininkų 
d-ja (1926), Studentų veterina
rų d-ja (1924). V. D. Universiteto 
Medicinos fakultete buvo regist
ruotos tokios t au t inės -
ideologinės studentų medikų-
kių korporacijos: Fraternitas Li-
tuan ica , Gaja, P a t r i a , ir 
Ąžuolas. 

Gajos Korporacijos pradžia 
Oficiali Studentų ateitininkų 

medikų korporacijos Gajos 
gimimo data yra 1928 m. kovo 
21 diena. Tą dieną jos pirmojo 
globėjo prof. B. Sideravičiaus 
rekomendacijos dėka universi
teto senatas įregistravo į uni
versiteto korporacijų sąrašą. 
Tačiau steigimo pasiruošimai 
vyko anksčiau. Pažymėtinas 
steigiamasis susirinkimas 1927 
m. lapkričio mėn. stud. mediko 
Juozo Račiūno dėdės kan. J. Sta-
kausko bute (Kauno sena
miesčio Benediktinų vienuo
lyne). Jame dalyvavo studentai: 
A. Aleknavičius, J. Balčiūnas, 
A. Čerškus, A. Gulbinas, J . Ju-
sionis, J. Kamarauskas, P. 
Kazlauskas, K. Konkulevičiū-
tė-Štuopienė, S. Kudirka, J. 
Meškauskas, A. Pavalkis, P. 
Strimaitis ir R. Zubinas. Susi
rinkimas priėmė Jurgio Balčiū
no redaguotus į s ta tus . (J. 
Starkus, Liet. Med. Ist.) Pirma
sis Gajos Korp. pirmininkas 
buvo Juozas Račiūnas. 

Gajos pavadinimas buvo pa
rinktas iš žodžio gajus, gyti, nors 
kai kurie šį vardą riša su grai
kų mitologijos žemės deive Ga
ja, atsiradusia žemėje po Chao
so. Ji pati pagimdžiusi Uraną 
(Dangų), Pontą (Jūrą) ir kalnus, 
o Urano apvaisinta gimdžiusi 
milžinus šimtarankius ir ti
tanus. Mene Gaja vaizduojama 
su gausybės ragu, vaisiais ir 
vaikais. 

Korporacijos šūkį ,,Gajus 
kūnas — budri dvasia" parinko 
prof. St. Šalkauskis. Korpora
cijos spalvos yra — tamsiai rau
dona viršuje, balta viduryje ir 
geltona apačioje. Korporacijos 
ženklas yra pupalaiškio — Me-
nianthes trifoliatae šakutė ir 
žaltys auksinės spalvos, tamsiai 
raudoname dugne. 

Veiklos tikslais korporacija 
pasiėmė visus penkis Ateiti
ninkų princius: katalikiškumą, 

tautiškumą, inteligentiškumą, 
visuomeniškumą ir šeimyniš
kumą, laikas nuo laiko pabrė
žiant vieną iš tų principų. Šiais 
pagrindais korporacija stengiasi 
išauginti gerai pasiruošusius 
specialistus ir sąmoningus ka
talikus gydytojus. 

Pirmąją Gajos Korp. vėliavą 
šventinant, jos kūmais buvo dr. 
Domas Jasaitis ir dantų gyd. 
Sofija Čerkeliūnienė. Vėliavą 
nešdavo Jonas Stankaitis. 

Lietuvoje Gaja buvo gausi na
riais ir šakota savo veikla. Vyko 
dažni susirinkimai su disku
sijomis profesiniais ir etikos 
klausimais, į kuriuos buvo 
kviečiami profesoriai. Studentai 
dėvėdavo korporacijos kepurai
tes. Greitu laiku Gajos Korp. 
išaugo į didžiausią ateitininkų 
korporaciją. Studentės išsi
rinkdavo savo pirmininkę ir 
susirinkimus šaukdavo atski
rai. Gajininkai aktyviai daly
vavo ir bendroje medicinos 
studentų korporacijoje, dažnai 
jai vadovaudami. Buvo iš
renkami į universiteto studentų 
atstovybę, jai vadovavo. Gajos 
valdyba buvo renkama viene-
riem metam, o po 1929, sena
tui pakeitus nuostatus, pirmi
ninkai ir valdyba buvo renkami 
vienam semestrui. Pirminin
kais buvo išeivijoje žinomi 
asmenys, kaip Aleknavičius, 
Kazlauskas, Meškauskas, Ka
marauskas, Starkus ir kt. 

Baigusiųjų mediciną, odon
tologiją ir farmaciją skaičius vis 
didėjo, atsirado reikalas steigti 
Lietuvių katalikų gydytojų 
korporaciją Gają. Tokia kor
poracija buvo įsteigta 1937 
metais ir Kauno miesto bur
mistro ir apskrities viršininko 
patvirtinta. Gydytojų korpora
cija iš karto turėjo daugiau negu 
šimtą narių. Gajininkų skaičius 
vis didėjo ir universiteto pro
fesūros tarpe. Atgavus Vilnių, 
Gajos korporacija įsisteigė ir 
Vilniaus universitete. 

Okupacijų metu Gaja nuėjo į 
pogrindį, kur aktyviai reiškėsi. 
Vokiečių okupacijos metu vėl 
buvo atgaivinti nevieši susi
rinkimai. Paskutiniu Studentų 
medikų korp. Gajos pirmininku 

( 

Šių metų Verbų s e k m a d i e n į Chicagoje s u s i r i n k ę „Gajos" korp. nar ia i . 

Kaune buvo Kazys Ambrozaitis, 
pareigas perėmęs iš Romo 
Gineičio ir tose pareigose iš
buvęs, kol jau Tuebingene Ga
jos pirmininku buvo išrinktas 
Kazys Pemkus. Paskutiniuoju 
Gydytojų Gajos Korp. pirmi
ninku Kaune buvo dr. Vacys 
Labokas. 

JA Valstybėse gajininkus vėl 
subūrė dr. Jurgis Starkus Chi
cagoje. Pirmininkai buvo ren
kami kas metai, o vėliau — kas 
dveji metai. Švenčiant Gajos 35 
metų sukaktį Chicagoje 1964 m. 
gegužės 30-31 dienomis, disku
sijose iškilo reikalas sujungti 
studentų ir gydytojų korpora
cijas į vieną. Buvo paruoštas 
papildomas statutas, kuris buvo 
priimtas 1967 metais rugsėjo 23 
d. visuotiniame susirinkime 
Chicagoje. Šiuo metu Gajos 
korporacijon priimami medi
cinos, odontologijos, farmacijos 
ir veterinarijos studentai ir 
gydytojai. Korporacijos valdyba 
yra Chicagoje. 

Gajos Korp. veikla 
išeivijoje 

Veiklos t ikslai principe 
pasiliko tie patys. Veikla pri
taikoma vietos ir laiko reikala
vimams. Išsiskirsčius po platų 
pasaulį, ryšio palaikymas yra 
gana sunkus. Daugelis korpo-
rantų gyvena pavieniai. Pro
fesinis darbas atima visą laiką. 
Didesnė narių koncentracija yra 
Chicagoje. Dėka pirmųjų narių 
iš Lietuvos, kaip Meškausko, 
Kazio, Balčiūno, Starkaus, Rim
kaus, Kižio ir eilės kitų, vi
suomet buvo paskata ir ragi
nimas veiklai . Laikas ir 
amžiaus našta kas metai 
nusineša daugelį buvusių Gajos 
veikėjų amžinybėn. Atsirado 
reikalas susirūpinti korpora
cijos prieaugliu. Dabartinė 
valdyba per savo dvi kadencijas 
priėmė 28 naujus narius ir 
suteikė korporacijos spalvas. 
Dar laukia apie dešimt kandi
datų priėmimo į Gajos korpora
ciją. Jau seniau vienas iš Gajos 

Kalba „Gajos" korp . pirm. dr Kazy? Ambrozai t i? 
Nuotr . V. J a s i n e v i č i a u s 

kūrėjų, dr. J. Meškauskas, už 
nuopelnus mokslo srityje, rezis
tencijoje okupacijų metu ir 
visuomeninėje srityje buvo 
pakeltas į Gajos Korp. garbės 
narius, o švenčiant 55 m. su
kaktį jis buvo pakeltas į Gajos 
Korp. garbės pirmininkus. Šiuo 
metu korporacijos sąrašuose yra 
148 nariai (dalis jų — neak
tyvūs). Dauguma reiškiasi akty
viai visuomeniniame ir profe
s i n i a m e darbe. Dr. J . 
Meškauskas, nežiūrint savo 
rimto amžiaus, parašė „Lietu
vos Medicinos Istoriją", darbas 
truko net 5 metus, kiti autoriai 
nepajėgė to darbo atlikti. Dr. V. 
Šau lys pi rmininkavo šios 
knygos leidimo komisijai. Dr. 
Šaulys jau daugelį metų reda
guoja „Medicinos" žurnalą, 
vadovauja Ateitininkų Šalpos 
fondui, aktyviai reiškiasi PLGS-
goj. Dr. P. Kisielius ir dr. K. 
Pemkus buvo išrinkti Atei
tininkų federacijos vadais. Dr. 
Kisielius aktyviai reiškiasi 
daugelyje organizacijų, jų tarpe 
JAV LB taryboje, lėšų telkimo 
komisijose, LFB taryboje ir kt. 
Dr. A. Razria pagarsėjo, kaip 
LF organiz .torius ir vadovas, 
taipogi ak yviai reiškiasi JAV 
LB Taryboje, lėšų telkime ir ki-

I tose organizacijose. Dr. J. Sun-
į gaila buvo išrinktas PLB pir

mininku. Dr. K. Ambrozaitis 
aktyviai reiškiasi penkiose di
džiųjų organizacijų tarybose, 
keliose valdybose, jau 27 metai 
vadovauja „Į Laisvę" fondui, 
išleidusiam arti 20 labai išei
vijoje svarbių knygų. Daugely
je organizacijų veikime matome 
aktyviai dirbančius gajininkus. 
Dr. J. Adomavičius pašventė 
visą savo gyvenimą besirūpin
damas tautiečių sveikata ir or
ganizuodamas pagalbą senimui. 
Jo pavyzdžiu jau seka ir keletas 
jaunųjų korporantų, vel tui 
aukodami savo laiką Socialinių 
reikalų klinikoj. Kanadoje dr. 
Ona Gusta inienė aktyvia i 
reiškiasi katalikų ir socia-
linės-šalpos organizacijose, po
piežiaus buvo apdovanota 
medaliu. Dr. S. Čiapas Toronte 
žinomas kaip organizatorius 
ekonominių įstaigų lietuvių 
tarpe. Eilė gajininkų reiškiasi ir 
mokslo srityje. 

Gajos vėliavos kūmais išei
vijoje yra: dr. Petras Kisielius ir 
dr. Ona Gustainienė. Laikas 
nuo laiko Gajos valdyba skiria 
Gajos premiją už pasižymėjimą 
katalikybės propagavime vi
suomenėje. Tos premijos gavėjai 
paprastai yra ne korporantai, 
praeityje jie buvo: kun. V. 
Bagdanavičius ir kun. P. Gaida. 

DABARTINE GAJOS 
VALDYBA 

K. Ambrozaitis, M.D. — 
pirmininkas 

J. V. Prunskis, M.D. — vice-
pirm. kandidatų reikalams 

A G. Razma, M.D. — moksli
nės programos reikalams 

A. J. Šaulytė, M.D. - iždi
ninkė ir koordinatorė 

L. Stončiūtė-Grybauskienė, 
D. D.S. — sekretorė. 

Greitas medicinos mokslo 
tobulėjimas sukelia vis naujų 
problemų kasdieninėje prak
tikoje, susiduriant su pacien
tais. Čia padeda apsispręsti 
stiprūs krikščioniškos moralės 
ir etikos principai. Šios pro
blemos nuolatos yra nagrinė
jamos ir diskutuojamos korpora
cijos susirinkimuose. Tai pa
traukia jaunimo dėmesį ir jie 
mielai siekia įsijungimo į korpo
rantų eiles. 

Kita veiklos sritis apima 
bendravimą su kitomis pro
fesinėmis korporacijomis ir 
draugijomis, savišalpa, dalyva
vimas ir rėmimas lietuviškų 
organizacijų. Ateitininkų namai 
buvo įgyti ir padovanoti didelės 
daugumos individualių gaji
ninkų. Palaikomas ryšys su viso 
pasaulio korporantais. Gaji
ninkai aktyviai remia ir bendrą 
lietuvių gydytojų organizaciją 
išeivijoje. 

Gajos Korp. yra padalinys 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. E0MUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51 st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
* antr ir penkt. 10-4; šešt. 1C-2 vai 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILV (USPS-161000) 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as vvell as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL 
Subscription Rates: $60.00. Foreign countries $60.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL $0629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
r.esiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

metams 
U.S.A $60.00 
Kanadoje (U.S.A ) dol. . . $60.00 
Užsienyje $60.00 
Savaitinis (Šešt. pried.'» . $35.00 

n a iš anksto 
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$35.00 
$35 00 
$20.00 

3 mėn. 
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Sendraugių s-gos. Kai kitos 
korporacijos rodo pavargimo ir 
net nykimo ženklų, Gajos korpo
racija žiūri į ateitį su entu
ziazmu, gajumu ir pasitikėjimu. 
Mirusiųjų veikėjų eilės 
papildomos naujais kandidatais. 
Šešiasdešimties metų nueitas 

kelias neapvylė jos kūrėjų. Ga
jos Korp. įnašas Lietuvoje, o ir 
išeivijoje į tautinį atsparumą, 
kul tūros puoselėjimą ir 
visuomeninių organizacijų 
entuziazmo palaikymą, manau, 
visuomenės bus įvertintas. 

Kazys Ambrozaitis 

DR. VIJAY BAJAI. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Ofs. 735-4477; 
Re* 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BJILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DU ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel . 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

6132 S. Kodzlo Ave.. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medlc»l Cltnlc 
217 E. 127 St. — Umont, IL 60439 
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

T.t. 257-2285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. 767-7575 
5780 Archer Avo. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais. 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W 69 St. 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v. p.p.; treč. 12-2 v. p.p. 
penkt.: 1-3 v. p.p. 
3900 W. 95 St. 
Tol. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tol. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tol. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr.. ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

2436 W. UttHianlan Plaza Court 
Tai . 0258288 

Ofs. tol. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Street 
Vai.: pirm , antr , ketv ir penkt. 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago, IL 
Tai. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Kab. tai . 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadžio Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquet te Medical Bui lding 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio, Chicago, I I I . 
Tel. 925-2670 

1185 Dundoe Avo., Elgln. III. 60120 
Tol. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tol. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambar Chlropractlc — 
5522 S. Woff Rd. 

Westarn Springo, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wost 71 st Street 

Tol. 434-1818 — Roz. 852-0889 
Vai.: pirm., antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Tol. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Avo., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tol. RE 7-1168; 
RezM. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 St Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W 71 st. St., Chicago, m. 
Tol. : 436-0100 

11800 Southwost Highway 
Palos Hoights, III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antr 1-4 v p.p ir ketv. 2-5 v. p.p. 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tol. 776-2880, roz. 448-5545 

N A N C Y S T R E I T M A T T E R , M . D . 
KARDIOLOGE 

2 4 5 4 W. 7 1 Street 
Tol . 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitar imą 

Kab. tol. LU 5-0348; Roz. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4/ 

6-9: antr. 12-6: penkt 10-12. 1-6 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Hoty Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tol. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v. 



KAI MELĄ VALSTYBĖ 
GLOBOJA 

„Jei rašytojai ir žurna l i s ta i 
laikytųsi aštunto Dievo įsa
kymo: .Nekalbėk netiesos ' , ne
galėtų būt i nei tarybinės l i tera
tūros, nei komunist inės spau
dos", — taip rašo pogrindžio 
Aušra N r . 23(63) . R e i k i a 
manyti, kad ši sentencija pa teks 
į rinktinių minčių r ink in ius . J i 
aiškiai ir trumpai išreiškia plat
formą, an t kurios sus ikūrė ko
munizmas, ir parodo, pasako , 
kuo toji sistema remiasi . Kas
diene kalba kalbant,visa t a i va
diname melu. 

Viena proga mažam inte
lektualų būrely iškilo disku
sijos, kur ią nuodėmę š iand ien 
reikėtų laikyti didžiausia, ir pri
eita išvados, kad tai būtų melas . 
Gali teologai ar filosofai su tuo 
ir nesutikti, bet š iuola ik in iam 
pasauly toji blogybė užvaldžiu
si ne t ik daugelio žmonių mąs
tyseną, bet ji įsišaknijusi ir 
visuomenės s luoksniuose , ir 
valstybėse. Kas y ra melas? At
sakymas turėtų būt i p a p r a s t a s 
ir visiems supran tamas : t a i 
priešingybė t iesai . Dėl t iesos 
supratimo galima ginčytis. Visi 
žinome, kad tiesa yra viena, bet 
jos supratimas yra skir t ingas, ir 
dėl to žmonės kar ta i s negal i 
sutarti, kyla ginčai, diskusijos, 
teorijos. Tai visai n a t ū r a l u ir 
sveika visuomenei. Būtų stag
nacija, jei, sakysim, kuriuo vals
tybiniu reikalu visi būtų vienos 
nuomonės, nebūtų pr ieš ingų 
siūlymų, teorijų, pvz. mokyklų 
ar ūkio klausimais. Vieni teigs, 
kad jų siūlymai geresni , k i t i 
tvirtins, jog t ik jų dok t r i na 
daugiau atneš vaisių. Be abe
jo, visi tuo nuoširdžiai įs i t ikinę, 
visi savo teigimuose te isūs 
nors ir klystų. J ie to s iektų 
nemeluodami. 

