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(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 

Tabariškės (Kauno raj.). 
1987 m. pradžios statistiniai 

duomenys štai ką byloja: Lietu
voje yra 665 kunigai, jų tarpe 86 
altaristai ir rezidentai, tai kuni
gai jau mažai darbingi arba ir 
nedarbingi ir 12 ligonių, 
invalidų. Yra 630 bažnyčių, iš 
kurių 474 turi savus kunigus, o 
156 aptarnaujamos iš kitur. 
Vienam kunigui kartais tenka 
aptarnauti dvi ir tris paprapijas. 
Suprantama, kad tai kritiška 
padėtis. Klebono pareigas eina 
kunigai, kurie jau sulaukę 
daugiau kaip 80 metų. Kur 
anksčiau parapijose buvo du ar 
trys kunigai, dabar vienas arba 
ir nė vieno. Lietuvos bažny
čioms kunigų užtektų, jei val
džios atstovai nesikištų į Bažny
čios vidaus reikalus ir nelimi
tuotų kandidatų į Seminariją 
priėmimo". 

Kun. P. Dumbliauskas iškelia 
girtavimo ir narkomanijos prob
lemą, ragindamas visus rimtai 
susimąstyti dėl tautos ateities. 
Persitvarkymo ir taikos siekimo 
metais būtina sugrąžinti į savo 
pareigas Vilniaus vyskupą 
Julijoną Steponavičių, paleisti 
nekaltai kalinamus kunigus — 
Alfonsą Svarinską bei Sigitą 

Tamkevičių, grąžinti Klaipėdos 
Taikos Karalienės bažnyčią, Vil
niaus Katedrą ir Šv. Kazimie
ro bažnyčias. Tai būtų tik pir
mieji žingsniai į tikintiesiems 
padarytų skriaudų atitaisymą. 

Grįžkime prie korespondentės 
N. Grinevičiūtės straipsnio. J} 
skaitant, nesunku suvokti, kad 
autorė visu savo straipsniu stovi 
pasiskundusių ateistų pusėje, ji 
piktai puola kunigo teiginį, kad 
valstybė draudžia kunigams 
katekizuoti vaikus, o neklus
nius baudžia administracinėmis 
ir net kalėjimo bausmėmis. 
Prasilenkdama su tiesa, N. 
Grinevičiūtė rašo: „Čia jau poli
tinis kurstymas. Vien už vaikų 
katekizaciją, nors ji ir priešin
ga mūsų įstatymams, nenu
baustas nė vienas kunigas". 

O už ką tuomet nubausti 
kunigai: A. Šeškevičius, P. Bub
nys, a.a. J. Zdebskis?! 

Kyla teisėtas klausimas, 
kada pagaliau tarybiniai kores
pondentai ypatingai rajoni
niuose laikraščiose nustos 
skleidę dezinformaciją Bažny
čios atžvilgiu ir išdrįs atšaukti 
jau paskleistą melą?! 

(Bus daugiau) 

Kiek kilometrų, tiek ąžuolų 
Kvėdarna . — Kvėdarnos 

Sąjūdžio iniciatyva, dviejų 
mūsų tautos didvyrių — 
Dariaus ir Girėno — tėviškės 
susijungs ąžuolų alėja. Neseniai 
ją pradėjo sodinti žmonės iš 
Judrėnų, Pajūralio, Kvėdarnos, 
Šilalės, Tauragės ir aplinkinių 
vietovių. Sodino ją ne tik 
žemaičiai, bet ir aukštaičiai bei 
dzūkai, suvažiavę iš visur. 
Matėsi mašinos iš Kelmės, Šilu
tės, Vilniaus, ir kitų rajonų. Tai 
buvo tarsi tautos šventė pagerb
ti didvyrius lakūnus. 

Prieš sodinant medelius, 
Kvėdarnos centre įvyko 
mitingas, kuriame buvo iškelta 
tautos didvyrių S. Dariaus ir S. 
Girėno žygdarbio reikšmė Lie
tuvai ir pasauliui. Kvėdarnos 
centre buvo pasodinti vietos 
kunigo čia pašventinti trys 
ąžuoliukai, kurie pavadinti S. 
Dariaus. S. Girėno ir Lituanikos 
vardais. Juos sodino kolūkiečiai, 
mokiniai, mokytojai, farma
cininkai, gydytojai, lakūnai, 
darbininkai Ar tarnautojai. Nė 
vieno nereikėjo raginti. Visi 
susirinko savo noru, atsivež-

KALENDORIUS 
Gegužės 27 d.: Brunonas, 
Beda, Neringa. Leonora, Būtė, 
Saulė, Virgaudas, Žymante. 

Gegužės 28 d.: Devintinės — 
Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. 
Augustinas Kanterburietis, 
Justas. Augis, Aurimas, Rima, 
Jogirdas. 

Gegužės 29 d.: Mirusiųjų 
prisiminimo diena. Magdale
na Pazzi, Teodozija, Normantas, 
Žydrūnas, Algedas, Erdvile. 

Gegužės 30 d.: Ferdinandas, 
Joana Arkietė. Jomilė, Vyliau-
das. Jazmona, Biržė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:14. 
Temperatūra šeštadienį 65 L, 

sekmadienį 71 L, pirmadienį 77 
1.. antradienį 84 1. 

Žodis Gorbačiovui: 

Savanorių kapai Kaune š iuo metu. 
prisimena savo mirusiuosius. 

Amerikos J-ngtinių Valstijų gyventojai šj pirmadienį 

Pirmiau „paspirgino", paskui Išrinko 

darni ar nusipirkdami čia pat 
ąžuoliuką. Kiekvienas žmogus 
jautė pareigą pasodinti bent po 
vieną ąžuoliuką. Ties Bokštų 
kaimu savo ąžuoliukus paso
dino liaudies deputatai E. 
Bičkauskas ir M. Laurinkus, 
Sąjūdžio aktyvistai, buvę trem
tiniai. Viso bus pasodinta 6,411 
ąžuoliukų, t.y. tiek, kiek did
vyriai nulėkė kilometrų. Alėjos 
pradžia prie Judrėnų, o galas 
— Vytogalos kaime, daugiau 40 
km. kelio. 

Ąžuoliukų alėja papuošė ir 
kelią, vedantį į kalbininko kun. 
K. Jauniaus gimtinę Lembo 
kaime. Tai irgi atgimstančios 
tautos darbo vaisius. 

Maskva . — Po 70 metų 
Sovietų Sąjunga pirmą kartą 
ketvirtadienį išbandė par
lamentarinę politiką, kai viešai 
pasisakė viso krašto deputatai. 

Pirmosios sesijos metu, prieš 
išrenkant Gorbačiovą preziden
tu, kaip kad pasaulinė spauda 
rašo, pirmiau jį gerokai „pa
spirgino", o tik vėliau išrinko 
Sovietų Sąjungos prezidentu. 
Sesija buvo rodoma televizijoje. 
Deputatai kaltinoji už katastro
fišką ekonomiją, tautinius susi
rėmimus ir priešdemokratiškas 
machinacijas, kurias veda 
Komunistų partija. Deputatai 
norėjo žinoti, ką jis žino apie 
kareivių elgesį Gruzijoje 
ir kokias politines reformas jis 
ruošiasi įvesti. Buvo reika
laujama, kad jis atsisakytų par
tijos vado pozicijos, kai bus iš
rinktas prezidentu. Kiti klausė, 
ar tiesa, kad jis turi puikius 
namus ir dachą, o svarbiausia, 
kokia yra jo politinė platforma 
ir kokias jis dabar turi privi
legijas. 

Sacharovo siūlymai 
Sacharovas, kalbėdamas pir

muoju keliasdešimt progresy-

Pavergtos Lietuvos naujieji deputatai Sovietų Sąjungos Kongrese. Zigmas 
Vaišvila, kairėje, 35 m fizikas ekonomistas, ir Vytas Tomkus, 32 m. 
žurnalistas, abu Sąjūdžio nariai Konjjrrso yra nemažai jaunų deputatų, 
kurie anksčiau niekada negalvojo įsijungti j politinę veiklą. 

viųjų deputatų varcu, pasiūlė ir 
kitą darbų tvarką prieš ofi
cialiąją darbotvarkę. Jis rei
kalavo, kad prezidento rinkimai 
būtų tik po Gorbačiovo kalbos ir 
deputatų kalbų. Jis taip pat rei
kalavo, kad visas Kongresas, 
bet ne 542 narių Akščiausias 
Sovietas leistų įstatymus ir juos 
patvirtintų. Bet deputa ta i 
priėmė oficialiąją darbų tvarką, 
kurią pasiūlė Gorbačiovas. 
Įstatymų mažosios grupės leidė
jų klausimas nukeltas kitam 
svarstymui. 

