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Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padauginki 

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui 

Nuorašai: 1. Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams 
2. „Tiesos" redakcijai 

Lietuvos kunigų 

Pareiškimas 
1955 m. rugsėjo 9 d. tuome

tinis Vilniaus arkivyskupijos 
kunigas Adutiškio klebonas Ju
lijonas Steponavičius, šv. Tėvui 
paskyrus ir tarybinei valdžiai 
sutikus, buvo konsekruotas vys
kupu ir nuo 1957 m. pabaigos 
valdė Vilniaus arkivyskupiją ir 
Panevėžio vyskupiją. 

1961 m. sausio 4 d. tuometinis 
Religinių kultų reikalų tarybos 
prie LTSR MT įgaliotinis J. Ru
gienis atėmė iš vyskupo J. 
Steponavičiaus Vilniaus arki
vyskupijos valdytojo pažy
mėjimą ir įsakė jam persikelti 
gyventi į Žagarę, pareikšdamas, 
kad tai daro vykdydamas Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
nu ta r imą . Patį LTSR MT 
nutarimą parodyti ar paskaityti 
J. Rugienius atsisakė. 

Dabartinio RRT įgaliotinio P. 
Anilionio 1987 m. rugppjūčio 6 
d. „Tiesoje" išspausdintame 
straipsnyje pateikiama vyskupo 
J. Steponavičiaus ištrėmimo į 
Žagarę istorija melaginga. Fak
tiškai vyskupas „Tiesoje" buvo 
apšmeižtas. Savo straipsnyje P. 
Anilionis tvirtina, kad vyskupą 
į Žagarę perkėlė Katalikų 
Bažnyčios Lietuvoje vadovai. Iš 
tikrųjų gi tuometinis įgaliotinis 
J. Rugienis bandė iš Kauno 
arkivyskupijos Valdytojo ka
nauninko J. Stankevičiaus 

gauti vyskupui J. Steponavičiui 
paskyrimo į Žagarę raštą, bet 
kanauninkas J. Stankevičius 
atsisakė tai padaryti, pareikš
damas, kad tam neturi teisės, 
nes vyskupus kilnoti gali tik Šv. 
Tėvas. 

Tada milicija prieš vyskupo 
valią jį išregistravo iš Vilniaus 
miesto, o valstybės tarnautojai 
liepė jam tučtuojau išsikrausty
ti į Žagarę, priešingu atveju iš-
vešią jėga. Vyskupui paklausus, 
kokius valstybės įstatymus jis 
pažeidęs, saugumo tarnautojai 
pasakė, kad nėra pažeidęs jokių 
įstatymų, bet tik nevykdęs val
džios reikalavimų, kur ie 
įgaliotinio jam pateikiami. 
Būtent, atsisakęs raštu įsakyti 
kunigams, kad nekatekizuotų 
vaikų, neleistų vaikams daly
vauti religinėse apeigose, 
neruoštų parapijiečiams reko
lekcijų, nekalėdotų, be valdžios 
leidimo netalkininkautų kitose 
bažnčiose, nesirinktų dideliu 
būriu kunigų rekolekcijose. Be 
to iš vyskupo buvo pareikalau
ta, kad jis neleistų dirbti kunigo 
darbą tiems kunigams, iš kurių 
įgaliotinis atima registracijos 
pažymėjimą, ir kad būtinai 
šventintų kunigais visus 
civilinės valdžios pristatytus 
kandidatus. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Popiežiaus vainikas Pivašiūnų Marijai 

Pivašiūnų Dievo Motinos 
šventovėje, Kaišiadorių vysku
pijoje, sekmadienį, rugpjūčio 14 
d. įvyko didelės iškilmės. Po
piežiaus Jono Pauliaus II 
padovanotu vainiku buvo iškil
mingai apvainikuotas švenčiau
sios Mergelės Marijos paveiks
las, kuris nuo neatmenamų 
laikų su didele pagarba ir 
maldingumu yra saugojamas 
Pivašiūnų bažnyčios didžiajame 
altoriuje. 

Šiom istorinės reikšmės 
iškilmėm vadovavo Lietuvos 
kardinolas Vincentas Sladke
vičius. Dalyvavo visi kiti 
Lietuvos vyskupai: arkivysk. 
Liudas Povilonis, vysk. Juli
jonas Steponavičius, vysk. Ant. 
Vaičius, vysk. Juozas Preikšas, 
vysk. Vladas Michelevičius ir 
vysk. Romualdas Krikščiūnas. 
Dalyvavo apie 40 kunigų ir 
nesuskaitoma minia tikinčiųjų 
iš visos Lietuvos. Manoma, kad 
galėjo būti apie 20 tūkstančių 
mald in inkų. Daugelis su 
džiaugsmu sveikino į šią šventę 
atvykusį kun. Alfonsą Svarins
ką, kuris po penkerių nelaisvės 
metų prieš vieną mėnesį galėjo 
laisvas sugrįžti į Lietuvą. 

Iškilmės Pivašiūnuose 

Pasveiksle vainikavimo iškil
mės prasidėjo iškilminga pro
cesija. Kardinolas Sladkevičius, 
vyskupų, kunigų ir maldininkų 
minios lydimas, popiežiaus 
padovanota vainiką nešė aplink 
bažnyčią, visiem giedant „Svei
ka Marija". Brangus vainikas 
buvo padėtas ant altoriaus, prie 

Rugpjūčio 23-ji Vingio parke, Vilniuje. Lietuvos žmonių žiniomis, ten buvo susirinkę apie 240,000 žmonių. 

Kiekviena tauta laisvės turi tiek, kiek jos išsikovoja 
Reportažas iš Vilniaus 

(Tęsinys iš praėjusio numerio laidos) 

kurio kardinolas Sladkevičius 
drauge su dvylika vyskupų ir 
kunigų aukojo iškilmingas šv. 
Mišias. Pradžioje kardinolas 
trumpu žodžiu kreipėsi į mal
dininkų minią, paaiškindamas 
paveikslo apvainikavimo pras
mę ir išreikšdamas dėkingumą 
Šventajam Tėvui, kuris pado
vanodamas brangų vainiką Pi
vašiūnų Dievo Motinai, norėjo 
išreikšti savo meilę ir Marijos 
žemės Lietuvos vaikam — visai 
lietuvių tau ta i . Papuošus 
paveikslą popiežiaus dovanotu 
vainiku, ilgiau kalbėjo Lazdijų 
dekanas kun. vincas Jalinskas, 
ragindamas pasitikėti Marijos 
globa, ir konkrečiais darbais, 
doru gyvenimu įrodyti savo išti
kimybę dangiškajai Motinai. 
Per sumą pamokslą pasakė 
Telšių vyskupijos apaštalinis 
administratorius vyskupas 
Antanas Vaičius. Po sumos 
kalbėjo buvęs ilgametis sąžinės 
belaisvis kun. Alfonsas Sva
rinskas. 

Pivašiūnų šventovėje Šven
čiausios Mergelės dangun 
paėmimo atlaidai tęsėsi visą 
savaitę — nuo rugpjūčio 12 iki 
20 dienos. Padavimas pasakoja, 
kad Madonos paveikslas buvęs 
atvežtas iš Turkijos ir pado
vanotas Pivašiūnų bažnyčiai. 
Per bažnyčios gaisrus jis nuo
stabiu būdu išlikęs nepaliestas. 

— Washingtone prez. Reaga-
nas, klausydamas teismo spren
dimo, atsisakė tolimesnių žygių 
uždaryti Palestiniečių Išlaisvi
nimo organizacijos misiją 
Jungtinėse Tautose New Yorke. 

„Mes viską iš tavęs 
atimsime..." 

„Mieli l ie tuviai ir kitos 
išdidžios tautos!" — taip kiek 
netikėtai savo kalbą pradeda 
poetas Sigitas Geda. Jis cituo
ja amerikiečių publicisto Džono 
Rido knygą „Dešimt dienų, 
kurios sukrėtė pasaulį". Joje — 
V. Lenino žodžiai, pasakyti 1917 
metais apie tautų laisvę. Toliau 
poetas skaito alegoriją, kai du 
stiprūs žmonės ateina pas 
silpnesnį ir tam pasako: „Mes 
viską iš tavęs atimsime, bet 
užtat tu būsi laimingas..." 

S. Geda ragina, atėjus didžiojo 
susitaikymo metui, surasti 
didžiosios atgailos tašką, be 
kurio nesulauksime XXI 
amžiaus. 

V. Landsbergis perskaito 
raštelį, kuriame teiraujamasi 
apie kareivio A. Sakalausko 
likimą, ir paaiškina, kad mūsų 
respublikos vyriausybė daro 
rimtų žingsnių šiuo klausimu, 
ir artimiausiu metu apie tai bus 
paskelbta spaudoje. 

Kompozitorius profesorius 
Julius Juzeliūnas apgailes
taudamas kalba, kaip sunyko 
anksčiau klestėjusios moralinės 
vertybės, ka ip įsigalėjo 
neapykanta, taip artimai ben
draujant su blogiu. Prisiminda
mas 1940-1941 metų depor
tacijas, kalbėtojas ragina grei
čiau reabi l i tuot i neka l tas 
stalinizmo aukas teisiniu pa
grindu. „Juk patiems prašytis 
reabilitacijos — žeminantis 
žmogaus orumą aktas, — sako 
jis. — Tuo tarpu grįžusius iš 
t remt ies tebepersekioja 
žmogaus teisių pažeidinėjimai, 
diskr iminuojami jų šeimų 
nariai". 

J. Juzeliūnas, kaip Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio komisi
jos stalinizmo nusikaltimams 
tirti pirmininkas, kreipiasi į 
visus Lietuvos gyventojus, pra
šydamas paremti r enkan t 
dokumentinę tų laikų medžia
gą, kad nepasikartotų panašios 
piktadarystės. 

Rašytojas Kazys Saja prisi
mena asmenis, paskelbusius 
bado strerką'Vilniaus Gedimino 
aikštėje. Jis pareiškia abejonę, 
ar teisingai už antitarybinę 
veiklą nuteisti žmonės , dėl 

kurių vykstya bado streikas, ir 
pasiūlo peržiūrėti panašaus 
pobūdžio bylas, kurios buvo 
iškeltos brežneviniu laiko
tarpiu. * 

JAV senator ių la iškas 
Minėjimo vedėjas informuoja, 

kad gautas grupės JAV senato
rių laiškas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonėms, ir supažindina 
su jo ištraukomis, kurios liudi
ja, kad su viltimi žiūrima į 
Tarybų Sąjungoje vykstantį per
sitvarkymą, pritariama staliniz
mo aukų pagerbimui, išreiš
kiamas susidomėjimas demo
kratizacijos procesais mūsų 
šalyje. 

— Vien gedėdami būtume 
pasyvūs, — sako kino režisierius 
Arūnas Žebriūnas ir paragina 
aktyviau veikti, kad stalinizmo 
laikų nusikaltimų pėdsakai 
nebūtų ištrinti iš atminties. Tuo 
tarpu dar gana tvirtai laikomi 
už grotų istoriniai dokumentai. 
Daugelis Lietuvos leidinių, ypač 
1939 metų, tebelieka vadina
muosiuose spec. fonduose. 
Kalbėtojas susirūpinęs, kad ir 
šiandien dar apstu stalinistų, 
kurie garsiai šaukia apie persi
tvarkymą, o iš tiesų pasiraši-
nėjas nuosprendžius gamtai, 
visų mūsų ateičiai. 

Eilėraštį istorinės atminties 
tema skaito poetas Jonas Kali
nauskas. 

Rašytojų žodis 

1939 metų rugpjūčio 23 dienos 
paktą ir jo pasekmes Lietuvai 
aptaria rašytojas Vytautas 
Petkevičius. 

— Prisiminkite. — sako jis, — 
kiekviena tauta laisvės turi 
tiek, kiek pati jos išsikovoja. 

Kalbėdamas apie Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdį, rašytojas 
apgailestauja, kad jis dar 
neapėmė visų gyvenimo sričių. 
Tačiau jis įspėja, kad Sąjūdžiu 
negalima rizikuoti. Tuo tarpu 
kai kurie jauni žmonės mano. 
jog Sąjūdis — tai parako statinė, 
o jo iniciatyvinės grupės nariai 
kišenėje nešiojasi švediškus 
degtukus, negęstančius stip 
riame vėjyje. 

— Tokioms kar.-toms galvoms 
noriu pasakyti. - kalba V. Pet
kevičius, — nesisavinki te 

Sąjūdžio! Jis priklauso visai 
tautai, visai liaudžiai. 

Rašytojas Virgilijus Čepaitis 
kalba apie išnykusių tautų 
tragišką likimą, apie tai, kaip 
pasikeitė demokratijos situaci
ja mūsų šalyje per pastaruosius 
metus. 

— Mes turime ne tik žinoti 
istoriją, bet ir atminti, kad ją 
kiekvienas darome, — sako V. 
Čepaitis. — Todėl suvokime 
kiekvieno savo kasdieniško 
poelgio svarbą. Šias dienas 
privalome pragyventi garb
ingai. Neapykanta gal net 
sitpresnė už meilę, bet meilė 
kuria, o neapykanta griauna. 
Šiandien — meilės metas, todėl 
nepraleiskime šios progos. 
Patys turime irkluoti savo 
laivą, o ne plaukti pasroviui. 

V. Landsbergis kreipiasi į 
susirinkusius, prašydamas pati
kėti Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžiui parengti laišką 
Tarybų Sąjungos vadovybei, 
kuriame bus išdėstyta daugelis 
minėjime aptartų klausimų. 

Baigiama su Lietuvos himnu 

...Temsta. Artėja dešimta 
vakaro. Prakiūra dangus. Virš 
Vingio pušų nusklendus V. 
Kudirkos „Tautiškai giesmei", 
tūkstančiai žmonių pasuka 

parko alėjomis. Kas dedasi jų 
galvose, širdyse? Tie, kurie abe
joja 1939 metų sutarčių slaptais 
protokolais, gal apstulbinti kai 
kurių kalbėtojų betarpiško tono, 
ginčytinų faktų pateikimo. Tie, 
kurie jais tiki, žingsniuoja žibu-
riuojančiom akim. Tie, kurie to
kiame susirinkime dalyvavo 
pirmą kartą, eina tarsi pri
blokšti minčių drąsos, žodžių 
naujumo. Tie, kurie išlydėjo 
XIX sąjunginės partinės kon
ferencijos delegatus Gedimino 
aikštėje ir sutiko juos mitinge 
Vingio parke liepos 9-ąją, gal 
pajuto, kad kai kurios kalbos, 
mintys kartojasi, kad ne vienam 
oratoriui, prieš ateinant prie 
mikrofono, verta pagalvoti, a r 
bus jo pasirašytas žodis įtaigus 
daugiatūkstantinei auditorijai. 

Eina žmonės... Petys prie 
peties, skėtis prie skėčio. Tar
tum po vienu bendru stogu. 
Tiesa, tas stogas dar netvirtas. 
Jis apgina nuo krapnojančio 
lietaus, bėt neapsaugo nuo 
stipresnio vėjo šuoro. Tvirtesnį 
stogą m u m s d a r re ikės 
pasistatyti ne kalbomis, bet 
konkrečiais darbais — t a m 
kviečia persitvarkymas. O tos 
trys susikaupimo, dvasinės 
atgailos ir apsivalymo valandos 
— taipogi žingsnelis ateitin. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Spvietų Sąjungos Užsie
nio reikalų ministerijos spaudos 
direktorius Gennady Gerasimo-
vas pranešė, jog karo lėktuvų 
pasiuntimas į Afganistano teri
toriją buvęs būtinas reikalas, 
nes reikėję apginti sovietų besi
traukiančius dalinius „nuo par
tizanų gaujų". Kataghano pro
vincijos sostinė Kundzas jau 
buvo paimta laisvės kovotojų. 

— Chicagoje užsienio karų 
veteranams kalbėjo sen. Lloyd 
Bentsenas, demokratų kandida
tas viceprezidento pozicijai. Kai 
jis pradėjo ginti gub. Dukakio, 
nominuoto prezidento vietai, 
pažiūras apie Amerikos apsigy
nimo ir krašto saugumo politi
ką, susilaukė didelių prieš 
Dukakį nukreiptų šauksmų ir 
švilpimų. Bet kai jis paminėjo 
savo kalboje buvusį prez. 
Carterį, tai priešingi šauksmai 
buvo dar didesni, ir kai jis vėl 
grįžo prie Dukakio temos, tai 
veteranai šaukė: ne ir ne. 

— Santiago, Čilės sostinėje 
prez. Augusto Pinochet paskel
bė, kad yra leista sugrįžti į 
kraštą buvusio marksistinių pa
žiūrų prezidento Salvador 
Allendes šeimos nariams ir 
giminėms. Iš viso leista sugrįžti 
339 asmenims, kurie buvo 
pabėgę prieš 15 metų, kai buvo 
paša l in ta marksist inė 
vyriausybė. 

— Genevoje sovietų delegaci
ja skelbia, jog Amerika nori 
atsisakyti nuo ABM sutarties. 
Tai gali sukelti naują krizę 
amerikiečių sovietų santykiuoe, 
sako jų delegacijos vadovas 
Karpovas. 

— Lenkijos komunistų 
vyriausybei pasitarimuose su 
Solidarumo vadu Lech Walesa 
a ts tovavo pats vyriausias 
saugumo milicijos viršininkas, 
generolas C. Kiszcak, kuris kar
tu yra ir Vidaus reikalų 
ministeris. 

— Afganistano sostinė Kabu
las buvo laisvės kovotojų 
apšaudomas raketomis visą 
dieną, praneša Vakarų 
diplomatai. Bet svarbiausia, 
kad afganų komunistų lėktuvai, 
padedant sovietams, įskrido į 
Pakistano teritoriją ir 7 kovos 
lėktuvai bombardavo laisvės 
kovotojų susitelkimo centrą 
netoli Peshawaro miesto. 
Pakistanas dar tebepergyvena 
nužudyto lėktuve savo preziden
to mirtį. 

Sovietai leis filmuoti nacių dokumentus 
New Yorkas. — Sovietų 

Sąjunga sutiko leisti Amerikos 
istorikams anksčiau uždarytose 
sovietų archyvuose rinkti rei
kalingą medžiagą apie vokiečių 
nacių veiklą Antrojo Pasaulinio 
karo metu, praneša New York 
Times dienraštis. 

Pagal pasirašytą susitarimą 
Maskvoje liepos 29 d. tarp So
vietų archyvų administracijos ir 
Amerikos Holokausto tarybos, 
amerikiečiai istorikai, ar-
chyvistai ir kuratoriai galės 
filmuoti norimus dokumentus, 
kurie ten yra apie Rytų Europos 
bendradarbius nacių laikais nuo 
1941 metų iki karo pabaigos. 
Apie tai pranešė dr. Raul 
Hilberg, nacių reikalų žinovas, 
kuris buvo Amerikos delegaci
jos pasitarimų narys. 

Pabaltijyje ir Ukrainoje 
Sovietų archyvuose esą vokie

čių dokumentai ir pranešimai, 
kuriuos atliko tų sričių 
vyriausybės, dirbusios naciams 

okupuotose jų kraštuose — 
Pabaltijo valstybėse ir Ukrai
noje. Esą daug dokumentų apie 
nacių egzekucijų politiką, sako 
Milės Lerman, Holokausto tary
bos narys tarptautiniams rei
kalams. ..Yra nepaprastai daug 
informacijų, yra tiesiog jūros 
medžiagos". Kaip dr. Hilberg 
sako, jie nukopijuos tuos doku
mentus ir parsiveš į Ameriką. 
Tai padėsią ir čia iššifruoti dar 
nenubaustus nacių nusikaltė
lius, kalba Lerman. 

Sovietų archyvai išdavė ir 
asmens dokumento kortelę 
Demjanjuko teismui Izraelyje, 
kuris buvo nuteistas mirties 
bausme. Tačiau ir daba r 
daugelyje institucijų ta kortelė 
laikoma specialiai pagaminta ir 
yra sufa ls i f ikuota , r a šo 
..Ukrainiečių savaitraštis". 