Kitaip yra su melu. Melas y ra 
sąmoningas n e p r i p a ž i n i m a s , 
neigimas tiesos, pr ieš taravimas 
pačiam sau. Teisybė, gali būt i ir 
nekaltas, kar ta i s ir šven ta s 
melas. Vaikas.sudaužęs puodą ; 

iš baimės gauti lupt gali sakyti , 
kad tai ne jis padarė; ka i prezi
dentą K e n n e d į n u š o v ė , jo 
šeimos nariai sunkia i sergan
čiam prezidento tėvui to nesakė, 
nenorėjo pagreitinti jo mir t į . I r 
geras gydytojas kar ta i s r a m i n a 
beviltišką ligonį, žadėdamas 
jam dar dešimtį gyvenimo metų. 
Užvis blogiausia, kad š iand ien 
melas viešai į te is intas , kul ty-
vuojamas valstybiniu mas tu , 
į rašytas net kons t i t uc i jo se . 
Galingų valstybių apa ra t a i pa
jungti melui skleisti visomis 
komunikacijomis pr iemonėmis 
— spauda, radiju, televizija, ne t 
teismais, o tie, kur ie bando at
skirti melą nuo ne melo, bau
džiami kalėjimais, koncentra
cijos stovyklomis, psichiatrinėm 
ligoninėm. 

įprasta, taip ir per amž ius 
buvo ne t ir nelabai civilizuo
tuose kraštuose, kad melui kelią 
pastoti yra valstybės pare iga , 
uždavinys, ir t a i pagal supra
timą ir galimybę daro. T iems, 
kurie ieško tiesos, už ją kovoja, 
valstybė padeda įs ta tymais , po
tvarkiais, teismais. K a r t a i s ir 
suklysta, bet ne iš blogos valios, 
nes klysti yra žmogiška. Deja, 
komunistinė san tva rka ne t a m 
pajungta. Ten tiesos sąvoka iš 
pagrindų iškreipta. Tiesos var
du vadinamas melas. Tiesa y ra 
ne tai, kas yra, bet kas nor ima , 
kad b ū t ų . P r a g m a t i s t i n ė j 
visuomenėj , t o t a l i s t i n i u o s e 
kraštuose aiškinama, kad t iesa 
yra tai , kas re ikal inga t a m ar 
kitam uždaviniui pas iekt i . 

SPAUDOS BALSAI IŠ ANAPUS 
(Apie plieno žirgą, karvutę ir keptus fazanus) 

Rimties valandėlei 

DIEVO KARALYSTĖS NARIAI 
I mūsų r a n k a s pa teko Look 

žurna lo 1951 me tų kovo 13 
dienos numer i s , k u r skai toma: 
„Bolševikai meluoja, ka i y ra 
t a m t i n k a m a s la ikas . Melas 
praverčia ir tokiais atvejais, kai 
k iekv ienas , ne t ik meluojantis , 
žino, jog sakoma net iesa. Svar
b u s pats pareiškimas, o ne tiesa. 
K a d m e l u o j a n t s u s i d a r y t ų 
didesnis įspūdis, vartojamas dar 
i r g r a s i n i m a s , p l ū d i m a s i s , 
užgauliojimas. Tai jau spaudimo 
p r i e m o n ė s . J o s naudo jamos 
visada ir visur, ypač ka i norima 
priešą nug ink luo t i " . Leninas 
savo bendraminč ius mokė: kas 
balta, sakyki te juoda, ir atvirkš
čiai. Pradžioj tuo niekas netikės, 
pasi juoks, bet ka i š imtą ka r tų 
t ą kar tos i , j ie ne t ik į t ikės, bet 
pa tys p radės ka r to t i . 

Melas gimdo d a r vieną viešą 
blogybę, ka i t a s pa t s valstybės 
a p a r a t a s neleidžia jo, melo, pa
neigti , parodyti reikalo teisingą 
pusę. Je i režimas nori kokį indi
vidą dvasiniai a r fiziniai sunai
k in t i , pvz. Lietuvoje veiklų 
kunigą , t a i jį viešai apšmeižia 
blogiausia is žodžiais, o nei j am 
pač iam, nei k a m k i t a m neleis 
pasaky t i , kad t a ip nėra . Tai j au 
dv iguba blogybė, ky lan t i iš 
melo. Tokią total is t inę sistemą, 
k u r t a ip p rak t ikuo jama , re ikia 
pavad in t i an t ik r i s to t a rna i t e . 
„Melas nėra aistros a r silpnybės 
p a d a r a s . J e i melo dvasia pra
deda žmoguje v iešpataut i , jį pa
verčia ne p a p r a s t u nusidėjėliu, 
ku r i s gailisi k iekvieną valandą 
pas idavęs savo silpnybei a r 
ydai , be t t i k ru an t ikr i s tu" , sako 
An tanas Maceina (Niekšybės pa
slaptis, 108). 

Melo kategorijai priskir iamas 
i r p r i v e r s t i n i s nu ty l ė j imas , 
d r a u d i m a s sužinoti t iesą ne t ik 
to , k a s y r a š iandien , bet ir kas 
buvo v a k a r a r prieš tūks tan t į 
metų. K a s nežino, ka i Lietuvos 
mokyklose s lepiama, nu ty l ima 
apei mūsų t a u t o s gražią praei
t į? Baigę gimnazijas , studijavę 
aukš tuos ius moks lus , t ik čia 
a tvykę gali paska i ty t i , sužino
t i , kokį didelį vaidmenį Lietu
vos valstybė suvaidino Europos 
istorijoje v idur in ia i s amžiais ir 
ka ip sukles tė jo , a ts igavo ir 
kokią pažangą padarė nepri
k l a u s o m y b ę a t g a v u s i p e r 
t r u m p ą d v i d e š i m t i e s m e t ų 
l a i k o t a r p į . N u s t e m b a n e t 
mokslo žmonės, išgirdę, kad to
k ia U k r a i n a , ku r i pustrečio 
šimto metų (iki Liublino unijos) 
buvo iš Vi ln iaus valdoma, ir 
ukra in ieč ia i pr ipažįs ta , jog ta i 
buvę pa tys gražiausi ir ramiau
si me ta i jų n e s a v a r a n k i š k a m 
gyvenime; a rba kad dabar t inė 
Gudija Lietuvai pr iklausė ir ne
b a n d ė a t s i sk i r t i ne t penkis 
š imtus metų. Tokie faktai tenai 
m o k y k l i n i u o s e vadovėl iuose 
nemin imi . Visas Lietuvos is
torijos m o k y m a s prasideda t ik 
nuo bandymo „išs ivaduot i" iš 
ponų jungo ir tarybinės santvar
kos „ p a s t a t y m o " . 

Tačiau šiandien jau matom ir 
prošvaisčių. Rašytojai , mokslo 
žmonės Lietuvoj jau išdrįsta vie
šai pasaky t i i r parašyt i apie 
įgrisusį melą, Lietuvos istorijos 
iškraipymą, re ikalauja daiktus 
v a d i n t i t i k r a i s va rda i s . Tų 
pas t angų nere ik ia nuver t in t i . 
Mūsų pare iga visokiais būdais 
padėt i j iems greičiau pažinti 
tiesą, greič iau nuvers t i melo 
stabą, melo, k u r i s gimdo k i tus 
nus ika l t imus ir žaloja Lietuvos 
veidą. 

č.g. 

Iš visų Rusijos okupuotų 
kraš tų Lietuvos gamtovaizdis 
yra daugiausia sužalotas. Pikta 
valia ir buldozeris iš pagrindų 
pakeitė šimtmečiais išlaikytą 
kraš to paviršiaus toponiminį 
veidą. Saujelė tamsių senosios 
kartos lietuviškų komunistų, iš 
Stalino malonės gavę valdyti 
L ie tuvą , v e r g i š k a i jam 
pa t a ikaudami , be atodairos 
naikino tai , kas buvo šventa ir 
b rangu lietuvio širdžiai, ką 
meniško ir gražaus sukūrė ir 
išlaikė net ir per karų sunaiki
n imus lietuvių kar tos . Norėjo, 
kad t ik greičiau Lietuva būtų 
panaši į nuskurusią Rusiją, kur 
anot dr. Vinco Pietario: „ — vel
tui akis ieško medžiais apau
gusios sodybos su gėlių darželiu 
namo palangėje — aplink visur 
t ik plynas, beribis rusiškas 
gamtovaizdis". 

Buvo naikinami tautos kul
tūros paminklai , nugriautos 
l i a u d i e s m e i s t r ų s u k u r t o s 
meniškos koplytėlės, stilingi 
pakelių kryžiai, laukų Rūpinto
jėliai, senosios kaimų kapinai
tės , senolių pilkapiai, pakeisti 
vietovių vardai, rusiškai „per
k r i k š t y t o s " mies tų gatvės. 
Tačiau skaudžiausiai, be jokios 
a todai ros buvo naikinamos 
kaimų sodybos, vykdant pri
verstinio ūkio kolektyvizaciją. 
Su kelmais išrauti sodybų me

t i . V. SUDUVAS 

džiai, iškirst i sodai, laukų go
jeliai , pake l ių medžiai, pa
verčiant gamtovaizdi tyrais. Dėl 
perdėtos melioracijos nusausinti 
l aukų ežerė l ia i , požeminių 
šaltinių versmės, mechaniniais 
buldozeriais pakeista natūrali 
laukų upelių vagos sistema. 
Visa ta i ne t ik pakeitė krašto 
gamtovaizdį, bet ir neigiamai 
atsiliepė į Lietuvos klimatą ir 
žemės derlingumą. Per didelė 
cheminių t rąšų gausa, keliant 
derlingumą, padidino gamtos 
taršą. Vandenyse išnyko žuvys, 
vėžia i , va r l ė s , l aukuose 
paukščiai. 

Pagaliau paskutiniajame de
šimtmety pradėta atsipeikėti iš 
komunistinės sistemos utopiško 
ūkininkavimo. Išsimokslinusi 
jaunoji k a r t a suprato, kad 
reikia reformų, nes toliau taip 
tvarkantis yra sėdėjimas ant tos 
pačios medžio šakos, kuri ker
tama, ka ip sako lietuviška pa
tarlė. Part i jai paskelbus „atvi
rumo šūkį" , spaudoje atsirado 
kri t iškų straipsnių apie sovie
tinės sistemos padarytą žalą 
krašto ūkiu i bei gamtos taršai . 
Sovie t inė je Lietuvoje savo 
kritišką balsą ypatingai pakėlė 
jaunieji intelelektualai, rašy
tojai, laikraštininkai. Štai 1987 
metų gruodžio mėn. žurnale 

Kaip gražiai Lietuvos laukus ir pakeles puošė kadaise tokie beržai. Dabar 
ateinančios žinios, kad viso to nebėra, viskas sulyginta, išarta. 

„Mūsų gamta" Nr. 12 ilgame 
straipsnyje „Ar nekeršys gam
ta" žurnalistė Irena Bražėnaitė 
tarp kitų dalykų rašo: „Savo 
tėvą m a č i a u v e r k i a n t į 
vienintelį kartą: kai meliora
toriai vertė į griovius jo didžiu
lį žydintį sodą su visais nenu
nokusiais avietynais, šampa-
niniais, alyviniais, vynuoliniais 
obuoliais. Tai buvo prieš penkio
lika metų — eilinis, planingas, 
sielą gn iuždan t i s reginys . . . 
Kažko nepastebėjom. Kažko ne
tekom. Važiuodamas plentu ir 
ganydamas akis pro langą, j au 
dažnas mąsto: — stepė. O plen
tas per Aukštaitiją... Tik stepės 
vaizdas — erdvė, platuma sieloje 
ir akyse, o čia — dygliuoti 
„ e l e k t r i n i a i p i e m e n y s " i r 
nykuma — sieloje ir akyse... O • 
karvute karvute, ar taip ir suėsi 
visą Lietuvą su ąžuolų i r 
d rebul ių g i r a i t ė m i s i r 
beržynėliais panuovaly?...". 

Šiuo metu populiariausi gyvu
liai Lietuvoje ta i karvutė ir 
paršiukai. Važiuojant per der
lingas Suvalkijos lygumas, ku r 
kadaise kviečiai, rugiai iš šaknų 
virto, šiuo metu tyvuliuoja vien 
žolė ir krūmokšniais apaugusios 
pievos, po kur ias vaikštinėja 
k a r v i ų b a n d o s . M o t e r s 
nuotrauka ne su vaiku, bet su 
paršiuku ant rankų — dažnas 
reiškinys tenykštėje spaudoje. 
Kągi „vyresniajam broliui" reik 
mėsos, sviesto, p ienuko, o 
duonai grūdus juk pusvelčiui 
galima pirkti „Dėdės Šamo" 
žemėje. Tai kam juos vietoje au
ginti?... Žinoma, apie tai t en 
rašyti — dar per anksti . 

„Plieninis žirgelis" elektros 
stulpą pakely norom nenorom 
aprieda, apvingiuoja aplink — 
ką gi beveiksi, o melioratoriai 
nenukerta, — rašo toliau I. 
Bražėnaitė. — O ąžuolo ar kup
lios liepos vidur lauko apeiti 
„žirgelis" ar negalėtų? Juk ir 
karvutei uodegą įkišt i nuo 
bimbalų į lauko giraitę būtų 
neprošal. Girdi, apie pavienį 
medį piktžolės želia. O neretai 
žiūri, žiūri — svėrėm ta ip 
geltonuoja, kad net pradžiungi 
— gal saulė savo dukteris žemėn 
nulakdino!... Ką ten viena k i ta 
ramunėlė apie medį... Kaip 
nesunku griauti pasitelkus šių 
dienų techniką. Ir kaip nelengva 
kurti. Ypač dvasinį pasaulį. Juk 
tokių, verkiančių žydinčių sodų, 
skiepytų iš laukinės obelytės 
savo rankomis, prieš dešimtį a r 
daugiau metų mūsų kaime buvo 
šimtai. Sodai užkasti, o žmonės, 
kaip besparniai paukščiai iš 
savo šiaudinės pastogės sutup
dyti pas vaikus į miestus, „an t 
akmenio". Ir t rumpina sau 
amžių (daktarai net mandrą 
ligą išrado — lyg nostalgija, lyg 
dar kas). O juk galėjome visa tai 

Iki šiol įvairiais palyginimais 
Kristus kalbėjo apie Dievo kara
lys tės esmę. Iš k a i k u r i ų 
palyginimų buvo galima matyti, 
kad Kristaus įsteigtoje Bažny
čioje bus, kaip kviečių dirvoje, 
kaip žuvų tinkle bendrai gerie
ji ir blogieji. Jie bus išskirti t ik 
pasaulio pabaigoje. 

Kituose palyginimuose Kris
tus kalba apie Dievo karalystės 
narius. Kristus moko, kad kara
lystė bus visuotinė, apimanti 
visus žmones, ji neturės nei 
tautinių, nei politinių ribų. Ka
dangi žydai, buvo „kietaspran
džiai, pagonių širdimis ir ausi
mis", kaip juos pavadino šv. Ste
p o n a s , p i r m a s i s k a n k i n y s 
(Apd.7,51), jie pasidarė neverti 
Dievo malonės. Nors mesiani-
nius pažadus pripažino, tačiau 
iš mesianinės karalystės y r a iš
skiriami, a tmetami . 

Kristus, ypač paskut iniais 
savo gyvenimo metais , nuolat 
p a b r ė ž d a v o , k a d , į Dievo 
karalystę pašaukus pagonis, 
žydai bus atmesti. Tas sukėlė 
fariziejų neapykantą ir pavydą 
iki tokio laipsnio, kad jie ryžosi 
Kristų nužudyti. Tačiau fari
ziejų opozicija Kristui pasireiškė 
jau nuo Jono Krikštytojo laikų 
ir nesiliovė Kr is tu i da ran t 
stebuklus ir skelbiant savo 
mokslą. Viešpats vaizdžiai ir 
griežtai prikiša fariziejams jų 
netikėjimą, užsispyrimą palygi-

daryti pamažėle... Atsimenu, 
viena senolytė vapėjo: „nėra 
nei k rūmel i a p a k e l ė j , iš 
miestelia ainunt ažsiglaust, a 
b ū d a v a d a r ir r a u d a n i k i ų 
rudenį pasiraudavom pakelės 
jepušy. Neapsidairysi , kaip 
ježerų dumblynai su visom 
selevom viršun išners". Nebėra 
tos senolytės, bet ji vos vos neiš-
būrė tos baigties (past. palikta 
rytų aukštaičių tarmė). 

Kai žiūri į artezinius purkš
tuvus virš karvučių uodegų, 
kopūstų laukų, ta i vėl mintiji: 
niūriai ištiesintos upelės per 
l a u k u s r e n k a vandenė l į , 
molinių vamzdžių varvinamą, o 
gėlu šaltinėliu vėl tą laukelį 
laistom. O ką vaikučiai mūsų 
begers? „Mama, kam tą storą 
medį pjauna? Ar malkom? — 
Ne! Kažkam kliuvo —. Mokyk
los kieme naujus pasodins jų 
vieton". — „Sodinom. Bet ten ne 
medžiai. Vytelytės". — „Už
augs". — „O kam sodinti, jei vis 
t iek kirs". 

Tad ar reikia stebėtis, kad 
kliūva takui, stulpui, langui ar
ba tam ir todėl, kad niekam 
nekliuvo... Buvo „Komjaunimo 
tiesoje" straipsnis apie tai, kaip 
vaikai daužė ir kepė pusgyvius 

(Nukelta į 6 psl.) 

n imu apie žaidžiančius vaikus , 
kurie čia žaidžia ir šokinėja, čia 
vaidina verkiančius. 

Bet norint geriau suprasti šį 
Kristaus palyginimą apie tuos 
vaikus, reikia susipažinti su 
aplinkybėmis, kurių metu t a s 
palyginimas buvo pasakytas . 