Sovietų vadas Gorbačiovas 
visos sesijos metu neprarado 
kontrolės. Jis sugebėjo padaryti, 
kad būtų išrinktas sesijos 
vadovu, nežiūrint, kad pakeisto
je konstitucijoje sakoma, jog pir
mosios sesijos vadovas turi būti 
rinkimų komisijos vyriausias 
pirmininkas. Vienas delegatas 
bandė skaityti tą konstitucinį 
punktą, bet jis buvo nutildytas. 
Gorbačiovas, vadovaudamas 
sesijai, apsprendė kiekvieną 
pasiūlymą, vienus atmesdamas 
ir papildydamas kitus. Ir kaip 
Baltimore Sun korespondentas 
rašo, jis buvo kaip orkestro 
dirigentas, kai orkestrantai 
seka jo nurodymus. 

Gorbačiovo kalba 
Pagaliau prabilo ir pats Gor

bačiovas. Jis patvirtino savo 
įsipareigojimą padaryti 
radikalias reformas ir turėti 
teisioginį kontaktą su žmonė
mis. Atsakydamas savo kri
tikams, jis priminė, kad jie 
nemanytų, kad jis nežino, kas 
darosi sąjungoje. Ir jis padaręs 
klaidų. „Aš žinau, kad ant 
veteranų autobuso Maskvoje 
buvo iškabintas Brežnevo 
plakatas su medaliais, o Gor
bačiovo su maisto kortelėmis". 
Jis pasakė, kad jis apie Tbiliso 
žudymus buvo painformuotas 
tik po šešių valandų. Kariuo
menė turinti ginti kraštą tik 
nuo užpuolikų iš užsienio. Jis 
pasakė, kad jis naudojasi vy
riausybės dacha, bet savo 
dachos neturi. Baigdamas savo 
atsakymus, Gorbačiovas padė
kojo deputatams už kantrybę ir 
pasakė viską priimąs draugiš
kai. 

Rinkimai 
Prieš rinkimus kai kurie 

deputatai pasakė, kad, nors jie 
remia Gorbačiovą, tačiau turi 
būti pasiūlyti ir kiti kandidatai 
į prezidento postą. Buvo siūlo-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— P r e z . Geroge Bushas 
penktadienį išvyko į Europą, 
k u r Briusselyje pirmadienį 
prasideda NATO valstybių vir
šūnių konferencija. Išvykdamas 
pasakė, jog jis nori, ,Jog sąjun
gininkai būtų kariškai stiprūs 
ir suprastų, kad užsienio poli
tikos negalima grįsti asmenimis 
a r kito krašto individais, kurie 
patinka žmonėms, reikia remtis 
tiktai faktais". 

— Gruzijoje, Tbilisi mieste, 
amerikiečiai daktarai, ištyrę 
tuos ligonius, kurie buvo balan
džio 9 d. kareivių sužeisti, 
nustatė, kad jie buvo nuodijami 
dujomis. 

— Atstovų rūmų žymusis 
House Ways and Means komi
teto pirmininkas Dan Rosten-
kowski už pasakytas savo 
k a l b a s praėjus ia is meta i s 
uždirbo 222,500 dol. 

— Beijinge Kinijos vyriau
sybė studentų demonstrantus 
pavadino kontrrevoliucijonie-
r iais ir įsakė kariuomenei 
vykdyti visus premjero Li Peng 
įsakymus. Bijoma, kad kariuo
menei bus įsakyta prievarta 
išvaikyti studentus. 

— A f g a n i s t a n o sost inę 
Kabulą vėl pasiekė konvojus so
vietų t ankų , ar t i ler i jos , 
amunicijos ir sunkvežimių su 
maistu, kurių priskaičiuojama 
maždaug 400. 

— Baltieji r ūma i pranešė, jog 
Gorbačiovas pasakė sumažin
siąs savo ginkluotąsias pajėgas 
dar su 17,580 tankų, 27.000 
kareivių tarnautojų ir 45.000 
kareivių prie to kas jau buvo 
pranešta prieš dvi savaites. 

— Kinijos kietosios linijos 
komunistai atsisako ir toliau 
susitikti su studentais, kurių 
demonstracijos vėl prasidėjo 
kinų miestuose, kuriuose yra 
universitetai. Į studentų pro
testo demonstracijas jungiasi ir 
profesoriai. 

mas Maskvos deputatas gar
susis Boris Jeltsinas, bet jis 
savanoriškai atsisakė. Tada 
mažai žinomas deputatas, rusas 
Aleksandras Obolenskis pasiūlė 
savo kandidatūrą prieš Gorba
čiovą, kad būtų išlaikytas de
mokratiškumo principas Jvyko 
slapti balsavimai po 13 valandų, 
kai prasidėjo sesija. 2,123 
deputatai balsavo už Gorba
čiovą, 87 prieš, ir 11 susilaikė, 
jų tarpe ir Sacharovas. 

Hipokritiška smerkti 
Stalino nusikaltimus ir 
tuo pačiu juos įteisinti 

Pasiūlymas Amerikos prezidentui 
Washingtonas. — Kai šiuo 

metu kinai nori išsilaisvinti iš 
komunizmo Kinijoje, naujai iš
rinktieji Liaudies deputatai 
Maskvoje' siekia atsisakyti 
komunistinio gyvenimo būdo — 
ypač drąsūs ir nepriklausomi 
sąjūdžiai veikia Pabaltijo 
valstybėse. 

Praėjusį lapkritį Estija priėmė 
įstatymą, kuris leidžia vetuoti 
Kremliaus įsakymus. Jie taip 
pat pripažino privačios 
nuosavybės teisę. Maskva tuoj 
paskelbė, kad ši erezija negalio
ja. O praėjusią savaitę Lietuva 
žengė dar toliau — deklaravo ne 
tik ekonimę autonomiją, bet ir 
savo suverenitetą. 

Sis pavyzdžio neturintis nesis
kaitymas su Sovietų nuostatais 
nebuvo pakankamai iškeltas 
Vakaruose, bet Maskva yra 
giliai susirūpinusi, rašo 
žinomasis kolumnistas W.Safire 
Amerikos spaudoje. Kremlius 
įsakė savo teisininkui įspėti 
..Pravdoje" šią savaitę, kad toks 
,,visiškas atsiskyrimas" nuo 
Maskvos valdžios gali 
susilaukti teisingo atpildo iš tų, 
kurie tvir ta i suėmę laiko 
valdžią savo rankose. Krem
liaus grasinimas yra aiškus: 
„suverenitetas" — ne tik kul
tūrinė autonomija, bet ir tau
tinė laisvė — gali susilaukti šau
tuvo gaiduko paspaudimo iš 
Sovietų pusės. 

Nori, kad mes tylėtume 
Amerikoje, rašo kolumnistas 

Safire, kad nebūtų erzinami 
sovietai, norima, kad mes 
uždarytume savo burnas ir ne
kalbėtume apie vidinius nera
mumus komunistiniuose kraš
tuose ir kad nepadrąsintume de
monstracijų, kurios galėtų 
iššaukti riaušes. Yra raginama 
„Susilaikyti iš abiejų pusių", 
nors tik iš vienos pusės tėra 
naudojamas smurtas ir visiška 
tironija. 

Kolumnistas sako, kad Pabal
tijo klausimas nėra tik Sovietų 
„vidaus reikalas", o tie, kurie 
taip sako. nevadinami silpna
dvasiais ir ne šališkais asme
nimis šiame krašte. ..Pabaltijo 
valstybės yra laisvos ir nepri
klausomos tautos, kurios buvo 
nelegaliai Hitlerio padovanotos 
Stalinui; Amerika ir daugel 
kitų demokratijų niekada nepri
pažino 1939 metų Molotovo -
von Ribbentropo pakto. 