Iš sovietų archyvų būsią 
galima daug tiksliau sužinoti, 
kaip naciai ir jų bendradarbiai 
okupuotose teritorijose pravedė 
žydų komunistu, parti/.anų, 

karo belaisvių ekzekucijas, sako 
Brewster Chamberlin, Holo
kausto tarybos archyvistas. „Tie 
dokumentai parodys kaip ta sis
tema buvo vykdoma". 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 3 d.: Grigalius Didy

sis. Bronislovas, Bronislava. 
Mirga, Auksė. Sirputis. 

Rugsėjo 4 d.: Marinas, 
Rozalija, Rimantas. Germantė, 
Ida. 

Rugsėjo 5 d.: Laurynas, 
Erdenis, Dingailė, Justina. Ob-
dulija. Teisutis. 

Rugsėjo 6 d.: Faustas, Beata, 
Vaišvilas, Skuda, Tautenė. 

Rugsėjo 7 d.: Regina. Pulche-
rija. Bartas, Palmira, Neringa, 
Reda. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 6:17, leidžiasi 7:23. 
Temperatūra šeštadienį 70 1., 

sekmadienį 75 1.. pirmadienį 83 
L, antradienį 80 1. 
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REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Uwn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

MAS STOVYKLA 
DAINAVOJE 

Kiekvieną vasarą lietuviškas 
jaunimas gausiai lankosi Daina
vos stovyklavietėje. Taip ir šią 
vasarą. Po Šokių šventės links
mybių Hamil tone, stovykla
vimo sezonas Dainavoje prasi
dėjo pirmadieni, liepos 4 d., su 
moksleivių a t e i t i n inkų sto
vykla. 

Stovyklą ruošė Moksleivių 
atei t ininkų sąjungos Centro 
valdyba (MAS CV), kuri dabar
tiniu metu y ra Clevelande. 
Dainavoje vadovavo komendan
tas Arnoldas Kungys. talki
namas MAS CV pirmininko 
Dariaus Mičiūno ir kitų vadovų. 
Berniukų vadovai buvo ateiti
n i n k a i s t u d e n t a i : L inas 
Beliūnas (MAS CV vicepirmi
ninkas), Marius Gražulis, Linas 
Orentas, Audr ius Polikaitis, 
Aras Tijūnėlis ir Tadas Viz
girda. Mergaitėms vadovavo 
studentės: Auksė Bankaitytė 
(MAS C V sek re to rė ) , Vija 
3ubi>tė, Laura Gražulytė, Zita 
PiaKapaitė, Gailė Radvenytė, 
Lo re t a S t a n u l y t ė , Da ina 
Tijūnėlytė ir Rasa Tijūnėlytė. 
Vadovų pagelbininkėmis buvo 
„čpininkės" Andrytė Giedrai
ty tė , Nida G e d g a u d a i t ė ir 
Dalytė Navickai tė . Sekreto
riavo Rima Polikaitytė. Sto
vyklautojų sveikata rūpinosi dr. 
Donatas Siliūnas, o nakties sar
go p a r e i g a s a t l i ko T a u r a s 
Radvenis. Stovyklautojus dvi 
savaites skaniai maitino šeimi
n i n k ė Vida D u o b a i t ė , jos 
padėjėja Danutė Petru.->evičiūtė 
ir virtuvės ta lkininkės — Rima 
Navickaitė, Imsrė Sabaliūnaitė, 
rCymantė Vizgirdaitė bei sto
vyklos ū k v e d y s — P e t r a s 
Stungys. 

Pirmadienį popiet suvažiavę 
moksleiviai a te i t in inka i ofi-
:ii liai atidarė stovyklą, pavalgė 
;. rl. ' pirrną vakariene ir vaka

rą p r i l e i d o s u s i p a ž i n d a m i 
tarpusavyje ta ip pat ir su sto-
v y k r - štabu. 

Liepos 5 d., antradienį , prasi
dėjo i imtas stovyklavimas bei 

aršta savaite. Stovyklau
toja: įsijungė i privalomus dar
bo būrelh's 'patys pasirinkdami 
mėgstamus užsiėmimo būre
lius). Po bendro dainavimo, 
moksleiviai i savo stovyklą 
priėmė kun. Antaną Saulaiti ir 
oraziliečius — . .Nemuno" tauti
nių šokiu grupės narius. Jie ste
bėjo stovyklautojus vakare lo
šiant žaidimus ..Taškų taška i" 
ir „Koks prots" . 

Liepos 6 d., ankst i atsikėlę, 
visi k a r t u i š k l a u s ė tėvo 
Saulaičio po didžiuoju ąžuolu 
atnašaujamų šv. Mišių. Vėliau 
kitoje Spyglio ežero pusėje spor-

MoksNiMu a t e i t i n inkų stovyklos 
Dainavoje k o m e n d a n t a s Arnoldus 
Knn^ys 
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tavo bei maudėsi. Prieš išvyks
tant atgal į Chicagą, svečiai — 
, .Nemuno" šokėjai — puikiai 
pašoko kelis taut inius šokius ir 
su moksleiviais pabendravo. Tą 
vakarą įvyko laužas, kur is 
..degė" šviesomis ir vėsintuvais, 
nes Michigano valstija sausros 
metu neleido degti ugnies. Buvo 
smagu stebėti draugų pasiro
dymus bei vadovus Liną Biliūną 
ir Arą Tijūnėlį, kurie laužą la
bai kūrybingai pravedė. 

Liepos 7 d., ketvirtadienį, 
buvo Konkursų diena. Vyko 
įvairios rungtynės, komandiniai 
žaidimai ir sportavimas, o vaka
re — stovyklautojų pasirodymai 
ir išdykavimas. 

Penk tad ien į visi s t engės i 
l ietuviškai atrodyti, kalbėti ir 
galvoti, nes liepos 8 d. buvo pa
skir ta l ietuviškumui. Dienos 
metu stovyklautojai buvo apsi
rengę taut inėmis spalvomis, o 
vakare visi dalyvavo įspūdin
game Tautos vakare. Vadovai 
atkreipė stovyklautojų dėmesį į 
Lietuvos garbingą praeitį bei į 
dabar t ines problemas mūsų 
tėvų žemėje. Tą naktį visoje sto
vykloje vyko s tovyklautojų 
t r ė m i m a i į S ib i rą , k n y g ų 
nešimas iš Prūsijos į Lietuvą, 
slaptas plakatų kabinimas ir 
kryžių s ta tymas ant Spyglio 
ežero kranto. 

Pagaliau pasiekus savaitgalį, 
stovyklautojai smagiai sportavo 
rungtyniaudami su vadovybe, 
maudėsi Spyglyje, o vakare 
smagiai pasišoko. Po šešta
dienio smagumų, sekmadienį, 
liepos 10 d., visi dalyvavo šv. 
Mišiose, kurias atnašavo tą rytą 
atvykęs antros savaitės kapelio
nas kun . Leonas Zaremba. Tą 
dieną įvyko didelis stebuklas — 
po ilgų karščių ir sausros, pa
galiau Dainavoje pradėjo lyti. 
Džiaugdamiesi lietumi ir atvė
susiu oru, stovyklautojai atliko 
ieškinį, dalyvavo „vėliavėlių" 
kovose ir nekantr ia i laukė ant
ros savaitės įdomybių. 

Antra moksleivių stovyklos 
savaitė prasidėjo žygiu į ne
tolimą VVamplers ežerą, kur sto
vyklautojai sportavo ir prie 
gražaus ežero pavalgė pietus. 
Paržygiavę namo į Dainavą, 
vakarieniavo ir stebėjo 1988 m. 
MAS stovyklos filmų festivalį. 
Prisivalgę sprogūzų, visi t raukė 
į barakus miegoti. 

Liepos 12 d. stovykla džiau
gėsi saulėtu ir maloniai šiltu 
oru, tačiau vakare, tikros lieps
nos laužo metu dar negalėjome 
kurt i . 

Trečiadienis, liepos 13 d., buvo 
s k i r t a s k a r n a v a l u i ir 
linksmybėms. Prieš karnavalą 
į stovyklą atvyko Gytis Barzdu-
kas . k u r i s s tovyk lau to jams 
įdomiai pakalbėjo apie lietuviš
kas organizacijas ir kaip jos 
ve ik ia l a i svame pasau ly je . 
Paskui stovyklautojai sukūrė 
žaidimus, pristatė įvairias bū
deles, stebėjo savo draugų ..šoni
nius pasirodymus" ir popie
riniais „litais" varė karnavalinį 
biznį. 

Iki ketvirtadienio, liepos 14 d., 
visi buvo gerai susidraugavę. Tą 
vakarą vyko atskiros vakaronės 
— mergaitės išvyko į kitą ežero 
pusę pasimaudyti ir pasikalbėti, 
o berniukai liko lakstyti gyve
namoje stovyklavietės pusėje ir 
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Moksle iv ių a t e i t in inkų stovyklos Dainavoje vadovės Vija Bublytė ir Gailė 
R a d v e n y t ė pas i ruošusios v a k a r i n e i programai. 

MARIJOS METUS 
UŽBAIGIANT 

Čia spausdiname dalį minčit, 
Marijos Metų užbaigimo proga 
Čes lovo Masa ič io s k a i t y t ų 
Kennebunkpor t , Maine, vyku
sioje Ateitininkų sendraugių sa
vaitėje. (Red.) 

PRADŽIA 

Marija, t au dėkojame, kad 
Lietuva — tavoji žemė. Tu — 
mūsų Tėviškės geroji motina, 
t au sk i r iam savo padėką, su
pintą iš visų maldų per šiuos 
metus , kur iuos bažnyčia skyrė 
m u m s g ė r ė t i s t avo me i l ė s 
grožiu. Marija, tau dėkojame, 
kad Lietuva — tavoji žemė, k a d 
m u m s t u dovanoj i s a v o 
užtarimą. 

Džiaugiamės, kad mes sep
t in tą k r ik š to šimtmetį pra
dėjome visos Bažnyčios t a u 
p a s k i r t a i s m e t a i s i r s a v o 
džiaugsmą jungiame su padėka 
už tavo užtarimą, už tavo meilę 
Lietuvai; jungiam ją su kr ikš to 
nuostabiu spindėjimu ne t ik iš
ganymo šviesa, bet ir tėvynės 
pergale kovoj už gėrį. 

Ka i m ū s ų p r o t ė v i a i d a r 
ąžuolynuose aukojo ugnį galin
gam Praamžiui , tu j au buvai su 
jais, nors jie dar nežinojo, kad jų 
Praamžis — ta i mūsų Išgany
tojo, praamžino sūnaus ir mūsų 

tėvas. Tu buvai su jais, ka i jie 
sava gyvybe gynė laisvę nuo 
kryžiuočių nešamo vergijos 
krikšto, buvai su Margiriu ir su 
Kalanta, kai jie liepsnojo laisvės 
ilgesio ugny. Buvai su vaidilu
tėmis, su karžygiais ir su arto
jais, kai krikšto šventintas van
duo jiems tryško iš aukos ir iš 
tikėjimo, iš kryžiaus, o ne kry
žiuočių kardo. 

Tavąja meile ir užtarimu jau 
pirmame mūsų ryšio su Kris
tumi šimtmety Dangus mums 
dovanojo šventąj į , k u r i s 
kasdieną tau kartojo: „Omni die 
dic Mariae...", kurs jautė tavo 
neapsakomą didybę, patrauku
sią skaistybėn ir į šventumo 
kelią. Mes tau dėkojame, kad 
jau tada, kai dar tiktai ieško
jome, kur pa-tatyt bažnyčias 
Dievo garbei ir kuriuo keliu 
mums sekti Išganytoją, jau mes 
t a d a t avuo ju u ž t a r i m u 
sulaukėm šventojo Kazimiero, 
kurs švietė vyskupams, arto
jams ir mūsų knygnešiams, 
atnešusiems maldaknyges į 
tėviškės sodybas pro Muravjovo 
nuožmią priespaudą ir Sibiro 
tremties kančias. Dėkojame tau, 
kad tu savo aukos ir meilės pa
vyzdžiu, savuoju Fia t mus 
pamokei, kaip jungt savo tautos 
senuosius papročius ir dainą, 

pasaką ir mitą, ištikimybę pra
eičiai ir laisvei su naujojo 
tikėjimo šventom tiesom. 

Mes prašom Dievo, kad besi
keičiančiam pasauly ir šiandien 
mokėtume sujungti praeities di-
didžiausius idealus su nauju ži
nojimu ta ip pat, kaip mūsų pro
tėviai mokėjo jungt savas tradi
cijas su nauju tikėjimu. Mes 
meldžiame, Marija, tavo užta
rimo mūsų prašymui. 

ANTRASIS AMŽIUS 

Marija, tau dėkojame, kad 
Lietuva — tavoji žemė. Nuneški 
mūsų padėką,Mari ja , Viešpa
čiui, kad jau tada , kai vos tik 
įsijautę į visos t au tos didingą 
k r i k š t o p r a s m ę , Europoje 
banguojančių naujovių įtakoje 
mes savo i š m i n t i m ir sau 
naudos ieškodami pradėjom 
kur t kiekvienas savo tiesą, kad 
Viešpats jau tada mums dovano
jo mokytojus, ku r i e sukūrė 
Vilniuje tikros t iesos ieškojimo 
mokyklą ir Didžiojo Tiesos ir 
Meilės Mokytojo įkvėpti įskėlė 
mūsų tautai šviesųjį universi
teto žiburį, kad šis žibintas sau
gotų ir mus ir tavo žemę nuo 
pigiųjų pakaitų t ikrajai tiesai. 

Šioj mokykloje lotyniška kal
b a buvo mūsų t au t a i dalgis nai
k int i piktžolėm tavojoj žemėj, 
kurias mums sėjo lietuviškai 
pramokti neįstengę tikėjimo 
skleidėjai, savus namus ir kal
bą labiau mylėdami už amžiną 
Bažnyčios tiesą. Šio Vilniaus 
mokslo žiburio šviesa, nioko
jama, gesinama kazokų antplū
džio ir maro siaubo, gaisrų 
ugny, išliko m u m s galingu 
skydu prieš rusiškos imperijos 
pastangas naikint i tavo žemės 
vaizdą ir visos tautos ištikimybę 
tavojo Sūnaus Bažnyčiai. Šio 
žiburio šviesa žėrėjo protėvių 
gyvenime net ir tada , kai caras, 
nepakęsdamas spindėjimo, 1832 
metais užvožė jį savos imperijos 
nuožmia tamsa. 

Už šį tiesos spindėjimą, kurs 
ir šiandien plieninis ramstis 
mūsų tau ta i ir tradicijoms, 
dėkojam Dangui ir prašome 
tave, Marija, už mus dėkoti 
Viešpačiui ir mus užtarti, kad ši 
mokykla vėl išsivalytų nuo ne
apykantos religijoje išaugusioje 
pseudomokslo, kurs persunktas 
melu ir nutylėjimais, kad ji būtų 
šviesioji kelrodžio žvaigždė į 
ateitį ir į Tiesos, į gėrio kelią. 

Dėkojam tau, Marija, kad 
užtari t u mus, keliaujančius 
banguojančiu gyvenimu. 

(Bus daugiau) 

lošti „vėliavėles". Sukalbėję 
vaka r ines maldas ir pavalgę 
nakt ipiečius , dar sušukdami 
šūkius pasikalbėjo per ežerą. 

Liepos 15 d., penktadienis , 
buvo ski r ta susikaupimui, mąs
tymui ir maldai . Stovyklau
tojams buvo proga ramiai susi
telkt i su Dievu ir vėlai vaka re 
išklausyti šv. Mišias. 

Štai ir atėjo antras savaitgalis 
— jau prie moksleivių stovyklos 
galo. 

Šeštadienį, liepos 16 d., įvyko 
Moksleivių atei t ininkų sąjun
gos s u v a ž i a v i m a s , k u r i a m e 
buvo išklausytos atskirų kuopų 
veiklos metų santraukos, kal
bėjo Ate i t in inkų federacijos 
vadas Juozas Polikaitis ir MAS 
CV p i r m i n i n k a s D a r i u s 
Mičiūnas. Po šv. Mišių ir iš-

Moksleivių a te i t in inkų stovykloje Dainavoje prie laužo vaidina vadovai: Linas 
O r e n t a s . Vija Bublytė ir Zita P r a k a p a i t ė . 
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kilmingosios paskutinės vaka
rienės, įvyko stovyklautojų 
talentų vakaras. Tačiau šokiai 
„Jūros dugne" buvo sutrukdyti 
didelės audros, kuri pakilo 
talentų vakaro metu. Tą naktį 
stovyklavietėje nebuvo elektros, 
tad stovyklautojai visur uždegė 
žvakutes, kurios davė šviesos 
ramiai kalbėti, dar pasišokti, 
padainuoti ir paskutinį vakarą 
pasidžiaugt i t a r p u s a v i o 
bendravimu. 

Moksleivių atei t ininkų va
saros stovykla pasibaigė liepos 
17 d. Po stovyklos uždarymo ir 
vėliavų nuleidimo, autobusas į 
Chicagą išvažiavo, palikdamas 
Dainavoje Jaunučių stovyklai 
vadovus ir praėjusios stovyklos 
linksmybių atsiminimus. 

Rima Polikaitytė 

6132 S. Kedzie Ave.. CMcago 
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 

Te). 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITiS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Cllnic 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Priklauso Palos Communify Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Trt. 257-22*5 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(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 436-5568 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 w Uthuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 

Ofs. tel. 588-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
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šeštadieniais pagal susitarimą 
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Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7: 

antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields, Iii. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 
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DR. E. DECKYS 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
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DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 
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Valandos pagal susitarimą 
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VAIKŲ LIGOS 
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DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
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Pagarba darbininkui — 

DARBAS YRA 
ŠVENTAS 

Darbo diena šiame krašte yra 
švenč iama ne darbininkų 
sukėlimui prieš darbdavį, bet 
įrodymui, kad darbininkas yra 
vertas darbo, kūrybos, pakei
timo žemės tvarkos ir padaryti 
gyvenimą geresnį. Amerikoje 
Darbo dienos šventėje leidžiama 
darbininkui ne tik pailsėti, bet 
kartu ir pajusti, kad jis nėra nė 
kiek menkesnis už menininką, 
mokslininką, karį ar politiką. 
Darbininkas savo darbu padaro 
gyvenimą geresnį, nes darbas 
yra šventas, įsakytas nuo pat 
pirmojo žmogaus, kad jis savo 
prakaite valgys duoną. Nors ta 
šventė nėra labai sena, bet ji yra 
pasipriešinimas tai šventei, 
kurioje darbininkas gerbiamas 
dėl to, kad jis yra išnaudojamas, 
kad jis net darbui kelti neturi 
poilsio. 

Įvairios valstybės įvairiai ver
t ina savo darbininkus. Vienur 
darbininkai tėra tik vergai, ku
rie nežino darbo pradžios ir pa
baigos. Jie žino, kad jie savo dar
bu turi išlaikyti valstybę ir vals
tybines institucijas, bet taip pat 
ir save bei savo šeimą. Ir tai yra 
pirmoji kiekvieno šeimos žmo
gaus pareiga. Juo labiau papras
to darbininko, kuris tuo tegali 
pragyventi ir padėti, kad šeima 
laiytųsi, kur tųsi , mokytųsi, 
šviestųsi ir sulauktų geresnių 
laikų. Darbininkas yra valsty
bės pagrindas, bet valstybė, 
kuri nesirūpina šeimomis, tomis 
valstybę sudarančiomis celėmis, 
nesirūpina pati savim ir savo 
žmonėms duoti saugumą ir 
tikrai žmonišką ateitį. 