Jonas Krikštytojas jau įmes
t a s į M a n c h e r o n t o p i l i e s 
kalėjimą. Jį ten aplanko jo mo
kiniai ir pasakoja apie Jėzaus iš 
Nazareto darbus. Bet tai darė ir 
kiti pranašai. Jonas skelbė, kad 
ateinantis Mesijas bus didesnis 
už jį. Taigi Jonas, norėdamas, 
kad jo mokiniai patys įsitikintų, 
siunčia juos pas Kristų su klau
simu: „Ar t u esi tas , kuris tu r i 
ateit i , ar mums laukti k i to?" 
(Mt.11,3). Ta proga Viešpats 
pagiria Joną, sakydamas, kad 
j i s yra k u r kas daugiau negu 
p r a n a š a s , iš visų p r a n a š ų 
didžiausias. Bet dabar jau atėjo 
laikas Dievo karalystės, kurio
je mažiausi bus didesni už jį. Tai 
ką pranašai skelbė, buvo t ik pa
ruošimas. Kai atėjo į pasaulį 
Kristus, pranašų laikas pasi
baigė. Evangelistas Lukas rašo, 
kad paprasta žydų liaudis, mui
t ininkai , nusidėjėliai „išpažino 
Dievo teisingumą ir krikštijosi 
Jono kr ikštu. Tik fariziejai ir 
Įstatymo žinovai, nesiduodami 
jam krikštyti, sau pavertė nieku 
Dievo nutar imą" (Lk.7.29-30). 

Bet š t a i K r i s t a u s 

palyginimas: „Su kuo aš galė
č i au pa lyg in t i š ios k a r t o s 
žmones? Į ką j ie panašūs? 
Panašūs j ie į vaikus, kur ie 
susėdę turgavie tė je , š a u k i a 
vieni ki t iems: ,Mes jums gro
jome, o jūs nešokote; mes giedo
jome raudas, o jūs neverkėte ' . 
Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas. 
J i s nevalgė duonos, negėrė 
vyno, tai jūs sakėte: ,Jis demono 
a p s ė s t a s ' . Atėjo Ž m o g a u s 
Sūnus, j is valgo ir geria, ta i jū s 
vėl sakote: ,Štai rijūnas ir vyno 
gėrėjas, muit ininkų ir nusidė
jėlių bičiulis'. Ir vis dėlto iš
mintis pasiteisina savo darbais" 
(Lk 7, 31-35; Mt 11 , 16-19). 

Kris taus palyginimas apie 
žaidžiančius vaikus yra paimtas 
i š ano meto k a s d i e n i n i o 
gyvenimo, ypač kaimuose, k u r 
dėl malonaus oro ir dėl menkų 
lindynių žmonės gyvena beveik 
visą laiką ore, po dangaus 
mėlyne. Ten ir vaikai išsigal
voja visokių žaidimų. J i e imi
tuoja suaugusius: groja savo 
pasigamintais muzikos instru
mentais, vaidindami vestuves 
su šokiais arba laidotuves su 
raudomis. Tačiau kiti tai maty
dami ir girdėdami nei šoka, nei 
verkia. 

J . V . 

Daugumas žmonių iš t iesų 
mano, kad krikščioniški įsta
tymai, k.t. mylėti savo a r t imą 
kaip save patį, yra tyčia per 
griežti — p a n a š i a i k a i p 
laikrodis nus ta ty tas pusvalan
džiu anksčiau, kad jokiu būdu 
iš ryto nepavėluotum. 

Soren Kierkegaard 

Poezija k a l b a t iems, kur ie 
s u p r a n t a daug iau negu ji gali 
pasaky t i . 

Anonimas 

Visa, ką da rome liečia van
denynus , t ač iau teesame t ik 
savo i šmint ies pakran tėse . 

Richard Wilbur 

IR ATLEISK MUMS, 
VIEŠPATIE 

A L G I M A N T A S IP. R A S T I N I S 

— Tikri bandi ta i , nors tas buržuazinis raugalas 
juos vadina Lietuvos partizanais, — porina Stepo
navičius ir čia pa t užsidega naują papirosą. 

— O tu, Vaičiūnai , būk a tsargus , — priduria 
Slučka, — gyveni vienišas ant kalvos, Raudone visai 
netoli, o tu ir direktorius ir žmona mokytoja. Neblo
gas taikinys t iems žaliukams. 

— Netepliokite velnio ant sienos... 
— Aš neteplioju, — rimtai sako Slučka, parudusiu 

pirštu baksteldamas į Vaičiūno krūt inę . 
— Štai prieš ketur ias dienas Kilniuose nudėjo 

prokurorą ir t iek. Šeši šūviai iš pamiškės! O n.iškas 
didelis, gali ieškoti kiek nori, o ką rasi? Telefonavau 
viršininkams — savaitės gale atvyks liaudies eynėjų 
būrys. 

— Skrebai?* — klausia Petras ir pats išsigąsta savo 
žodžio. 

— O ką daugiau? Mes nesileisime skerdžiami... — 
už Slučka a tsako Steponavičius. 

Petrui pasidaro nejauku. O kas su Danute ir Dalia? 

* skrebas, skrebukas — nevykęs darinys iš rusu kalbos: 
istrebitelj (naikintojas) Taip buvo vadinami spec. sov bū ių na
riai. Tie būriai buvo skirti kovai su vyrais, kurie po kar' „nnklo 
pagalba bandė trukdyti sov. valdžios įsigalėjimą Lietuvoje. 

Ir t ik dabar su skausmu jis prisimena, jog dukrelė 
sunkiai serga, kad Danutė vienui viena su ja. Jis norėtų 
mesti viską ir bėgti namo... 

— E i, Steponavičiau! — šūkteli Slučka laikrašti
ninko pusėn. — Duok jam tą naganą*, kurį iš manęs 
gavai. Tu gyveni čia, tau nieko neatsi t iks! 

— O man reikia juk važinėti, sur inkt i žinias, — 
teisinasi Steponavičius. 

— Žinias gali gauti telefonu. Duok čia tą naganą. 
Steponavičius nenoriai atidaro stalinę ir išima tam

siai melsvo metalo ginklą, išdidžiai pas tumia jį ant 
stalo. 

— Tavo ginklas, Slučka, i r t au nuspręsti kas jį 
nešios... 

— Žinoma, žinoma, — šypsosi Slučka, primerk
damas akį Petro link. — Imk, Vaičiūnai, bus drąsiau. 

Petrą nustebina nagano svoris. Ginklas didelis, 
nepatogus, o be to, jis nė nežino, kaip juo naudotis. 

Tarytum atspėdamas Petro mintis, Slučka aiškina: 
— Štai a t i t rauki dūžiklį atgal... ir tada t ik pa

spausti gaiduką... 
Vaičiūnas akimirka svyruoja: imti ginklą ar ne, bet 

Slučka, patikrinęs būgnelį su šoviniais, j au įspaudė re
volverį į direktoriaus ranką. 

— Ir nelauk, kol k i tas į t ave pakels ginklą, — 
aiškina toliau Slučka, — tada bus pervėlu. Dūžiklį 
atgal... paspausti gaiduką... 

Steponavičius suvokia Petro svyravimą. 
— Imkite ginklą, drauge direktor iau. — oficialiu 

tonu kalba jis, — pravers. Kaip didelė t a banditų gau-

Naganas — rusiškas revolveris su būgneliu 

ja, nežinia. Bet jie yra ir turbūt atsirado mūsų miškuose 
žmonių medžioklei. Žmonės Kilniuose pasakoja, kad 
vienas iš jų ypatingai šaunus: gražus, visas juodai apsi
rengęs, nublizgintais rudais auliniais, sust ingęs lyg 
akmuo... Turbūt koks išsigimęs kunigas ar da r kas 
nors. Tokie žmonės nežino gailesčio. 

Vaičiūnas su vargu paslepia ginklą apsiausto 
kišenėje. J am nesinorėjo toliau kalbėti apie tuos 
žmones iš miško. Vienur jie buvo legenda, k i t u r — 
paprasti nusikaltėliai, o dar k i tu r paaiškėjo, kad jų iš 
viso nėra. K a s suvaikys tuos visus pasakojimus, 
šnekas, gandus? 

Bet nerimas širdyje liko. Norėdamas kaip nors jį 
užgniaužti, Vaičiūnas kviečia Steponavičių: 

— Užsukite pas mus, drauge korespondente. Daug 
naujo ūkyje da r nėra. bet vis šis tas. Galima būtų 
parašyti... 

— Na. jei jūsų ūkis turi geros dešros ir neblogą 
stikliuką — kodėl ne, kodėl ne? — šaiposi Steponavičius, 
visai apnuogindamas savo negražius dantis . 

Vaičiūnas skubėjo atsisveikinti, kas žino, k iek il
gai užtruks partijos komitete. 

Ir kaip jis širdyje džiaugėsi, kai komitete paėmė 
ataskaitas, bet paaiškino, jog sekretorius labai užimtas, 
vykstąs pasitarimas. 

„ N a bent šiandien iš t rūkau iš tų piršlybų su par
tijos bilietu, o rytoj pamatysime'/ — kalbėjo pa t s su 
savimi, pakeliui pas gydytoją Petkevičių. 

Petrui visada būdavo miela pasišnekučiuoti su 
senuju gydytoju. Tik šiandien pašnekesio tema buvo 
visai ir visai ne prie širdies. 

(Bus daugiau) 
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DR. ALG. STATKEVIČIAUS 
PIRMOS DIENOS AMERIKOJ 

Tamsybės, lygiai kaip ir švie
sos, po puodu nepavoši. 

Jonas Aistis 

Apatinė lūpa padeda viršuti
nei ir meluoti, ir tiesą sakyti. 

Anonimas 

ŠIANDIENINĖ CHICAGA 

Kai porą kartų per metus at
vyksti j Chicagą, kuri ir dabar, 
nors garsiajam Marąuette Par
kui pamažu retėjant, tebesi-
puošia laisvojo pasaulio lietuvių 
sostinės aurelole, čia teberandi 
įvairius lietuviškus renginius 
su daugybe žmonių, kas žymiai 
rečiau bepasitaiko mažesniuose 
lietuvių telkiniuose. Nors 
nemažai Chicagos ir apylinkių 
lietuvių jau persikėlę į Floridą 
ir kitas šiltas bei saulėtas 
vietas, nors daug jų jau 
iškeliavę į Šv. Kazimiero ar 
Tautines kapines, bet vis tiek 
labai daug dar suplaukia ar tai 
į Jaunimo centrą, ar į Balzeko 
muziejų ten vykstančių parodų 
atidarymo proga, ar pagaliau ir 
į laidotuvių koplyčias, kai 
miršta kuris nors žinomesnis 
asmuo. Valdas Adamkus papa
sakojo, kad per praėjusias 
lietuvių sportininkų žaidynes 
čia atvykus garsiajam Lietuvos 
krepšininkui Arvydui Saboniui, 
jaunimo spūstis Marąuette Par
ke, ypač prie Gintaro svetainės, 
buvusi tokia tiršta, kad net 
69-toji gatvė buvo jaunimo 
užtvenkta. Tad kas gali teigti, 
kad Marąuette Parkas jau pra
rado lietuvišką veidą. Patys fak
tai kalba, kad kai kurių įvykių 
progomis jis vėl smarkiai 
atlietuvėja ir pajaunėja. ir kad 
ten dar tvirtai tebesilaiko visos 
lietuviškos įstaigos, prekybos ir 
jaunimo lankomi klubai. O kai 
praėjusį sekmadienį atvažiavom 
į Margučio rengtą puikų ir la
bai originalų sol. Gintarės Jau
takaitės pirmąjį koncertą JAV, 
automobilių aplink Jaunimo 
centrą buvo tiek daug. kad 
savąjį jau teko beveik už pusės 
kilometro pa l ik t i , ir joks 
nenaudėlis į jį nepasikėsino. 
Tad bent iš pirmųjų žvilgsnių 
atrodo, kad pietvakarinė Chica
gos dalis tebėra saugi ir nėra ko 
čia pusdykiai parduoti savo 
namus ir bėgi į priemiesčius. 

valandėles privalo stipriai pa
remti, nes tik pašalinis tegali 
pilnai įvertinti, kokį svarbų 
darbą jis ir jos atlieka informa
cijos srityje. 

Taip ir mudu su žmona 
penktadienio vakare „Draugo" 
dėka jau suspėjome dalyvauti 
atsisveikinime su rytų aukštai
čiu velioniu Albertu Stočkum 
Gaidas-Dairmd laidotuvių kop
lyčioje Brighton Parke. Į 
šermenis susirinko stebėtinai 
daug žmonių: velionio sesers 
šeimos nariai, buvę ir esą daina-
viečiai ir gal apie pora šimtų 
draugų bei pažįstamų, atvyku
sių paskutinį kartą su velioniu 
Albertu atsisveikinti. Atsi
sveikinti su tuo aktorium ir dai
nininku, kuris scenos karjerą 
pradėjo Hanau stovykloje apie 
1946 metus ten įsisteigusio At
žalyno teatro pastatytam K. 
Binkio „Atžalyne" atlikęs neuž
mirštamą inspektoriaus 
vaidmenį. Tuo tarpu paskutinis 
Alberto pasirodymas scenoje 
įvyko 1986 m. taigi po 40 metų 
Marijos aukšt. mokyklos audi
torijos scenoje Chicagoje, kai jis. 
nors ir 75 m. sulaukęs. „Daina
vos" ansamblio statytose Lietu
viškose vestuvėse įspūdingai ir 
vikriai atliko nelengvą piršlio 
rolę, pareikalavusią ne tik vai
dinti, dainuoti, bet ir vikriai 
šokti. Tada A. Stočkus gal ir 
nejautė, kad po pusmečio turės 
sudėtingą širdies operaciją. 

Salia tų dviejų čia paminėtų 
pasirodymų Albertą Stočkų dar 
matėm dešimtyse kitų muzi
kinių veikalų bei montažų atlie
kantį tėvo ar kitus pagrindinius 
vaidmenis ar tai Gasparo Velič
kos, Aloyzo Jurgučio ar kitų 
autorių bei muzikų parašytuose 
veikaluose. Taigi, Albertas Stoč
kus per 40 metų be pretenzijų 
būti žinomu aktorium rodėsi 
lietuvių scenoje, kur publikos 
buvo mėgstamas bei ver
tinamas. Ateityje publika ir 
ypač „Dainavos" ansamblis, 
kurs šį rudenį ruošiasi pastatyti 

Kun. F. Kireiliui skaitant maldas, su a.a. Albertu Stočkum Šv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoje atsisveikina velionio sesuo O. Kasperaitiene ir jos šeima 
bei grabnešiai — ..Dainavos" ansamblio nariai. 

Nuotr Vyt. Jas inevičiaus 

IR VĖL MIRTIS 

Atvykę į Chicagą pirmiausia 
griebiam „Draugą" , kur 
skelbiamos paskutinės naujie
nos, ypač iš lietuvių gyvenimo, 
nes Washingtone ir kitose 
tolimesnėse vietose jį gaunam 
tik po savaitės. Ir penktadienio, 
geg. 20 d. „Draugo" nr. skaitau 
nelauktą žinią, kad Chicagoje 
mirė mano ir kitų bičiulis, 
„Dainavos" ansamblio vetera
nas ir talentingas aktorius 
Albertas Stočkus. Atsisveiki
nimas šį vakarą, o laidotuvės 
rytoj. Washingtone apie jo mirtį 
būtume sužinoję tik tada, kai jis 
jau būtų buvęs palaidotas. Tuo 
tarpu Chicagoje lietuviai, kaip 
ir kitos tautinės grupės, turi 
puikias komunikacijos prie
mones: savąjį dienraštį ir Mar
gučio bei kitas radijo valandėles. 
Tomis priemonėmis žinios apie 
mirtis ir kitos svarbios informa 
cijos greitai paskelbiamos, ir 
žmonės jas tuojau sužino. Todėl 
jie savo dienraštį bei radijo 

naują lietuvišką veikalą jo la
bai pasiges. Pasiges ir buvę 
atžalyniečiai — rež. J. Blekaitis, 
aktoriai J. Kelečius, Vyt. Juod
ka ir kiti. 

A. Stočkus taip pat buvo akty
vus LB ir Saulių sąjungos 
narys, todėl šauliai prie jo 
karsto stovėjo garbės sargyboje. 
Penktadienio vakare kun. F. Ki
reiliui (kuris, kaip atrodo, da
bar, kun. A. Stasiui iškeliavus į 
amžinybę, eina ir „Dainavos" 
kapeliono pareigas) atlikus reli
gines apeigas, atsisveikinimą 
pravedė ansamblio valdybos 
narė D. Ilginytė. Šaulių vardu 
atsisveikino E. Vengianskas, 
„Dainavos" vardu — valdybos 
pirmininke M. Gabalienė ir LB 
Brighton Parko v-bos pirmi
ninkė S. Daulienė Lietuvių 
Bendruomenės vardu. Nutilus 
atsisveikinimo žodžiams, „Dai
navos" ansamblis diriguojant E. 
Sakadolskienei pagiedojo 
„Nuliūdo kapais apsiklojus 
tėvynė" ir kitas giesmes. 

Šeštadienio rytą vel didelis 

Ypatingo ryžtingumo žmo
gaus teisių gynėjas, buvęs 
uždarytas psichiatrinėj ligo
ninėj dr, Algirdas Statke-
vičius, labai nuoširdžiai sutik
tas New Yorke. Greit pasuko į 
Floridą., kur gyvena jo sesuo 
Agnė Šatienė ir pusseserė dr. 
Aldona Lukienė. Atskrido 
gegužės 21 d. į Miami. Čia 
susirinko labai daug lietuvių jį 
sutikti. Nelaimei, lėktuvas 
pavėlavo apie pustrečios va
landos, bet visi kantriai laukė. 
Jo atvykimą pagarsinti tarp 
amerikiečių susirūpino Marytė 
Prunskytė-Coleman. Jai yra pa
vykę suartėti su komunikacijų 
įstaiga Ft. Lauderdale turinčia 
Terri Lynn, kuri pasistengė 
susirišti su amerikiečių spauda 
ir televizija. Jie atsiuntė savo 
atstovus, kurie nebeįstengdami 
laukti taip pavėlavusio lėktu
vo, sekančią dieną susitiko su 
dr. Statkevičiumi. Tačiau vieną 
fotografą Prunskytei pavyko, 
išsivedus į restoraną, sulaikyti 
ir paskiau laikrašty „Sun— 
Centinel" tilpo net per keturias 
skiltis nuotrauka dr. Statkevi-
čiaus, sveikinančio savo seserį, 
kurios nebuvo matęs 45 metus. 