Kreipėsi į Valstybės 
depar tamentą 

Amerikiečių palaikoma nepri
pažinimo politika pasireiškia ir 
diplomatiniais pasireiškimais. 
Buvusios teisingos Estijos. Lat
vijos ir Lietuvos vyriausybės 
turi savo atstovybes Amerikoje. 
Amerikos diplomatai Sovietų 
Sąjungoje atsisako susitikti su 
Pabaltijo komunistais uzurpato
riais. Pabalti jo klausimai 
Amerikos Valstybės departa-

— Amerikos širdiečių or
ganizacija, ištyrusi daktaru pa
tiektus duomenis, pranešė, kad 
galima savaitėje suvalgyti ir 
keturis kiaušinius nes jie neturi 
tiek daug cholesterolio, kaip 
buvo anksčiau skelbiama. 

mente yra aptariami Rytų Eu
ropos sekcijoje ir nėra įjungti į 
Sovietų Sąjungos sritį. Kolum
nistas W. Safire kreipėsi šią sa
vaitę į Valstybės departamentą 
tuo reikalu ir sakosi gavęs šį 
atsakymą: „Amerika nepripa
žįsta Pabaltijo valstybių jėga in
korporavimo į Sovietų Sąjungą 
įvykdyto 1940 m. Pabaltijo 
žmonės niekada nesutiko su 
savo laisvės praradimu. Mes 
stipriai remiame taikingas jų 
pastangas atgauti savo likimo 
kontrolę". 

Amerikiečių pasyvumas 
Žurnalistas rašo. jog visa tai 

yra puiku, tačiau kyla klausi
mas, kokia yra amerikiečių 
reakcija suvereniteto reikalu. 
„Mes stebime įvykius su dėme
siu ir simpatija. Oficialaus pa
reiškimo į „Pravdos" įspėjimą 
nėra". Amerikiečiai gal mano. 
kad tai irgi priklauso pasikei
timams, arba, kad tai pritai
koma pasikeitimams. Taip esą 
daroma, kai nenusprendžiama 
ką daryti. Prezidentas Bushas 
gali daug ką padaryti, sako mi
nėtasis žurnalistas, bet jo vy
riausybė yra apsileidusi šiame 
svarbiame Sovietų imperijos 
intencijų išbandyme. 

Jis sako, jog Pabaltijo veikla 
nėra tokia pat kaip Gruzijoje. 
Armėnijoje arba Ukrainoje. Dėl 
to sukilimai Gruzijoje ir Ar
mėnijoje buvo sutriuškinti ir 
amerikiečiai tai laiko Sovietų 
Sąjungos reikalu, kas tačiau yra 
labai silpnas argumentas. Ten 
buvo pareikštas Sovietų bruta
lumas. Tačiau Pabaltijo laisvės 
klausimas yra skirtingas, nes jis 
turi pagrindą įstatyme. Ameri
kos oficiali pozicija yra. kad tie 
kraštai yra okupuoti. Jis sako, 
kad amerikiečiai privalo pa
rodyti tokį pat supratimą, kaip 
kad mes ir okupuotai Vakarų 
Kranto teritorjai rodome. Jis 
taip pat siūlo, kad laikraščiai 
būsimuosius reportažus ir žinias 
pažymėtų, kad tai yra iš Sovietų 
okupuotos Rygos arba kitų 
okupuotų respublikų. 

Ką Bushas turi pasakyti 
Gorbačiovui 

Prez. Bushas, laikydamasis 
pusės šimtmečio Amerikos 
politikos turėtų visai paprastai 
pasakyti Gorbačiovui, kad yra 
hipokritiška pa?merkti Stalino 
nusikaltimus, kai tuo pačiu juos 
norima amžinai įteisinti. 
„Pabaltijo valstybių okupacija 
yra neginčijamas tarptautinis 
nusikaltimas, kuris turi būti 
atitaisytas tuojau pat", rašo 
Vv'illiam Safire New York Times 
dienraštyje. 

Kart'i su kitais vadovaujan
čiais demokratų kraštais Ameri
kos prezidentas turėtų pakviesti 
Pabaltijo nepriklausomu sąjū
džių vadus garbingais 
stebėtojais šią vasarą į viršūnių 
ekonominę konferenciją ir 
suplanuoti dabar, kad jie būtų 
priimti Vakarų valstybių sosti
nėse. Tą siūlo šis kolumnistas 
Amerikos prezidentui, ir sako, 
jog tuo būdu padarydami juos 
žymiais, padėtume jų darbuose. 
Didžioji pabaltiečių kova yra 
prasidėjusi. 
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JAUNUČIŲ PAVASARIO ŠVENTĖ 
LEMONTE 

Chicagos ir apylinkių jaunu
čių a t e i t i n i n k ų pav.i-<, io 
šventė Lemonte įvyko sekma
dienį, gegužės 7 d. Ją suruošė 
Lemonte veikianti Partizano 
Daumanto kuopa, padedant 
Chicagos Prano Dielininkaičio 
ir Cicero Vysk M. Valančiaus 
kuopoms. Šventė prasidėjo šv. 
Mišiomis , k u r i a s a tnašavo 
Lemonto lietuvių misijos dva
sios vadas kun. Leonas 7 ~em-
ba, S.J. Pamaldų metu e kan
didatus buvo pakelti jaunučiai: 
Vytas Dailidė, Tomas Kuprys. 
Irutė Masiulytė ir Kazytis Tau-
ginas. Įžodį davė jaunučiai -
D a r i u s B a r k a u s k a s , Vika 
Gylytė, Andrius Jarašius, Aras 
Jonikas. Birutė Jurjonaitė, Aras 
î  a išėdas, Darius Nausėdas, 
Daina Paulikaitė, Austė Ringu-
ftė, Lina Sidrytė, Viktorija 
Sušii įkai tė . Tomas Šatas ir 
Stepas Tbarp. 

Šv mt s programa vyko \ i e . 
tin.nkų namuose. Ją sklandžiai 
pravedė dr. Birutė Dailidienė. 
Pirmoje dalyje Ateitininkų fede-
racios vadas Juozas Polikaitis 
sveikino šventės dalyvius ir pra
vedė pokalbį su jaunučiais. 
Sveikino ir JAS CV atstovė 
Eglė Paulikienė. Susirinkusieji 
buvo supažindinti su iš Lietuvos 
atvykusiais tėvais marijonais — 
kun. Ričardu Repšiu ir kun. 
Kastyčiu Ran.anausku. 

Abiturientai Ramunė Bar-
kauskai tė , Vilija Bogutaitė (iš 
Prano Dielininkaičio kuopos), 
Renata Kvantai tė ir Darius 
Vlikrut buvo apdovanoti dova-
"įėlėmi.- Juos sveikino atstovai 
iš kun. Alfonso Lipniūno ir piez. 
A leksand ro S t u l g i n s k i o 
moksleivių kuopų. Abiturientų 
vardu atsisveikino R a m u n ė 
Barkauskaitė. 

Buw oadėkota gimnazistams 
Julijai Krumplytei, Kristinai 
Liaugaadai te i , Romui Moc-
kaičiui. Vytui Pabedinskui ir 
Tomui Vasiliauskui už jų pa
galbą susirinkimuose. Kuopos 
globėjai ir tėvų komitetas buvo 
iššaukti ir jiems padėkota už jų 
darbą ir pašvęs t ą la iką . 
Padėkota ses. Loretai ir ses. 
Margaritai, nuoširdžiai priside
dančioms prie kuopos veiklos. 
J i e m s v i s i ems į t e i k t o s 
dovanėlės. 

Kun. Ričardas Repšys, MIC, 
paskaitoje tėvams kalbėjo apie 
tikėjimo padėtį Lietuvoje. Kun. 
Ričardas ypat ingai pabrėžė 
kasdieninės maldos svarbą 
šeimoje Tik malda laiduoja da
bartinį dvasinį atsinaujinimą 
Lietuvoje. Ji reikalinga ir išei
vijoje. 