Darbo diena, švenčiama čia 
rugsėjo pradžioje, kada dau
gumas derliaus jau yra nuimta. 
Ši šventė yra pagerbimas paties 
darbo, bet dar didesnis pager
bimas darbininko, be kurio ne
galėtų būti t ikro darbo, nau
dingo valstybei ir visuomenei, 
žmonijai ir darbininko šeimai. 
Norime ar nenorime turime 
apie darbininką galvoti, nors 
visai kituose darbuose ir užsi
ėmimuose būtumėm, nes darbas 
y r a šventas — jis padeda 
išsilaikyti ne tik žmonėms, bet 
ir visai aplinkai, kurioje darbi
ninkas gyvena ir savo kūryba 
keičia žemę. 

N A U J A S K R Y Ž I U S D A I N A V O J E Rimties valandėlei 

Dėmesys Kryžių kalnui 

Iš istorijos žinome, kad papras
tas darbininkas buvo dažnai 
skriaudžiamas, skriaudžiama ir 
jo šeima, kurią jis savo darbu 
turėjo išlaikyti. Bažnyčia darbi
ninkais visu plotu pervėlai pra
dėjo rūpintis, nes gyvenimas 
buvo skirtingas nuo dabartinių. 
Industr i ja nebuvo užėmusi 
didžiąją žmonijos dalį, kaip 
dabar yra miestuose ir net lau
kų plotuose. Ji kūrė net politi
nius sambūrius valstybinėmis 
priemonėmis padėti neturtin
giems, darbu gyventiems ir savo 
šeimas išlaikantiems. Vatikano 
II s u s i r i n k i m a s pabaigoje 
kreipėsi į visokias žmonių bend
ruomenes, taip pat ir į darbi
ninkus, sakydamas: „Mes gerai 
suprantame tą atgarsį, kurį šių 
klausimų išsprendimas gali 
turėti konkrečiame viso pasau
lio darbininkų ir darbininkų 
gyvenime. Tad... norime tarti vi
siems jums pasitikėjimo, taikos 
ir draugiškumo žodį" (III, 198). 

Norėdami patraukti darbinin
kus bent susidomėti Bažnyčios 
rūpesčiu susirinkimo nariai 
toliau taria: „Paskutiniais me
tais ji (Bažnyčia) nuolat turėjo 
prieš akis vis painesnes ir pai

nesnes darbininkų pasaulio pro
blemas. Atgarsis, kurio susi
laukė jūsų eilėse paskutinės po
piežių enciklikos, įrodė, kaip 
mūsų laikų darbininko siela 
sutaria su aukščiausiais jo dva
siniais vadovais... Šią Bažnyčios 
meilę jums, darbininkai, norime 
tai pat parodyti ir mes ir su giliu 
įs i t ikinimu jums sakome: 
Bažnyčia yra jūsų draugė. Pasi
tikėkite ja" (m, 199). 

Katalikų Bažnyčia, Kristaus 
pavyzdžiu sekdama, darbi
ninkams pagarbą rodė visuomet 
ir visais laikais. Jeigu buvo 
išimčių, ta i ka l t i paskiri 
žmonės, net įkopę į atsakingas 
Bažnyčios vietas. Jau prieš 
viduramžius, ypač viduramžiais 
susikūrė vienuolynai, kurie pir
moj eilėj rūpinosi neturtingais, 
darbo žmonėmis, našlaičiais, 
našlėmis, likusiais be globos, 
paliegusiais ir sergančiais. 
Reikia įsižiūrėti į vienuolynų 
kūrėjų pavyzdžius ir pama
tysime, kad jie buvo tikri Kris
taus sekėjai ir darbininkų 
užtarėjai. 

Darbo dienos šventė Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
nėra skirta tik poilsiui, tik dar
bininko pagarbai, tik darbo 
šventumui ir reikalingumui įro
dyti. Ši šventė gauna prasmę, 
kai žmogus nuo darbo atitrūkęs 
pamąsto apie savo gyvenimą, 
apie savo šeimą, už kurią jis yra 
atsakingas, apie žmoniją, kurią 
jis savo darbu išlaiko ir prie ku
rios pažangos ir geresnio gyve
nimo prisideda, Valstybė, 
reikalaudama Darbo dieną 
švęsti ir iš darbdavių už ją 
mokėti, nori parodyti, kad 
darbininkas yra vertas ne tik 
savo, bet ir valstybės bei jos na
rių pagarbos, dėmesio, apie jį 
pamąstymo. Reikia visiems pa
justi, kad darbininkas yra lygus 
su kitais dirbančiais, nors kiek
vienas dirba skirtingą darbą ir 
skirtingai žmonių gerbiamas. 

Popiežius Paulius VI, kadaise 
pradėdamas antrąją Vatikano II 
susirinkimo sesiją, kalbėjo apie 
Bažnyčios rūpestį darbininkais: 
,,Ji žvelgia į darbininkus, į jų 
asmens ir darbo kilnumą, į tei
sėtus jų pageidavimus, į dar vis 
juos slegiančius visokius 
sunkumus, kad pagerėtų jų 
socialinė padėtis, pakiltųjų dva
sinis gyvenimas. Pagaliau ji 
žvelgia į galimą patikėti jiems 
uždavinį, kurį tačiau jie turėtų 
atlikti garbingai ir kriškčioniš-
kai. Tas uždavinys — tai sukurti 
naują santvarką, kurioje 
žmonės būtų laisvi ir vieni ki
tus laikytų broliais. Bažnyčia, 
Motina ir Mokytoja, yra su jais" 
(III, 73). 

Tuo popiežius nori pabrėžti, 
kad darbininkais reikės rūpin
tis ir ateityje. Taip pat ir darbi
ninkai turi uždavinį vis būti kil
nesni, dirbti garbingai ir krikš
čioniškai. Jie turi kilti savo dva
sia ir savo kilnumu, kad nebūtų 
žemesni už savo darbą, o būtų 
kūrėjai ir žemės turtų panaudo-
tojai tik žmonių gerovei ir jų 
geresniam ateities gyvenimui. 

Darbo diena šiame krašte turi 
prasmę, kokią jai mes duodame. 
Kiekvienas darbininkas, nežiū
rint, kokiame darbe jis būtų, 
turi savo darbą daryti kilnų, 
šventą, žmonėms naudingą. 
Taip pat turi kurti šeimai pra
gyvenimo šaltinį, tuo ir sau 
pačiam geresnę ateitį. 

Pr. Gr. 

Mažieji puošia gėlėmis kryžių Dainavos kryžių kalne. Jiems padeda Elenutė 
Aglinskienė. 

Idėja Dainavos stovykla
vietėje, Michigane, turėti 
Kryžių kalną gimė gal prieš 
kokį dešimtmetį. Tai buvo lyg 
ir atoliepis į garsųjį Kryžių 
kalną Lietuvoje, kuris ir po 
pakartotų sunaikinimų vis 
pakildavo, lyg tas legendinis 
paukštis iš pelenų. Kryžių 
kalnas čia, išeivijoje, turėjo būti 
mūsų visų susišaukimas su 
anuo kančios broliu Lietuvoje. 

Gražiame Dainavos stovyklos 
kalnelyje metai po metų pradėjo 
augti kryžiai. Juos ten statė 
organizacijos, besinaudojančios 
Dainavos stovyklaviete, arba ir 
pavieniai, vadovaudamiesi 
kuriomis nors asmeniškomis in
tencijomis. Lig šiol kalno vir
šūnėje stovi jau septyni lietu
viškojo liaudinio st i l iaus 
kryžiai. Gal būtų kiek ir 
mažoka, žinant, kad Kryžių 
kalne Lietuvoje kryžių yra 
šimtų šimtai, ir žinant, 
kokiomis sąlygomis ir aplinky
bėmis yra jie ten statomi. Negi 
išeivijoje aplinkybės ir gali
mybės pastatyti kryžių yra 
sunkesnės negu Lietuvoje ? 

Vis dėl to Kryžių kalno tra
dicija Dainavoje nemirė, ir po 
vieną kitą naują kryžių išdyg
davo. Pastaruoju metu, kalne-
lin užkopę stovyklautojai 
grožėdavosi kun. Viktoro 
Dabušio ten pastatytu kryžium. 
Kun. V. Dabušis, kaip žinome, 
daug savo rūpesčių ir savo 
tiesioginių darbų yra pašventęs 
Dainavos stovyklavietei. Kry
žius jo ten pastatytas savo gen
ties, tėvų, brolių ir seserų 
atminimui. 

O pats naujausias Dainavos 
kryžių kalno kryžius kun. L. 
Zarembos, SJ, buvo pašventin
tas š.m. rugpjūčio 5 d. Atei
tininkų sendraugių stovyklos 
metu. Kryžius pastatytas Kazi-
mieros ir Kazio Bradūnų, jų 
vaikų ir vaikaičių vardu. Tai 
liudija ir įrašas: „Dievui ir 
Dainavai dėkinga Bradūnų 
šeima". 

Šitas naujausias Dainavos 
kalnelio kryžius yra ypatingas 
dar ir tuo. kad jį sukūrė ten pat 
gyvenantis Dainavos kaimynas, 
šių dienų liaudies skulptorius 
Albinas Grigaitis. Jis yra gyvas 

pavyzdys, kaip senųjų mūsų 
liaudies skulptorių-dievdirbių 
tradicija gali būti pratęsiama ir 
išeivijoje. Tą liudija ir viena kita 
jo skulptūra, puošianti Daina
vos „Baltųjų rūmų" patalpas. 
Visa tai dar labiau akivaizdu 
Grigaičių sodyboje Dainavos 
kaimynystėje, kur visa aplinka 
yra tapusi nuoširdžios ir 
autentiškos liaudies kūrybos 
muziejumi. 

Gero skonio liaudine intuicija 
pasižymi ir Albino Grigaičio 
sukurtasis Bradūnų kryžius. 
Skulptorius šalia įnoringai 
išraitytų kryžiaus ornamentų 
nepasitenkina kokiu nors krau
tuvėje nupirktu metaliniu ir 
trafaretiniu Krucifiksu. 
Skulptorius čia jį išskaptuoja iš 
atitinkamo medžio kamieno, 
kaip ne kartą darydavo ir senie
ji dievdirbiai Lietuvoje. Negana 
to, prie kryžiaus kamieno daina
viškis skulptorius prijungia ir 
saviškai suprojektuotą stogelinę 
koplytėlę su irgi labai originalia 
Šv. Izidoriaus-Sėjėjo autentiška 
medine skulptūra. 

Tad kai šitokie dalykai darosi 
Dainavos kryžių kalne, norė
tųsi, kad tam kalneliui vis dėlto 
daugiau dėmesio skirtų ir patys 
stovyklautojai ir pati stovyk
lavietės administracija. Lig šiol 
lyg ir jautėsi, kad Kryžių kalnas 
nėra jau tokia integral i 
stovyklavietės dalis. Ir visai 
suprantama. Norint kryžių 
kalną aplankyti, reikia ir 
aukščiau palypėti, reikia kopti 
per slidžią, rasotą, drėgną ar 
sausą žolę. Tad kalnelis 
laisvalaikiu ir pavienių nebuvo 
per daug lankomas. O iš jo gi 
pats gražiausias vaizdas į 
pasakišką Dainavos slėnį, į 
Spyglio ežerą ir į visą stovyk
lavietę. Tik žvalgykis ir gėrėkis! 
tokio vaizdo nematyti ir nuo 
čionykščio Rambyno kalno, nes 
ten vaizdą dengia medžiai. 

Ar nevertėtų tad Kryžių 
kalną (girdint, kad kryžių ten 
žada daugėti) labiau įjungti 
į stovyklautojų kasdieninę 
buitį. Bet tada reikėtų vis dėlto 
šį tą padaryti. Reikėtų asfal
tuoto, pavingiuoto takelio nuo 
„Baltųjų rūmų" į kalnelio 
viršūnę. Pusiaukelėje prie 
takelio praverstų ir suoliukas 
kvėptelėjimui. Prie kryžių vir
šūnėje vėlgi reikėtų bent poros 
suolelių, kur atsisėdus būtų 
miela gėrėtis slėnio, ežero ir to
lumų vaizdais. Kad giedrią die
ną nekepintų saulė, gal būtų 
galima viršum suolelių ir koks 
pavėsingas stogelis. Taip ar pa
našiai patvarkytas Kryžių 

ANKŠTI VARTAI Į 
DIEVO KARALYSTĘ 

Namų šeimininkas iš tikrųjų 
užrakina vartus. Už jų pasi
likusieji ima belsti, šaukti, 
prašyti, kad įleistų į vidų. Bet 
šeimininkas juos atstumia gana 
aštriais žodžiais: ,Aš nežinau, iš 
kur jūs!" Tie pasivėlinusieji yra 
žydai, netikėję, kad Kristus yra 
Mesijas. Jie nespėjo dėl savo 
užsispyrimo įeiti į dangaus 
karalystę prieš vartų užra
kinimą. Malonus šeimininkas, 
kuris leido įeiti į Dievo 
karalystę, nors ir per ankštus 
vartus, dabar, juos užrakinus, 
yra jau teisėjas, atstumiąs 
pasivėlinusius. Nieko nepadeda 
nė jų priminimai, kad jie pažinę 
tų vartų šeimininką, su juo 
valgę ir gėrę, k lausę jo 
pamokymų gatvėse, bet ir tai 
nieko nepadeda. Jie tų pamo
kymų nenorėjo klausyti, todėl 
dabar atmetami ir pavaromi 
šalin. 

Tiems, kurie liko už vartų 
belieka tik verksmas ir dantų 
griežimas (tai pragaro kančių 
vaizdas). Atmetus neįtikėjusius 
žydus, Dievo karalystėje vieta 
žydų tautos patriarchams, Ab
raomui, Izaokui, Jokūbui ir pra
našams, o drauge iš visų pasau
lio kraštų susirinkę pagonys, 
kurie įtikėjo į Mesiją ir dangaus 
karalystėje vietoj žydų užėmė 
vietą. Kristus savo pamokymą 
baigia šiais žodžiais: „Ir štai yra 
paskutinių, kurie bus pirmi, ir 
pirmųjų, kurie bus paskuti
niai". Tie paskutiniai yra 
pagonys, jie vėliau už žydus 
pažino Dievą ir jo siųstąjį 
Mesiją, įtikėjo ir taip pasidarė 
pirmieji Dievo karalystėje. O tie 
pirmieji, rinktinės žydų tautos 
vaikai, lieka paskut in ia i , 
neįleisti pro var tus , nes 
netikėjo, kad Jėzus yra Dievo 
Sūnus, žadėtasis Mesijas. 

Šio palyginimo išvadą Kristus 
pakartoja, ką yra padaręs 
palyginime apie darbininkų 
nelygų užmokestį pagal jų 
darbą. Ir ten palyginimas už
baigiamas išvada: paskutiniai 
bus pirmieji, o pirmieji 
paskut inia i . Bet čia dar 
ryškesnė išvada: gali būti ir 
taip, kad pirmieji, tai yra žydai, 
gali likti ne tik paskutiniai, bet 
dar gali ir visai nepatekti į 
Dievo karalystę. Jiems gali būti 

kalnas būtų nuolat stovyklau
tojų lankomas, nes laisvalaikiu 
stovyklautojams kar ta is ir 

(Nukelta į 4 psl.) 

į ją užrakintos durys. 
Siame palyginime apie užra

kintas duris jau nekalbama apie 
skirtingą garbės laipsnį, nė apie 
įėjimo į Dievo karalystę laiką, 
bet apie atmetimą tų, kuriems 
buvo skirta dievo karalystė. 
Lik imas einančių į Dievo 
karalystę nėra vienodas: vieni, 
pa ska t in i a i gali p r a l enk t i 
pirmuosius. O tie, kurie save 
laikė pirmaisiais gali likti už 
dangaus karalystės vartų at
mesti, pasmerkti. 

Tai ką Kristus čia moko, y ra 
atsitikę Bažnyčios istorijoje. 
Kristus mokydamas apie Dievo 
karalystės narius, įspėja žydus, 
kad jie gali likti šalia Bažnyčios, 
amžinai išskirti iš amžinosios 
garbės, kai tuo tarpu pagonys, 
į t ikėjusieji į Kr is tų , b u s 
dangaus garbėje drauge su pat
riarchais ir pranašais. Todėl 
teisingai kai kurie egzegetai 
sako, kad šiuo palyginimu Jėzus 
bando suminkštinti kietas žydų 
širdis ir paskatinti, kad jie 
darytų atgailą ir atsiverstų į 
Mesijo skelbiamą mokslą, kol 
dar yra laikas, kol dar Dievo 
karalystės durys nėra uždary
tos. 

Kristus kalbėjo, mokė savo 
laiko žmones, savo tautiečius 
žydus. Bet nepamirškime, kad 
jis savo mokslą skyrė ne vien 
savo tautiečiam, o visiems, visų 
laikų žmonėms. Jo žodis, jo 
mokslas paliktas evangelijose 
tinka ir mums. Įsigilinkime į 
Jėzaus pasakymą, kad šioje 
žemėje keliaujant, tas kelias 
nėra platus, pilnas malonumų, 
bet siauras, pilnas skausmo, 
kančios, o vartai, pro kuriuos 
galima įeiti į Dievo karalystę 
yra ankšti. Tai reiškia, kad ne
pakanka būti pakrikštytu, for
maliai priklausyti Bažnyčiai, 
t a i Dievo kara lys te i šioje 
žemėje, bet reikia keliauti, 
žengti pirmyn pro ankštus var
tus. Ir ne visi, kurie bandys pro 
tuos vartus žengti, įstengs tai 
padaryti. Kai kuriems tie var
tai bus uždaryti, jei savo ne
krikščionišku gyvenimu, nepai
symu didžiojo Dievo ir artimo 
meilės įsakymo, nebus nusipel
nę bū t i Dievo ka ra ly s t ė s 
nariais. Tokiems dangaus kara
lystės vartai bus uždaryti, nors 
jie bus žinoję sąlygas, kurios 
reikalingos įeiti į Dievo kara
lystę, bet gyvenime jų nepaisę, 
Dievo karalystei nepasiruošę. 

J .V . 

L iūdnas bus l ik imas tų 
vaikų, kurie nuo jaunų dienų 
nepamėgs darbo ir tvarkos. 

K Paltarokas 

Darbas yra geriausias vaistas 
prieš visas negeroves ir nelai
mes, kurios užgula žmoniją. 

Carlyle 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 
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Niekam nepatinka miegoti vienoje lovoje su kitu. 

nors j is būtų tavo paties brolis. Aš nežinau kodėl, bet 
miegodamas žmogus nori būti vienas. T id kai reikia 
miegoti su nepažįstamu nežinomoje užeigoje, svetimam 
mieste ir kai, be to, tas nepažįstamasis vra persteki-
ninkas, tada mūsų prieštaravimai begaln iai padidėja. 

Juo labiau aš galvojau apie tą perst< kinmką, juo 
labiau man nepatiko mintis miegoti dr nige su juo. 
Galima buvo numatyti, kad jis. kaip per-tekininkas, 
toli gražu nebus švarus. Aš jau iš ank.-to pradėjau 
kasytis. Be to, jau darėsi vėlu, ir padorus persteki-
ninkas jau turėjo būti namie ir ruošti- eiti gulti. 
O jeigu jis atsibaladotų apie vidurnakti, kas gali 
žinoti, iš kokios nešvankios skylės jis atsigrūdo? 

— Šeimininke! — aš kreipiaus į jį. — A:- pergalvojau 
dėl to perstekininko. Aš nemiegosiu su juo Aš pamė
ginsiu išsitiesti ant šito suolo. 

— Kaip tamsta nori. Gaila, kad negaliu duoti 
staltiesės čiužinio vietoje, o tos lentos nepakenčiamai 
kietos. Bet tamsta tuoj pamatysi, kaip viską sutvarky-
siu. Aš turiu dailidės oblių bufete. Truputi palauk. 