Daugelis lietuvaičių buvo su 
tautiniais drabužiais. Terry 
Lynn ir M. Prunskytei pavyko 
prieiti prie pat atskridusio 
lėktuvo ir įteikti okupantų kan
kiniui gėlių puokštę. Iš Miami 
buvo atvykęs net ir lietuvių 
choras ir, aerodrome pasirodžius 
dr. Statkevičiui, visi su giliu 
jautrumu sugiedojo Lietuvos 
himną. Visi buvo ypatingai susi
jaudinę, apie ką papasakojo ten 
buvus ir greit po to Chicagon 
grįžusi dr. Alb. Prunskienė. Dr. 
Statkevičius gegužės 3 d. 
nuvyko pas savo pusseserę dr. 
Lukienę, kur buvo vaišingai pri
imtas. 

Laikraštis „Sun-Centinel" net 
per 4 skiltis jo atvykimą aprašė. 
Straipsny pažymėjo, kad dr. 
Statkevičiaus žmonai ir dukrai 
nebuvo leista išvykti, bet kita 
duktė — Rasa — atvyko su juo. 
Laikraštis rašo, kad dr. Statke
vičius laikinai apsigyvena Pom-
pano Beach, kur jo pusseserė, o 
paskiau vyks į Chicagą ir New 
Yorką. kur didesnės lietuvių 
kolonijos, kur gausesnės bib
liotekos. Jis nori gilinti studijas 
ir rašyti savo atsiminimų 
knygą. Jis raginsiąs išeivius 

būrys giminių, draugų ir vi
suomenės A. Stočkaus karstą iš 
koplyčios atlydėjo į Brighton 
Parko lietuvių parapijos 
bažnyčią, kur Mišias atlaikė ir 
pamokslą pasakė tas pats kun. 
F. Kireilis, giedant „Dainavos" 
ansambliui ir solistei Danai 
Stankai tytei , kuri tame 
pačiame ansamblyje kartu su 
Albertu Stočkum ir kitais pra
dėjo pirmuosius savo karjeros 
žingsnius. 

Saulėtą šeštadienio, gegužės 
21 d. priešpietę nuskambėjus 
Lietuvos himnui, Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse Chicagoje, 
šalia anksčiau mirusios sesers, 
į žemę buvo nuleistas karstas su 
Alberto Stočkaus palaikais. 
Tose pat kapinėse, kur ilsisi 
„Dainavos" ansamblio vete
ranai — muzikas Stepas Sodei
ka, Vytas Radys, Jonas Paš-
tukas ir nemažai kitų. 

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Albertai, toli nuo Obelių apy
linkių, kuriose tu augai ir 
mokeisi. 

didinti pastangas, gausiau siųs
ti prašymus, kad daugiau di
sidentų būtų išleista. Laikraštis 
aprašymą baigia dr. Statkevi
čiaus žodžiais; „ N e g a l i m a 
nurimti. Nevertas žmogaus 
vardo tas, kuris nekovoja prieš 
blogį. Žmogus turi teisę turėti 
normalias gyvenimo sąlygas, ir 
dėl šio dalyko mes kovojame". 

Kai Floridos laikraščiai taip 
šiltai aprašė dr. Statkevičiaus 
atvykimą ir jis buvo parodytas 
televizijoje, vietos amerikiečiai 
gydytojai psichiatrai pakvietė jį 
kalbėti jų susirinkime, kur 
vertėja bus M. Prunskytė. 

Skrisdamas iš Maskvos į New 
Yorką dr. Statkevičius surašė 
savo mint i s . Jo r a n k r a š t į 
greitomis dr. A. Prunskienė at
skraidino į Chicagą. Čia jis pir
miausia reiškia sveikinimus 
JAV-joms, šiam laisvės ir demo
kratijos kraš tui . Paci tavęs 
Bern. Brazdžionio „ šauk iu 
tautą, GPU užguitą", reiškė 
apgailestavimą, kad mūsų tauta 
užgujama, neturinti normalaus 
gyvenimo. Pažymi, kad prez. 
Reaganas Sovietų Sąjungą 
pavadino blogio imperija. Ji yra 
pasidariusi pasaulyje problema. 
Šios problemos neišsprendus, 
darosi neišspręstos demokra
tinės, socialinės, ekonominės, 
kultūrinės, ekologinės, net ir 
taikos bei tarptautinės prob
lemos. Tą dr. Statkevičius esąs 
pareiškęs ir JAV Valstybės sek
retoriui Shultzui, kurį prieš 
mėnesį su t ikęs Maskvoje. 

Pabaltiečių atstovai daug 
kartų kreipėsi į Vakarų vals
tybių vyriausybes, prašydami 
okupacijos l ikv idavimo 
klausimą iškelti Jungtinėse 
Tautose. Tačiau tas jų balsas 
visai nebuvo išgirstas. Tai 
nedaro garbės Vakarams kaip 
krikščioniškoms šalims. 

„Lietuvoje d a u g i a u s i a 
manoma, kad religinių teisių 
apgynimas įmanomas išspręsti 
t ik t au t a i t a p u s pi lna 
šeimininke savo namuose. Tai 
labai gerai supranta , pvz., 
Nijolė Sadūnaitė. Ji pareigos 
Dievui ir Tėvynei nedalo į dvi 
dalis. Ji mano, kad tai vienas 
darbo baras. Tokios pozicijos 
laikėsi ir tebesilaiko kunigai 
Alfonsas Svarinskas, Sigitas 
Tomkevičius bei daug kitų. 
Lietuvių tauta aukštai gerbia 
juos ir todėl laukia didesnio 
aktyvumo iš kunigijos bei 
pasauliečių. Aktyviausi Lietu
vos žmogaus teisių gynėjai kvie
čia visus viso pasaulio lietuvius 
vienytis nepriklausomybės ats
tatymo vardan. Jie mane įgaliojo 
kviesti visus užsienio lietuvius 
gyventi ta dvasia, kurią gyveno 
apie 50,000 žuvusių mūsų 
pokario partizanų, o taipgi ku
rie liko ištikimi Sibiro kaliniai 
bei tremtiniai. Būdamas stalini
nio gulago vergijoje Altajaus 
krašte, o vėliau prie Lenos gir
dėjau lietuvius iški lmingai 
dainuojant: „Mes pasiryžę šią 
audrą nugalėti. Ir Sibiro lau
kuose tęsime kovas". 

Dabarties l ie tuvių t au t ą 
džiugina šiek — tiek didesnis 
savo nuomonės reiškimo gali
mumas, etnografinių ansamblių 
vis aukš tesn i s g a u s u m a s , 
patriotinio sąjūdžio suaktyvė
jimas ir kita. Tačiau liūdina, 
kad taip re ika l ingo persi
tvarkymo pagr indinę esmę 
sudaro ne tautinis ir ne huma
nistinis pradmuo, o marksis
tiškai ekonominis, — kad kalė
jimuose, konclageriuose, ištrė-

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 iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
Willow Springs. I L. 60480. 

Tel: (312)839-2511 

mimuose, o net ir laisvėje esan
tieji toliau teberepresuojami hu
manistinio fronto aktyvistai, — 
kad toliau vyksta stalininių bu
delių kultas. Pvz. š.m. birželio 
7 d. Vilniaus dramos teatre 
užplanuota pagerbti bei iš
aukštinti ypatingai piktybišką 
lietuvių tautos genocidininką — 
buvusį stalininių laikų paverg
tos Lietuvos saugumo komisarą 
Guzevičių, o teatro patalpa 
nebuvo duota netgi pernai 
minint filosofo — humanisto Vy
dūno sukaktį. Tada į nedidelę 
Meno akademijos rūmų salę 
neturėjo galimybės patekti 
daugybė žmonių. 

Visa tai iš naujo skaudina iki 
šiol neužgijusias lietuvių tautos 
dvasines žaizdas ir verčia budė
ti, ruoštis didesnės apimties, vis 
intensyvesnio aktyvumo kovai. 
Pailsėti dar nėra kada, dar ne 
laikas. Reikia neužmiršti, kad 
stalinių genocidininkų kankina
mi kaliniai bei tremtiniai savo 
laiku davė tokią priesaiką: 
„Pailsėsim tada, kai audrų 
ežere nuskandinsim tėvynės 
vargus". 

Tokias mintis okupanto kalin
tas dr. Statkevičius surašė, 
skrisdamas per Atlantą į lais
vąją Ameriką. 

Paklaustas apie išgyvenimus 
vergų stovykloje ir būnant 
uždarytam beprotnamyje, dr. 
S ta tkevič ius pasakė: „Kai 
neduodavo mums valgyti, buvo 
sunku, bet kai neduodavo ger
ti, rodos, čiulptum savo ašarą". 

Juoz . Pr . 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
UTHUANIAN W0RL0 COMMUNITY 

•5620 So CUremor* A«t.. ChKJ«o. Hkno* 60636. U S A (312) 778 2200 

PASAULIO L i m j V i ą BKMDBOOKEHKS T U SEIMAS 

1988 birželio 28-30 

L o e v * Keatbury Hotel. 475 Yoage Stre«t , Toronto, Ontario H4T 1X7 
t e l e f . (416) 924-0611 

B l r š e l l o 27. p l n w d l — i » 

4 : 0 0 - 7 : 0 0 v . p . p . 
8:00 v . v . 

Seimo ats tove r e g i s t r a c i j a i r informacijom 
Pasaulio l i e tuv iu , IV kultūros kongreso p o k y l i s 
Pris ikėl imo parapijos s a l ė j e , 1011 College S tr . 

B i r ž e i jo 28, antradienis 

8 : 0 0 - 9 : 0 0 v . r . 
9 :00 -12 :00 v . r . 

12 :00-1 :30 v . p . p . 
2 : 0 0 - 6 : 3 0 v . p . p . 

7 : 0 0 - 9 : 0 0 v . v . 

Reg i s t rac i jos t į sa 
PLB VII teisto atidarysiąs 
PLB valdybos i r PLB i n s t i t u c i j ų , pranešimai 
Bendri pietus 
Kraštu, bendruomenių pranešimai, siūlymai seimui 
Kultūrinė ve ik la ir a t e i t i s 
Jaunimo ve ik la ir a t e i t i s 
Bendra vakarienė, paskaita 

B i r ž e l i o 29, treč iadieni t 

8 :30 -12 :00 v . r . 

12 :00 -1 :30 v . p . p . 
2 : 0 0 - 6 : 0 0 v . p . p . 
6 : 0 0 - 8 : 0 0 v . v . 
8 : 0 0 - 9 : 3 0 v . v . 

Pasaulio l i e tuvių , anketa 
L i t u a n i s t i n i s šviet imas 
Esamoji padėt is Lietuvoje 
Bendri p i e tūs , paskaita 
Lietuvos l a i s v ė s kova, l i e t u v i u p o l i t i n ė v e i k l a 
Vakarienės pertrauka 
PLB Valdybos, Kontrolės komis i jos ir Garbės 
teismo rinkimai 

B i r ž e l i o 30, k e t v i r t a d i e n i s 

8 :30 -12 :00 v . r . 
1 2 : 0 0 - 2 : 0 0 v . p . p . 

2 : 0 0 - 6 : 0 0 v . p . p . 

7 : 3 0 - 1 0 : 0 0 v . v . 
Liepom Į , penktadieni . 

Organizaciniai ir seimo narių keliami klausimai 
P i e t ų pertrauka 
"Pasaulio l i e t u v i s " 
Seimo nutarimų priėmimas 
Baigiamasis posėd i s , seimo uždarymas 
Naujos PLB Valdybos priėmimas, seimo banketas 

PLB Valdybos ir kraštų a t s t o v ų pasitarimai 
Pasaul io l i e tuv iu , jaunimo sąjungos posėdžiai 

PrTeTseimą: eblr£e' i io r24'C27 r « « Y U O * l s l 5 a n * s t ° t e l e f . (416) 924-0611 
l i e tuv ių l i v : s f s r k: i tGros 4 "k 2 ongresrs S " " " " " v i « ž b u t ^ « 1 * ^ š a u l i o 

SUSEKĖ DAUG 
NARKOTIKU 

Chicagos pietinėje dalyje poli
cija susekė didžiausią ligi šiol 
šiame mieste rastą narkotikų 
siuntą, kuri vertinama apie 100 
mil. dolerių, skaitant gatvėse 
mokamą kainą. 

TURTINGAS KANDIDATAS 

Kandidato į prezidentus Jesse 
Jackson tur tas spaudoje ver
t inamas apie milijoną dolerių. 

••*. INTERNATIONAL M I I N D U S T R I E S 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
j e , Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

: 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hilis, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 4300074 

INTERNATIONAL 
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais. 

^ 

~ 

Nr. 8301 

Nr. 8802/F 

Nr. 8803/M 

Nr. 8804/BAL 

Nr. 8806/F 

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F 

Nr. 8809/M 
Nr. 881 O/F 

Nr. 8811/M 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
Lietuve-J 5 d., KipABDUOT* gūžės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago 
$2,215.00. 
Uetuva 10 d.; Maskva 1jįj^)O^^Jradas 1 d., Amsterdamas 3 d birželio 13-29. 
N.Y.~$2,085.00; C . | i * * ! \» * . 195.00 
Uetuva 10 d., Maskva 1 £ptfH>U°T*o. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 

Pabaltijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d , Helsinkis 3 d.' 
liepos 10-25. N.Y. $2,393.00; Chicago $2,493.00. 

liepos Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d. 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2.195.00. 
Uetuva 10 d.. Maskva - o o T * . 19-31. N.Y. $1.995.00; Chicago $2,125.00. 
Uetuva 10d., MasMŠP*p ..nTA s 1 d • Amsterdamas3d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2.085.00; Ch, lŠPA*?:L.uu. 
Uetuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00. 
Uetuva 9 d.. Maskva 2, ruqsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1.995.00; Chicago $2,125.00 

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro. vandens ir sausumos keliais 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus. 

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos r^a-t e . T . i 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAO 
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272 

YVE CAN SAVE YOU MONEY 

VISITOR'S HEALTH INSURANCE 
NO AGE LIMtT CALL OR VVRITE 

RAMESH PATEL 
IN ILLINOIS (312)274-9540. OUTOFILL-TOLLFREE 1-800-344-9540 

3116 W. DEVON. CHICAGO, IL 60659 
QUALITY SERVICE TO COMMUNITY i 
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GINTARĖLĖS 
„GINTARO" BALIAUS 

DEBIUTANTĖS 
Prieš ke tv i r t į šimtmečio 

Lietuvos gen. konsule Chicagoje 
Juzė Daužvardienė pasiūlė 
Chicagos Lietuvių Moterų klu
bui „Gintaro" baliuje visuo
menę supažindinti su lietu
vaitėmis debiutantėmis. Klubo 
valdyba entuziastingai pritarė 
ir šis mūsų populiarosios am
basadorės sumanymas tapo tra
dicija. Šiemet jau 25-tą kartą 
talentingos lietuvaitės nusi
lenks dalyvaujantiems elegan
tiškiausiame metiniame baliu
je. 

„Gintarėlės" , kaip debiu-
tantės populiariai vadinamos, 
visos pasipuošusios baltom 
balinėm suknelėm (negalima be 
rankovių suknelės), nešinos 
trijų spalvų — geltona, žalia, 
raudona lietuviškų gėlių puokš
te, su gintaro papuošalu ant 
kaklo (būdavo gintarinė širdelė) 
— klubo joms dovanota, kiek
viena dviejų jaunuolių atlydėta, 
įžengia į išpuoštą salę. Kiekvie
ną atskirai atlydi lietuviška 
muzika — jos pasirinkta liau
dies melodija. Po specialaus 
grakštaus ir gilaus individu
aliai atliekamo reveranso, jos 
visos kar tu pašoka lietuvišką 
tautinį šokį: Sadutę, blezdingė
lę ar kurį kitą. Kasmet keičia
si. Visas tas vaizdas yra labai 

. j a u d ^ n a n ' : s . Per ištisu^ 
praej^siuo metus U. ui. šokių 
mokė tikrai atsidavusiai Geno-

y vaite niedrait^tė-Maiuškienė. 
(r Trmmpai t a ik ino Giedrė 

Čepaity tė. 
Šių metų debiutantės yra: 

AUDRA MOCKAITYTĖ 

„Holy lanko slaugomus 
Family Villa" ir kitur. 

Audra reiškiasi ir plunksna. 
Ji rašo ir aktyviai prisideda prie 
mokyklos laikraštėlio leidimo, 
yra „Phoenix Literary" klubų — 
mokslo, etninių, meno ir kt. 
veiklos valdybose. Tautinių 
Šokių šventėse šoko Chicagoj, 
Clevelande, Milwaukee; šoks ir 
šiemet Hamiltone, Kanadoje. 
Dainavo Dainų šventėje Chica
goje. 

Audra laimėjo teniso turnyre 
1986 m. ir yra taipgi pažengu
siųjų (Gifted) , . Ideas" 
programoje. 

Baigusi Maironio l i tuan. 
mokyklą Lemonte. Studijuoja 
Pedagoginiame Lituanistikos 
institute Chicagoje. 

SILVIJA KANE 

Audra Irena Mockaitytė yra 
duktė Jolandos Marijos (Glio-
žerytės) ir inž. dr. Algio 
Mockaičių. 

Audra, baigusi Eisenhovver. 
Jr. aukšt. mokyklą, dabar lanko 
Hinsdale South aukšt. mokyklą 
(College Prep Honors).Žada 
studijuoti inžineriją. Kalba 
lietuviškai, angliškai, pran-
iškai, ispaniškai. Puikiai groja 
vargonais ir skambina pianinu. 
Žada šias studijas tęsti. Audra 
pasižymi dideliais gabumais 
moksle, nuolat yra „Dean's" 
sąraše; yra laimėjusi matema
tikos, prancūzų kalbos ir „Bi-
centEssay" konkurse. Reiškiasi 

- skautų, ateitininkų ir kitoj 
lietuviškoj veikloj. Priklauso 
,3pindulio" taut. šokių šokėjų 
grupei. Muzikoje, per 8 m. buvo 
Ill inois valst i jos muzikos 
konkurso laimėtoja. 