Šventė baigėsi tėvų susi
rinkimu, kurį pravedė dr. Roma 
Kuprienė. I Tėvų komitetą iš
rinkti: Eglė Paulikienė 'pirm.), 
Sniegą Mas iu l i enė (sekr . ) , 
Audronė N o r u š i e n ė (ižd.). 
Audronė Užgirienė (koresp.) ir 
Danutė Liaugaudienė (narė). 
Ateinančių metų globėjai y ra 
kun. Ričardas Repšys, MIC 
'dvasios vadas), ses. Loreta ir 
ses. Margari ta (religinė pro
grama), Lidija Ringienė (iki 
mokyklinio amž.), dr. P ranu tė 
Domanskienė (1-2 skyrius), dr. 
Irena Jurjonienė ir dr. Lina 
Tharp (3-5 skyrių mergaitės), 
inž. Kęstutis Sušinskas (3-5 
skyrių berniukai) ir kun. Ričar
das Repšys, MIC (6-8 skyriai). 

Buvo išdalintas kuopos va
saros darbelių sąrašas. Vienas 

iš v a s a r o s d a r b e l i ų y r a 
lietuviškų knygų ska i tymas . 
Perskaičiusieji bent 50 puslapių 
knyga rudenį galės dalyvaut i 
,.piu a baliuje Daugiausiai 
puslapių perskaičiusieji gaus pi
nigines premijas. Ki tas darbelis 
— parašyti rašinėlį t e m a „Kaip 
praleidau 1989 m. vasarą". Tre
čiasis darbelis — parašyti laišką 
kur iam nors kuopos nar iui ar 
narei . 

„Jaunučių vadovas" nusta to , 
k a >UMimkimai tu r i būti šau
kiami kas dvi savaites, todėl nu
tar ta rinktis k a s pirmą mėnesio 
sekmadienį (po'9:30 v.r. j aunų 
šeimų šv. Mišių) ir kas trečią 
mėnesio sekmadienį (po 11:00 
v.r. Sumos). Pamaldos lietuvių 
misijoje, o po jų sus i r inkimai 
Atei t ininkų namuose . 

Buvo paka lbė ta apie kuopų 
susijungimą. Vis iems buvo pri
imtina, kad nuo rudens nar ia i 
iš Prano Dielininkaičio ir Vysk. 
M. Valančiaus kuopų pereitų į 
Par t izano D a u m a n t o kuopą. 
Tačiau Vysk. M. Valančiaus 
kuopa dar vis ruoš keletą 
renginių mažies iems jos na
riams, būtent , kauk ių balių, Ad
ventinį sus ikaupimą, Vasario 
16-sios dienos minėjimą, ir 
atvelykinį margučių ritinėjmą. 

Buvo p raneš t a apie numaty
t u s p ro jek tus . 1) Pa r t i z ano 
D a u m a n t o k u o p a b a n d y s 
užmegzti ryš ius su jaunučių 
k u o p a L i e t u v o j e . R e i k a l u i 
esant , bus ga l ima va ikams nu
siųsti rūbų, dantų pastos, knygų 
ir t.t. 2) P lanuo jama suruošti 
tėvų programą vaizdajuosčių, 
seminarų i r paska i tų priemo
nėmis. Programoje p rama ty ta 
praktiškos va ikų auklėjimo te
mos. 

Pasibaigus susir inkimui, prie 
suneštinių vaišių draugiškai pa
bendrauta . 

Ateinančių metų veikla prasi
dės rugsėjc mėnesyje su rudens 
švente: šv. Mišios, spor tas , 
premijų į teikimas, užkandžiai ir 
registracija. Va ika i bus pri
imami nuo 4 m. amžiaus . Susi
domėję tėvai dėl smulkesnių in
formaci jų g a l i s k a m b i n t i 
globėjoms dr . Bi ru te i Daili-
dienei (301-4988) arba dr. Romai 
Kuprienei (447-9319). Smagios 
ir darbingos vasaros visiems ir 
iki pas ima tymo rudenį! 

rok 

Ate i t i n inkų federacijos vadas J . Polikaitis pašnekesyje su jaunučia i s Pavasa r io šventėje. 
Nuotr. A l g i o L i a u g a u d o 

„ATEITI" REGIM 

„ATEITIES" K O N K U R S A S 

Ir šiais me ta i s ske lb iame 
„Atei t ies" žurnalo konkursą, 
kur iame kvieč iame dalyvaut i 
visą atei t ininkiškąjį jaunimą. 
Konkurso dalyviai da l inami į 
dvi grupes: jaunesniųjų — iki 18 
m. amžiaus ; vyresniųjų — nuo 
19 iki 30 m. amžiaus . 

Prozą, poeziją (eilėraščius), 
straipsnius, fotografijas konkur
sui siųsti „Ate i t i e s" redakcijos 
adresu 'D. Bindokienė, 7155 S. 
Homan, Chicago, IL 60629, 
USA) iki š.m. rugsėjo 30 d. 
Premijos laimėtojams bus įteik
tos t r a d i c i n i a m e „ A t e i t i e s " 
žurnalo v a k a r e spalio 28 d. 
( J a u n i m o c e n t r o didžiojoje 
salėje). T e m a s pal iekame lais
vas. Rag iname visus konkurse 
d a l y v a u t i ir savo d r a u g u s 
p a s k a t i n t i , kad d a l y v a u t ų . 
„Atei t i s" jūsų laukia? 

„Ateit ies ' ' redakcija 

Šta i jau tur ime ir antrą 
„Ateities" numeri, skirtą kovo-
balandžio mėnesiams. Taigi, 
k a i p vy r i aus i a r edak to rė 
pažadėjo, taip ir ištesėjo — po 
naują numerį kas du mėnesiai. 
Ko gero, ji ir toliau neapvils 
skaitytojų, reguliariai pasiūlys 
mums aktualią ir dailiai paruoš
tą „Ateitį". Pirmiausia, turbūt 
tu rė tume būti dėkingi mūsų 
Federacijos vadui Juozui Poli-
kaičiui, kad jis surado talentą ir 
pajėgė Danu+ę Bindokienę 
įtikinti, kad ji labai reikalinga, 
kad jos rankose , ,Ate i t i s " 
a tgims ir klestės, kaip senais 
gerais laikais. 

Naujai pasirodžiusi „Ateitis" 
mus imponuoja savo išore, 
technine forma ir savo turiniu. 
Net ir per gan trumpą savo 
užsiangažavimo laiką nauja 
r e d a k t o r ė pajėgė s u t e l k t i 
nemažą skaičių bendradarbių, o 
ta ip pat ir efektyvų redakcinį 
kolektyvą, kuris pasiryžęs dirb
ti , o ne reklamuotis. Pasiskai
tymo čia yra įvairaus amžiaus 
skaitytojui. Reikia t ikėt is , kad 
ir tėvynėje atsikuriantys broliai 
a t e i t i n i n k a i ras žurna lą 
naudingu savo veiklai, o taip 
pa t , laikui bėgant, praplės jį ir 
savo kūrybine dvasia bei aktu
alijomis. Tai būtų linkėtina ir 
labai lauktina. 

Paskiri žurnalo skyriai atrodo 
gan vykusiai par inkt i ir turi
n i n g i . „Ka lbos s k y r i u s " , 
pavyzdžiui, ta ikyt inas daugiau 
mūsų jaunesniesiems, bus pra
var tus ir mums vyresniesiems, 
kurie, irgi, kai kada nušnekame 
j au , kaip „seni amerikonai". O 
t a m e kalbos skyriuje iškelti ne 
šiaip sau keli akį rėžiantys 
išsireiškimai, bet čia neven
giama kai kur net kalbinių plo
nybių. Pavyzdžiui, k a d ir toks 
„Nevartotinų žodžių" skyriuje 
išsireiškimas — „išpildyti", 
rodos toks parankus žodelis, bet 
nevalia! Ateityje reikės būti at
sargesniems, kad nebekartotu
me daugiau nei „Pončkų" balių, 
nei „išpildytos" programos. 