Ir nuėjo jį atsinešti. Savo sena šilkine skepeta 
nušluostė dulkes nuo suolo ir pradėjo smarkiai obliuo
ti, šaipydamasis kaip beždžionė. Skiedros lėkė į kairę 
ir į dešinę, bet galiausiai oblius susidūrė su 
nesunaikinamu mazgu ir jis vos neišsisuko riešo. Aš 
pareiškiau, kad lova jau pakankamai mink-ta. Tada 

jis surankiojo skiedras ir jas sumetė į didžiai a krosnį, 
stovėjusią kambario viduryje ir jau užgesusia, ir grįžo 

prie savo darbo, mane palikdamas su niūriomis 
mintimis. 

Suolą prisitraukiau prie sienos, vienintelę laisvą 
vietą, palikdamas skylę nugarai. Bet tuojau pastebėjau 
baisų traukimą nuo lango. 

— Velniai griebtų tą perstekininką! — pagalvojau. 
- Bet kodėl aš negaliu jį apstatyti? Jeigu įėjęs į kam
barį užsirakinčiau ir atsigulčiau jo lovoje ir, apsimetęs 
kurčiu, neatsiliepčiau į smarkiausią beldimą? Ši min
tis, neatrodė bloga, tačiau kiek pagalvojęs, atsisakiau 
jos. Kas man užtikrins, kad sekantį rytą, iššokus iš 
kambario, perstekininkas nestovės šalimais, pasiruo
šęs sumalti mane j šipulius? 

Apsidairęs aplink ir nematydamas jokio galimumo 
pakenčiamai pernakvoti, nebent tik kito lovoje, pra
dėjau galvoti gal kartais mano prietaras prieš 
nepažįstamą perstekininką yra be pagrindo. — Dar 
kiek luktersiu — tariau sau pačiam. - Šiaip ar taip 
jis negali ilgai užtrukti. Pažiūrėsiu, kaip jis išrodo, gal 
pasirodys pakenčiamas bendramiegis. Tačiau jis 
nesirodė. 

— Šeimininke, kreipiaus - kas jis per vienas? Ar 
visada jis taip vėlai grįžta? 

Jau buvo netoli dvylikos. Seimininkas šyptelėjo. 
Kažkas jį turėjo juokinti. 

— N* - atsakė, - paprastai jis gula anksti ir 
keliasi anksti. Bet šį vakarą jis išėjo pardavinėti, 
tamsta žinai, ir aš nesuprantu kodėl jis taip vėluoja. 
Gal jam nesiseka parduoti savo galvos. 

— Negali parduoti savo galvos? Ką tai reiškia? — 
klausiau niršdamas. - Tamsta nori pasakyti, kad 
daužosi po miestą, norėdamas parduoti savo galvą? 

— Taip — atsakė šeimininkas. — Aš jį perspėjau, 
kad čia jis negalės parduoti, nes turgus jomis 
perpildytas. 

— Kaip tai? — aš surikau. 
Nagi galvomis. Ar tamstai neatrodo šiam 

pasaulyje esant per daug galvų? 

— Klausyk, šeimininke — atrėžiau labai ramiai, 
tamsta nesišaipyk iš manęs, nes aš nesu joks naujokas. 

— Galimas daiktas, — tarė imdamas šakalėlį ir 
darydamas iš jo dantų krapštuką, — bet tamstai neišeis 
į sveikatą, jeigu tasai perstekininkas išgirs piktai 
bekalbant apie jo galvą. 

— Aš ją sudaužysiu! — atkirtau netekdamas 
kantrybės. 

— Ji jau sudužusi — jis atsiliepė. 
— Sudužusi? 
— Taip. Ir man rodos todėl jis ir negali jos parduoti. 
— Seimininke, — tariau aš šaltai, žengdamas prie 

jo. — Padėk šį krapštuką. Reikia, kad mudu tuojau susi
prastume. Aš atėjau į tamstos namus ir prašiau nakvy
nės. Tamsta man atsakei tegalįs duoti tik pusę lovos, 
nes kita pusė priklausanti kažkokiam perstekininkui. 
Ir apie tą perstekininką, kurio aš nemačiau, tamsta 
pasakoji tokius dalykus keistus.kurie verčia mane nusi
teikti prieš jį, o su juo man reiks kartu miegoti. Aš 
reikalauju, kad tamsta man pasakytum, kas per 
žmogus tas perstekininkas ir ar man negresia pavo
jus kartu su juo nakvoti. Bet pirma visko prašau, kad 
tamsta tuojau atšauktum svo žodžius apie tai, jog jis 
parduodąs savo galvą, nes, jeigu taip iš tikro yra. tai 

jis visiškai pamišėlis. Ir aš jokiu atveju nemiegosiu 
su bepročiu. 

— Tamsta nenusimink! — tarė šeimininkas. — Tas 
perstekininkas tik ką atvyko iš Pietų jūrų, kur prisi 
pirko glėbį įbalzamuotų neozelandinių galvų, įdomi 
retenybė, ar ne tiesa? Ir jas visas pardavė, išskyrus 
vieną, kurią kaip tik mėgina parduoti šį vakarą, nes 
rytoj sekmadienis ir nebus gražu pardavinėti žmogaus 
galvą gatvėse, kai žmonės eina į bažnyčią. Jau jis perei
tą sekmadienį mėgino tai padaryti, ir aš jį sulaikiau 
beišeinantį su keturiomis galvomis ant virvelių, tarsi 
tai būtų svogūnų kasa. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 

IR ŠIAURĖJE SIAUČIA 
KARŠČIAI 

Po trejų metų pertraukos atos
togas vėl sugalvojm praleisti 
Lietuvių Fronto bičiulių studijų 
ir poilsio savaitėje, kuri ir šiais 
metais vyko tradicinėje vietoje 
— „Dainavos" jaunimo stovyk
lavietėje, Michigano valstijoje. 
Ir šį kartą po nuožmių vasaros 
karščių JAV sostinėje mus, kaip 
ir kitus, viliojo daugiau šiaurėje 
esanti Michigano valstija, sto
vyklavietę supanti rami gamta 
ir laukų platybė. Tačiau bepla-
nuodami atostogas;mes užmir
šom, kad šią vasarą ir Amerikos 
žemyno šiaurėje siaučia karščiai 
ir kad vėsesnę vietą vargu ar 
besurasim. 

Kai besikeisdamas su žmona 
griebdavau automobilio vairą ir 
vėl, kaip senais gerais laikais, 
mėtydamasis iš vienos linijos į 
kitą bandydavau pralenkti 
lėčiau judančius automobilius 
(daugelyje vietų greičio riba vėl 
yra 65 mylios per valandą), 
žmona vis mane perspėdavo, 
kad esą jau nebe tie laikai, kad 
pats sveikatos stovis reikalauja 
būti ir lėtesniam ir atsarges
niam. Taip, juk daktarų patari
mu savo „dūšią" gaivinu jau 
nebe' tikru alučiu, o imituotu 
skysčiu... Tačiau prie vairo 
prisėdus norisi lėkti, lėkti ir 
visus aplenkti. O pro šalį bėga 
pageltę laukai, be vešlios 
įprastinės augmenijos, ypač 
rytinėje krašto dalyje. 

Pasiekę „Dainavą", randam 
ją tuštoką. Mokytojų studijų 
savaitė jau pasibaigusi ir jie su 
mažomis išimtimis išvažinėje, o 
frontininkai labai pamažu šiais 
metais renkasi. Sako, kad 
vienus spaudžia ligos, kiti 
baidosi siaučiančių karščių, 
treti važiavo į Kultūros kon
gresą, PLB seimą ir VIII 
Tautinių šokių šventę, taigi 
š iemet į „Dainavą" jau 
nebesiruošia atvykti. O juk čia, 
šalia poilsio, gero O. Norvilienės 
bei jos talkininkių pagaminto 
maisto f numatyta ir nemažai 
dvasinio peno, kurį bus galima 
pasisemti paskaitose. Kaip at
rodo,, svarbiausias paskaitų 
akcentas bus staigiai besikei
čiantys įvykiai Lietuvoje, kartu 
paliečiant ir LFB artimiausią 
temą — lietuvių tautos rezisten
ciją. 

Pirmąjį vakarą susirenkam 
prie Spyglio ežerėlio gal tik 20 
„dūšių", ir tai ne visi fron
tininkai, nes viešniomis skai
tomos pastarojo ir labai 
pasisekusio Kultūros kongreso 
rengėja M. Lenkauskienė ir 
mano žmona Dalia. O iš tikrų 
frontininkų čia jau atvykę LFB 
cv pirm. Juozas Mikonis su 
žmona, ižd. J. Vakaris su žmo
na ir cv nariai V. Akelaitis bei 
V. Brizgys. Visi jie iš Cle-
velando, taigi iš kaimynystės, 
pasiekiamos per 3-4 vai. Toli
miausias stovyklautojas yra A. 
Raulinaitis, LFB tarybos narys, : 
atskridęs išCalifornijos. Iš Day-
tonos, Floridos valstijoje, atva
žiavo dr. V. Majauskas su 
žmona ir Paliuliai. Du iš jų yra 
vietinės LB apylinkės valdybos 
nariai. Pridėjus Onutę ir Juozą 
Baužius, kuris yra žurnalo „Į 
Laisvę" redaktorius, taip pat 
ištikimą „Dainavos" pirmūną 
Algį Bražėną, iš New Yorko 
atvykusią jo seserį dr. N. 
Bražėnaitę ir dr. R. Šomkaitę 
bei iš mokytojų studijų savaitės 
pasilikusius A. P. Bagdoną ir 
Bučmį, tai ir bus visi, ką komen
dantas V. Brizgys pirmąjį 
vakarą galėjo pristatyti. 

Nuo ketvirtadienio stovyklau
tojų skaičius pamažu didėjo, bet 
toli gražu ne tokiu tempu, kaip 
1985 m. Sekmadienio popietę 
„Dainavos" rajone teko susitikti 
ir būrelį detroitiškių bičiulių. 
Tačiau viena juodbruvė ką tik 

neprakeikė manęs, kai pasisa
kiau, kad prezidentiniuose rin
kimuose manau balsuoti už 
demokratų partijos kandidatą. 
Tada ištikimoji respublikonė 
net pagrasino, kad tokie žmonės 
kaip aš, kurie pasisako už demo
kratus, neturėtų priklausyti LB 
organizacijai. Tačiau, kai aš at
siminiau, kad respublikonams 
pralaimėjus savo tarnybų 
netektų tokie geri draugai ir 
lietuviams pasitarnaują asme
nys, kaip Baltųjų rūmų 
pareigūnė Rita Bureikaitė ir 
valstybės departamento parei
gūnas Linas Kojelis, tai pakei
čiau nuomonę ir tariau, kad šį 
kartą reiks balsuoti už 
respublikonus. Tada anoji bi
čiulė mane vėl apsikabino ir 
tarė, kad aš esu doras žmogus ir 
kartu doras frontininkas. 

Juokai, juokais, bet trečiąją 
rugpjūčio mėn. savaitę, kai mes 
buvom susirinkę į LFB studijų 
ir poilsio dienas „Dainavoje", 
New Orleans mieste vyko res
publikonų partijos konvencija ir 
į ten buvo nukrypusios daugelio 
amerikiečių akys. Tačiau 
nepaslaptis , kad daugelis 
lietuvių, o vyresnioji karta 
beveik išimtinai remia respub
likonus kandidatus, tiesiog 
neleisdami pasisakyti kitaip 
galvojantiems. 

SVEČIAI IŠ LIETUVOS 

Dabarties laikotarpiu pas mus 
lankosi daug svečių iš Lietuvos. 
Ypač tai ryšku Chicagoje ir ki
tuose didesniuose lietuvių tel
kiniuose. Tokius keturis sve
čius teko susitikti ir Liet. Fron
to bičiulių studijų savaitėje 
„Dainavoje". Su tais svečiais iš 
Lietuvos, kurių tarpe buvo 
viena gydytoja, vienas kalbus 
Kauno miesto deputatas, daug 
kartų pabrėžęs, kad esąs nepar
tinis, vienas Sibire užaugęs 
tremtinys jaunuolis ir ketvirta
sis — Baptų parapijos klebonas, 
teko ilgiau ar trumpiau pasi
kalbėti. 

Su Baptų parapijos klebonu 
kun. Ričardu Mikutavičium 
daugiausia kalbėjom apie 
poeziją ir perbridom šimtme
čiais besitęsiantį lietuvių tautos 
rezistencijos kelią. Tuo tarpu 
kalbėdami su pirmaisiais trimis 
svečiais palietėm Amerikos poli
tiką ir tuojau paaiškėjo, kad visi 
jie yra stiprūs respublikonų par
tijos kandidatų Bush'o ir 
Quayle, lietuviškai išvertus — 
Krūmo ir Kurapkos — rėmėjai. 
Tiesiog nuostabu, kad socia
listinėje sistemoje užaugę 
žmonės tvirtai pasisako už tuos 
kandidatus, kuriuos remia 
stambieji kapitalistai ir aplamai 
labiau pasiturintys Amerikos 
piliečiai. 

Tad ir kyla mintis, kad iš Lie
tuvos atvykusieji svečiai už 
respublikonus pasisako, 
turėdami minty tai , jog 
prezidentas Reaganas per tuos 
8 prezidentavimo metus smar
kiai apginklavo JAV ir privertė 
Gorbačiovą skelbti reformas, 
įvedant „glasnost" ir „pere-
stroika", kurių išdavoje vyksta 
tam tikras laisvėjimo procesas 
— valdžia leidžia masiškus mi
tingus, leidžia viešai giedoti 
Lietuvos himną, leidžia iškelti 
Lietuvos trispalves vėliavas ir 
t.t. 

Tai viena kita užuomina apie 
patirtas politines nuotaikas tiek 
išeivių, tiek iš Lietuvos 
atvykusių tarpe. Vieną kitą 
studijų savaitės paskaitą aptar
sime kitą savaitę. Baigiant 
tenka dar pastebėti, kad į 
savaitės pabaigą „Dainavon" 
buvo atvykę ir abu kandidatai 
į JAV LB Krašto valdybos pir
mininkus. Būtent Ingrida 
Bublienė ir dr. Antanas Razma, 
abu mieli, šilti ir patrauklūs 
žmonės. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

Kryžių kalne Dainavoje šiemet sen
draugių stovyklos metu pašventintas 
Bradūnų šeimos kryžius. 

NAUJAS KRYŽIUS 
DAINAVOJE 
(Atkelta iš 3 psl.) 

pabosta tik sėdėti prie „Baltųjų 
rūmų" sienos arba vaikščioti 
tegu ir labai gražiu, bet vis tuo 
pačiu keliu tarp stovyklinių 
pastogių ir paplūdimio. O 
geriau aptvarkytas Kryžių 
kalnas, be kita ko, labiau tiktų 
ir įvairioms susikaupimo valan
doms ar vakarams gamtoje. 
Gražiomis dienomis prie kryžių 
kalne galėtų vykti ir šiaip sto
vyklinės programos — paskai
tos, pokalbiai, pranešimai, nes 
vis tas pačias sienas ir tas pačias 
lubas pakeisti kuo kitu irgi būtų 
ne pro šalį. 

Tai tik užuominos, siūlymai. 
O tai yra pats lengviausias daly
kas. Gi ką nors konkrečiai 
įkūnyti juk reikia darbo ir 
pinigų. Svarbiausia — pinigų! 
Manytume, jog ir jų atsirastų 
paskelbus, sakysim, Dainavos 
Kryžių kalno sutvarkymo vajų. 
Pakankamu procentu juk turė
tų atsiliepti bent tie, kurių 
vaikai užaugo Dainavoje. Ir tie 
vaikai, kurie dabar jau neblogai 
įsitaisę, gal net savo vaikus 
veža į Dainavą. Pagaliau ir 
kryžius Dainavos kalne pasta-
čiusieji neturėtų patys tų 
kryžių užmiršti. Juk vėjų, lietų 
ir sniegų pagairėse jie irgi 
sensta. Po metų kitų reikalingi 
remonto, restauravimo. Žodžiu, 
kad kryžius pastačiusieji turėtų 
laiks nuo laiko jausti tam tikro 
mokesčio b ū t i n y b ę kryžių 
priežiūrai. ' 

Kiekvienu atveju Dainavos 
Kryžių kalno idėja išeivijoje 
tebėra gyva. Juo labiau, kad 
pati idėja y ra konkreč ia i 
įsikūnijusi. Tik reikia tai idėjai 
šiek tiek „šviežio kraujo", nau
jo polėkio, kad ji taptų ne vien 
tik senąja tradicija, bet ir kū
rybingąja dabartimi. 

Kryžin inkas 

VEIKLA VEIKLOJE 

Kiekviena organizacija rūpi
nasi savais reikalais, sava bui
timi ir ateitimi. Tais pačiais 
principais gyvena ir dirba Lie
tuvos Dukterų draugija Los 
Angeles, Ca. Vykdydama savo 
principus ir savo įsipareigo
jimus — padėti tautiečiams, pa
tekusiems į vargą, ar nelaimę — 
pati draugija turi būti pajėgi, 
nes, jei nori kam ką duoti, pir
miausiai turi pats turėti. Pa
grindinį, šiuo atveju, pajamų 
šaltinį sudaro įvairūs renginiai. 
Per paskutiniuosius metus tie 
renginiai Los Angeles lietuvių 
visuomenės palankiai verti
nami ir gausiu atsilankymu pa
laikomi. Šie renginiai būdingi 
tuo, kad čia suplaukia dvilypė 
nauda — kultūrinis momentas, 
pasižmonėjimas ir geros vaišės. 
Publika,per tokius renginius 
dosniai papildydama piniginį 
indėlį šalpos darbams, išsineša 
malonius įspūdžius. 

Kas naujo buvo paskutiniame 
Lietuvos Dukterų draugijos 
renginyje liepos 24 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje? Ši 
sekmadienio popietė vėsioje 
parapijos salėje gyvais žiedais 
bylojo apie vasarą, šiek tiek 
hava j i e t i ška i nuspalvintą . 
Sesės, daugiausia apsirengusios 
vaiskiais drabužiais, pasitiko 
svečius ir viešnias, sodino už 
stalų ir vikriai jiems patarnavo. 
Havajietiški muzikos garsai 
malonia i nu te ikė , o gai
vinamųjų gėrimų baras stiprino 
ištroškusius. Vis tiek truputį 
kitaip atrodė aplinka ir žmonės 
šioje šiaurės Pacifiko salyno 
miniat iūroje. . . Valgiaraš t is 
buvo nekasdieniškai lietu
viškas: karšti cepelinai spir
gučiuose, žalio? ir virtos daržo
vės, vištiena su ryžiais, įvairūs 
vynai ir kava su pyragaičiais. 

Svečiams pasisotinus, vyko 
nauja ir įdomi programa — 
pokalbis „nauja pažintis" sce
noje prie dviejų mikrofonų tarp 
dviejų tautiečių: inž. Vytauto 
Šeštoko, ilgamečio losangelie-
čio, dabar sėkmingai redaguo
jančio Californijos lietuvių ra

dijo laidas, ir neseniai čia įsi
kūrusio, iš okupuotos Lietuvos 
atvykusi Jono Simokaičio. Po 
pokalbio vyko svečių ir viešnių 
iš kitur pristatymas, salėje 
esančių Onų ir Marijų-Mag-
dalenų pasveikinimas, aukotojų 
paskelbimas ir linksma loterija. 
Tris valandas trukusi popietė 
nenuvargino nei susirinkusiųjų, 
nei rengėjų. Visi karštai paplo
jo šeimininkėms už gardų valgį, 
už loterijos vertingas dovanas, 
už havajietiškos muzikos 
koncertą ir sąžiningą baro 
tarnybą; taip pat pokalbio 
dalyviams inž. Vytautui Šeš
tokui ir Jonui Simokaičiui bei 
šauniai Lietuvos Dukterų drau
gijos valdybai. 