Audra savanoriškai talkina 
kur galėdama. Jau 3 m. yra 
parapijos vargonininkė. Nuolat 

pasiruošti politinei karjerai 
Washingtone, D.C. 

Benet akademijoje ji per visus 
metus buvo garbės sąrašuose. 
Laimėjo stipendiją iš „Junior 
Achievement", o taipgi buvo 
„National Junior Achievement" 
finalistė.Lankė Maironio litua
nistinę mokyklą Lemonte, IL. 

Puiki pianistė. Daug kelia
vusi Europoje ir Karibų salose. 
Daug kur savanoriškai padėjusi 
įvairiose srityse. Vasaros metu 
dirbusi Mainstreet Department 
parduotuvėje pardavėja; laimė
jusi geriausios pardavėjos titulą 
ir buvo „Marketing" vicepre
zidentė. Pianinu akompanuoja 
konferencijose, liečiančiose pre
kybą. 
EDVYNA VALKIŪNAITĖ 

Silvija Kane yra duktė 
Aukc^s Stefanijos (Bal-
čiausKaitės) ir inž. Kevin Kane. 

Silvija pernai baigė Marijos 
aukšt. mokyklą. Illinois univer
sitete Chicagoje, studijuoja 
buhalterijos mokslus. 

Silvija pasižymėjo gabumais 
mokykloje ir gavo „Illinois 
State Scholar" t i tulą, 
„Presidential Fitness' žymenį; 
pateko į „Who's Who" tarp 
aukštesniosios mokyklos moks
leivių knygoje. Kalba lietu
viškai, angliškai ir prancū
ziškai. Priklauso Lietuvos 
Vyčių tautinių šokių šokėjų 
grupei. Maria aukšt. mokyklo
je buvo Rūtos ratelio pirmi
ninkė. Silvija yra pamėgusi 
visokias sporto šakas. Baigusi 
studijas ir gavusi CPA, svajoja 
sukurti šeimą. 

MARIA ONA FIELDING 

Marijos mama yra lietuvaitė, 
Ona Teresė Damaitė. Chemikė. 
Tėvas yra Ivor Fielding, ameri
kietis chemijos inžinierius. Dir
ba Amoco bendrovėje, Naper-
ville, IL. 

Marija baigė Benet akademiją 
ir ruošiasi aukštesnėms studi
joms. Kalba lietuviškai, angliš
kai, prancūziškai. 

Marija planuoja lankyt i 
Creighlon universitetą ir tada 

Edvyna Kristina Valkiūnaitė 
yra duktė Ritos (Šeflerytės) ir 
inž. Jono Valkiūno. 

Turi brolį Joną Perkūną (12 
m.) ir seserį Neringa Liepsną 
(10 m.) 

Gimusi Chicagoje. Edvyna 
gražiai kalba lietuviškai, angliš
kai, vartoja ir vokiečių kalbą. 

Edvyna ateinančiais mokslo 
metais baigs Crystal Lake Cent
ral mokyklą, kurią dabar lanko 
(„in the honors" programoje). 

Žada studijuoti ir siekti gailes
tingosios seselės (operacinėje) 
profesijos. 

Edvyna pasižymi gabumais 
moksle. Buvo garbės sąraše mo
kykloje. Lituanistinę mokyklą 
baigė pirmąja. Laimėjo jaunų 
autorių vardą. 

Edvyna priklauso jūrų skau
tėms, ateitininkams, Vokiečių 
klubui, SADD „Exchange stu-
dent" Vokietijoje. 

Šeštadieniais lanko Pedago
ginį Lituanistikos institutą 
Chicagoje. 

Mėgsta rašyt i , ska i ty t i , 
slidinėti (vandeniu ir sniegui, 
tinklinį, jodinėti, skambinti pia
ninu ir groti klarinetu. 

Laisvalaikiu yra savanorė 
„Ass i s t an t Li t t le League 
Coach". 

V I J A BUBLYTĖ 

Vija Marija Deimantė Bubly-
tė, gimusi ir augusi Clevelande, 
Ohio, ir baigusi ten Notre Dame 
akademiją. Šiuo metu ji studi
juoja Loyolos univers i te te 
Chicagoje, pasirinkdama biolo
giją, besiruošdama medicinai. Ji 
yra duktė Ingridos (Stasaitės) ir 
Romualdo Bublių. Turi trejetą 
seserų ir brolį. Labai gabi. Ji 
yra National Honor Society 
narė . Gavo st ipendijas iš 
Kiwanis klubo ir Liet. R. K. 
Moterų sąjungos. Baigė pirmąja 
Šv. Kazimiero lituanistinę mo
kyklą (Clevel.). Pati mokė II 
s k v r i a u s m o k i n i u s T anie** <irx>. 
cialius lietuvių kalbos kursus 
Vilniuje. 

D. PETRUTYTĖ 

Vokiečių filosofas, Johannes 
F. Herbert , (1776-1841), 
ypatingai rūpinęsis auklėjimo 
problemomis, yra pasakęs: 
„Motina auklėtoja yra verta 
šimto mokytojų". Tai šventa 
tiesa, kurios, tačiau, iki šiol, 
praktiškai visai nepaisoma, 
nes rūpinamasi mokytojų pa
ruošimu, o ne motinų — auklė
tojų. Nors iš tikrųjų jų darbas 
yra daug svarbesnis ir sudėtin
gesnis, nes auklėjimas, kaip jį 
yra pristačiusi M. Montessori, 
yra ir mokslas, ir menas. 

Esminis motinystės uždavinys 
— ne tik kūdikį pagimdyti ir 
auginti, bet jį auklėti. O žodį 
auklėti reikia skirti nuo žodžio 
mokyti. Niekas negali mokyti 
naujagimį ir bendrai vaiką pir
mojoj vaikystėj. Tačiau auklėti 
reikia ir galima, tik reikia žinoti 
kaip. Pirmiausia turime žinoti, 
kad gležname, bejėgiame 
kūdikėlyje glūdi dvasinis 
gemalas, kuris savo atsisklei
dimui yra reikalingas švelnios 
ir nuolatinės pagalbos. Kadan
gi didelis paslaptingumas gau
bia dvasinės gyvybės buvimą 
kūdikyje ir dėlto kūdikio prie
žiūra paprastai apsiriboja tik jo 
kūneliu ir jo poreikių tenki
nimu. St. 

„Grandinėlės" šokėja ir kank
lininkė, baigusi Onos Milkuls-
kienės kanklių studiją Cleve
lande ir kankliavusi „Čiurlio
nio" ansamblio orkestre. Aktyvi 
skautė ir ateitininkė, buv. 
moksleivių ateitininkų pirmi
ninkė. Vadovavusi „Dainavos" 
stovykloje. Rašo lietuviškoje 
spaudoje. Kaip atstovė dalyva
vo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongrese Australijoje. Univer
sitete dalyvauja pustuzinyje 
klubų, įskaitant Lietuvių klubą, 
kuriame yra valdyboje. 

Įsijungusi į Chicagos liet. 
skautus ir ateitininkus. Ji buvo 
viena organizatorių Vasario 
16-tosios demonstracijose. Šoks 
Tautinių šokių šventėje Hamil
tone, Kanadoje. Mėgsta slidinė
ti, stov lauti, dirbti su lietu
višku jaunimu. 

ASTA KAZLAUSKAITĖ 

Asta Kazlauskaitė yra duktė 
dr. Teresės, Nijolės Prunskytės 
ir inž. Algimanto Kazlauskų. 
Jos mama buvo 1963 m. 
debiutante. 

Asta, būdama gabi mokinė 
prašoko porą skyrių Maironio 
lituanistinėje mokykloje Le
monte ir baigė ją pirmąja 
mokine.Šeštadieniais mokosi 
Pedagoginiame Lituanistikos 
institute Chicagoje. Pernai 
lankydamasi ok. Lietuvoje buvo 
stipriai paveikta ir žada 
sugrįžti Vilniaus universitete 
studijuoti lituanistiką. Ji 
baigusi Sandburg aukšt . 
mokyklą. Žada studijuoti Il
linois u-te Urbanoje. 

Asta su taut. šokių šokėjų 
grupėm šoko JAV-ėse ir Kana
doje. Aktyviai reiškiasi skautų 
ir ateitininkų organizacijose. 
1986 m. ji kalbėjo per Vatikano 
radiją, i ok. Lietuvos jaunimą. 
Šiemet Asta laimėjo Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
Moterų gildijos stipendiją. 
Būdama labai gabi yra laimė
jusi įvairių pažymėjimų, 
žymenų ir titulų: „National 
Honor Society" 'pirm.), ,,Who's 
Who" knygoje tarp amer. aukšt. 
mokyklos moksleivių ir kt. Ji 
yra gabi pianistė. Mėgsta 
plaukimo sportą. 

Teikimas visokeriopos pagal
bos dvasiniam vaiko gyvenimui 
yra auklėjimas. Kadangi dva
sinio gyvenimo pradai kūdikyje 
yra labai sunkiai įžiūrimi, dėl
to labai lengvai jie gali būti ir 
sužeidžiami. Todėl kūdikis yra 
reikalingas ypatingos globos. 
Turėti tokią globą — tvarkingą 
šeimos židinį — tai šventa kūdi
kio teisė, kuri šiandien labai 
dažnai paneigiama, nepaisoma 

Gamtoje, gyvulių patelės, sek
damos jų prigimtin įdiegtu in
stinktu, paruošia savo jaunik
liams specialią aplink^ ir globo
ja juos tol, kol pabunda jų pa
dermei išsilaikyti reikalingi in
s t inkta i . Žmogaus vaikui , 
normaliam ir sveikam, jo 
dvasinių galių išsivystymui, 
reikalinga aplinka yra šeimos 
židinys. 

Šeimos židinio įrengimas ir jo 
išlaikymas yra vyro—tėvo pa
reiga. To židinio vidaus šilimos 
ir jaukumo palaikymas priklau
so moteriai—motinai. Jaukų ir 
patrauklų šeimos židinį padaro 
ne brangūs baldai ir prabanga, 
o iš motinos spinduliuojantis 
motiniškumas. Tačiau motiniš
kumo jausmas tegali būti gyvas 
ir kūrybingas, jei motina nėra 
išvarginta profesinio darbo ar 
kokios kitos veiklos už šeimos 

• židinio ribų, kurie dašnai neturi 
nieko bendro su vaikų auklė
jimu. 

Prieš keliolika metų buvo 
skelbiamas šūkis, kad motina 
paliktų samtį ir imtųsi plunks
nos. Tai buvo labai neatsakin
gas motinos skatinimas palikti 
šeimą. Kuo ir susižavėjo ne 
viena motina. Ne vienas atvejis, 
kai nusigrįžimas nuo šeimos, 
baigėsi ne tik skirybomis, bet 
motina atsisakė ir vaikų, kad 
jie nekliudytų jai siekiant 
pripažinimo bei savo gyvenimo 
įprasminimo vadinamose 
garbingose profesijose — gydyto
jos, menininkės, rašytojos, 
modistės. 

Lengvapėdiškas raginimas, 
kad motina „paliktų samtį", 
t.y., skatinimas, kad ji atsi
sakytų teisioginio kilnaus 
uždavinio — būti savo vaikų 
auklėtoja. Tai motinos, kaip 
auklėtojos,darbo ne tik never
tinimas, bet aiškus jo nuver
tinimas — laikant jį žemensiu, 
menkesniu už bet kokį kitą 
užsiėmimą. Tai netiesa, nes,iš 
tikrųjų, jokia kita profesija nėra 
nei reikalingesnė, nei pras
mingesnė, nei garbingesnė už 
motinos auklėtojos. Tik, deja, 
mes visi stokojame aiškios 
nuovokos apie jos išskirtiną kil
numą bei pranašumą. O moteris 
tampa motina, būdama visai ne
paruošta kilniems ir kartu 
sudėtingiems vaiko auklėjimo 
uždaviniams vykdyti, todėl, 
nuolat susidurdama su kūdikio 
ir mažo vaiko užsispyrimais, bet 
nesuprasdama jų priežasties, 
nesugeba jų pašalinti. Todėl 
auklėjimo darbas, užuot teikęs 
žavumą ir pasi tenkinimą, 
pasidaro sunki našta, nuo 
kurios stengiamasi atsipa
laiduoti. 

Todėl labai teisingai pasielgė 
Lietuvių Montessori dr-ja, 
pasiryždama savo veiklą 
nukreipti į visokeriopos pagal

bos teikimą motinoms, idant jos, 
pažinusios kūdikio ir vaiko 
dvasinės plėtros kelius, bei 
supratusios, kad reikia maitinti 
vaiką ne tik fiziškai, bet ir dva
siškai, įsitikintų, jog auklėjimo 
darbas yra mielas, patrauklus, 
žavus ir įdomus. 

Siūlyčiau visiems gil iau 
pažvelgti į motinos paskirtį ir 
auklėjimo reikšmę į pilnaverčio 
žmogaus ugdymą. Tačiau, jei 
mums atrodytų, kad mažo vaiko 
auklėjimas — ne mūsų reikalas, 
tai labai klystume. Vaiko auklė
j imas ir specialus motinų 
paruošimas yra primaeilės svar
bos dalykai ir jie tur i rūpėt i 
visiems. Juk ir lietuvių tautinis 
išlikimas išeivijoje labiausiai 
priklauso nuo motinų auklėtojų. 

Tad pagalvokime, kas iki šiol 
yra padaryta motinos auklėtojos 
paruošimui? Būdami nuoširdūs, 
t u r ė s i m e pasakyt i : nieko 
nepadaryta. Vienintelis dalykas 
ką darėme — peikėme arba 
liaupsinome motinas, arba iš jų 
reikalavome. Bet praktiškai tai 
nebuvo pagalba motinoms. Tai 
nė kiek nepalengvino jų auklė
jimo darbo, nei praskaidrino jų 
nusivylimų. 

Todėl persiorientuokime ir 
p radėkime rūpint i s real ia 
pagalba ir jos perteikimo bū
dais. Pirma pasėkime, o tik tada 
laukime derliaus. Jeigu viskam 
reikia pasiruošimo ir žinių, tai 
tuo labiau jų reikia motinai, kad 
jos auklėjimo darbas duotų 
gerus vaisius. 

Šio šimtmečio pradžioje, švedų 
rašytoja, Ellen Key, savo kny
goje „Vaiko šimtmetis" rašė, jog 
žmogus, šeimos gyvenimui turi 
būti ruošiamas nuo pat jaunų 
dienų. Dr. M. Montessori. 
padariusi bandymą su 13-14 m. 
amž. paaugliais, rado, jog tiek 

mergaitės, tiek berniukai tuo 
laiku labai domisi vaikais ir 
mielai nori su jais užsiimti. O 
kada jie buvo supažindinti su 
pagrindiniais vaiko auklėjimo 
principais, tai šie paaugliai 
pasirodė esą geriausios, pas
laugiausios ir kantriausios 
mažų vaikų auklės (baby 
sitters). 

Todėl manyčiau, jog visai 
vietoj būtų, mūsų aukštesniųjų 
lituanistinių mokyklų auklėti
niams ir Pedagoginio instituto 
studentams pateikti bendrą 
apžvalgą: a) kas yra vaikas, b) 
kuo jis skiriasi nuo suaugusio 
žmogaus, c) kokia yra dvasino 
vaiko vystymosi eiga ir d) koks 
yra ryšys tarp dvasinio vaiko 
vystymosi ir lietuvybės 
įsisavinimo. Tai būtų prasm
ingas įnašas, papildantis ir 
praplečiantis bendrojo išsi
lavinimo žinias ir akiratį. 

Motinos diena tepaskatina 
mus visus (ir pačias motinas) 
labiau įsigilinti į motinos — 
auklėtojos paskirtį ir bandyti 
surasti būdus ir priemones, kad 
motinos vis efektingiau galėtų 
atlikti Apvaizdos joms skirtą 
auklėjimo darbą. 

Motinos — auklėtojos paskir
tis ir uždavinys sudaryti tin
kamas sąlygas, kad vaikas 
išaugtų tokiu žmogum, kuris 
bū tų malonus dievui ir 
žmonėms. Kad jis, savo kilniais 
darbais ir gyvenimu, skleistų 
meilę ir santaiką tarp žmonių, 
bandydamas slopinti neapykan
tos bei keršto jausmus. Tai ir 
vestų žmoniją į dvasinį 
atgimimą. 

Motinos, išugdžiusios tokius 
kilnadvasius žmones, drąsiai 
galėtų tarti su Marija: „Nuo 
dabar visos giminės vadins 
mane palaiminta". 

36 METAI ZAKRISTIJONĖS 
PAREIGOSE 

Niekas nesistebi, kad vienuo
lės seserys rūpinasi bažnytinių 
indų ir rūbų priežiūrą, altorius 
puošia, kaip tik įmano. Tokias 
pareigas atlieka ir sesuo Mari
ja Aleksandra Savickaitė, CCS, 
jau 36 metai Cicero Šv. Antano 
parapijoje. Prisideda jai dar ir 
žvakių uždegimas, duonos ir 
vyno bei mišiolo padėjimai, net 
klapčiukų aprengimas ir 
daugel kitų neišskaičiuojamų 
darbelių. (... tik kunigui per 
Mišias dar vis neleidžia patar
nauti...) Ji nuo ankstyvo ryto 
ligi pavakario pluša savo „rū
muose", už Šv. Antano bažny
čios didžiojo altoriaus. O kai 
ateina parapijai lėšų telkimo va
jai, ne kartą matai ilgą, juoda 
vienuolišką abitą Cicero 
gatvėse skriejant. Tai sesuo 
Aleksandra, kaip mes ją trum 
pai savo bažnyčioje vadinam. 
Tai ii iš krautuvės i krautuvę, 
per restoranus net tavernas, 
sako: „Čia širdys minkščiau
sios", duoda progą žmonėms 
gerą padaryti . Šv. Antano 
bažnyčią laikyti. Taip skra
jodama parapijos 75 m. jubilie
jaus proga ji pardavė loterijos 
bilietų net už 4000 dolerių. 