Taipogi yra aktualus skyrius 
„Įvykiai ir žmonės". Linkėtina, 
kad ir toliau redakcija supažin
dintų skaitytojus su ateitinin-
kiškos veiklos prošvaistėmis, o 
t a ip pat ir žmonėmis, kurie y ra 
t ų įvykių sūkuryje, ypač jei t ie 
žmonės ateina iš jaunesniosios 
kartos. Mūsų brolių tėvynėje 
veiklos atspindžiai bus visada 
laukiami ir godžiai skaitomi. 
Tikėkimės, kad jie prisius žur
nalui ir savo veiklos nuotraukų. 
Saikingas panaudojimas nuo
t raukų patraukia visų, o ypač 
jaunesniųjų skaitytojų akį. Nors 
redaktorė ir nusiskundžia ko
respondentų stoka, tačiau net 
Šeši paskutinio numerio pus
lapiai užpildyti jaunųjų bend
radarbių gan išsamiais veiklos 
aprašymais ir nuotraukų ilius
tracijomis. 

„Ateities spindulių" skyrius 
— tai mūsų tiltas į ateitį; Čia 

išaugs ir subręs būsimieji vei
kėjai ir raš to žmonės. Gal t ik 
skyriaus antraštę reikėtų padi
dinti, ar ne t pagražinti kokia 
vinjete, kad dar labiau patrauk
tų ir uždegtų mūsų jaunuosius 
kūrėjus. Linkėtina taip pat, kad 
tarp poetų sulauktume ir vieną 
kitą prozininką, kurie nepa
būgtų išbandyti savo ta len tus 
beletristikoje. 

„Kreivų šypsenų" pasirody
mas žurnale skaitančiam t ikra i 
praskaidrins nuotaiką. Viktutės 
sąmojaus pilni gan vykusiai ir 
skoningai atlikti piešinėliai bus 
ypač maloniai sutikti visų, o 
labiausiai jaunųjų skaitytojų. 
Gi po vasaros stovyklose nepra-
matytų įvykių „Ryto ir Gaily
tės" nuotykiai gali prieiti ne t 
iki svotiškos intrygos. 

Tai tik kelios padrikos mintys 
apie žurnalą, kurio su nekan
trumu laukėme pasirodant, j is 

bus dabar mūsų mielas ir regu
l i a r u s sveč ias . E n e r g i n g a i 
redaktorei Danutei Bindokienei 
ir jos darbščiam kolektyvui 
l inkime ir to l iau ryžt ingai 
žengti į kūrybingą ateitį, tobulė
jant ir augant naujais bendra
darbiais, naujais ta lenta is , kad 
„Ateit is" t ap tų šviesiu mūsų 
ateit ininkiškos veiklos kelro-

* • * J. K. 

PAVASARIO DARBAI 
ATEITININKŲ NAMŲ 

APLINKOJE 

Kas pavasarį namų savinin
kus užklumpa aplinkos svari
nimo darbai. Ne išimtis ir Atei
tininkų namai, gal dar svar
biau, nes tie darbai tu r i būt i 
atlikti talkos būdu. Sutelkt i 
talką gana sunku. Kiekvienas 
turi savo darbų ir pasiteisinimų. 
Lieka pasitenkinti, kad ir mažu 
talkininkų kiekiu. 

Pirmuosiuose švaros dar
buose ir kai kurių krūmų perso
dinime tarybos pirmininkui pa
dėjo A. Kazlauskas ir D.M. 
Sekančią savaitę — V. Sinkus ir 
S. Patlaba. Darbai buvo atlikti, 
ir taryba dėkoja geriems talki
ninkams. 

Gretimoje „Lito" nuosavybėje, 
dar prieš žiemą buvo vykdomas 
kanalizacijos vamzdžių prijungi
mas prie pagrindinės kanaliza
cijos sistemos. Mūsų kelias dali
nai buvo užverstas jų statybine 
medžiaga ilgoką laiką. Sužalota 
Ateitininkų namų iškaba bei 
sustojimo ženklas. S ta tybos 
darbų vykdytojas, mums protes
tuojant, pasižadėjo viską su
tvarkyti. Už pat i r tus nepato
gumus pažadėdamas at l ikt i 
kai kur ios žemės d a r b u s . 
Šiomis dienomis tuos pažadus 
įvykdė. Nukasė prie Archer 
gatvės buvusią žemės krūvą, 
iškasė vandens n u b ė g i m u i 
griovį, išskleidė žvyro krūvas, 
padarydamas papildomas maši
noms pastatyti vietas. 

Atsiųsdami loterijos bilietų 
šakneles, namų dal ininkais su 
200 dol. auka tapo Vi tas ir 
Regina Kazlauskai. 70 dol. 
auką atsiuntė dr. A. Laucis, o po 
50 dol. — B. Neverauskas, Edis 
ir Aušra Šilkaičiai. 

Taryba nuoširdžiai dėkoja vi
s iems t a l k i n i n k a m s ir 
rėmėjams. 

Ateitininkų namų taryba 

ATEITININKŲ 
S T O V Y K L O S D A I N A V O J E 

Birželio 25 d.—liepos 9 d. — 
Moksleivių Ateit ininkų. Kreip
tis — Darius Mičiūnas, 2570 
Overlook Rd., Apt. 2, Cleveland 
Heights, OH 44106. Tel. (216) 
371-9908. 

Liepos 9-23 d. — Jaunučių 
Ateitininkų. Kreipt is — Laima 
Šalčiuvienė, 411 E. Lynnvvood, 
Arlington Heights , IL 60004. 
Tel. (312) 253-1904. 

L iepos 23-30 d. — Sendrau
gių Ateitininkų. Kreiptis — 
Vytautas Šoliūnas, l l l t h and 
Highway 83, Lemont, IL 60439. 
Tel. (312) 257-6739. 

Rugpjūčio 26-31 d. - Stu 
dentų Ateitininkų. Kreiptis — 
D a r i u s P o l i k a i t i s , 7235 
Sacramento, Chicago, IL 60439. 
Tel. (312) 257-6739. 

Rugpjūčio 31-rugsėjo 4 — 
Ateitininkų Federacijos valdy
bos Studijų savaitgalis , Kreip
t is — Birutė Bublienė. 5190 
Long Meadow. Bloomfield Hills, 
MI 48013. Tel. (313) 646-8588. 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

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

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympii Fields. UI. 

Tel. 74S-O033 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie A ve. , Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Uthuanian Ptaza Court 
Tel. 925-8288 

507 S. Gilbert. LaGrange. IL. 
Tai. 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
T«4. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Raz. 246-0067; arba 248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. LU 5-0348; Raz. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

7722 S. Kadzia Ava., 
Chicago, III. 60652 

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

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

<r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Card iac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedz ie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Gėlės y ra švelniausias daly
kas , kurį Dievas sukūrė , tik už
miršo įdėti sielą. 

H.W. Beecher 

DR. ELIGIJUS LELIS 
A K I Ų L I G O S 

4149 W. 6 3 r d St. 
Tel. 7 3 5 - 7 7 0 9 

Šeštadieniais paga l susitarimą 

D R . R A M U N Ė M A C I E J A U S K A S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hitls 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Madlcal Cllnte 
217 E. 12? St. — Lemont. IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital <r 

Siiver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 257-2245 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. 767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ L IGOS, CHIRURGIJA 

2 6 3 6 W. 7 1 »t S t r M t 
Susitarimui, treč., ketv , šešt. 

436-5566 

Ofa. tai. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straal 
Vai.: pirm , antr , ketv. ir penkt. 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

OR. VIUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambar Chl ropract lc — 
5522 S. WoH Rd. 

Wsstsm Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia, Chicago, I I I . 
Tai. 925-2670 

1185 Dundae Ava., Elgln, I I I . 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. , Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

ral. kabineto Ir buto: OLympie 2-4150 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicaro 

Kasdien 1 <»• 8 vai vak. 
išskyrus treč Sešt. 12 iki 4 vai popiet 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
15S N. Mlchlgan Ava. , Sulta 324 k 

5635 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 
Tai. 565-2060 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81M Straat 

R a s t a s * tai. R t 7-1168; 
Razld. 3854811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 W. 71 t t St. — Tai. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wast 71 at Straat 

Tai. 434-1818 — Raz. 852-0080 
Vai pirm , antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kaMnstą peram* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIOAUS LIGOS 
2454 W. 71st Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

2636 W. 71 at. St., Chicago, I I I . 
Tai.: 436-0100 

11800 Souttmast Hlghsray 
Palos Haights, I I I . 60403 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Straat 

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

Kabinato tai. 776-7880, rmt. 448-554! 