Tuo renginiu draugijos veikla 
nepasibaigia. Yra aibė kitų 
reikalų. Didelėje Los Angeles 
lietuvių bendruomenėje yra pa
kankamai plati dirva šalpai: yra 
šalpos reikalingų ir šalpos 
laukiančių. Lietuvos Dukterų 
draugija narėmis nėra labai 
gausi, bet morališkai tvirta ir 
lanksti. Kai draugijos vardu iš
t ies iama pagalbos ranka, 
atsinešamas paguodos žodis, 
su te ik iamas padrąsinimas 
daugelio vardu, dar pridedant 
dovaną, nelaimingasis iš karto 
pasijunta lyg pagerbtas tuo. 
Jaunos šeimos įvertina labiau
siai ir būna dvasiniai pastip
rintos, kai sunkiu momentu at
siunčiama dovana be jokių 
sąlygų, įspėjimų ar priekaištų, 
vien švelniu linkėjimu užuojau
tos ir sėkmės rytojaus dienai. 
Padėt i k i t am varge nėra 
l inksmybės ar juokavimų 
apysaka. Dažniausiai čia 
kiekvieną reikia suprasti psi
chologiškai, atjausti nešališkai. 
Tai reikalauja daug energijos ir 
laiko ir sugebėjimo. Lietuvos 
Dukterų draugijos valdyba tai 
stengiasi atlikti rūpestingai ir 
su derama pagarba kiekvienam 
žmogui. 

Artėjančio sezono renginiai 
losangeliškių kalendorių 
užpildė jau iki paskutinio metų 
savaitgalio. Čia LDD yra numa
čiusi talkinti Lietuvių Bend
ruomenės dienose spalio 1 ir 2 
dienomis. Vėliau, lapkričio 6 

dieną planuoja surengti pa
rapijos salėje Lilijos Šukytės ir 
Vytenio Vasyliūno koncertą. 
Abu šie iškilūs menininkai, 
seniai begirdėti Californijos 
lietuvių scenoje, mielai sutiko 
savo kultūrinio lygio neeiliniais 
laimėjimais mus atgaivinti. Iš 
anksto visi nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti į šią meno 
šventę. Lapkričio 6 d. Lilija 
Šukytė ir Vytenis Vasyliūnas 

Šv. Kazimiero parapijos salėje! 
Baigiant reikėtų paminėti da-

ba r t inę Lietuvos Dukterų 
draugijos valdybą, kurią sudaro: 
pirmininkė Stasė V. Pautienie-
nė-Šrmoliūnienė, vicepirmi
ninkės — Marija Kairienė ir 
Antanina Uldukienė, sekr. Ona 
Deveikienė ir iždininkė Irena 
Luther. 

Stasė V. Pautieniene-
Šimoliūnienė 

i 

Bičiuli, esi teisus, kai manai, j 
kad aš daug dirbu. Aš tai darau, • 
kad gyvenčiau, nes nieko nėra 
taip panašaus į mirtį, kaip tin
giniavimas. 

Fridrikas II • 

V* INTERNATIONAL 
*M 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
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 
International Industries 

10401 South Roborts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

INTERNATION AL M2J 
G.T. INTERNATIONAL dėkoja vištoms klientams, prisidėjusiems prie 
sėkmingo 1988 m. kelionių į Lietuvą sezono. 

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

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo dokumentus ar
timiesiems iš Lietuvos. 

JEI NORITE PAMATYTI PASAULĮ, KREIPKITĖS Į G.T.! 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TE L.: (312) 430-7272 fev 

L A B O R D A Y 
G R E E T I N G S ^ ! 

LABOR DAY GREETINGS FROM į 
SOUTHYYEST FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

3525 W. 63rd St., Chicago, Illinois 436-4600 
4062 Southwest Hwy., Hometoarn, Illinois 636-2700 

9640 S. Pulaski, Oak Lawn, Illinois 424-8400 
MANOR FEDERAL DIVISION 

5830 W. 35th St., Cicero. Illinois 656-0600 

LABOR DAY GREETINGS 
TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

COURTESY OF 

PULASKI SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
3156 South Morgan Street. Chicago, Illinois 

Phone: 927-3500 

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A SAFE AND HAPPY LABOR DAY 

COURTESY OF 
EDVVARD HINES LUMBER CO. 

Phone: 767-6300 
4626 West 63rd St., Chicago, Illinois 

ALESSANDROS BANOUET HALL 
6040 W. Cermak Rd. 

Cicero, III. 
656-7599 

Banquets for weddings and all occasions 
40 to 350 people 

Package plans available 

CAFE MORAVIA 
3735 S. Harlem, Berwyn. III. 

464-5505 
Banquets for vveddings, 
Shovvers & all occasions 
Package plans available 

Accommodations for 50 to 160 

Labor Day Greetings To Our Many Friends 
Courtesy of 

CRAVVFORD SAUSAGE CO. 
• Daisy Brand Sausage Co. 

- Daisy Brand Meat Products -
Phone: 277-3095 

2310 S. Pulaski, Chicago, III. 

Darbo Dienos Sveikinimai! 
CRONIN CLEVER CLEANERS 

3357 W. 63rd St. 
Chicago, III. 

778-4332 
Wedding govvns & drapes — 

Our Specialty 

Labor Day Greetings 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71 st St. 
Chicago, III. 

434-9666 
Open Mon. - Fri. 11 AM. to 8 P.M. 

Saturday & Sunday 8 A M. to 8 P.M. 

Labor Day Greetings 
DOUBEK PHARMACY AND 

MEDiCAL SUPPLY 
3646 W. 63rd St . , Chicago, I I I . 

581-1122 
We specialize in Colostomy, Enternal 

And Diabetic supplies 

Labor Day Greetings 
DYNAMIC AUTO REBUILDERS INC. 

6020 S. VVestern 
Chicago, III. 

476-6650 
Ouality body repairing and painting 

Foreign & Domestic cars 

EDENS OPTICIANS 
4143 W. 63rd St . , Chicago, I I I . 

565-7800 
5569 W. 95th, Oak Lawn, III. 

499-3656 
Prescriptins filled 
Frames repaired 

Labor Day Greetings 
G 8 K AUTOMOTIVE 

5826 S. VVastam Ave. 
Chicago, III. 

925-6830 
Complete Auto Mechanical & Body VVork 
Foreign & Domestic — Insurance approved 

Labor Day Greetings 
HING LEE CHINESE RESTAURANT 

6349 S. Kedzle. Chicago, IH. 
737-2168 

Tuesday thru Saturday 
11:30 AM. to 9:30 P.M. 

Sunday 12 to 9 P.M. 

Darbo Dienos Sveikinimai! 
IAMA STATIONERS 

6239 S. Kadzla 
776-9102 arba 776-8341 

Viskas įstaigoms! Rastinės, braižybos ir 
mokyklos reikmenys Sveikinimo kortelės 
įvairiomis kalbomis. 

Labor Day Greetings 
From 

JAY DRUGS 
2759 W. 71st St . , Chicago, IN. 

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

Sunday 9 A.M to 5 P M. 

K 6 S PHARMACY 
A Family Drug Center" 

rVe Honor all Insurance & VVelfare Plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery service 
4 7 8 8 0 0 8 

2601 W 59ih 

KENN'S FAMILY BOVVUNG PRO SHOP 
3205 W. 59th, Chicago, I I I . 434-1800 
Columbia - AMF - Brunsvvick - Ebonite 

Shoes. bags & accessories 
Open Mon. & Fri . 11 A.M. to 6 P M. 

Tues. & Thurs. 12 to 8 P.M. 
Sat. 11 A .M. to 5 P.M. 

Labor Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
LEITZA DIE & TOOL CO. , INC. 

Phone: 271-1408 
5462 N. Damen Ava . 

Chicago, IH. 

Labor Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LOYAL CASKET CO. 

Phone: 722-4065 
134 S. Caltfornia Ave. 

Chicago, I I I . 

Labor Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LAVVNDALE AUTO BODY 

Phone: 788-1133 
3101 S. Ridgeland 

Berwyn, I I I . 

Labor Day Greetings 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaski 

Chicago, III. 
582-2525 

Open Bowling Labor Day 

Labor Day Greetings 
To Our Many Friends and Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY, INC. 

Phone: 767-9155 
Dollar off with vitamins 

4324 West 63rd St., Chicago, III. 

OLD FASHrONED CANDIES 
6210 Cermak 
Bervryn, III. 
788-6669 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

All types of boxed candies 

Darbo Dienos Sveikinimus 
Siunčia 

GKJASAR TRAVEL 
AGENCY 

Chicago, m. 
925-8400 

Best Wishes To All 
For A Safe And 

Happy Labor Day 
Courtesy of 

A FRIEND 
Labor Day Greetings To Our Many Friends 

Courtesy of 
SLUDGE REMOVAL 

A N D SEWER SERVICE 
Phone: 889-5175 

2315 West Moffat 
Chicago, III. 60647 

ŠLOVE S BAKERY 
6516 w Cermak Rd., Bervrvn, III. 

VVedding & Party Cakes Our Specialty 
Baking the best for over 35 years 

484-2474 
Open Monday thru Saturday 

6 A.M. to 6 P M 

Best VVishes To All For A 
Safe and Happy Labor Day 

Courtesy of 
UNIVERSAL METAL HOSE CO. 

2133 S. Kedzle A v e . 
Chicago, II I . 

277-0700 

' 



Redaguoja di. K. A. Dagys 

NUO KO RAKINA 
AUTOMOBILIUS 

— Mes, mažo Naujosios 
Anglijos miestelio gyventojai, 
niekad nieko nerakinam, — 
pasakoja viena moteris sve
čiams iš Amerikos vakarų. — 
Išimtis tik rugpjūčio mėnesį, kai 
rakinam automobilio duris. 

— Tada esti tur is tų 
antplūdis? 

— Ne, ne nuo turistų. Palik 
nerakintą automobilį prie ap
sipirkimo centro, ir rasi pilną 
mašiną prikrautą zucchini. 

Dešrų į pakaušį aš nuolat 
gaudavau per visą gyvenimą, 
— taigi sutiksiu, kad neblogai 
buvau maitinamas. 

Br. Raila 

KAI TENKA APIE SAVE 
RAŠYTI 

SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS 

Kai ateina ruduo ir prasideda 
veikimas, bėgiojimas iš vieno 
susirinkimo ar baliaus į kitą, 
trečią, kur labai išmintingi ir ne 
taip išmintingi vyrai, kartais ir 
moterys, taria vertingą žodį, 
duoda patarimų kaip veikti, pa
bara nieko neišmanančius, kar
tais neiškenti ir pats ką nors 
pridedi. Kai nieko neturi ko 
naujo pasakyti, nors pakartoji, 
kas jau buvo pasakyta. Kaip ki
taip sužinos susirinkusieji, kad 
esi irgi ne kopūstas ir tiktum 
būti tautos vadu. Pasibaigė susi
rinkimas ar labdaringas balius, 
vestuvės, ir dabar kantriai 
lauki, kas nors ims ir aprašys 
šitą labai reikšmingą atsitikimą 
ir pacituos tavo sparnuotų 
žodžių pynę, kilnius patarimus 
ir neabejotina išmintį. Lauki 
dieną, savaitę, kitą, trečią, o 
kaip nėr, taip nėr reportažo 
apie tą pasaulinės reikšmės 
susir inkimą ir tavo pri
trenkiantį žodi. Baisus apsilei
dimas, nuostolis ateities kar
toms, kad niekas nežinos šio is
torinio įvykio. Ne, to negalima 
tylom praleisti, apie tai turi 
žinoti visi skaitytojai, visas pa
saulis. 

Vadinas niekas nesugeba 
gerai parašyti, o gal nedrįsta 
tavo kilnias mintis paprastais 
žodžiais atpasakoti, o nepapras
tų pritrūko. Tada ateina tau 
mintis: rašyk pats! Žinoma, 
niekad iki šiol korespondencijų 
nesi rašęs, nežinai kaip pradėti 
ir pradėjus užbaigti. Iki šiol 
rasi nėjai tik laiškus ir pasi
rašinėjai ant čekių. O dabar į 
la:kraštį. 

Ir ieškos žmogus patarimo ką, 
kaip. kur, kiek rašyti. Duosim 
kelis patarimus. Nemokamai. 
Ne taip. kaip pradedantis 
jaunas advokatas, atėjus senai 
našlei pensininkei, pirmiausia 
paklausia, ar ji už pusvalandžio 
pašnekesį su juo galės sumokėti 
75 dolerius. Ne, mes to 
nedarom. 

Jei kas nežino, kaip elgtis pas 
gubernatorių priėmimo metu, 
žiūri, kaip elgiasi, sveikinasi 
kiti. Jei neižinai, kaip rašyti į 
laikraštį, pasek kitus, kurie 
įpratę rašinėti apie save ir ne 
save. Daryk ir tu, kaip dažniau
siai jie daro. 

Rašydamas korespondenciją 
pirmiausia negalvok apie gra
matiką ar sintaksę, neieškok, 
nevartyk žodynų. Rašyk, kaip 
širdis diktuoja. Taškus, kable
lius, nosines tegul sudeda 
redaktorius. Juk jis nieko 
neveikia. 

Būk taupus su popierium. 
Rašyk smulkiom raidėm, be 
jokio tarpelio. Kitaip redakto
rius tarp eilučių gali ką savo 

įsprausti. Raidžių rinkėjai juk 
turi turėti geras akis ar akinius, 
didinamąjį st iklą ir tegul 
tyrinėja tavo išminties grū
delius. 

Geriausia rašyti ant abiejų la
po pusių. O jei kai prikaišios dėl 
tokio taupumo ar šykštumo, tai 
primink, kad ir milijonieriai 
pradėjo verstis pardavinėdami 
degtukus. Tavo idealas būti 
vienu iš jų. 

Jei nori būti neatsilikęs nuo 
kultūringų žmonių, tai gali pa
bandyti aprašą apie save sulip
dyti , subadyt i ir rašomąja 
mašinėle, pasiskolinęs iš kaimy
no. Žinoma, ji bus be lietuviškų 
ženklų (lietuviška mašinėlė 
kelis dolerius brangesnė). Bet 
tai nesvarbu. Atpyškink kaip 
yra. Lietuviški ženklai — ne 
tavo reikalas. Redaktoriaus. 
Tegul jis laužo galvą, ar salės 
gale sėdėjo muzikas ar mužikas, 
o sapne matei < Kaukšpėdžio 
sieną ar šieną. 

Anksčiau išminčiai viską 
rašydavo po penkis ar šešis 
egzempliorius per kalkę, dabar 
kalkės kaip nėra, bet yra kitas 
geras būdas padauginti savo 
nemirtingus raštus — „xerox". 
Labai patogu, ir kopijos dar ge
resnės nei originalai. Savo 
kūrinį išsiuntinėk visom re
dakcijom. O gal jie nieko neįtar
dami vieną ir tą pačią dieną ir 
paskelbs. Tai galėsi balių kelti! 

Aišku, pasirašyk slapyvar
džiu. 

Siųsdamas redakcijoms pra
šyk, kad būtų kaip galima 
greičiau išspausdinta. Nurodyk 
ir kurioj vietoj. Tik kad jokiu 
būdu nebūtų nutaisytas, su
trumpintas, subraukytas. Juk 
šio krašto konstitucija gina au
toriaus teises. 

Išsiuntei savo padaugintą 
šedevrą? Dabar gali laukti gar
bės ir sveikinimų. Jau laikas 
pasirūpinti ir porą dėžių juodo 
daniško alaus. 

Bet jei tas ar tie redaktoriai 
nenaudėliai vis delsia su tavo 
kūriniu, pradėk skambinti. Ge
riausia „colect call" (kad tau 
nekainuotų). Paklausk, kada, 
kodėl, už ką, paskiau pradėk 
šaukti, plūsti, grasyti konsti
tucinėm sankcijom, atsisakymu 
laikraštį prenumeruoti. Sugal
vok dar ką nors pritrenkiančio. 

O jei redaktorius kietaspran
dis ir jokie argumentai ne
veikia? Nėra kitos išeities, kaip 
tas daniško juodo alaus dėžes ko 
greičiausiai ištuštinti ir dar 
pridėti butelį Trejų devynerių. 
Gal bus kiek linksmiau. Juk ki
taip nepakelsi žiauriausio fakto, 
kad gyvenime nėra teisybės nei 
už centą. 

P r i č k u s Grybaaus is 

Žmogus gali nuslėpti visus 
dalykus, išskyrus du: kad esi 
girtas ir kad įsimylėjęs. 

Antiphanes 

Kas nenori gyventi, tegul 
nesijuokia. 

Haliburton 

AR TAI TIESA? 

„Didžiųjų trėmimų iš Baltijos 
kraštų minėjimas birželio 12 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje praėjo sklandžiai ir įspū
dingai. Minėjimą pradėjo ir jam 
vadovavo latvis Ulnis Sipols... 
Po minėjimo vaišinomės K. ir S. 
Miškinių paruoštais užkan
džiais ir šampanu (Spg. pa
braukta), rašo B. Brizgys, Drau
ge, Detroito žinių skyriuje liepos 
21. 

Norime mahyti, kad susi
rinkusieji vaišinosi šampanu ne 
minėdami labai tragiškas 
sukaktis, bet, greičiausiai, buvo 
krikštynos ar piknikas, kuris 
paprastai baigiasi je i ne 
su dešrom ir kopūstais, tai 

šampanu ir šokiais. su 

Hamubario kodekse (Babiloni
ja, apie 2000 m. pr. Kr.) rašoma: 

Paragr. 218. Jei gydytojas 
ligonio gilią žaizdą gydė bron
ziniu lancetu, o ligonis numirė 
arba bronziniu lancetu atida
rius akies abcesą ligonis pra
rado akį, daktarui nukertama 
ranka. 

Medicina, 1988 birželis 

Atrodo, kad ateityje Hamil
tonas lietuvių daugiau ne
benorės įsileisti. Clevelandas 
irgi uždarė mums savo miesto 
vartus. Kiek atmenu Chicaga 
irgi nebuvo labai laiminga po 
šventės. Kur turėsime dėtis 
ateityje? Kokį kitą miestą 
galėsime sunaikinti? 
T. Danta, „Aušrinės" šokėjas, 

Draugas, rugp. 18 

ŠAUKIMAS I MANEVRUS 

Pirmas įsišutininkų pulkas ir 
penktas samagono batalijonas 
susibūriuos ir posėdžiaus 
Playhouse įstaigoje... Bus pri
statyta šios vasaros manevrų 
planai skelbia Drauge pulko ir 
batalijono vadai. Reikia manyti, 
kad į tokį šaunų, patrauklų šau
kimą atsiliepė ne tik visi gyvie
ji, bet iš karsto pašoks ir karo 
veteranai. 

KLAUSIMAS BE 
ATSAKYMO 

New Yorko gyventojas Tom 
Niekei laikraštyje užklausė, kas 
jam lieka daryti, kai gyvena su 
šeima — žmona, šešios dukterys 
ir du sūnūs. Visi vaikai lanko 
mokyklas, atsikelia tuo pačiu 
metu, o bute tėra vos viena vo
nia. Patarimo kaip susitvarky
ti nesulaukė. 

Žaislų krautuvėj tėvas savo 
dviem sūnum pirko labai gar
siai šaudančius žaislinius 
šautuvus. Kasininkas įspėjo, 
kad bus daug triukšmo namie. 

— Tai niekis. Vaikai gyvena 
pas ma' > buvusią žmoną. 

Reader ' s Digest 

P. J. protauja, nes dirba 
protinį darbą. 

(Iš charakteristikos) 
Pravaikštą padariau gulė

damas. 
(Iš pasiaiškinimo) 

Gindamas disertaciją, jis 
apgynė svetimas mintis. 

(Iš nuogirdų) 

VIENYBĖJE DRĄSA 

Ūkininkas J. Crossland iš 
Texas laiko penkis šunis, bet 
kieme turi jiems tik keturias 
būdas. Vieno smarkaus lietaus 
metu patikrino, kaip jo šunys 
laikosi, ir rado, kad viskas 
gerai, jie sausi, naudojasi jiems 
skirtais nameliais po vieną, ar 
po du būdose. Tuo metu tačiau 
prasidėjo ir smarkūs perkūnijos 
trenksmai. Seimininkas vėl 
nuėjo pažiūrėti šunelių. Ir kaip 
jis nustebo, kai vįsi penki namų 
sargai buvo sulindę į vieną, 
pačią didžiausią būda. 