Ši energinga ir darbšti sesuo 
gimė Vilkijoje, Kauno apskr. 
Mokėsi „Saulės" gimnazijoje ir 
mokytojų seminarijoje. Dirbo 

f 

vaikų darželyje. Su kitom 
penkiom kazimierietėmis: Al
fonsą, Eucharija. Kleofa, Sal-
vatore ir Scholastika pasitraukė 
iš Lietuvos, kasė apkasus 
Vokietijoje ir, po trijų metų 
gyvenimo Eichstete, atsirado 
Pensilvanijoje. Neilgai ten 
pamokytojavus, nes dar anglų 
kalbos nemokėjo, motinos 
Teofilės buvo paskirta į šv. 
Antaną. 

„Naujiesiems" ateiviams 
sesuo Aleksandra yra savo
tiškas išsilaikymo simbolis. Ji 
dar suspėjo pamatyti prel. L Al-
bavičiaUs klebonavimo ir Šv. 
Antano parapijos lietuvybės 
žydėjimo laikus, priėmė ir 
išleido kleboną kun. J. Stanke
vičių, sutiko ir dabartinį ad
ministratorių kun. dr. J. Ša-
rauską. Ji prisimena tas Ka
lėdas ir Velykas, kai bažnyčioje 
žmonės nesutilpdavo, o dabar 
nusišypso kai į lietuvišką Prisi
kėlimą ateina geri, nepilni 200! 
Laikai keičiasi. Keičiasi 
žmonės. Bet mes krikščionys 
esame paženklinti viltimi. 
Tikėkimės, kad ir vėl mūsų 
bažnyčios bus pilnos lietuvių, jei 
ne čia... tai tėvynėje. Seseriai 
Marijai Aleksandrai linkime 
daug ištvermingų ir darbingų 
metų Šv. Antane. a p 

Prie palaimintojo Jurgio Matulaičio portreto ir relikvijų Šv. Antano parapijos bažnyčioje Cicero. 
IL. Iš k : putnami* tės seselės Loreta Palmyra ir Igne, Sv Antano parapijos vargonininkė Aldona 
Prapuolenytė ir zakristijone kazimierietė seselė Aleksdandra Nnotr J . Tamulaičio 
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SPAUDOS BALSAS IŠ ANAPUS 
(Atkelta iš 3 psl.) 

fazanus. Ką dar išmoko mūsų 
vaikai? Badyti va rn iukams 
akis, pjaustyti šunims uodegas. 
Nepaslėpsim po skvernu — 
žiauroki mūsų va ike l i a i . . . 
Anksčiau būdavo vedasi vyres
nysis brolis miško taku, iš po 
kojų purpteli paukščiukas ir, 
plasnodamas vienu sparneliu, 
vilioja mudu tolyn: čia pat jo 
lizdelis... 

, Aš nežinau, o brolis žino, kad 
„apkvėpavus" savo kvapu kiau-
šiniukus, paukščiai paliks liz
delį, kiaušiniukai užšals, paukš
čiukai nebeišsiris. Šiukšt; tik iš 
tolo galima pažiūrėti į lizdelį, 
tik iš tolo... Nors knibžda, 
čerška virš tavo galvos šimtai 
paukščių — nevalia ir šitų 
pražudyti! Buvo aiški tiesa, 
buvo aiškus paveldėtas pavyz
dys. O jei pasitaikydavo vienas 
kitas „Vincė paukštvanagėlis" 
— jį žinojo, pažino, kaip negerą 
vaiką visa parapija. Dabar tik 
išvesk vaikus toliau už miesto 
— nuraus, nuskins iki pasku
tinio žiedo, o vabalą su ma
lonumu sutrėks... Jokio dyvo, 
jokio dyvo, kad kepa gyvus 
fazanus. Jei nebus šalia tėvo ir 
j is neparodys berniukui, kokio 
dydžio reikia inkilo zylėms, 
kokio varnėnams — dar ne to 
prasimanys. Žiūrėjau rudenį į 
apariamus obuolius soduose ir 
su baime laukiu pavasario. Ar 

GINČIAI DĖL 
ARBATPINIGIŲ 

Pereitą savaitgalį Chicagoje 
buvo restoranų lankytojų su
važiavimas, sutraukęs kelias
dešimt t ūks t anč ių žmonių. 
Posėdžiai vyko McCormick pa
rodų rūmuose. Nemažai ginčų 
sukėlė svarstymai, ar palikt 
arbatpinigių davimo paprotį, o 
taip pat patarnautojų atostogų 
ir pensijų klausimai. Kartu vy
ko ir restoranų reikmenų pa
roda. 

neatkeršys gamta, ar obelys iš
sprogs? Juk dabar , berods, 
dažniausiai smaguriaujam tik 
obuoliais iš Vengrijos!...". 

Ir taip graudžiai subtiliais 
va izda is žu rna l i s t ė p i e š i a 
naikinamą Lietuvos gamto
vaizdį, kiek tai leidžia pra
sidėjusi „atvirumo" prošvaistė, 
o juk tai neseniai buvo tik liaup
sinama geriausia iš visų socia
listinė sistema. 

Kaip rašo „Gimtasis k raš tas" 
šių metų nr. 15, balandžio 13 
dienos gamtos teršimo (ekolo
gijos) r e ika l a i s Dotnuvoje 
Lietuvos Žemdirbystės tyrimo 
institute įvyko simpoziumas, 
kuriame be žemės ūkio spe
cialistų dalyvavo kai kur ie 
kolūkių pirmininkai, rašytojai, 
laikrašt ininkai . Simpoziume 
buvo plačiai ir atvirai pasi
sakyta visų dalyvavusių dėl per
dėto Lietuvos gamtos ir jos van
denų teršimo, ieškant prie
monių jį sustabdyti. Tarpe visų 
kitų rašytojas Vytautas Pet
kevičius taip kalbėjo: „Atei
nančios k a r t o s m u m s 
nedovanos . J e i i m t u m į 
kiekvieną pirštu rodyti — lyg ir 
nėra kaltų, tačiau visi ka r tu — 
mes kaltininkai nieku nepa
t e i s i n a m o tokio L i e t u v o s 
teršimo. Dvylika Lietuvos upių 
jau mirusios. Kuršių marios — 
taip pat: jose niekas nesimaudo. 
Pavojinga gyvybei. Iš pusės 
kaime surinkto pieno sūris ne-
rūgsta! Konservata i (kur ių 
vartojimo pasekmių niekas iki 
galo neištyrė) karvių organiz
me naikina mikroflorą. O nitri
tai? Žmonės, a t s i t okėk ime : 
toliau ta ip ūkin inkaut i ne
galima. Derlius bet kokia kaina 
— nusikaltimas. Ir aš niekuo
met nesutiksiu su aukšto rango 
Agropramoninio komiteto virši
ninko žodžiais:, Jtašytojau, man 
nusispjauti į tavo logiką. Man 
re ik ia de r l i aus ! " Mes j u k 
neturime teisės pr ievar taut i 
žemės ik i b e g a l y b ė s ! . . . " . 
Visiems suprantama, manau , 
suprantama ir be komentarų. 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus. ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P . O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuotai tvarkomos 
mūsų keliones, šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą. 

1988 metų 15 d ienų kel ionės į Ue tuvą : 
1 . Gegužės 24 d . 2 . Birželio 20 d . 3. Rugpjūčio 8 d. 4 . Rugsėjo 6 d . 

1988 metų 1 0 dienų kel ionės [ Lietuvą: 
1 . Birželio 1 4 d . 2 . U e p o t 5 d . 3. U e p o s 12 d. 4 . Rugp jūč io 

16 d. Rugpjūčio 29 d. 6. Spalio 4 d. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American, Finnair, Swissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių į Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vtetų skaičius 
grupėse ribotas. Prašome paskubėti užsisakyti keliones. y 

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. 
Westem Ave., Chicego. IH. 80843. 

MUŠU KOLONIJOS 
Rockford, IL 

L A U K I A M E SVEČIU 
Nors amžiaus naš ta ir darosi 

vis sunkesnė , bet Rockfordo 
pensininkai nelinkę taip greit 
pasiduoti. Nežiūrint, kad mūsų 
gyvenimo vieškeliai darosi vis 
grubesni ir vis dažniau suklum
pame, pergriūvame, bet atsikėlę 
vėl stojame \ darbą. 

Štai po ilgesnio žiemos poilsio 
vė l s u s i r i n k o m e p i rm. A. 
Pociaus rezidencijoj j metinį 
pensininkų skyriaus susirin
kimą ap ta r t i ateities planus, 
išrinkti naują valdybą ir kaip 
visada maloniai pabendraut i . 
Užsimota suruošti gegužinę ir 
rudeniop iškilmingai atšvęsti 15 
m e t ų s k y r i a u s gyvav imo 

sukaktį. 
Gegužinė, kuri bus organizuo

j a m a k a r t u su Rockfordo 
šauliais, įvyks š.m. birželio mėn. 
18 d. 12 vai. Lietuvių klubo 
pa rke . Veiks ne i š semiamas 
šaltinis gaivinančių gėrimų, lo
terija, gi darbščiosios šeimi
n i n k ė s pava iš ins g a r d ž i a i s 
užkandžiais . Pas iva iš inę ir 
maloniai pabendravę,užbaigsi
me tradiciniu Joninių laužu. 

Beveik visur atrodo panaši 
istorija, jeigu kartą pakliu
vai į valdybą, tai t i k mirtis 
tave išgelbės, savanorių nei 
Diogenas nesuras tų . Senoji 
valdyba sutiko pasilikti dar vie
nerius metus: pirm. A. Pocius, 
vicepirm. P. Jonelis, sekr. J . 
Skuodas, ižd. P. Šernas. 

Rockfordo pens in inkai , be 

MEMOKIAL GREETINGS 
MEMORIAL DAY GREETINGS FROM 

SOUTHVVEST FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3525 W. 63 r d St., Chicago. Illinois 436-4600 
4062 Soutrmest Hwy., Hometown, Illinois 422-4500 
9640 S. Pulaski, Oak Lawn, Illinois 424-8400 

MANOR FEDERAL DIVISION 
5830 W. 35th St., Cicero, Illinois 656-0800 

Memonal Day Greetings 
To Our Many Fnends 

Courtesy of 
CRAVVFORD SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products — 
Phone: 277-3095 

2310 S. Pulaski, Chicago, III. 

Memonal Day Greetings 
DYNAMIC AUTO REBUILDERS INC. 

6020 S. VVestern 
Chicago, I I I . 

476-6650 
Ouality Body Repamng and Pamting 

Foreign & Domestic Cars 

Memonal Day Greetings 
IAMA STATIONERS 

6239 S. Kedzie 
776-9102 or 776-9341 

Everythmg for the Office — Office Supplies 
— Draftmg & Scnool Supplies. Foreign 
Greetmg Cards 

Memonal Day Greetings 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaski 

Chicago, I I I . 
582-2525 

Open Bovvimg Memonal Day 

Best VVishes To Ali For A 
Safe And Happy Memorial Day 

Courtesy of 
UNIVERSAL METAL HOSE CO. 

2133 S. Kedzie Ave. 
Chicago, III. 

277-0700 

Memorial Day Greetings 
Courtesy of 

J A M A R J E V V E L E R S 
P h o n e : 6 7 9 - 0 0 1 0 
4 9 1 5 O a k t o n S t . 

Skokie, III. 
Memorial Day Greetings 

To Our Many Fnends 
Courtesy of 

LOYALCASKET CO. 
Phone: 722-4065 

134 S. California Ave. 
Chicago, III. 

K & S PHARMACY 
"A Family Drug Center" 

<Ne Honor aH Insurance & VVelfare Plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery Service 
476-8008 

2601 W. 59th 

OLO FASHIONED CANDIES 
6210 Cermak 

Berwyn, II I . 
788-6669 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

Ali Types of Boxed Candies 

KENN'S FAMILY B0WLING PRO SHOP 
3205 W. 59th. Chicago. III. 434-1800 
Columbia -AMF-Brunswick-Eboni te 

Shoes. Bags & Accessones 
Open Mon . VVed & Fri 11A.M to 6 P M 

Tues & Thurs 12 to 9 P M 
Sat 11 A M to 5 P M 

Memorial Day Greetings 
To Our Many Fnends and Patrons 

Courtesy of 
MIDVVAY PHARMACY, INC. 

Phone: 767-9155 
Dollar off vvith Vitamms 

4324 West 63rd St., Chicago, III. 

Memorial Day Greetings 
DAINA RESTAURANT 

2 6 5 6 W. 71 st St. 
Chicago, III. 

434-9666 
Open Monday - Friday 11 A M to 8 P M 

Saturday & Sunday 8 A M to 8 P M 

Memonal Day Greetings 
To Our Many Fnends 

KELLY - CARROLL FUNERAL HOME 
"Your Neighborhood Funeral Home" 

2616 W 38th St. 
(Near Archer Ave.) 

Phone: 523-0980 

Memonal Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
SLrOGE REMOVAL 

AND SEWER SERVICE 
Phone: 889-5175 

2315 West Moffat. Chicago. III. 60647 

Memorial Day Greetings 
From 

JAY ORUGS 
2759 W. 71 st St.. Chicago, IH. 

476-2206 
Open Mon thru Sat 9 A M to 9 P.M. 

Sunday 9 A M to 5 P.M. 

WESTLAWN CURRENCY EXCHANGE 
Wishes Ali Our Lithuanian Fnends A 

Safe and Happy Memorial Day 
4021 w 63rd St., Chicago. IH. 60620 

767-7636 
Instant Renewal of License Platės 

And City Stickers 

Memonal Day Greetings 
G & K AUTOMOTIVE 

5826 S. VVestern Ave., Chicago, III. 
925-6830 

Complete Auto Mechanical & Body Work 
Foreign & Domestic — 

Insurance App- ved 

Memorial Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LAVVNDALE AUTO BODY 

Phone: 788-1133 
3101 S. Ridgeland 

Berwyn, III. 

Memonal Day Greetings 
71st & VVESTERN 

CURRENCY EXCHANGE 
7056 S. VVestern Ave., Chicago, III. 

476-2721 
Checks Cashed — Money Orders 

VVestern Union — License Renevval 

Memorial Day Greetings 
A.P.S. CUEANERS 

67th & Kedzie. 778-4694 
DAD S CLOTHES CARE CENTER 

2617 W. 63rd St. 
476-2440 

Chicago, III. 

Memorial Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
COZZI IRON & METAL CO. 

2500 S. Paulina 
Chicago, III. 

Telephone: 254-1200 

Kapų Puošimo Dienos 
Sveikinimai' 

CRONIN CLEVER CLEANERS 
3357 W 63rd St., Chicago, III. 

778-4332 
VVeddmg Gowns & Drapes — 

Our Specialty 

Memorial Day Greetings 
REFLECTION GLASS & TRIM 

6355 S. VVestern Ave., Chicago. III. 
776-0441 

Auto Glass - Plate • Window 
Mirrors - Viny Tops — Upholstery 

We Do Insurance Work 

ALAN & ASSOCIATES INC. 
Authonzed Dealer-Applicator ..SCOTCH-
TINT" Sun Control Film Reduces Heat. 
Glore & Fading. Auto - Residential • 
Commercial. A Product of 3M Company 

778-5599 
5109 S. Rockvvell St. 

Kapų Puošimo 
Dienos Sveikinimai 

Lietuviams! 

THE AMERICANA 
HEALTHCARE 

CENTER 
Residentai ir Tarnautojai 

9401 S. Kostner 
Oak Lawn. IL 

423-7882 

pas tangų pala ikyt i l ie tuviškas 
tradicijas bei gražų ta rpusavio 
s u g y v e n i m ą . v i s a d a p a g a l 
išgales paremia lietuvybės išlai
kymu besirūpinančias instituci
jas. Iš šj ka r tą pask i r t a kelios 
p in ig inės a u k o s l i e tuv i ška i 
spaudai pala ikyt i . 

Ta pačia proga kvieč iame 
C h i c a g o s i r a r t i m e s n i ų 
apylinkių l ie tuvius birželio 18 
d. aplankyt i m u s . Lauks ime . 

J . 

& 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 

Specialus Projektas 
RENKA INFORMACIJĄ APIE 

JŪSTJ ORGANIZACIJĄ 
Yra išsiųstos anketos kiekvienai 
apylinkei. Ieškome žinių apie lei
dinius, parapijas, liet. namus, 
šokių grupes, ansamblius ir t.t. 
Prašome apylinkės ryšininko 
užpildyti gautus blankus ir 
gražinti mums iki 1988 m. birželio 
l d . 
Jei jūsų organizacija negavo anke
tos, prašome paskambinti. 
Atsiųsime. 
Adresas: U ž s i e n i o T i l t a i , 6 8 
C o o l m i n e R o a d , T o r o n t o , On-
tar io M 6 J 3 E 9 , C a n a d a . T e l . 
( 416 ) 5 3 4 - 0 1 4 9 . 

VVAGNER and S O N S 
TYPEVVRITERS A N D 

ADDING M A C H I N E S 

Nuomoja. Parduoda. Ta iso 

Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 

5 6 1 0 S . Pu lask i R d . , C h i c a g o 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. I šva lome u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius. 
B E N S E R A P I N A S 6 3 6 - 2 9 6 0 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

V . T . E L E C T R I C C O . 
Licensed, Insured — Bonded 

4 3 6 - 6 9 3 7 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
V y t a u t a s T a r a s 

r 
MARCtUETTE 

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 p i rmadienį ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad. irtrečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St. 
Tei. 776-1486 

VENCKAUSKAS. Inc. 
Builders & Remodeling 

Porches & Decks • Fioor & Waii TMe 
Aluminum SKlmg S Tr:m • Kitcheo & Baths 
Masonry »Rec Rooms 
Additions •Insu'ance Repairs 

J o e (312 ) 5 8 2 - 7 6 0 6 
P e t e r ( 312 ) 3 7 1 - 7 4 9 9 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

(555 2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 636-6169 

Norintieji P I R K T I ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
R imo S t a n k a u s klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas n e m o k a m a i . 