EDMUNDAS VIŽINAS, M . D . , S.C. 

Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 585-7755 



Ne tik gėlėmis 

PRISIMENAME 
MIRUSIUS 

Gegužės pabaigoje prisime
name savo mirusius, puošdami 
kapus ir kalbėdami su savai
siais tartum gyvais. Iš tikrųjų 
jie guli šaltam kape, prispausti 
juodos žemės, tik mūsų papuoš
ti gėlėmis jų kapai paviršiuje. 
Jei jų prisiminimas ir baigtųsi 
t ik papuošimu, vadinamu 
„Kapų puošimo švente", jis 
būtų pagoniškas, gal net stab
meldiškas, kuris paniekintų 
mūsų artimųjų jau be žymės 
likusius kūnus. 

Gėlės ir visi papuošimai, ku
riuos mes nunešame tą dieną ar 
anksčiau į kapines tėra tik sim
bolinis prisiminimas tų kūnų, 
kurie nešiojo sielas, kurie buvo 
mūsų šeimos nariai, kuriais mes 
galėjome džiaugtis ir kartu su 
jais liūdėti dėl pasisekimų ar 
nepasisekimų. 

Į kapines mes einame ne tų 
šaltų kapų aplankyti, bet pa
bendrauti su savo artimaisiais, 
gyvenusiais mūsų gyvenimu. 
Jie laukia mūsų, nes visi, kurie 
gimė, žino savo atsiskyrimą iš 
gyvųjų. Jie ir mes atsiskiriame 
iš gyvenimo, kuris čia baigiasi, 
bet amžinybėje prasideda. Ir ta 
diena yra skirta ne kapinių vie
tai papuošti, bet papuošti tiems 
buv usiems gyviesiems, kurie 
anksčiau mūsų pasitraukė į 
amžinybę ir kurie su mumis jau 
bendrauja skirtinga būdu — 
dvasiniu, žmogiška siela ir 
niekada nesibaigiančia meile. 

Kapai, kaip visos mirusių vie
tos, yra šalti, niūrūs, nepa
trauklūs, nors jie šią dieną pa
puošti gyvomis gėlėmis. Jie dar 
labiau sužydi, pasidaro labiau 
patrauklūs, kai gyvieji šeimos 
nariai eina aplankyti ne miru
sių šaltos žemės, ne mirusių 
kūnų, bet savo artimųjų, 
kuriuos prisimena gėlėmis ir 
malda, auka, artimo meile, pasi
aukojimu savo tautai. Jų gyve
nimas žemėje, jų įmintos pėdos, 
jų palikti darbo vaisiai turi būti 
mūsų gyvenimas ir mūsų dar
bai, mūsų žingsniai ir mūsų 
tikslai. Tuo mes pagerbsime jų 
atminimą ne tik simboliškai, 
bet ir tikrai žmogiškai — mes 
dar galime padaryti, ko jie nepa
spėjo. 

Katalikų Bažnyčia visame pa
saulyje Vėlinių dieną primena 
mirusių atsiskyrimą ir gyvųjų 
pareigas mirusiųjų atžvilgiu. 
Tai ne tik pamaldos, ne tik ge
dulingos giesmės ar maldos, bet 
ir tas dvasinis bendravimas su 
visais mirusiais — šventaisiais 
ir savo artimaisiais. Bendra
vimas su šventaisiais Bažnyčios 
nurodomas, nes mes jų užtarimo 
prašome ir per juos, kaip tarpi
ninkus, kaip buvusius gyve
nimo ir stebėjimo pavyzdžius, 
prie Dievo skubame. Bendra
vimas su savo mirusiais 
artimaisiais, kurių Bažnyčia 
gyvenimų ir darbų dar nėra 
tyrusi, kuriuos šventaisiais dar 
nėra paskelbusi, yra toks ar
timas santykis, kaip gyvo su 
gyvu. kaip gyvo buvusio su dar 
esančiu žemėje. 

Jei šiame krašte mirusiems 
prisiminti parenkama gražiau
sia pavasario diena, tai ir 
reiškia, kad mes turime bend
rauti su savo artimaisiais jau 
dabar. Pavadinimas kapų 
puošimo diena tinka visiems. 
Bet katalikams, krikščionims 
labiau prie širdies turi būti dva
sinis mirusiojo ir gyvojo bendra
vimas, jautimas, kad gyvieji yra 

NESISEKA TAIP, KAIP TIKĖTASI Rimties valandėlei 
Karas Afganistane tęsiasi ir toliau 

skolingi mirusiems už daugelį 
atliktų darbų. Mes dabar jais 
naudojamės. 

Daugelis jų padarytų išra
dimų lengvina mūsų dabarties 
gyvenimą. Daugelis jų atiduotų 
aukų prisideda gyviesiems 
šeimos nariams geriau ir sau
giau gyventi. Tos skolos miru
siems, bet kada ir bet kokiu 
laiku atsiskyrusiems, jautimas 
yra šios dienos didžioji prasmė. 
Nėra nė vieno žmogaus šioje 
žemėje, kuris būtų atsiradęs iš 
nežinios. Visi yra gimę iš tėvų, 
visi tėvų ar globėjų auginti ir 
mokyti, visi, išskyrus išimtis, 
jiems yra skolingi maldą, auką 
ir gyvenimo kelią. 

Kapų dieną gal atšvęsime su 
pamaldomis, gal be jų namie, 
nes kapus būsime iš anksto 
papuošę. Tačiau dvasia turė
sime būti su mirusiais šeimos 
nariais ar geradariais. Visi 
turime juos prisiminti kaip gy
vus, kaip šiandien dirbančius, 
kaip pavyzdį rodančius, nes mes 
gyvename jų gyvenimų tęsiniu 
ir jų paliktais laimėjimais. 

Negalime šį kartą pamiršti ir 
tų artimųjų, kurių kapų 
niekada negalime aplankyti ir 
gėlėmis papuošti. Jie palaidoti 
okupuotame krašte, Sibiro tai
gose ar po ledu sušalę laukia 
paskutinės dienos. Daugelio 
kapai net nėra atžymėti ir 
nežinomi patiems artimiesiems, 
dar likusiems gyviems. Bet tarp 
mirusiųjų ir gyvųjų nėra jokių 
atstumų, jokių tolių ir jokio 
nežinojimo. Jie gyvena tarp 
mūsų savo dvasia. Mes gyve
name juose savo malda ir auka. 
Mes su jais bendraujame, nepai
sant tolių, savo dvasia, nes jie 
ir mes esame žmonės. Tik vieni 
jau amžinybėje, kiti dar te
betęsia žemiško gyvenimo 
kovas. 

Negalime šioje šventėje pa
miršti ir visus kovojančius už 
žmogiškas vertybes žemėje, už 
žmogaus laisvę ir teisingumą, 
už tikėjimą ir viltį, už tautą ir 
žmoniją. Juk kiekvieną dieną 
neteisingai žūsta žmonės pasau
lyje už šias vertybes, kad atei
nančios kartos geriau gyventų. 
Niekas nėra laisvas nuo skolos 
tiems, kurie aukojosi ar auko
jasi už laisvę ir tikėjimą, už tei
singumą ir žmogiškumą-, už 
tautą ir jos ateitį. 

Žmogus neturi būti toks egois
tas, kad jam terūpėtų tik savo 
asmeninė ar šeimos gerovė, net 
pagaliau rūpėtų tik savos tau
tos ateitis. Visi priklauso ir žmo
nijai, kuri kovoja sunkią kovą 
prieš niekingus valstybės va
dovus, prieš niekšų įsigalėjimą 
valdžios viršūnėse. Jie skriau
džia silpnuosius, mes, džiaug
damiesi ir naudodamiesi lais
ve, negalime būti tik tylūs 
stebėtojai. Kiekvienas yra įpa
reigotas jau paties žmogiškumo 
aukotis ir aukoti už tuos, kurie 
gina žmogų ir žmogiškas verty
bes. 