Kinų ir sovietų pasieny. 
Iš anglų spaudos. 

Iš australų spaudos 

Pasiruošimas Seoulo olimpiadai. 
Iš Filipinų spaudos 
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Balys Pavabalys 
JI ŽVILGČIOJA Į VYRUS, 
LYG MEILĖS NEPATYRUS 

Ji kaip gėlė, o aš kaip medis. 
Daug turim skirtumų, žinia, 
Nors jau seniai esu ją vedęs, 
Nors gal ir myli ji mane. 

Taip ir gyvenam nesutapę. 
Net ir bučiuotis mttm sunku, 
Nes parfumu jos veidas kvepia, 
O mano dvokia tabaku. 

Abiem tie skirtumai įkyrūs, 
Abu charakterio tauraus: 
Ji smalsiai žvilgčioja į vyrus, 
O aš į moteris dairaus. 

MINTYS APIE SPORTĄ 
Flirtuoja senos, flirtuoja jaunos, 
Kai sporto aikštėj už meilę kaunąs, 
Sportuoja jauni vaikai ir dėdės, 
Kur nors prie stalo smuklėj susėdę, 
Kilnoja bonkas, stiklus ir kortas. 
Mieli bičiuliai, ar čia ne sportas? 

Dolerį veja, dolerį gaudo, 
Doleriui dingus keikia ir rauda, 
Dolerį čiumpa, traukia ir peša, 
Ir kaip per aikštę dolerį neša, 
Į savo krepšį mest pirmutinis, 
Argi bičiuliai dar ne krepšinis? 

Beisbolą lošia, „haibolą" geria, 
„Haibolos" baisiai už kojų stveria. 
Ir gal ne kartą, proga tų švenčių, 
Buvo patiesęs ir jus ant menčių 
Ir pagalvoji tu prisiminęs, 
Kaip ten praloštos buvo imtynės. 

Alinis 

CIA IRGI LIETUVIŠKAI 
RAŠOMA 

Kun. Kazimieras A. Ambro-
zaitis, Juozapavos, Kuršėnų 
vis., Šiaulių aps., klebonas, 1927 
Kaune išleido knygelę Apskritu 
metu įvairenibes mušu krashte, 
sueiliavo ir Narkevičiaus-Atko
čiūno spaustuvėje atspausdino 
savo sugalvota rašyba (ar bus 
įmanoma išskaityti ir suprasti): 

3 I M A. 
ADVENTINI 3IMA. 

563 — Laukus'—rasynaį, 
Klunus' — 3o!ynaį,. 

O rooutyiaį.— 
Vyn krvsyklas 

564 — Keleį papbliuro, 
Pristiga kuro 

Tiltaį oaniuro 
Kaį parvesti'? 

565 -- Pastyrst ourvynaį. 
Sausie molyną;, 

Pajunt rudynaĮ — 
Virsh krienikes 

566 — Ant viso kelio 
Nie lušt neį kele, 

Shaliej gi kelio 
Blauzlausa bier 

567 — Ar put sheurinis. 
Ar, vakarinis 

Pitu ritinis,— 
Vis shalts viejas. 

568 — Grūdus kelutis 
Ir viskelutis, 

Teblujt lugutis. 
Neishsisuksi. 

569 — Arkleį tur klupti, 
Pavargen,—kniubti 

Gali juos lupti 
Jeį negaįlu 

GRAŽU MŪSŲ LIETUVOJE 

PERSITVARKYMŲ 
KARŠČIUI PRASIDĖJUS 
Perestroikos (persitvarkymo) 

madai prasidėjus, Šluota skel
bia oro prognozę iki 2000 metų 
bei laikotarpiui iki pensijos: 

Artimiausiu metu šalies teri
torijoje laukiamas stambokas 
žemės drebėjimas. Drebėjimo 
epicentrai po ministerijų, 
komitetų ir kitų gyvybinių or
ganizacijų pamatais. Smūgių 
kryptis — iš centro koncentra
ciniais apskritimais. Grius kė
dės, byrės etatai, žus viltys po 
lengvo gyvenimo griuvėsiais. 
Mirtinų aukų nenumatoma. 
Drebėjimus lydės kruša Pašarų), 
dejonės, aimanos, keiksmai. Su
griuvusių kėdžių skaičius 4000 
kartu viršys vidutini metinį 
vidurkį. 

Oras pastoviai nepastovus, 
visa padangė apsiniaukusi, be 
pragiedrulių bei prošvaisčių, 
kad numatytas žemiškas etatų 
drebinimas neįvyktų. 

Šiuo metu valstybinis drau
dimas nesudaro draudimo su
tarčių etatinėms kėdems (sulū
žusioms) kompensuoti. 

* 

Greitai ir skaniai pavalgyti 
dideliame mieste — problema. 
Kaip sumažinti eiles val
gyklose? 

Gimtasis kraštas 

— Kiek jūs , ponia, turite 
vaikų? — užklausė raštininkė 
bedarbių įstaigoje. 

— Septynis. 
— Kokio amžiaus? 
— 12,11, 10,9,8, 7 ir 6 metų. 

Vėliau nusipirkome televiziją. 

IS prancūzų spaudos 

KURIOS VALSTYBĖS 
NORI PASO? 

Jei kas nori turėti esančios ar 
nesančios valstybės paso, jį gali 
gauti už 135 dolerius. Juos 
gamina Danna Walker, buvusi 
kelionių biuro savininkė. Pasais 
naudojasi piliečiai, kurie keliau
ja į pavojingus kraštus, kur tero-
ristai ieško amerikiečių. Tokiais 
pasais aprūpinami ir kai kurie 
oficialūs valdžios ar kariuome
nės pareigūnai. Tačiau grįžtant 
į Ameriką reikia turėti tikrus 
pasus. 

NORS TIEK ŽIŪROVU 

Viena amerikiečių šeima 
važiavo per nedidelį Wisconsino 
miestelį, kur vietiniai gyven
tojai ruošėsi paradui. Keleiviai 
sustoję stebėjo paraduojančius, 
kai vienas vietinis pilietis drau
giškai pasveikino pravažiuojan
čius: „Sveiki atvykę svečiai. 
Mes džiaugiamės, kad nors jūs 
priimat paradą, nes visi mies
telio gyventojai, iki vieno, daly
vauja eisenoje". 

Reikalinga ateinanti ir išei
nanti auklė. 
Skelbimas prie stulpo Ar čia New Yorko gyventojo vizitinė kortele? 

NĖRIS, GIRA IR CVIRKA 

Pravedus kolektyvizaciją, 
kaimai Lietuvoje buvo įjungti į 
kolchozus ir senieji kaimų var
dai gavo tokius pavadinimus: 
,J?ergalė", „Aušra", ,Jtaudonoji 
vėliava", „Petras Cvi rka" , 
„Liudas Gira", „Salomėja Nė
r i s" , „Leninas" , anksč iau 
„Stalinas" ir kt. 

Persitvarymo entuziastas , 
tarybinis rašytojas ir 
žurnalistas Lietuvoje Stasy? Ka-
šauskas neseniai pasirodžiusioje 
knygoje „Tiesos sakymas" kri
tikuoja tokius spaudoje 
naudotus išsireiškimus; „Liudo 
Giros primilžiai didesni už 
Salomėjos Nėries", arba „Petras 
Cvirka nepatenkinamai kergia 
pirmaveršes". 

SOVIETINIS ŽEMĖS 
ŪKIO EKSPERTAS 

Tas pats Kašauskas pasakoja 
apie tokį komunistinį žemės 
ūkio ekspertą: 

„Anais sunkiais mūsų kaimui 
laikais atvažiavo ankstyvą pa
vasarį į kolūkį naujas šiek tiek 
atsakingas darbuotojas ir užsi
puolė pirmininką: 

— Kaip sėja? 
— Blogai, — sako pirmi

ninkas. — negalim sėti. 
— Kas trukdo? 
— Taigi va, akėčių nespėjom 

patepti. 
— Tuojau pat mobilizuokite 

visas jėgas akėčių tepimui". 

„Žmogus užsigeidė sužinoti, 
kodėl Vilniuje, mūsų sostinėje, 
nėra paminklo jo įkūrėjui Gedi
minui, o Gedimino kalno papė
dėje stovi paminklas Puškinui... 
Atsakė mums Vilniaus miesto 
Tarybos kultūros valdybos virši
ninkas A. Petrauskas, kad 
.svarstoma vykdomajam komi
tete, derinama su Lietuvos TSR 
kultūros ministerija ir Lietuvos 
TSR dailininku sąjunga'. Gėda 
Vilniui neturėti Gedimino pa
minklo, kaip ir fontanų", rašo 
Šluota. 

> • > 
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DIENA MOKYTOJŲ 
STUDIJŲ 

SAVAITĖJE 
Iš mokytojų studijų savaitės (8) 

JUOZAS MASILIONIS 

Dar ne viskas aprašyta, nors 
daug rašyta. Ne vien paskaitos, 
paskaitos. 

Dieną pradėdavome 7 vai. 
ryto.baigdavom 11 vai. vakare. 
Ne paslaptis ir nėra ko gražinti: 
du dalykai stovykloje buvo 
blogi, kad 11 vai. vakaro vado
vybė varydavo gulti, o rytą 7 
vai. keldavo. Jei tų blogybių ne
būtų buvę, nors ir karšta, būtų 
buvę galima gyventi. Tačiau 
nėra ko skųstis: po 11 vai. grei
tai nutildavo klegesiai, o 7 vai., 
Br. Keturakiui pasveikinus 
,,Labas rytas, labas rytas, 
keliamės, keliamės", netrukus 
kieme pradėdavo klegėti rytinės 
mankštos, kurios prasidėdavo 
7:15, entuziastai . O jų, 
vadovaujamų Br. Keturakio, 
šiais metais buvo itin gausu, 
daugiau kaip 40. Pusvalandį 
pamankštinę kojas, rankas ir 
liežuvį, įkvėpę į krūtines dar 
nekaršto tyro (bent tyresnio už 
miesto) oro, 8 vai. rinkomės Mi
šioms, kurias atnašaudavo 
stovyklos kapelionas kun. J. 
Duoba ir pasakydavo trumpą, 
bet aktualų pamoksliuką. Su 
juo koncelebruodavo studijų 
savaitės entuziastas kun. P. 
Daugintis. Po pamaldų ramiai 
nueidavome prie virtuvės 8:40 
pakelti vėliavų ir po to tuoj 
valgyti pusryčių. 

Po pusryčių 9:30 lietuvių k. 
pamoka. J. Masilionis supažin
dino lankytojus su laiko ir 
pažyminio išskirtinėmis sakinio 
dalimis. Nuo 10 iki 12 paskai
tos. Beveik visi prelegentai jau 
išmoko, kad paskaitai užtenka 
40 ar 45 minučių, kad liktų 
laiko klausimams, diskusijoms, 
pertraukėlei. 12 vai. Dainavimo 
pamoka, pravedama muz. Sta
sio Sližio. Visą valandą salė 
skambėdavo nuotaikingomis 
dainomis. 

1 vai. pietūs. Po pietų lais
valaikis, maudymasis, prižiū
rint Dariui Udriui. 3:30 baigia
si maudymosi laikas, iš paplū
dimio parvilioja pavakariai: tai 
pienas su pyragaičiu, tai įvairūs 
vaisiai. 

4 vai. suskylama į tris dalis: 
Jadvyga Matulaitienė pusant
ros valandos šokdina jaunus ir 
senus, bemokydama tautinių 
šokių, tuo pačiu laiku Stefanija 
Stasienė moteris mokė kulina
rijos gudrybių, o vyrai... laisvi 
pasivaikščiojimui, pokalbiams 
arba laukti, kol viena iš kur-
sančių kyštelės kokį naują 
kepsnį. 

5:30 trečioji ir paskutinė die
nos paskaita. Po jos 6:30 vėlia
vų nuleidimas. Vėliavų 
pakėlimus ir nuleidimus tvarkė 
komendantas Br. Keturakis. Po 
to vakarienė. Seimininkės buvo 
Ona Norvilienė ir jos marti Jū
ratė Norvilienė. Valgis, kaip ir 
visuomet, buvo labai puikus ir 
geras. Keli svarai priaugo neju
čiomis per savaitę, kažin kiek 
savaičių reikės tiems godumo 
svarams numesti... 

Vakarai nebuvo laisvi. 8:30 
v.v. prasidėdavo vakarinės pro
gramos, sumaniai pravedamos 
Vijos Bublytės iš Clevelando su 
talkininkėmis. Turėjome susi
pažinimo, visokių uždavinių 
atlikimo, talentų, Marijos metų 
baigimo vakarus, laužą, skaid
rių rodymą., O prieš atsisveiki
nimo vakarą išėjo A. Bagdono 
redaguotas la ikraštėl is 
„Dainavos skaistykla". 

„O už visus viršesnis lakš
tingalos balsas", kadaise 
„Anykščių šilelyje" rašė poetas 
A. Baranauskas. Jį parafra

zuojant, galima sakyti, kad „už 
visus viršenis" buvo šeštadienio 
vakaras , atsisveikinimo 
vakaras, kuriam vadovavo muz. 
Stasys Sližys. 

Žadėjau pasakyti, kodėl visi 
studijų savaitės dalyviai ir 
Dainavos apylinkės lietuviai 
laukia Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaičių pabaigos. 
Visi laukia atsisveikinimo 
vakaro, nes jis iškilmingas ir su 
gražia programa. 

Po muz. St. Sližio trumpo žo
džio pirmiausia pasirodė vaikų 
darželis, paruoštas vos per 
trejetą dienų Rūtos Juškienės. 
Mažieji kar tu padeklamavo 
„Pastačiau aš gražų namą" ir 
padainavo „Grįšim, grįšim". 

Detroito Moterų vokalinis 
kvartetas, kurį sudaro B. Januš
kienė, C. Pliūrienė, N. Sližienė 
ir A. Tamulionienė, vadovau
jamas muz. Stasio Sližio, pa
dainavo šias dainas: „Nemuno 
mergelė", harm. St. Sližio, „Ar 
tu meni, muz. A. Raudonikio, 
„Lino žiedas", muz. J. Švedo, 
„Motinos ženklai", muz. Sližio, 
ir „Vasaros romantika", muz. 
Sližio. Nežinau, kurios klausos 
grupėje esu (žiūr. penktadienio 
aprašymą), bet man ir visiems 
kvar te tas skambėjo labai 
gražiai ir kėlė mūsų muzikinį 
išsilavinimą. Tai jau nebe pir
moji muz. St. Sližio ir jo va
dovaujamo Moterų vokalinio 
kvarteto dovana Mokytojų, tėvų 
ir jaunimo studijų savaitėms. Ir 
visa tai tik už dėkui, kuris gal 
kartais ir nebespėjamas pa
sakyti. Taigi — dėkui, labai 
dėkui. 

Bronius Krokys supažindino 
su savo l ie tuviškai besi
mokančiųjų grupę. Jie padek
lamavo tris eilėraščius: „Aš esu 
l ie tuvis" , „Broliai , žemę 
išpurenę" ir „O skambink per 
amžius". Grupės mokymosi me
todas yra kalbėti ir mokytis ir 
dainuoti ir mokytis. Br. Krokiui 
intonuojant, grupė labai gražiai 
padainavo dainą „Dainininkas 
ir aidas". Kadangi lietuviai 
gailestingos širdies, vienos 
lietuviškai besimokančiųjų 
dalyvės iniciatyva Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimui, 
dalyvaujančiam šioje stovykloje, 
jie surinko 347 dol. ir įteikėjų 
atstovui. Gaila, kad ši mintis 
nebuvo permesta į visus daly
vius: tikriausiai būtų buvę 
jiems surinkta kita tiek. 

Bet grįžkime prie vakaro pro
gramos. Studijų savaitės choras, 
vadovaujamas ir paruoštas muz. 
St. Sližio, pastiprintas Moterų 

CLASSIFIED GUIDE 

Mokytojų, tėvų ir jaunimo studijų savaitės paskaitininkai. Pirmoje eilėje klūpo iš kairės: V. Jonai
tis, Br. Krokys, J. Masilionis, A. Bagdonas: antroje eilėje: V. Kavaliūnas, J. Plačas, R. Jautokienė, 
S. Jonynienė, Br. Keturakis, S. Petersonienė, V. Jautokas, O. Lukienė, dr. J. Račkauskas, S. 
Vaišvilienė, D. Dirvonienė, D. Petrutyte, R. Kučienė, S. Stasienė, J. Matulaitienė ir St. Sližys. 

Nuotr. J . Masilionio 

vokalinio kvarteto, padainavo 
keturias dainas: „Tu neužmiršk 
paties geriausio draugo", muz. 
A. Raudonikio, „Sugrįžt 
negalim", muz. St. Sližio, 
„Dainavos tango", muz. Sližio, 
ir „Saulėlydis tėviškėje", muz. 
B. Gorbulskio. Ir vėl teko gėrė
tis ir džiaugtis, kad tokio aukšto 
lygio (vaje, rodos muz. St. Sližys 
savo paskaitoj sakė, kad toks 
vertinimas nieko nepasako) pa
siekta per kelias dienas. 

Galiausiai studijų savaitės 
tautinių šokių grupė, vado
vaujama Jadvygos Matulai
tienės, pašoko keturis šokius: 
dzūkų šokį, pučia vėjas, patrep-
sėlį ir aušrelę. Akordeonu gro
jo Darius Udrys. Dabar J. 
Matulai tenė rami, prieš 
kiekvieną šokį pasako gražų 
žodį. O būtumėt matę, kokia ji 
vikri pamokų metu: pati šoka, 
dainuoja, ploja, komanduoja. 
Užtat ir šokiai — jaunųjų ir 
vyresniųjų — kaip nulieti. 

Atsisveikinimo vakaras baig
tas studijų savaitės vadovo 
žodžiu. 

Dar nesibaigė. Dabar — atsi
sveikinimo vaišės, paruoštos 
Pranės Masilionienės, St. Sta-
sienės ir kitų už savo pačių 
sumestus pinigus. Vaišintasi, 
šokta, dainuota. Šiais metais 
studijų savaitę video juostosna 
įsuko net trys filmuotojai. M. 
Krivinsko atsivežtomis priemo
nėmis čia pat buvo žiūrimas 
atsisveikinimo vakaras. 

Atsisveikinom. Kai kas skai
čiavo, po kelių dešimčių sa
vaičių vėl susitiksime. Kiti, pa
bijoję karščio, išbuvę dieną kitą, 
tyliai pranyko. Ačiū Dievui ir 
ačiū sveikatos prižiūrėtojai K. 
Vaičeliūnienei susirgimų 
nebuvo. 

Studijų savaitėje buvo dalyvių 
iš New Yorko, Philadelphijos, 
Rochesterio, Clevelando, Detroi
to, Chicagos, Los Angeles, 
Kanados. Buvo keturi iš Lie
tuvos, iš kurių viena išbuvo visą 
laiką. Dalyvavo 45 aktyvūs ar 
neseniai buvę l i tuanist inių 
mokyklų mokytojai, 9 šeimos su 
25 vaikais (nuo 1 iki 10 metų), 
15 jaunuolių (10 iš P. Amerikos). 
Taigi mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitėje buvo ati
tinkamai atstovauta visoms 
grupėms. 

MISCELLANEOUS 

ĮSKIEPYTI VAIKUS 

Chicagos miesto mokyklose 
mokslas prasidės rugsėjo 7 d. Iki 
to laiko visi moksleiviai turi 
būti įskiepyti, kitaip nepriims į 
mokyklą. 