$} Mis-KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 . 

No.. 215—61 & Austtn. 5V4 kamb. mūras; 
3 gražūs mieg. kamb.; 1% moderni prau
sykla. Delux medžio spintelės virtuvėje; 
gražiai įrengtas rūsys; centralinis šaldymas; 
aluminto „trim", 2Vi autogaražas su au
tom, atidarymu; puikiai išlaikytas. Apžiū
rėkite dabar! 

No. 202 — 72 * Kedzie. Tik $55,900! 
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg.; 
gražaus medžio spintelės virtuvėje; 1Vį 
prausyklos; ištisas rūsys; aluminio „trim"; 
nauja šildymo sistema, centralinis šald. ir 
elektra. Puikus pirkinys; gerai išlaikytas 
Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O ' B R I E N F A M I L Y REALTY 
T e l . — 434-7100 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame 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 

B U D R A I T I S REALTY 
6 6 0 0 S. Pulaski 

7 6 7 - 0 6 0 0 

n < 
KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITE MAYER 

284-1900 

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

r McKEY &. POAGUE 
JtftAL ESTATC SAlCS -

ttiflaoutnPiAuutoM 
767-6655 

Mes patariame DRAUGO skaitytojams: 
Parduodami ar pirkdami nekiln. turtą, išsirinkite 

agentą, kuris pažįsta apylinkę ir apsaugo jūsų in
teresus. Įsigijote nuosavybę sunkiai dirbdami. Nepasi
duokite panikai ir neparduokite iš baimės! Raskite laiko 
paskambinti: Alexander J. Mockus, Vice President 
& Managing Broker, 767-6655. 

USTINGS NEEDED 
Two to twelve flat buildings. 

Oualified Buyert. 
Free market evaluation. 

Call Bill Paplauskas. 
A & F Real Estate. 

735-8000 

FOR RENT 

Išnuomojamas rūsyje butukas. 
Pigiai. Galima naudoti skalbiamą 
mašiną. Skambinti po 6 v.v. 
778-8642. 

FOR SALE 

Lietuvišką rašomą mašinėlę, 
OLYMPIA TRAVELL, galite tuoj 
gauti paskambinus: 
ST. Prakapas 1-416-233-4486 

First 
Republic 
Reėhy, Inc. 

VALDA PASKŲS 
TURIME PIRKĖJŲ, REIKIA NAMŲ! 

Suinteresuoti nuosavybės pirkimu ar 
pardavimu, prašau nedelsiant skambinti 
šiais telelfonais: 

499-2912 857-7187 

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

H O T S P R I N G S , A R K A N S A S 
BLUEBERY FARM!! Secluded and 
Private: unique 2-family home on ap-
prox. 42'/2 aeres; one mile from Lake 
Ouchita: Berries will net $15,000 this 
year, $25.000 next year, and a 
minimum of $50.000 a year thereafter. 
Excellent place to live and excellent In-
vestment of $300,000. Owner will 
finance. Please call or vvrite: NEVVBY 
REALTY, 108 Newby Lane, Hot 
Springs, Ar. 71913. Phone; ( 5 0 1 ) 
7 6 7 - 5 1 5 8 . 

HELP VVANTED 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Stret 

Ta i . — GA 4-8654 

Part time babysitter needed to 
care for one year old at Northbrook 
home vvhile mother vvorks. 

Call in English 528-5782. 

Creative peopie desired for Sisters of St 
Casimir retiremen! faolity Immediate open-
mgs for LPN's: part t,me 2 days per week 
day and p m. shift: 3 to 4 days per week 
night shift Please call 9 to 5 week days on-
ly Linda Ewing, R.N. 776-1324. 

Kaišiadorių vyskupija 
Siame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visu jau anksčiau išleistu tomu 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūriniu ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuviu 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno spaustuve. 
Kaina su persiuntimu $ 2 7 . 0 0 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 USA 

Illinois gyvento*** 4*' prk*ed<i 51 M \.il>ti|i». mokoū.> 

VI tomas 

SKONIUS KVIttlTS 

LIETUVOS 
BAŽNYČIOS 

Kai i iador iu vyskupija 

I 
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LIGONINIŲ SUNKUMAI 

Chicagoje per paskutinius tre
jus metus užsidarė net aštuonios 
vad inamos „Communi ty" 

ligoninės. Šiuo tarpu Chicagos 
ligoninėse dar yra pakankamai 
lovų aprūpinti gyventojus, tik 
susidaro sunkumų neturtėlių 
rajonams. 

Motinos minėjime, gegužės 8 d.. Matulaičio namuose, Putname, „Sodauto" ansamblis iš Walpole, 
prie Bostono, vadovaujamas Gitos Kupčinskienės, atlieka dainų, žaidimų ir šokių programą. 

Nuotr. J. Kriaučiūno 

MOSU KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

MOTINOS PAGERBIMAS 

Putnamo LB apylinkės 
vadovybė suruošė Motinos pa
gerbimą gegužės 8 d. Pager
bimas pradėtas šv. Mišiomis 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno koplyčioje, 8 vai. 
ryto. Mišias laikė kun. V. 
Cukuras. Jis pamoksle iškėlė 
savo vaikų gerovei pasiauko
jančią motiną. Dėl to motina 
verta pagarbos, tiek gyva, tiek 
jau ir mirusi. Mišiose dalyvavo 
bendruomenės nariai. • 

CHICAGOS ŽINIOS 
SUGAVO ŽUDIKUS 

Penki žmonės pa t r auk t i 
teisman ir laikomi kalėjime be 
teisės būti paleistais už užstate. -
Jie kaltinami šeštadienio naktį 
South Chicagoje nužudę polici
ninką John W. Mathevvs, 28 mv 
sukliudžiusį jų plėšikavimą. 
Kaltinamieji 18-25 metų am
žiaus. 

TIRIA DANN PRAEITI 

Winnetkos mokykloje 
šaudžiusios į vaikus Dann praei
tį tiria policija. Pasiųsti policijos 
a ts tovai į Wisconsiną ir 
Arizoną, kur ji anksčiau yra 
gyvenusi. Jos asmenį ir jos 
praeitį aiškinant, darbuojasi ir 
Winnetkos policijos seržantas 
Gene Kalvait is . Policija 
nustatė, kad ta pablūdusi Dann 
buvo išsiuntusi užnuodyto mais
to siuntinius į Madisoną ir Kali
forniją. 

IEŠKO LAIKRAŠČIU 
IŠNEŠIOTOJU 

„Chicago Tribūne" ieško to 
dienraščio išnešiotojų. Kurie 
sutinka iki 6:30 vai. ryto išne
šioti 200 laikraščio numerių, 
tiems siūlomas savaitinis atly
ginimas 175 dol. Šventadie
niais užtenka išnešioti prieš 
8 vak. ryto. 

SUVARŽO RŪKYMĄ 

Chicagos miesto taryba 
gegužės 25 d. priėmė nuostatą, 
vadinamą Clear Indoor Air 
Ordinance. Jis įsigalios 
rugpjūčio 8 d. ir juo drau
džiamas rūkymas visose valdi
nėse, visuomeninėse vietose, iš
skyrus specialias rūkantiems 
patalpas. Taigi bus draudžiama 
rūkyti įstaigų prausyklose, susi
rinkimuose, balsavimų vietose. 
Laužantieji šį nuostatą galės 
būti nubausti 100 dol. pabaudos. 
Tarnautojai gali reikalauti, kad 
rūkantiems būtų įtaisytos spe
cialios vietos. Draudžiama 
rūkyti net ir taksiuose. 

Viešoji minėjimo dalis atlikta 
Matulaičio namų salėje, 2 vai. 
p.p. Dr. Č. Masaitis, LB apy
linkės pirm., pradėjo minėjimą 
trumpu įvadu, o toliau visą pro
gramą atliko „Sodauto" an
samblis. Ansambliui vadovauja 
Gitą Kupčinskienė; ansamblio 
buveinė Walpole, netoli 
Bostono. 

Ansamblio vadovė trumpą 
kalba pasakė, kad kiekviena 
motina verta prisiminimo ir pa
garbos. Motina leidžia ateiti į 
pasaulį savo dukrai ar sūnui, 
globoja juos mažus, j iems 
augant ji rūpinasi paruošti juos 
gyvenimui, stebi jų elgesį ir dar
bus, džiaugiasi ar liūdi jųjau su
augusių, laimėjimais ir nesėk
mėmis. Tą rūpinimąsi savo 
vaikais motina tęsia visą savo 
gyvenimą, kol ji pašaukiama 
amžinybėn. 

Ansamblis ir pavaizdavo žmo
gaus, kurios nors motinos 

- sūnaus ar dukters,-gyvenimą 
nuo lopšio ligi senatvės. Pavaiz
davo taip, kaip jis motinos ma
tomas ir pergyvenamas. Pavaiz
davo tai dainomis, muzika, žai
dimais ir šokiais. Neįprastai 
skambėjo senovinės lopšinės, 
savotiškai piemenų dainos ir 
skudučiai bei švilpynės, 
linkmos vakaruškų ir suėjimų 
dainos, gyva šokių muzika, rim
ta darbymečio ir pabaigtuvių 
daina, liūdnos dainos išleidžiant 
sūnų į kariuomenę ar karą, taip 
pat išleidžiant dukrą į marčias, 
liūdnos ir linksmos vestuvių 
dainos. Dainos buvo paįvai
rinamos šokiais, žaidimais ir ki
tais veiksmais. 

Ansamblis tai atliko gyvai 
(buvo ir vaikų), įtraukiant ir 
žmones iš publikos, ypač į 
šokius ir žaidimus. Atlikimas 
buvo mėgėjiško pobūdžio, bet 
žiūrovams labai artimas ir 
patinkantis. 

Programai pasibaigus, susi
rinkusieji ir ansamblio dalyviai 
pasivaišino ir pabendravo. Daly
vavo ne tik vietiniai lietuviai, 
bet buvo atvykusių ir iš New 
Londono, Worcesterio ir kitur. 
Viso dalyvių arti šimto. 

Minėjimo metu dalis dalyvių 
pasirašė paruoštus laiškus 
aukštiems valdžios parei
gūnams, kad tie jungtųsi į Baltų 
dienos sponsoravimą. Tie 
laiškai išsiųsti. 

IŠRINKTA NAUJA LB 
APYLINKĖS VALDYBA 

Balandžio 10 d. vietos LB 
sukvietė narius į metinį susi
rinkimą, įvykusį Raudondvario 
salėje, 10 vai. ryto. Išklausyti 
pirm. dr. Č. Masaičio ir iždi
ninko J. Bružo pranešimai apie 
valdybos veiklą ir iždo reikalus. 
Veikla nepasižymėjo ypa
tingumais, bet turėta keli posė
džiai, suruošti keli minėjimai, 
keli susirinkimai, pravestos 
rinkliavos lietuviškiems 
reikalams remti, bet ypač 

parašyta ir išsiųsta daug laiškų 
ir rezoliucijų Amerikos valdžios 
pareigūnams, prašant, kad jie 
remtų įvai r ius l i e tuv iškus 
reikalus ir gelbėtų kalinamus 
lietuvius, kur ie kovoja už 
žmogaus teises. 

Pažymėtina, kad maža lie
tuvių kolonija buvo pajėgi su
aukoti gana dideles pinigų 
sumas lietuviškiems reikalams 
remti. Pvz.: Vasario 16-tosios 
proga surinkta daugiau kaip 
2200 dolerių, LB švietimo reika
lams — daugiau kaip 400 dol. ir 
t.t. Į tas sumas neįeina individų 
tiesioginiai pasiųstos aukos 
visokiems l i e tuv i šk i ems 
reikalams. 

Iš valdybos išėjus dr. J. Kriau
čiūnui ir J. Bružui, susirinkusių 
jie vėl buvo perrinkti. Dabar 
valdyba yra tokios sudėties: dr. 
Č. Masaitis — pirm., dr. J. 
Kriaučiūnas — vicepirm., A. 
Lipčienė — sekr., J. Bružas — 
iždin. ir P. Totoraitienė — narė. 
Kontrolės komisija palikta ta 
pa t i : seselė A u g u s t a , V. 
Abromaitis ir O. Strimaitienė. 

Palinkėta našaus darbo valdy
bai ir susirinkimas baigtas visų 
sugiedotu Lietuvos himnu. 

J . Kr. 

A.tA. 
VYTAUTAS KRIŠČIŪNAS 

p.m., sulaukęs 48 
Gyveno Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. 
Mirė 1988 m. gegužės 24 d., 3:30 vai. 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainiuose. Amerikoje išgyveno 38 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvas Jonas, broliai dr 

Algirdas, Kęstutis ir Povilas-Mindaugas su žmona Diane 
sesuo Aušra Padalino su vyru Ronald, daug pusseserių; 
pusbrolių ir kitų giminių. 

Velionis buvo sūnus a.a. Janinos Kriščiūnienės 
Kūnas bus pašarvotas antradienį, gegužės 31 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W 71st St 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 1 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines 

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

Nuliūdę tėvas, broliai, sesuo ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Mielam Bičiuliui, 

A.tA. 
PETRUI MAŽEIKAI 

Amžinybėn iškeliavus, giliame liūdesyje 
likusius žmoną BRONĘ, sūnų ROBERTĄ 
su šeima, brolį JURGĮ su šeima, Lietuvoje 
seseris, jų šeimas ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir liūdime kartu 

Vanda ir Jonas Stankai 
Valytė ir Saulius Stankai 
Ramoną Stankutė 
Rimas Stankus ir 
Kristina Kuzma 

-O 
. -* 

f\^3 midlcind Padarai 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

ESCE 
E3UUHOEMC 
LENOER 

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ! 

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS 

NO. 
TOU* 
COST 

OEPAUT 
USA 

ARRtVE 
MOSCOW 

«*OSCOW 
VILNIUS 

VILNIUS 
NOSCOW 
HELSINKI 

HELSINKI 
NCWYOfWC ITINERARY 

L! 883 $1.97500 JULV12 JULV13 JULY15 JULY2S JULY 26 2 Nignts Mosccm. 10 l*gt>ts Vilnius 1 N<gM Heismtti 
Ll-884 $1.975 00 AUGUST 16 AUGUST 17 AUGUST 19 AUGUST 29 AUGUST30 2 NKjfrt, M O K O . . 10 n«rit» VHmut. 1 Ng»t H * * ™ 
U ' M * > , 9 7 5 0 ° S€PT 06 S€PT 07 SEPT 09 S6PT 19 SCm 20 2 Ngm, MO^CO*. 10 Į g Vton,, 1 NKJW >*~+, 

GERA ŽINIA... 
Jei norite pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, 
dabar yra geriausias laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryšium su 
giminių iškvietimu bei leidimu jiems lankytis užsienyje, yra žymiai 
palengvinti. Kreipkitės Į mus, pasiųsime smulkią informaciją. 

Spalvotam lankstinukui ir tol.mesnei informacija, gaut., skambinkite ..tollfree' arba rašykite: 

BaftJc American Holidays Ine 
AOrVTSOMOF 

R O B E R T J . ELLYN T R A V E L I N C . 
501 Fifth Avenue. Nevv York, N Y 10017 • (212)972-0200 

TOLL FREE 

1-800-835-6688 
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Ateities šaknys visada yra Pasakyk, j ką dėmesį atkreipi 
praeityje. ir aš pasakysiu, kas esi. 

Jonas Aistis Jose Ortega y Casset 

GEGUŽĖS 31 D. - PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES ATMINIMUI 

ILSĖKIS BAIGĘS KELIONĘ ŽVARBIĄ 
TOLI NUO GIMTO KRYŽIŲ KRAŠTO 
ŠVENTOVES KŪRĘS KŪRĖJO GARBEI 
IŠ LIAUDIES MENO, LIETUVIŲ RAŠTO 

B. BRAZDŽIONIS 

Ilgiems amžiams palikai kūrinius tautai, 
kalbėti už save. Prašome prisiminti velionį 
maldoje. 

Liūdesyje žmona ir sūnūs 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S - B U T K U S 
UUI)OTUVIV DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x The O b s e r v e r , anglų 
kalba leidžiamas mėnesinis 
laikraštis apie Lietuvą ir lietu
vius plačiame pasaulyje, ge
gužės numeris yra atspaus
dintas ir išsiuntinėtas prenume
ratoriams. 

x Vilniaus Jaun imo teatro 
aktoriai pirmadienį, gegužės 30 
d., tarp 2 ir 3 vai. p.p. ap
silankys Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. 

x Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaitėje, kuri 
bus rugpjūčio 7-14 d. Dainavo
je. D. Petrutytė skaitys paskai
tą „Montessori gramatikos pri
taikymas lietuvių kalbai". Stu
dijų savai tę lankyti bus 
naudinga jauniems tėvams. 

x Dr. P r a n a s Zunde, gyve
nąs Atlanta, Georgia, birželio 
27 d. Toronte dalyvaus Kultū
ros kongreso baigiamojoj sesijoje 
„Išeivijos ir tautos kūrybos 
sankryžoje". 

x Kultūros kongresą, PLB 
seimą ir Tautinių šokių šven
tę remia visi pagal išgales. 
Janina ir Ira Marks, Onutė 
Požarniukai tė , E. Jonas 
Domanskis iš Californijos 
atsiuntė po $500 mecenato 
auką, Jungtinis finansų komi
tetas jiems dėkoja ir laukia dau
giau mecenatų ir aukotojų. 

x Rašy t . Nelė Mazalai-
tė-Gabė, Brooklyn, N.Y.. at
siuntė 20 dol. dienraščio palai
kymui, 10 dol. už kalėdines kor
teles, kalendorių ir pratęsė 
prenumeratą 1988 metams. 
Rašyt. N. Mazalaitei-Gabei, 
mūsų dosniai rėmėjai ir garbės 
prenumeratorei. tariame nuo
širdų ačiū. 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x J aunuč io Puodžiūno ba
leto s tud i jos pasirodymas 
įvyks birželio mėn. 4 d. 7 v.v. 
Jaunimo centre. Programoje 
baletas „Pelenė", muz. Prokof
jevo. Bilietai gaunami prie 
įėjimo. Kviečiame visus atsi
lankyti. 