Jei šiandien ir negalime eiti 
kovon su kovojančiais kitame 
žemės krašte, tai turime atjaus
ti, prisiminti, melstis už kritu
sius nelygioj kovoj, kad laisvė 
klestėtų, kad teisingumas būtų 
įgyvendintas ir kad žmonės 
turėtų viltį ateities gyvenimu. 
Tai ir primena kapų puošimo 
diena. Ji turi priminti mums, 
kad esame skolingi saviesiems, 
savo tautai ir žmonijai už gyve
nimą ir laisvę. 

Pr. Gr. 

Prieš devynis mėnesius so
vietams pradėjus iš Afganistano 
at i t raukti savo š imtatūks
tantinę armiją, laisvės kovoto
jai ėmė gyventi mintimi, kad, 
paskutiniams jų daliniams išvy
kus, bus tik dienų klausimas 
komunistinio režimo, vadovau
jamo Najibo, sutriuškinimui. 
Deja, jau praėjo keli mėnesiai 
(paskutiniai sovietų daliniai 
buvo išvežti praėjusio vasario 15 
d.), tačiau karo lauke nematyti 
žymesnių pasikeitimų. Vaka
riečių diplomatų, žurnalistų, 
politikų, karo žinovų manymu 
t am esančios net kelios 
priežastys, betgi iš jų svar
biausia — labai žiauri praėjusi 
žiema. Dar ir dabar per di
džiuosius kalnus dėl sniego 
gausumo visus karui vesti 
reikmenis ir maistą mujahe-
dinai gali pristatyti tik ant 
arklių nugarų. Manoma, kad 
padėtis pilnai pagerės tik 
birželio mėnesį, ledams ir 
sniegui baigus tirpti. 

Pirmą skaudų smūgį laisvės 
kovotojai prieš kelias savaites 
patyrė prie Jalalabado, svar
baus strateginio punkto, esančio 
netoli Pakistano sienos. Šį 
miestą greitkelis jungia su 
sostine Kabulu. Partizanai jį 
daugiau kaip mėnesį laikė 
apsupę ir po to bandė paimti. 
Deja. visos pastangos nuėjo 
niekais, nes buvo padarytos 
kelios klaidos. Puolėjų daliniai 
prie tvirtovės veržėsi be jokios 
priedangos. Tankai, kuriuos 
sukilėliai buvo paėmę iš priešo, 
riedėjo jų užpakalyje, nes bijota, 
kad komunistai jų nepaimtų. 
Pasklidus gandams, kad tvir
tovė ruošiasi pasiduoti, vieno 

BRONIUS VAŠKAITIS 

dalinio partizanai pašoko ir 
pradėjo prie jo bėgti. Pateko į 
labai stiprią gynėjų artilerijos 
ugnį. Kilo didelis sąmyšis, kurio 
metu mujahėdinai pradėjo šau-
dytis tarp savęs. Viso to 
pasekmėje su labai dideliais 
nuostoliais turėjo pasitraukti. 
Nemaža aukų turėjo ir Jala
labado gynėjai. Jam ir toliau 
esant apsuptam, priešai su
žeistuosius galėjo išgabenti tik 
malūnsparniais ir tik naktimis. 
Tokiu būdu ir šiandien į bazę 
pristatomas maistas ir amunici
ja. Veik visą greitkelį (75 mylių 
ilgio) kontroliuoja partizanai. 
Najibo kariai jį kelis kartus 
bandė atidaryti, bet nepavyko. 
Karo analistų manymu, orui 
pagerėjus, Jalalabadas bus 
paimtas. 

Rusams pradėjus trauktis iš 
Afganistano, žymiausias laisvės 
kovotojų vadas Massoud pasku
bomis pradėjo didinti savo 
dalinius nau.ais savanoriais ir 
juos aktyviai t reniruoti . 
Vakarinėje -irašto dalyje tokį 
pat darbą a:.iko kitas karys — 
Ismael Khan. Part izanai 
galvoja, kad prie jų laimėjimų 
nemažai prisidės ir laikinosios 
sukilėlių vyriausybės gynybos 
minister io pavaduotoju pa
skirtas buvusio Afganistano ar
mijos generolo Yahya Nauroz, 
populiaraus veterano kario. 

Anksčiau partizanai dau
g iaus ia i vartojo puolimo-
pasitraukimo taktiką. Šiuo 
metu išskirt inis dėmesys 
sk i r iamas komunistų stra
teginių bazių apsupimui, 
visiško ar dalinio su jomis 
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susisiekimo nutraukimui . 
Galvojama, kad, išsenkant 
maisto ir šaudymo atsargoms, 
bus lengviau jas paimti. 

Pagal aušktų komunistinės 
vyriausybės pareigūnų prane
šimus, Kabulas yra apsuptas 
penkiais gynybos žiedais. Jo ap
saugai yra sumobilizuoti net 
senyvi vyrai bei moterys. 
Laisvės kovotojams trukdant su 
juo susisiekimą, vienu metu 
pradėjo reikštis didelis maisto 
trūkumas. Kabulo režimas pra
dėjo varyti propagandą, kad 
Massaudas su prezidentu Na-
jibu padarė susitarimą, jog 
karavanai su maistu nuo So
vietų Sąjungos pasienio į 
Kabulą bus praleidžiami be 
trukdymų. Su tuo neva sutikę 
ir genčių vyresnieji. Massaudas 
šią žinią tuojau paneigė. Tačiau 
yra žinoma, kad prieš kurį laiką 
ilgai sunkvežimių virtinei su 
sovietų maistu ir amunicija 
pradėjus judėti Kabulo link, iš 
kalnų nusileidę laisvės kovoto
jai atėmė ginklus, bet maistą 
leido vežti į Kabulą. 

Paskutiniomis Reuterio agen
tūros žiniomis, vėl buvo su
organizuotas konvojus, susi
dedantis ir 100 šarvuočių 

ir 500 sunkvežimių. J u 
mujahedinams jau nebepa
vyko sulaikyti, nes buvo 
malūnsparnių ir tankų. Po 45 
dienų karavanas, kad ir su 
dideliais nuostoliais, pasiekė 
Kabulą. (Normaliai tas kelio 
gabalas atliekamas per tris 
dienas). Tai buvo be galo didelis 
komunistinio režimo laimė
jimas. 

Šiuo metu Afganistano sukilė
lių vyriausybė, susidedanti iš 21 
nario, daro žygius, kad ji būtų 
pripažinta kitų valstybių. Tą 
jau padarė Saudi Arabija, Su
danas ir Bahrain. Amerika su 
laisvės kovotojais ryšius palaiko 
per savo specialų pasiuntinį 
Peter Tomsen. Britų valdžios 
pareigūnai sukilėlių vyriau
sybei davė suprasti, kad šiuo 
metu jos dar negali pripažinti. 

Kaip ten bebūtų, politiniuose 
sluoksniuose kursuoja stipri 
nuomonė, kad, pagerėjus klima
tinėms sąlygoms, užvirs stiprios 
kovos ir sukilėliai išeis laimėto
jais. Tuo bus baigtas devynerius 
metus užsitęsęs konfliktas, 
pareikalavęs labai daug kančių, 
nereikalingo kraujo praliejimo. 

BIRŽELIS - PAGARBA 
MEILEI 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro medicinos muziejaus globėjų susi
rinkimas gegužės 10 d. Iš kairės: dr. Augusta Šaulienė, dr. Jonas Valaitis, 
muziejaus dir. dr. Milda Budrienė, dr. Adolfas Darnusis, vald. vicepirm. dr 
Robertas Vitas, dr. Juozas Meškauskas, dr. Vaclovas Šaulys ir dr. Ferdinan
das Kaunas. N u o t r T o m o M i g l i n o 

Kelias į išmintį ir gėrį 
niekada neina per žaliuojančias 
lankas, papuoštas lelijų žiedais. 
Žmogui visuomet tenka žengti 
sunkiu, akmeningu keliu. 