OPEROS PASKAITOS 

Chicagos Lyric operos atstovai 
skaito paskaitas miesto centri
nėje bibliotekoje — Kultūros 
centre, 76 E. Wa hington St. 
Rugsėjo 16 d. 12.. 5 paskaita 
apie „Sonnambulą", rugsėjo 30 
d. „Tannhauser". Vis tuo pačiu 
laiku — 12:15 vai. Čia būna 
paskaitų įvairiomis kul tū
rinėmis temomis. Pirmadienį 
vidurdienių valandomis būna 
tautinių šokių. 

Restoranas NERINGA 
2632 W. 71 st St. 
tel. 312-476-9026 

Vienintelis autentiškas lietuviškas 
maistas Čikagoje ir apylinkėse 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsi t 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Vtfest 95th Stret 

Tel . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

6S5-2O20 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Viengungiai, našliai, išsiskyrę! Reikalaukite 
geriausio pasirinkimo! Pasinaudokite Ex-
eter's paslaugomis užmegzti naujas 
pažint is. Asmeniška-konf idencialu. 
..Money-back" garantija, informacija veltui. 
Rašykite angliškai. Exeter s, Attn: Helen, 
Box 2335, Bisrrsarck. North Dakota 
58502. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

VVAGNER and SONS 
TYPEvVRITERS AND 

A D D I N G MACHINES 

Nuomoja . Parduoda. Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 

patarnav imas 

5 6 1 0 S . Pu lask i R d.. Chicago 

P H O N E — 581-4111 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - fcOO v. v a k a r o . 

V isos la idos iš W C E V stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 80480. 

Tel: (312) 839-2511 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

f\^i midlcind fcdcrcil 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

9 2 5 - 7 4 0 0 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8 9 2 9 S. HARLEM AVE. 

598 -9400 

LENDER 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reiK-
mems ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad susikalbėsit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS j PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo S t a n k a u * klijentais. Nuosa
vybės įka inav imas n e m o k a m a i . 

53 Mts, 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 

Parduodamas 24 metų mūrinis 
,,bungalow" Archer & Cicero apyl., St. 
Richards parapija, netoli Madam Cur-
rie mokyklos; 3 mieg., salonas 12x19; 
virtuvė-valgomasis; 1% prausyklos; 
rūsyje dušas; ąžuolinės grindys ir 
spintelės; didelis ištisas rūsys; aptver
tas kiemas; sandėlis. $69,500. 
Skambinti 371-7651. 

HELP VVANTED 

LEADING SHEET METAL 
FABRICATOR 

HAS IMMEDIATE OPENINGS: 
* SHEAR OPERATOR 
* PRESS BRAKE 
* ASSEMLBY PACKER 
* MATERIAL HANDLER 
1st &2nd SHIFTS: 
Mušt speak English 
Experience necessary. 
We offer atractive starting rate and 
excellent benefits including profit 
sharing. 
COME IN AND APPLY: 

READY METAL MFG. CO. 
4500 W. 47th St. 

Chicago, III. 60632 
equal opportunity employer m/f 

Help w a n t e d . Assembly 
machinist in Auto paris factory in 
Mayvvood. Salary + bonus. Call 
Pat 8:30 a.m. - 4 p.m. 343-4700. 
Men or women. 

Reikalinga moteris namų ruošos 
darbams 2 dienas sav., Valymas ir 
skalbimas. Geras atlyginimas. Čika
gos universiteto apyl. Reikalingos 
rekomendacijos. 

Skambinti 643-9420 

Reikalingas pianistas sugebąs 
skambinti nekompolikuotas gaidas 
vieną dieną savaitėje už atlygi
nimą. Skambint i vakarais 
779-0111. 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame 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 

BUDRAIT IS R E A L T Y 
6 6 0 0 S. Pulaski 

767-0600 

Ortuos 
21 KMIECIK REALTORS 

7922 S. PULASKIR0 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

Parduodamas namas prie 71 ir 
Sacramento; 1 Vz aukšto. įrengtas 
rūsys, 2 auto. garažas. Švarus. 
Skambinti Indrei 537-7949 arba 
541-3702. 

Home for sale by owner. West 
of Pulaski: 3 bdrm. "Cape Code"; 
din. rm., c/a, maint. free. 

Call 585-5548. 

FOR RENT 

DIRSĖ APTS. — Motei sav. GENĖ 
DIRSĖ praneša, kad persikėlusi į nau
ją vietą, 3614-16 Gulf Blvd., St. Peto 
Beach, FL 33706, tel . 
813-367-2668, jau pasiruošė sve-
čius-atostogautojus maloniai priimti. 
Nuosavybė ant jūros kranto: su visais 
patogumais. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO R E K O R D E R I U S 
(312)839-5829 

Parduodu dalį salono, valgomojo 
ir miegamojo baldų. Skambinti nuo 
6 v.v. tel. 925-0743. 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
su šiluma, kilimais, šaldytuvu, 
virykla. $390 į mėn. + „security" 
įmokėj imas. Skambint i 
737-7711 . Kalbėti angliškai. 

Išnuomojamas 6 kamb. butas II 
a. su šiluma ir kilimais, Marquette 
Parko apyl. Tik suaugusiems. 
Skambinti 434-9369. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636-2960 

išnuomojamas puikus 6 kamb. 
butas I a. Marquette Parko apyl. 
Pageidaujama nedaugiau 3-jų 
žmonių Skamb. 778-0154. 

Išnuomojamas II a. butas nuo 
rugsėjo 15 d. 6 dideli kamb.; arti 
Šv. Kryžiaus ligoninės Teirautis 
rytais arba vakarais t e l . 
737-0928. 

V E N C K A U S K A S . INC. 
Builders & Remode l ing 

PccMes S Decks • Floor & Waii T,ie 
Alurmnum Sidmg & Trim • Kitchen S Baths 
Masonry *Rec Roo-<s 
Addit'ons •(•suraice Reoai's 

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

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
- Kreiptis i Hermis Deckvs 

Tel. 585-6624 
Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

Siuvame pagal užsakymą įvairių fasonų ir spalvų avies kailio 
kailinius, taip pat paltus i i avies kailio gabaliukų. Valome ir 
pataisoms. Parduodame avlss kailio apvalkalus auto 
sėdynėms, kilimus iš avies kailio gabaliukų ir avies kailio 
slapstos. 

Family Furs Co. 
4171 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60632 
Tai. 847-4027 

Atidaryta kasdien 10 ryto • 
šeštadieniais 10 ryto - 5 % 
Sekmadieni uždaryta 

7 v. p.p. 
t. p.p. 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

JUODOJO KASPINO 
DIENA 

Ambassador Cour t . K u o n e prie 
kiekvieno n a m o a r b a paš to 
dėželės, o k i tur i r p r ie n a m o ir 
prie dėželės t i ng ia i , l iūdnai 
pleveno juodi k a s p i n a i (pašto 
dėželės pas mus ne p r i e namų, 
o gatvių pakraščiais , kad savo 
džypu važiuodamas laiškanešys 
pasiektų). Pleveno tyliai , nes t ik 
labai mažas vėjūkšt is juos teju-
dino. Toks gal 90-čia procentų 
tautiečių dalyvavimas m a n drė
kino akis. Tik sekančią dieną 
sužinosiu, kad dalyvaujančių 
nuošimtį labai pakė lė anks t i 
rytą su a t sarg in ia is kasp ina i s 
po apylinkę pavažinėję ir, savi
n i n k a m s p r i t a r i a n t , p r i e 
pamiršusiųjų n a m ų k a s p i n u s 
prisegę Marija Balč iūnienė ir 
Laima Savai t ienė . K i e k vėl iau 
panašią ekspediciją savom ko
jom atlikusi Ju l i ja N a k i e n ė (ne 
mano, ki to N a k o žmona). 

Iš anksto žinojome, k a d gedu
lingų kaspinų apžiūrėt i iš Pana-

Onė Adomaitienė ištiesusi .juodąjį 
kaspiną" prie dėžutes Sunny Hills, 
Fla. 

J i buvo ne bet kaip paminėta 
Lietuvoj, Lavijoj, Estijoj. Pačiu 
laiku, rugpjūčio 23 d., tai yra 
49-tųjų Ribentropo-Molotovo pa
sirašyto akto metinių dieną. 
Viešpatie, ko sulaukėme, ko 
sulaukėme! Nebe tik enkavedis
tų gainiojamų sadūnaičių, ga-
jauskų ir terleckų, o šimta
tūkstant inių minių Talino ir 
Rygos, Vilniaus, Kauno. Šiaulių 
ir Panevėžio gatvėse bei aikštė
se. Visa tai rodė, apie viską 
pasakojo NBC, CBS ir ABC ko
respondentai TV žiniose, apra
šinėjo tokie medios didžiūnai, 
kaip „New York Times" ir „Wa-
shington Post". Ir tai t ik pra
džia, tik pirmosios demonstraci
jų bangos. Bus daug nuostabes
nių daiykų, kai Staiino-Hitlerio 
sandėrio 50-tąsias metines mi
nėsime!.. 

Kai šį reportažėlį rašau, vė
luojantieji mūsų laikraščiai te-
beskelbia, kaip Juodojo kaspino 
dieną ruošiasi minėti didieji 
JAV lietuvių telkiniai. Iki mano 
rašinėlis pasirodys, gal būsiu 
aplenktas ne vieno pranešimo, 
kaip ten ar ten rugpjūčio 23-ji 
buvo paminėta. Tuo tarpu lau
kiu ir iš anksto džiaugiuosi tuo, 
ką didžiųjų telkinių tautiečiai 
bus atlikę. 

O Sunny Hills? Mes turime ir
gi kuo pasididžiuoti. Juodojo 
kaspino dienai paminėti inicia
tyvos ėmėsi vietinės LB apylin
kės valdyba: pirm. Onė Adomai
t i e n ė , vicepirm. Alfonsas 
Vėlavičius ir nariai Vladas Ado
mavičius, Julija Nakienė, Valė 
Zubavičienė. Sekmadienį, rug
pjūčio 21 d., po pamaldų Šv. Te
resės bažnyčioje buvo sušauktas 
susirinkimas ' ten pat parapijos 
sal iukėje) . O. Adomaitienė 
trumpai papasakojo apie rug
pjūčio 23-sios reikšmę, planuo
jamas demonstracijas Lietuvoj 
be i la i sva jam pasau ly , 
kviesdama šią dieną paminėti 
savo širdyse, o solidarumą su 
pavergta tauta parodyti aiškio
se vietose iškeltais juodais kas
pinais. Kad palengvinus tiems, 
kurie per dvi dienas gal negalės 
įsigyti juodos medžiagos, buvo 
i š d a l i n t i popierinio juodo 
kaspino ritulėliai. A. Vėlavi
čius perleido per rankas ang
lišką Ribentropo-Molotovo slap
tos sutarties tekstą, o pageidau
jant iems pažadėjo parūpinti ko
pijas. Tikrai, VIII.22, važinė
damas nuo namo iki namo, su
tar t ies kopijas išdalino. 

Kai rugpjūčio 23-sios ryte prie 
mūsų ir bendro kiemo kaimynų 
Čekauskų durų bei pašto dėžu
čių juodi kaspinai graudžiai su
pleveno, parūpo, kurie gi kiti 
tautiečiai bus LB vadovų paklu-
se ir kaspinus prisegę. Pasilei
dau į lietuvių tirštai apgyven
tas gatves: Linwood Drive, Pres-
ton Circle, Marrifield Court, Ga-
liano Court, Baldvvin Street, 

m a City atvažiuos „The News 
H e r a l d " dienraščio reporteriai , 
nes buvo žadėję, ka i energingo
j i LB pi rmininkė redakcijai me
džiagos pr is ta tė . Minimo dien
raščio rugpjūčio 14 d. laidoje 
radome didelę s ta igmeną: pa
č iam pirmajam puslapy (A-1), 
pačiam viršuje dviejų skilčių 
Onės (oficialiai — Ona Adomai
t is) spalvotą nuo t r auką , jai 
segant kaspiną pr ie pašto dėže
lės, o nematomo žmogaus ran
ka i la ikant 1987 m. Juodojo kas
pino proga išleistą medalioną. 
Po nuo t r auka 10 eilučių paaiš
k ina , ką ši diena Pabalti jo tau
toms reiškia. Ketv i r t i s A-14 
puslapio pask i r tas A P kor-to 
Mark J. Porubcansky (ukrainie
čio?) s t ra ipsn iu i , JRallies in Bal-
tic republics demand more auto-
nomy". 

Reikia viltis, kad 50-ją bolše-
vikų-nacių grobuoniško sandė
r io sukak t į minėsime ir su TV 
kana lų reporter ia is . 

A l f o n s a s N a k a s 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JULIJA SINKEVIČIŪTĖ 
Mirė 1988 m. liepos mėn. 17 d., sulaukusi senatvės. 

Palaidota liepos mėn. 20 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Čikagoje. 

Mano gili padėka kun. V. E. Mikolaičiui už gedulingas 
mišias ir maldas koplyčioje. 

Kun. Juozevičiui už paskutini patarnavimą ligoninėje, už 
rožinio sukalbėjimą koplyčioje, už pamokslą bei palydėjimą 
j kapus. 

Nuoširdžiai dėkoju Lietuvių Šaulių sąjungos Vytauto 
Didžiojo kuopai už įspūdingas apeigas koplyčioje ir laidotuvių 
metu. 

Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos Dukterų draugijai už rožinio 
sukalbėjimą koplyčioje. 

Ypatinga mano padėka A. ir K. Rimams, Alb. Dzirvonui 
ir mieliems draugams Dainaviečiams už parodytą artimumą 
ir užuojautą. 

Dėkoju laidotuvių direktoriui D. Petkui, taip rūpestingai 
tvarkiusiam laidotuves. 

Ačiū visiems atsilankiusiems koplyčioje, aukojusiems šv. 
Mišioms už a.a. Julijos sielą ir dalyvavusiems laidotuvėse. 

Sesers sūnus Viktoras Žeronas 

Gedulo š y d a s m u s s u p a ir l iūdesys g a u b i a m ū s ų 
š i rdis . C h o r o n a r i u i t e n o r u i 

STASIUI RAMUI 
mirus , g i l ią užuo jau t ą r e i š k i a m e jo žmona i , choro 
dalyvei J U Z E I R A M I E N E I . 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
choro dirigentas ir choro nariai. 

Chicago, IL. 

Mylimai M o t i n a i i r Moč iu te i 

A.tA. 
ONAI LAURECKIENEI 

i škel iavus į Amžinąj į Gyven imą , s ū n u i A N T A N U I , 
duk t e r ims D A N A I , M E I L U T E I , BIRUTEI , A D E L E I 
ir Lietuvoje g y v e n a n č i a i R Ū T A I , j ų š e imoms ir 
a r t i m i e s i e m s m ū s ų ma ldos i r gili užuo jau ta . 

Gailutė ir Tada Palioniai 
Daiva, Tomas ir 
Lina su Andrew 

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 t ikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį a r tvarkydami savo 
palikimų re ikalus . 

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 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad rugpjūčio 26 
d. Long Island, N.Y. mirė 

A.tA. 
BIRUTĖ ALKEVIČIŪTĖ 
Buvo gimusi Port Richmond, N.Y. ir 6 metukų kartu su 

visa šeima parvežta į Lietuvą. Čia baigė Meno Mokyklą 
Kaune. Kalbėjo laisvai trim kalbom. Pasitraukus iš Lietuvos 
karo metu 1949 m., vėl grįžo j Ameriką, apsigyveno Long 
Island, N.Y., kur ir mirė sulaukusi 74 m. 

Palaidota N. Palm Beach, Floridoje, kur gyvena vienintelė 
likusi jauniausia sesuo. Po pamaldų St. Paul of The Cross 
bažnyčioje palydėta į Royal Palm Memorial Gardens 
lietuviams skirtame kapų skyriuje. 

Prašome visus gimines ir draugus prisiminti a.a. Birute 
savo maldose. 

Sielvarte palikusi sesuo Aldona Biliūnienė su šeima. 

A.tA. 
BIRUTEI ALKEVIČIŪTEI 

m i r u s , jos sesutei ALDONAI ir svainiui VYTUI 
BILIŪNAMS, jų dukra i ROSITAI, visiems kitiems 
g imina i č i ams ir a r t i m i e s i e m s r e i š k i a m e gilią 
užuojautą. 

•r. 

F lor ida . 

Juozas Andriušis 
Ona ir Saulius Jameikiai 
Povilas Mikšys 
Roma ir Jonas Mildažiai 
Lana Pažėrienė 
Gražina ir Algirdas Petruliai 
Albina ir Alfonsas Pilipavičiai 
Kastancija ir Jonas Starai 
Vanda ir Antanas Urbonai 
Halina Zitkienė 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

mirus , žmonai ALDONAI, dukroms DAIVAI ir RITAI 
su šeimomis, JURGIUI ir J O N U I VALAIČIAMS ir 
jų še imoms nuoširdžią užuojautą re iškia 

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų sąjunga 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

baigus iam kančias žemėje, tešviečia Amžinoji Šviesa. 
N a š l ę ALDONA, mūsų draugijos narę , velionio 

d u k r a s su šeimomis guodžiame. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

mirus, mes nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią Jo žmoną 
ALDONĄ ir dukras DAIVĄ ir RITĄ. 

Teodora ir Alfonsas liekis 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 3 d. 

A.tA. 
ONAI LAURECKIENEI 

mielai MOTINAI, S E N E L E I bei PROSENELEI, iš
ke l iavus į Amžinybę, užjaučiame jos dukrą BIRUTE 
PANKIENĘ, mūsų draugijos narę, ir visus velionės 
pal iktuosius. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A.tA. 
Irenai Ramanauskaitei-Laučkienei 

mirus , jos seseriai LEONTINAI JANKAUSKIENEI 
ir ki t iems šeimos nar iams bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Ona ir Pranas Michelevičiai 
Gražina Jezukaitienė 
Mira ir Kostas Arai 
Genė ir Adolfas Armaliai 

St. Petersburg, Florida. 

KETVERIŲ METU 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JUOZAS 

"GIBAITIS 

•waj£ 
Š. m. rugsėjo 3 d. sueina keturi metai , kai negailes

t inga mirtis išsivedė mano mylimą Tėvą į Amžinybę. 
Nors laikas bėga, bet aš jo negaliu pamiršti. Lai 

gailestingas Dievas suteikia j am Amžiną Ramybę. 
Maloniai kviečiu a.a. Juozo draugus ir pažįstamus 

prisiminti jį savo maldose. 
Nuliūdęs s ū n u s 

DEŠIMTIES METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
STASYS ZINKEVIČIUS 

Jau suėjo dešimt metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
is mūsų tarpo mylima Vyra, Tėvą, Senelį, kurio netekome 
1978 m. rugsėjo 3 d. 

Velionis buvo gimęs Lietuvoje, Mažeikių apskrityje 
Akmenės valsčiuje, Klykolių kaime. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam Amžiną Ramybe 

Už a.a. Stasio sielą šv. Mišios bus atnašaujamo* Im-
maculate Conception bažnyčioje. 44 St. & California Ave rug
sėjo 18 d., 11:30 vai. ryto. " 

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus prisiminti 
velionj savo maldose. 

Nuliūdę: žmona, vaikai ir anūkai . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR (TUCAGOS PRIKMIKSf i r o S K 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 VYest 71 St., ( h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 0 - 2 3 4 5 

1410 S o . 5 0 t h A v., ( k e r o 
Te l e fonas — 8 0 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir S Ū M S 
LA( KAVVICZ 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Sally 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M.. J r . 



- DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 3 d. 