(sk) 

x Į Tautinių Šokių šventę 
organizuojamas autobusas . 
Baliaus bilietai, nakvynė ir 
kelionė labai prieinama kaina. 
Paskutinė registracijos diena 
birželio 14. Rezervacijai skam
binti A. Palukaitienei 471-0811. 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L 
Insurance Agency. 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies- į 
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel : 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
t em Ave., Chicago, m. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

x Pirmadienį, gegužės 30 d. 
yra Kapų diena ir tą dieną 
„Draugo" redakcija, administ
racija ir spaustuvė nedirbs; 
antradienį „Draugas" neišeis. 

x Šiandien, gegužės 28 d., 
yra antroji ir paskutinė Poezi
jos dienų vakaronė. Progra
moj poetas Henrikas Nagys 
paskaitys savo kūrybos iš spau
dai ruošiamo poezijos rinkinio, 
tai pat interpretuos savo eilė
raščius ir skaitys ištraukas iš 
libreto kantatai „Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva", pailiust
ruodamas muzikiniu įrašu. Ren
ginys vyksta Jaunimo centro 
mažojoje salėje, 8:00 v.v. 
Laukiame jūsų atsilankant. 

x Prof. Vytautas Skuodis 
ir inž. Povilas Vaičekauskas 
dalyvaus Lietuvių fronto bičiu
lių susirinkime trečiadienį, bir
želio 1 d., Seklyčioje (2711W. 71 
Str.). Bus pranešimas ir disku
sijos kai kuriais aktualiais klau
simais. Kviečiami visi bičiuliai 
ir jų svečiai. Ta pačia proga dr. 
Adolfas Šležas, naujasis LFB 
tarybos pirmininkas, tars žodį 
ateities veiklos reikalu. Susi
rinkimo pradžia 7 vai. vak. 

x Dar y r a vietų jaunučių 
atei t ininkų stovykloje, kuri 
įvyks Dainavoje liepos 17-31 d. 
Po birželio 15 d. nebepriimsime 
daugiau registracijų. Skubiai 
kreipkitės pas Eglę Paulikienę, 
9 S, 221 Rosehill Dr., Downers 
Grove, 111. 60516, tel. (312) 
985-5579. 

X Lietuvių Socialinių reika
lų t a ryba ruošia kelionę laivu 
Michigano ežere birželio 14 d. 
(antradienį). Laivas išplauks iš 
Čikagos uosto ir plauks lVz 
valandos miesto pakraščiais bei 
Čikagos upe. Renkamės prie 
Seklyčios 10 vai. ryto. Bilietų 
kaina (įskaitant autobusą): 
$8.00. Prašome registruotis iki 
birželio 8 d. Lietuvių Socialinių 
reikalų tarybos raštinėje. Tel.: 
476-2655. 

(sk) 
x Amerikos radijo stotis 

Miunchene ieško lietuvių sky
riui r edak to r i aus . Jis tur i 
gerai mokėti lietuvių kalbą žo
džiu bei raštu ir anglų kalbą. 
Pageidautinas patyręs žurnalis
tas, mokąs dar rusų bei kitą 
svarbesnę Vakarų Europos 
kalbą. Pareiškimus siųsti šiuo 
adresu; RFE/RL Inc., Recruit-
ment Office Oettingenstr. 67, 
D-8000 Munich 22. 

(sk) 

x Finans inė įstaiga ieško 
tarnautojo įvairiems raštinės 
darbams ir finansinėms trans
akcijoms. Prašoma atsiliepti 
paštu su resume ar laišku: P.O. 
Box 29130. Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau praneša, kad jų ekskur
sijų dalyviai turės galimybę 
ekskursi jos metu gyventi 
Kaune arba Palangoje. 

(sk) 
x Išnuomojama vasarvietė 

Union Pier , MI. Skersai kelio 
— ežeras. Skamb.: Čikagos tel. 
776-4755, Union Pier te l . 
616-469-4347. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , Rimas 
Stankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Juozas ir Valeria Sta
naičiai, Oak Lavvn, 111., nuošir
dus ir dosnūs lietuviškų or
ganizacijų darbuotojai ir rėmė
jai, „Draugo" garbės prenume
ratoriai, pratęsė prenumeratą 
1988 metams su tokiu laišku
čiu: „Siunčiame 60 dol. už 
,Draugo' prenumeratos atnau

jinimą. Ta pačia proga norime 
paremti lietuvišką spaudą su 
100 dol. dovana". Nuoširdus ir 
didelis ačiū mūsų mieliems 
„Draugo" rėmėjams. J. ir V. 
Stanaičiai yra čia gimę ir augę. 
dabar pensininkai, visą laiką 
skaito lietuvišką spaudą, ją 
remia ir abu dalyvauja lietu
viškoje veikloje. Pagarba jiems. 

x Bronius Tiškus, Collin-
sville, 111., atsiuntė 12 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
su tokiu prierašu: „siunčiu au
ką ir kartu linkiu geriausios 
sėkmės tolimesnėje Jūsų dar
buotėje". Nuoširdus ačiū už 
auką ir linkėjimus. 

x Kun. Alf. Babonas , Šv. 
Antano parapijos klebonas, 
Detroit, Mich., su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir 
20 dol. auką. Kun. Alf. Babonui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Genovaitė Kaufmanas iš 
Springfield, Va., visomis pro
gomis „Draugą" paremia au
komis. Pratęsdama prenumera
tą atsiuntė ir 20 dol. auką. G. 
Kaufmanui, mūsų garbės pre
numeratorei, tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Lietuvių Moterų klubo 
federacijos Waterburio, Conn., 
klubas per Albiną Paiiulienę 
„Draugo" paramai atsiuntė 20 
dol. ir palinkėjo geros sėkmės. 
Nuoširdus ačiū. 

x Reikalingi padavėjai ar
ba padavėjos NIDOS restoranui. 
Skambinti 476-7675 nuo 8 v. 
ryto iki 8 v.v., išskyrus sekma
dieni ir pirmadienį. 

(sk) 

x Dėmesio tur int iems gi
minių Lietuvoje! Birželio 13 d. 
vėl važiuoju į Lietuvą. Tarpi
ninkauju nebrangiai auto
mobilių, įvairių prekių pirkime 
ir paminklų pastatyme artimie
siems. Šiuo metu parūpinu 
s te reo ir v ideo aparatūrą 
t inkamą Lietuvoje. Siunčiu 
kargo . Skambinkite rytais 7-9 
vai., vakarais iki 9 vai. ir šeštd., 
sekmd. (312) 430-4145. Rašyki
te: Romas Pūkštys , 9040 S. 
Roberts , Hickory Hills, 111. 
60457. 

(sk) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės j Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Istai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Je igu mes 
negalim parduoti: mes galim 
patys nupirkti! 

(sk.) 

x American Travel Service 
Bureau ruošia vienos savaitės 
kelionę į Alaską š.m. rugpjūčio 
12-19 d. Informacijai skambin
kite arba rašykite: American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Westera Ave., Chicago, IL 
60643 tel.: 312-238-9787. 

(sk) 

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

(sk.) 
x Baltic Monuments , Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago. III 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

Chicagos Aukštesniosios lit. mokyklos trisdešimt septintosios Saidos abiturientai prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę: D Vilutytė. A. Norkutė, D. Grigaitytė, L. Paulius, G. Arminaitė, 
K. Bielskute ir M. Mackevičiūtė. Su jais keletas mokytojų ir rėmėjų: kairėje mokyt. R. Jautokienė 
ir N. Pupienė, vidury dir. J. Masilionis, dešinėje mokyt. D. Eidukienė, ses. Angelė ir I. Serapinas. 

Nuotr. Pr. Masilionienes 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ČALM IŠLEIDO 

TRISDEŠIMT SEPTINTĄ 
ABITURIENTŲ LAIDA 

Chicagos Aukštesnioji li
tuanistikos mokykla gegužės 21 
d., šeštadienį, turėjo iškilmingas 
trisdešimt septintosios abitu
rientų laidos išleistuves ir visos 
mokyklos mokslo metų užbai
gimą. 9:30 val.r. T. Jėzuitų kop
lyčioje buvo šv. Mišios, kurias 
atnašavo kun. K. Raudeliūnas. 

Pabaldoms pasibaigus, abi
turientai, nešdami gyvų gėlių 
puokštę vadovaujami direkto
riaus Juozo Masilionio ir auklė
tojos Rūtos Jautokienės, ir kitos 
klases su savo auklėtojomis ir 
n->okytojais, tėvais ir visuomene 

x „Seklyčioje" birželio 1 d., 
trečiadieni 1:30 vai. p.p. dr. Ju
čas skaitys paskaitą ,,Odos 
pasikeitimai vyresnio amžiaus 
žmonėse". Visi kviečiami. Svar
bi žinia! 

(sk) 
x Romualdas Požerskis, 

žymusis Lietuvos foto meni
ninkas, atvyksta į Čikagą daly
vauti savo parodos atidaryme, 
Čiurlionio galerijoje, birželio 3 
d., penktadienį, 7:30 v.v. 

(sk) 
x Pasaulio lietuvių centrui 

, įsteigti aukojo žmonės, ne tik iš 
artimų apylinkių, bet ir iš 
toliau. Esame gavę po $1000 
auką iš I. ir A. Sušinskų Cle
veland, Ohio: iš G. Bielskaus. 
Lighthouse Pt. Florida; ir $200 
auką iš A. Dundzilos, McLean, 
Va., Dėkojame!! Aukas prašome 
siųsti: Lithuanian Mission 
Center, Inc. P.O. Box 664, Le-
mont, 111. 60439. 

(sk) 

visi nuėjo prie žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės paminklo Jau
nimo centro sodelyje. Abi
turientė Kristina Bielskute 
pasakė gražią ir jaudinančią 
patriotinę kalbą. Giedant 
„Marija, Marija", abit. Linas 
Paulius, lydimas Gabrielės 
Arminaitės ir Melisos Mac
kevičiūtės, padėjo gėles prie pa
minklo. Svečiams ir kitų klasių 
mokiniams einant į vidų. abi
turientai su mokytojais, Tėvų 
komiteto nariais ir mokyklos 
rėmėjais nusifotografavo. O fo
tografų šiais metais buvo gausu, 
kad ir juos nufotografuoti buvo 
įdomu. 

Trečioji iškilmių dalis vyko dr. 
G. Baluko dėka Čiurlionio gale
rijoje. Šviesi galerija ir vyks- | 
tanti religinio meno paroda dar I 
labiau pakėlė ir šiaipjau pakilią 
nuotaiką. I galeriją abiturientus 
įvedė jų auklėtoja Rūta 
Jautokienė. Įeinančius abi
turientus tėvai ir lietuviškoji vi
suomenė sutiko atsistojimu ir 
plojimais. Į prezidiumą buvo pa
kviesti visi mokytojai (ses. 
Angelė, Danutė Eidukienė, dr 
Kazys Ėringis, Rūta Jautokie
nė, Nijolė Pupienė, Faustas 
Strolia, Ilona Zaleckaitė . Eu
genija Bielskienė, Tėvų komi
teto pirm. Violeta Paulienė, 
mokyklos mecenatai Juozas ir 
Antanina Vasiukevičiai, Ignas 
Serapinas ir Pedagoginio lit. in
stituto stud. Vidas Paulius. 

Sugiedojus Lietuvos himną ir 
ses. Angelei sukalbėjus pras
mingą padėkos maldą — invoka-
ciją. dir. J. Masilionis pakvie
tė Robertą Vitą, Kun. Br. Kriš-
tanavičiaus fondo pirmininką. 
Savo kalboje jis papasakojo apie 
to fondo tikslus ir kad fondas 
nutarė visų Jaunimo centre 
esančių mokyklų geriausiai bai

giantiems skirti po lOOdol. 
premiją. Šiai premijai mokykla 
p r i s t a t ė abit . Danguolę 
Vilutytę, kuri visą laiką mokėsi 
pirmąja mokine, visais penke
tukais baigė, mažiausiai pralei
do pamokų. Robertas Vitas jai 
įteikė premiją. 

Dir. J. Masilionis savo pra
nešime kalbėjo apie mokyklą ir 
žymesniuos ius įvykius. Iš 
pranešimo paaiškėjo mokykloje 
nuo jos įsikūrimo (1950 m.) ligi 
dabar dirbo 77 mokytojai, iš 
kurių 15 jau yra mirę. Mokyklą 
baigė 951. Iš jų 17 yra mirę. Mi
rusieji mokytojai ir absolventai 
buvo pagerbti susikaupimo 
minute. 

Mokykloje darbas vyksta šeš
tadieniais nuo Darbo dienos 
rudenį ligi gegužės pabaigos pa
vasarį, išdirbant 33 šeštadienius 
nuo 9 vai. ryto ligi 1:45 v. 
popiet, turint po 6 pamokas. 

Mokykla per metus viešai 
pasirodo keturis kartus: per tra
dicinį vakarą, kuris buvo 1987 
m. lapkričio 14 d., per Nepri
klausomybės šventės minėjimą 
vasa r io 13 d., iš leisdama 
metraštį, kuris šiais metais 
vadinasi „Saulėtekis", ir per 
ab i tu r i en tų išleistuves bei 
mokslo metų užbaigimą. Šieme
tinis metraštis liko su maždaug 
400 dol. skolos, prašė paaukoti. 
Į tą kreipimąsi išleistuvių metu 
atsiliepė J. ir A. Vasiukevičiai 
ir St. Radvilienė, paaukodami 
po 100 dol. 

Baigdamas pranešimą, dėkojo 
Tėvų komitetui, kurį sudarė 
pirm. Violeta Paulienė, ižd. G. 
Karaitienė, sekr. A. Užgirienė, 
D. Bielskienė, L. Šmulkštys ir 
R. Lapšienė, dėkojo moky
tojams, tėvams ir visiems, kurie 
rūpinosi mokykla. „Ne sau dir
bome, o Lietuvai", užbaigė di

rektorius. 
Baigus pranešimą, prasidėjo 

svarbiausioji iškilmių dalis — 
atestatų įteikimas. Mokytojų 
tarybos sekr. D. Eidukienė per
skaitė mokyt, tarybos posėdžio 
protokolo ištrauką, iškviesdama 
abiturientus atsiimti atestatų. 
Juos gavo: Gabrielė Arminaitė, 
Kristina Bielskute, Dailė Gri
gaitytė, Melisa Mackevičiūtė, 
Aldona Norkutė, Linas Paulius 
ir Danguolė Vilutytė. Api
būdinęs visus abi tur ientus 
bendrai, įteikdamas atestatą, 
direktorius dar kiekvieną api
būdino keliais sakiniais indivi
dualiai. 

Abiturientus, gavusius atesta
tą, pirmiausia sveikino dir. J. 
Masilionis, linkėdamas savo 
gyvenimo knygą pr i rašy t i 
gerais darbais ne tik sau, ne tik 
artimui, ne tik gyvenamam 
k r a š t u i , bet ir Lie tuvai . 
Auklėtoja R. Jautokienė vieto
je sveikinimo kalbos perskaitė 
pačių abiturientų pasisakymus, 
kurių kiekvienas dvelkė dė
kingumu mokyklai, tėvams, 
meile Lietuvai. Tėvų komiteto 
pirm. V. Paul ienė vietoje 
sveikinimo perska i tė V. 
Kudirkos „Labora", ragindama 
neužmiršti eilėraštyje išreikštų 
minčių. Pedagoginio lit. insti
tuto vardu sveikino ir kvietė į 
institutą tęsti studijų Vidas 
Paulius, pernykštis abiturien
tas , dabar studentas. Abi
turientų vardu atsisveikino 
Aldona Norkutė, išreikšdama 
padėką mokyklai ir tėvams. 
Septintosios kl. vardu atsi
sveikino Tomas Vasiliauskas. 

Visi abiturientai buvo apdo
vanoti Lietuvių Bibliotekos lei
dyklos knygomis ir gėlėmis, o 
mokytojai gėlėmis ir R. Lap-
šienės meniškomis dovanomis, 
kurių didesnes gavo direktorius 
ir auklėtoja. Kitų klasių pirmie
ji mokiniai buvo apdovanoti 
Leonienės dovanotomis kny
gomis, parašytomis jos a.a. vyro. 
Jas gavo Kristina Bielskute, 
Danguolė Vilutytė, Juozas Vilu-
tis ir Nida Tijūnėlytė. 

Po iškilmių toje pačioje salėje 
vyko vaišės, paruoštos abi
turientų tėvų ir Tėvų komiteto, 
daugiausia N. Mackevičienės ir 
St. Radvilienės. Dar ilgoką 
valandą buvo vaišintasi, bend
rauta, kalbėta lietuviškojo švie
timo rūpesčiais. 

P . R. 

Tautinių šokių šventės lėšų telkimo komisija. Iš kairės sėdi: Rimas Sakalas — iždininkas, Juozas 
Krištolaitis — pirmininkas, Alfonsas Juozapavičius — laimėjimas, stovi: Jonas Stankus — bilietų 
platinimą? ir dr. Silvestras Čepas - Kanadoje vajaus vadovas. »̂  t . ?wfilt*»nio 

1,500 LAIDOTUVĖSE 

Winetkos. mokykloje pablū-
dusios merginos Dann nušautas 
8 m. berniukas Nicholas Corwin 
palaidotas pirmadienį North-
fielde iš Jeremijo sinagogos. 
Apeigas atliko rabinas Robert 
Schreibman. Laidotuvėse daly
vavo apie 1,500 žmonių, gailė-
dami to nelaimingo mokinio. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advoka tas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Te l . — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 77*0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 
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