I 
1 

x Kun. Donaldas Petraitis, 
MIC, Marijonų vienuolijos gene
ralinis vyresnysis, iš Romos yra 
atvykęs jau daugiau kaip prieš 
mėnesį. J is darė vizitaciją Šv. 
Stanislovo Kostkos provincijos 
kai kuriuose namuose, lankėsi 
Marianapolyje, Thompson, 
Conn., o dabar atvyko į Chica-
gą. Čia jis bus apsistojęs Mari
jonų vienuolyne prie „Draugo" 
ir lankysis pas savo tėvus ir 
seserį Chicagos apylinkėje. Pa
bus apie r.iėnesį. 

x Ate inant i p i rmadien į , 
rugsėjo 5 d., yra Darbo dienos 
šventė. Tą dieną „Draugo"" re
dakcija, administracija ir spaus
tuvė nedirbs ir neišleis antra
dienio, rugsėjo 6 d„ laidos. Rug
sėjo 6 d., antradienį, visa „Drau
go"" įstaiga dirbs, kaip papras
tomis dienomis, ir išleis trečia
dienio, rugsėjo 7 d., numerį., 

x Viole ta R a k a u s k a i -
tė-Štromienė, estradinė daini
ninkė, šiuo metu yra Washing-
tone. Paskui su vyru grįš į Bos
toną, o iš ten atvyks į Chicagą 
ir atliks meninę dalį „Draugo" 
bankete rugsėjo 25 d., sekma
dienį, Martiniąue restorano po
kylių salėje. Ji dainuos daugiau
sia lietuviškas estradines dai
nas. 

x Našlių, našliukių ir pa
vienių draugiško klubo narių 
susirinkimas bus penktadienį, 
rugsėjo 9 d., Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Tai man Ave. 
Susirinkimo pradžia bus 1 vai. 
po pietų. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x L.T. Namai mini savo 
20-ties metų sukaktį š.m. rug
sėjo 17 d., šeštadienį, šia tvar
ka: 11:30 v. ryto šv. Mišios už 
mirusius narius M. M. Gimimo 
parapijos bžn. Marąuette Parke. 
6:30 v.v. vakaras savuose 
namuose. Trumpa Tautinių 
Namų apžvalga, meninė dalis, 
vakarienė ir šokiai. Solistai M. 
ir V. Momkai ir aktorė Zita 
Visockienė. A. Stelmoko 
orkestras. Visus didžiosios 
Čikagos lietuvius kviečiame 
dalyvauti. Vietas rezervuoti iki 
rugsėjo 10 d. šiais tel.: E. Valiu-
kėnienė 434-7270 arba O. 
Krėmeris 354-7374. 

(sk) 
x Dėmesio Video aparatų 

savininkai! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai. Norint vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas „išvers
t i " — pritaikyti. Už labai priei
namą kainą IHF Productions 
pritaikys jūsų vaizdajuosčių ka
setes greit ir tiksliai, naudoda
mi „state-of-the-art digital" apa
ratus. Kainoraštį galite gauti 
atsilankydami arba parašydami 
žemiau nurodytu adresu, arba 
skambindami 312-436-0038. 
Taip pat čia galima pirkti arba 
išnuomoti lietuviškų dokumen
tinių filmų. IHF Productions pa-
tenkints visus jūsų video parei
kalavimus. Sav. Petras Berno
tas IHF PRODUCTIONS, 
3015 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
63S-6169. 

(sk) 

x Mutual Federal Savings 
ieško kasininko-ės (teller) 
pilnam laikui. Reikia mokėti 
rašyt mašinėle. Skambint i 
847-7747. 

fsk) 

x Graž ina L i a u t a u d rū
pinasi Putnamo seselių rėmėjų 
rengiamos parodos scenos deko
ravimu ir yra viena iš tos pa
rodos modeliuotojų. Gražina ar
timai bendradarbiauja su pa
rodos koordinatore Giedre Me-
reckiene. Paroda rengiama 
spalio 16 d. Jaunimo centre. 

x Juozas Šakys ir jo žmona 
Birutė yra lankomi iš Lietuvos 
jo sesers Bronislavos Grabienės 
ir jo krikšto dukters Birutės 
Montvilienės. Jos, lydimos savo 
brolio Juozo Šakio ir jo žmonos 
Birutės, aplankė lietuviškas 
įstaigas Chicagoje, miesto įvai
renybes ir susipažino su Chica
gos lietuvių gyvenimu. 

x Prel . Juozas Prunskis iš
skrido į Londoną dalyvauti pa-
baltiečių konferencijoje, įvyks
tančioje rugsėjo 9-10 dienomis. 
Rugsėjo 13 d. konferencija tęsis 
Bonnoje. Vak. Vokietijoe. Ten ją 
organizuoja Pabaltiečių 
santalka. 

x Šį antradienį, rugsėjo 6 
d., 7:30 vai. vak. Jaunimo cen
tro 203 kambaryj bus pirmoji 
poatostoginė Dainavos an
samblio repeticija. Laukiami bei 
kviečiami visi buvę dainaviečiai 
bei kiti dainos mėgėjai. 

x J a u n i m o cent ras pra
neša, kad vasaros atostogų 
sezonas jau pasibaigė. Tad vėl 
jaunimui ir visuomenei jo durys 
plačiai atsidaro. Vėl pradės savo 
darbą lituanistinės mokyklos, 
vėl bus visų mėgstamos vaka
ronės. Vasaros sezonas, 
nežiūrint didelių karščių, buvo 
išnaudotas valymui ir tvar
kymui. Jaunimo centro patalpos 
yra didelės, tad darbų visuomet 
užtenka. Su visuomenės dosnia 
parama stengiamasi tokiame 
stovyje jį išlaikyti, kad visiems 
būtų malonu atsilankyti. 

x , , Ž y n y s " , Jungt in ių 
Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės Colorado apylin
kės biuletenis , rugpjūčio 
mėnesio numeris, išėjo iš spau
dos ir pasiekė redakciją. Biule
tenyje yra informacijos, reika
lingos Colorado apylinkių lie
tuviams. Jo leidimu rūpinasi 
Arvidas K. Jarašius. 

X Amerikos Lietuvių klu
bas, Melrose Park, 111., per 
valdybos narį Otto Mejerį at
siuntė „Draugui" 40 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū visiems klubo 
nariams už lietuviško žodžio 
rėmimą. 

x Dėmesio norintiems vykti 
su sportininkais į Australiją 
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų 
skaičius ribotas. Prašau skubiai 
registruotis pas A m e r i c a n 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Wes tem Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(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
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x Balt ic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

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

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Dainavos ansamblis repetuoja — ir jūs galit linksmai praleisti laiką, dainuodami ir tapdami 
„žvaigždėmis". 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„DRAUGO" DRAUGŲ 

SUSITIKIMAS 

Manau, kad taip ir būtų ge
riausiai pavadinti. Jeigu saky
sime, kad tik banketas tai atro
dys, kaip eilinis pasižmonėjimas 
— pasivaišinimas. O tokių bent 
Chicagoje netrūksta. „Draugo" 
rengiamas pobūvis rugsėjo 25 d. 
Martiniąue pokylių salėje yra 
daugiau, kaip eilnis banketas. 
Čia mes turėsime progos pama
tyti ir susitikti tuos,kurie jį 
leidžia, jam dirba, talkininkauja 

x Rasa Poskočimienė pra
veda laimėjimus Lemonto 
apylinkės gegužinėje. Fantus 
prašoma atvežti į De Andrės 
koplyčią per šv. Mišias ir tenai 
palikti. Taip pat galima skam
binti 257-7071, jei negalite 
atvežti į koplyčią. Gegužinė bus 
rugsėjo 18 d. 

x Dr. Fr. Mažeika, Chicago, 
111., Ewald Veleckis, Orland 
Park, UI., grąžindami laimėjimų 
šakneles, atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x J o s e p h G r a b y s , Win-
nipeg, Manitobe, Kanada, mūsų 
garbės prenumerator ius , 
grąžino laimėjmų šakneles ir 
pridėjo 35 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. Ta proga atsiprašome už 
korektūros klaidą. 

x J a u n u č i o P u o d ž i ū n o 
baleto studija rudens sezoną 
pradės rugsėjo 7 d., trečiadienį. 
Nauji mokiniai ir suaugusių 
mankštos klasei registruokitės: 
tel. 778-7182 arba studijoje, 
2418 W. Marąuette Rd. 

(sk) 
x Di rban t i s vy ras ieško 

kambario su baldais ir virtuve, 
arba be virtuvės. Rašyti: John 
Bar ton , 4401 S. Ta lman , 
Chicago, IL 60632. 

(sk) 

ir jį remia. Vien už prenumera
tos mokestį jis mus nelankytų, 
jeigu nebūtų pasiaukojančių ir 
dirbančių be jokio atlyginimo 
bei jam aukojančių. O kas būtų, 
jeigu jis nustotų mus lankyti? 
Daugeliui tas klausimas net į 
galvą neateina. Paštui susiau
rinus patarnavimus ir su
trumpinus darbo valandas pasi
taikydavo, kad šeštadieniais 
„Draugas" neateidavo. Žino
damas, kad tai ne „Draugo" 
kaltė nuvažiuodavau į „Pa
ramą" ir nusipirkdavau. Bet 
pasitaiko ir kitaip reaguojančių. 
Keletą sykių šeštadieniais teko 
lankytis „Draugo'" patalpose, ir 
apie vidudienį pradeda skambė
ti telefonai ir nesustoja. Tei
raujasi, kodėl „ D r a u g a s " 
neatėjo. Ne tik teiraujasi, bet ir 
barasi. Neatėjo šeštadienį, tai 
ateis pirmadienį... dar ne 
pasaulio pabaiga. Visai net ne
pagalvojama, kas būtų, jeigu ne-

x Darome nuo t raukas 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 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. įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. {vertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu mes 
negalim parduoti : mes galim 
patys nupirkti! 

x Už mirusias LDK Birutės 
dr-jos nares bus atnašaujamos 
šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje rugsėjo 8 d. 9 vai. 
ryto. Kviečiame birutininkes, 
savanorius ir ramovėnus daly
vauti. Po pamaldų — pusryčiai 
„Seklyčioje", 2715 W. 71 St. 

(sk) 

x Šlutų PATRIA, dovaninių 
prekių ir elektronikos parduo
tuvė, persikėlė į naujas 
patalpas; 2638 W. 71 st St., tel. 
778-2100. Atidaryta: darbo die
nomis 10-6 v.v., šeštadienį 
10-4:30 v. p.p., sekmadienį 
uždaryta. PATRIA yra vie
nintelė lietuviška elektronikos 
bei 220 v. aparatų, tinkančių 
Lietuvoje, parduotuvė. Čia 
rasite ne tik didelį pasirinkimą, 
bet ir ilgametį elektronikos spe
cialisto profesinį patarnavimą. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71st St., atostogauja iki rug
sėjo 29 d. Svarbiam reikalui 
esant, skambinti 476-2242. 

(sk) 

x Rugsėjo 7 d., trečiadienį, 
1 vai. p.p. „Seklyčioje" dr. K. 
Jučas skaitys paskaitą apie 
venų išsiplėtimą. Visi kvie
čiami. 

(sk) 

x Dr. K. Jučas , dermatolo-
gas-chirurgas ir dr. Keith 
Roper. kardiologas-chirurgas, 
kalbės apie kojų žaizdas (ulcers), 
jų priežiūrą ir naujausią 
gydymą, rugsėjo 7 d., trečia
dienį, 9:30-10:15 ryto, South-
west Center Dept. on Aging 
and Disability, 6117 S. Kedzie 
Ave., tel. 476-8700. Po paskai 
tos gydytojai konsultuos veltui. 
Norintieji pasitarti su gydy
tojais šios ligos reikalu veltui 
skambinkite 778-7477 a rba 
925-2670. 

būtų ko laukti. Jeigu nei šeš
tadienį, nei pirmadienį daugiau 
jo nebebūtų. 

Už tai „Draugo" draugai ir 
stengiasi, kad *okia diena 
nutoltų. „Draugo" renginių 
komitetas, energingai vado
vaujamas Marijos Remienės, 
dirba ir pluša per vasaros karš
čius „Draugo" metiniame pik
nike, o dabar rengia šį banketą. 
Chicagos ir jos priemiesčių 
visuomenė, kuri lankosi šiuose 
renginiuose jau žino, kad jie yra 
aukšto lygio. Tokia reputacija 
uždeda ir papildomą atsako
mybę ir rūpestį rengėjams. Tai 
ž inodama, Marija Remienė 
turėjo pasitempti. Gerai žinome, 
kad Chicagos visuomenė jau be
veik viską yra mačiusi ar gir
dėjusi. Jeigu ko dar nematėme, 
tai žada parodyti „Margutis". 
Tad vyksta kompeticija! Šįkart 
publika bus maloniai nustebin
ta, programą, atliks solistė Viole
ta Rakauskaitė-Štromienė, pa
garsėjusi es t radinių dainų 
atlikėja. Gerai žinome, kad mū
sų visuomenė yra pasiilgusi est
radinių dainų, tad galės pasi
grožėti ir pasidžiaugti. 

O apie visa kita nebetenka jau 
'rašyti. Visi žino. kad Martini
ąue ištaigingose salėse lauks 
kokteiliai, geras maistas ir 
muzika. Maloniausia yra matyti 
pažįstamų veidus, kurie iš 
plačių apylinkių ir net iš toliau 
suvažiuoja. Tad iki pasimatymo 
„Draugo" bankete! 

J . Ž. 

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 

Linksma, pasisekusi gegužinė 
Vytauto D. šaulių rinktinės na
muose buvo rugpjūčio 21d. Ją 
surengė šauliai. Svečių prisi
rinko pilna erdvi salė. Svečių 
tarpe buvo šaulių s-gos centro 
vicepirmininkas Mikulis, šaulių 
s-gos centro moterų vadė Anelė 
Kirvaitytė, šaulių rinktinės gar
bės pirm. Vladas Išganaitis, da
bartinis rinktinės vadas Alf. 
Paukštė ir kiti. 

Maistą paruošė ir pagamino 
šaulės Aldona Balčiūnienė, Sofi
ja Tamulevičiūtė, Kazė Bra-

JA VALSTYBĖSE 

— I l o n a B r a y , Seat t le 
Washingtono universiteto teisės 
studentė, šešias savaites keliavo 
po Kiniją ir tęsė tarptautinės 
teisės mokslus. 

— Dvidešimt devyni „Lie
tučio" šokėjai išvažiavo liepos 
4 d. j Hamiltoną dalyvauti Tau
tinių šokių šventėje. Kelionė 
buvo su nuotykiais — Chicagoje 
turėjo tik 5 minutes persėsti į 
kitą lėktuvą, nes iš Seattle 
lėktuvas vėlavo. Zita ir Juozas 
Petkai dalyvavo šokių mokytojų 
vakarienėje, kur sutiko seną 
šokių mokytoją Vytautą Belia-
jų. Jam padovanojo „Lietučio" 
ženkliuką. Su juo V. Beliajus 
dalyvavo ir šokių šventėje. 
Šokėjų priešakyje, pabrėžiant 
savo vardą, šokėjas J. Duno-
ravich įžygiavo su skėčiu nuo 
„lietaus". Parade dalyvavo ir 
jauniausias šokėjų narys — 
Ąžuolas Dunoravich, kurį 
mamytė įnešė... Grįžę šokėjai 
liepos 24 d. susirinko įspūdžiais 
pasidalinti Vidos ir Don Farler 
namuose. Čia peržiūrėjo ir 
parsivežtas nuotraukas. 

— J u o z a s Glėbas, ksaverie-
čių vienuolyno brolis, liepos 23 
d. Šv. Juozapo pasionistų bažny
čioje paminėjo savo vienuolinio 
gyvenimo sidabrinę sukaktį. 
Sukakties iškilmėse dalyvavo jo 
tėvai, giminės ir klasės draugai. 

— Lietuvos Dukterų me
tinis susirinkimas Seattle, 
Wash., buvo pirmininkės Alisos 
Lapatinskienės namuose. Narės 
nutarė surinkti virimo receptus 
ir išleisti atskira knyga. 

— „Perkūno" vyrų choras 
New Yorke rugpjūčio 21 d. pra
dėjo repeticijas. Dabar rengiasi 
koncertui New Britain, Con., 
rugsėjo 24 d. 

— Maironio l i tuan is t inė 
mokykla New Yorke rengiasi 
pradėti mokslo metus rugsėjo 3 
ar 10 dienomis. New Yorko Lie
tuvių Bendruomenės apygarda 
ragina visus tėvus nesigailėti 
šeštadieniais a tvežt i savo 
vaikus į lituanistinę mokyklą. 

— Kun. A n t a n a s Dran
ginis , lietuvių posto 154 
Amerikos veteranų organiza
cijos kapelionas, buvo išrinktas 
visos Maryland valstijos vete
ranų kapelionu. 

— Baltimorės Lietuvių na
mų valdybos pirmininkas Balys 
Brazauskas, norėdamas uždirb
ti namams daugiau pinigų, kas 
penktadienį rengia gerą vaka
rienę iš krebsų, žuvies ir kt. 

B R A Z I L I J O J E 

— Šių metų birželio 27 d. 
Sao Paulo mieste Brazilijoje 
mirė Lietuvos kariuomenės 
majoras Augustinas Šilius, ilgą 
laiką buvęs ryšių bataliono 
mokomosios kuopos vadas. 
Nuliūdime liko žmona. 

Bendruomenin inkų pas i t a r ime 
dalyvavę spaudos atstovai. Iš kairės: 
J. Žygas, Ant. Juodvalkis ir tarybos 
narė Rima Kašubaitė-Binder. 

zienė ir Kazė Ragienė. Maistas 
buvo labai geras. „Laimės šuli
nį" ap ta rnavo sesės Rasa 
Tolienė, Monika Gudaitienė, 
Anelė Ramanauskienė. Virtuvę 
aptarnavo sesės Sofija Tamule
vičiūtė, Aldona Balčiūnienė, 
Kazė Brazienė, Kazė Damb
rauskienė, Kazė Ragienė ir Ma
rytė Šeduikienė ir jos marti. 

Nuotaikai daug prisidėjo 
linksmas Kosto Ramanausko 
orkestras. Gegužinę ruošė ir 
viskuo rūpinosi administrato
rius Petras Menkeliūnas, pade
dant r ink t inės vadui Alf. 
Paukštei. 

Svečiai skirstėsi patenkinti, 
linkėdami, kad kita gegužinė, 
kuri bus lapkričio 6 d.,būtų 
tokia pat nuotaikinga. Visiems 
dalyviams nuoširdžiausias 
šauliškas ačiū. 

Buvęs K. L. 

REGISTRACIJA 
LEMONTE 

Pranešame, kad registracija 
Lemonto Maironio lituanistinės 
mokyklos 1988-1989 mokslo 
metams bus šeštadienį, rugsėjo 

10 dieną, Bromberek mokyklos 
patalpose 109th Street, Le-
monte. Registracija vyks nuo 9 
iki 10 valandos. Pamokos taip 
pat vyks tą rytą nuo 9-11:30 vai. 
visiems mokiniams, išskyrus 
darželio, kuris pradės mokslo 
metus kitą šeštadienį, rugsėjo 
17 d. Po registracijos 10 vai. 
vyks Tėvų komiteto ir tėvų 
posėdis, kuriame yra būtina 
visiems tėveliams dalyvauti. 
Jeigu yra k laus imų apie 
registraciją arba artėjančius 
mokslo metus, prašome skam
binti mokyklos direktorei Lai
mai Trinkūnienei 257-5220,ar
ba vicedirektorei Agnei Kati-
liškytei 257-7861. 

Tėvų komitetas ir mokyklos 
vadovybė nori nuoširdžiai pa
dėkoti Birutei Dailidienei ir Bi
rutei Vindašienei, kurios pa
rūpino suolus Maironio mokyk
lai. Šitie suolai bus reikalingi, 
kai mokykla persikraustys j 
Lietuvių centro pata lpas 
Lemonte. Kreipiamės į vi
suomenę, jeigu žino, kur pigiai 
galima įsigyti suolus, lentas, 
stalus bei lentynas, susisiekti su 
Lemonto Maironio mokyklos 
Tėvų komiteto pirmininku Linu 
Norušiu 349-3866. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . - 776-8700 

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

A D V O K A T A S 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

Linksmai nusiteikę bendruomenės darbuotojai. Iš kairės: Marąuette Parko 
feln anvlinkės pirmininkas Jonas Levu k.' . <lr P. Kisielius ir Linas Norusis 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60621 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 