D. Reskin 

Birželio mėnuo mums yra 
ypatingas ne tik savo grožiu, 
kad pradeda augt i , bręsti 
įvairūs vaisiai, javai dirvose. 
Ypatingas ir tuo, kad ypatingu 
būdu minime Kristų visada 
esantį su mumis: Kristaus 
Kūno ir kraujo, jo Švenčiausios 
Širdies šventes. Yra Kristaus 
žodžiai, kad nėra didesnės mei
lės kaip už ką nors atiduoti savo 
gyvybę. Šie žodžiai pasakyti ir 
skirti žmonėms ir yra žmonių, 
kuriems tinka šie žodžiai: už ką 
nors atiduoti savo gyvybę. Šiuos 
žodžius mąstant man prisimena 
tie Lietuvos vyrai savanoriai, 
kurie 1918-1920 kare yra mirę, 
sakoma, už tėvynę, o tikrumoje 
už savo tautą, už mus. Galima 
prisiminti ne dažnai pasitaikan
tį kitokį faktą, kai motina, gim
danti savo kūdikį, turi pasi
rinkti arba leisti nužudyti jos 
kūdikį, arba pati mirti. Tokiu 
atveju, kai motina pasirenka 
mirti pati, kad galėtų gimti 
gyvas jos kūdikis, taip pat 
parodo didžiausią meilės 
laipsnį. Arba atvejis , kai 
žmogus šoka į degantį namą 
išgelbėti ten pasilikusį ir 
negalintį išsigelbėti asmenį. Ne
labai seniai žuvo du lietuviai 
broliai kunigai, besimaudydami 
ežere. Vieną ištiko širdies prie
puolis ir buvo beskęstąs. An
trasis šoko gelbėti savo brolį ir 
susikabinę abu nuskendo ir pri
gėrė. Arba prisiminkime misi
jose žuvusius, kad mokė žmo
nes, kaip per Kristų išgelbėti 
savo sielą. 

Kristaus meilė mums yra di
desnė už šiuos minėtus ir kitus 
panašius faktus. Didesnė yra 
tuo, kad ir po mirties už mus, po 
prisikėlimo iš mirusių, po į-
žengimo į dangų Kristus pasi
liko su mumis ne tik nematomu 
Dievo buvimu, bet matomu 
būdu Eucharistijoje. Šis pasi
likimo būdas — duonos išvaiz
doje yra toks paprastas žmonių 
akims ir protams, kad ne visi 
tiki Kristų esant su mumis. 
Kristus tokiu būdu yra mūsų 
tarpe iš meilės mums. 

Nuo pat krikščionybės pra
džios daug jaunų asmenų iš 
meilės Kristui ir žmonėms 
pasirenka vadinamą dvasinį 
pašaukimą: kunigystę arba 
įvairius kitus būdus, iš ko 
išsivystė tai, kas šiandien yra 
vienuolių bendruomenės. Iš 
meilės Kristui ir žmonėms šie 
visi įvairiais būdais pašvenčia 
savo gyvenimą Kristaus garbei 
ir žmonių gerui. Jeigu ne Kris
tus su mumis Eucharistijoje, jie 

tokio gyvenimo nepasirinktų ar
ba pabandę ilgai netesėtų. Tai 
pa tv i r t ina faktai. Kuriam 
pritrūksta meilės Kristui, tie 
net jau pasirinktą dvasinio 
gyvenimo kelią nutraukia. Ne 
vien kunigai, vienuolių 
bendruomenių nariai, bet ir 
pasauliečiai, kurie pakankamai 
artimai bendrauja su Kristum, 
esančiu mūsų tarpe, ištikimai 
ištesi jų pasirinktam gyvenimo 
kely. 

Reikia pasakyti, kad dvasinio 
gyvenimo bendruomenėse gyve
nama pasitarimais ir sutari
mais. Daug klausimų, reikalų 
svarsto visa bendruomenė, kitus 
svarsto bendruomenės narių 
išrinktieji vyresnieji su savo 
patarėjais. Taip sutar t inai 
gyvenančių bendruomenių pasi
šventimo ir darbo vaisiai yra 
tokie, kad pasauliečiai gali jais 
tik pasinaudoti, bet nepajėgia 
tai pasekti. 

Sia Kristaus meile gyvenan
čių kelias yra pavyzdys visiems 
žmonėms: šeimoms, organizaci
joms, visuomenei. Visur reikia 
gyventi tarpusave meilei, vieni 
kitiems pagarba, taikiu sutari
mu, susitarimu. Ir pasaulie
čiams gyventi lengviau, jei 
daugiau meilės su mumis esan
čiam Kristui. Stoka vienų 
ki t iems meilės, pagarbos, 
ginčai, nesutarimai yra prie
šingi Kristaus duotam pavyz
džiui ir jo žodžiams: mylėkite 
vieni kitus, kaip aš jus mylėjau, 
kaip Kristus myli mus ir dabar 
būdamas su mumis paprastos 
duonos — Eucharistijos prie
dangoje. Kaip kitaip vyktų dau
gybė visokių pasitarimų, svars
tymų, jeigu jie būtų pradedami 
nors trumpu susitelkimu mūsų 
tarpe esančio Kristaus akivaiz
doje. Kokis būtų visų šeimų 
gyvenimas, jeigu visur būtų 
pakankamai artimo bendravi
mo su Kristum esančiu su mu
mis. 

Vysk. Vincentas Brizgys 

STATO BAŽNYČIĄ 

Chicagoje vieton sudegusios 
Šventųjų Angelų bažnyčios, pra
dedama statyti nauja. Kainuos 
4 mil. dol. Jau surinkta 2 mil. 
dol. Bus statoma toj pačioj 
vietoj, 607 E. Oakvvood Blvd. 
Bus šildymas ir vėsinimas. Jau 
buvo pamatų prakasimas 
gegužės 23 d. Prakasimo 
iškilmėse dalyvavo daug 
parapiečių ir 1,300 parapinės 
mokyklos vaikų. 

Dvasios-sielos pajėgos pasau
lyje užteka palengva, bet 
nesulaikomai, kaip saulė. 

Vydūnas 

Gyvenimas — jūra, žmogus — 
cukrus: jis privalo joje sutirpti, 
kad gyvenimas taptų saldesnis. 

R. Striupas 

IS KAIRĖS IR IS DEŠINES 
EDMUNDAS JAKAITIS 

Novelė 

Snaigės blaškosi Pajesio šlaitais, žvarbus vėjas neša 
jas tai aukštyn, tai žemyn. Nematyti kur žemė, kur 
dangus. Žemė susimaišius su dangum. Ar dangus su 
žeme. Tas pats. Temperatūra nukrito dar 10 laipsnių. 
To betrūko. 

Iešmininko Romo Kielos būdelėje dūmų kvapas 
buvo stiprus, bet pečiuko šilima buvo maloni. Pasižiū
rėjus į užšalusius langelius, dūmais pakvipusi šilima 
buvo dar malonesnė. Viduj stalas, suoliukas, laikro
dis ir telefonas su kalendorium, neskaitant kabančios 
lemputės, buvo visas apstatymas. Tokioje aplinkoje 
Romas leido savo tarnybos valandas. Darbas nebuvo 
sunkus. Ateitis užtikrinta. Keitė iešmus Nepriklau
somos Lietuvos laikais, tas pačias pareigas ėjo ir 
rusams užėjus. Jis jautėsi taip reikalingas, kad net 
vokiečiai jo neatleido. Ir kaip nebus svarbus, kad 
vienu iešmo judesiu nukreipdavo visą traukinį. Jis 
žinojo semaforų spalvų reikšmę. Jį sveikindavo pra
važiuojančių garvežių mašinistai. Jiems atsakydamas, 
jis mojavo tol, kol traukinys dingdavo už pasisukimo. 
Karinė tarnyba Inžinerijos batalione pra: urtino Romo 
pasaulėžiūrą. Ten jis sužinojo daug jam n^itinmu 
dalykų. Ten jis sužinojo ir knygų skaitymo svarbą. Nuo 
to laiko jis su knyga nebesiskyrė. Daugiausiai jį 

domino svetimi kraštai ir jų žmonės. Ir kaip buvo 
įdomu stebėti vagonų maršruto užrašus. Zūrich, Berlin, 
Riga, Tallin — vardai, kurie jam buvo ne tik pažįsta
mi, bet jis žinojo net, kur jie randasi. 

Pro vagonų langus jis matė jį stebinčius veidus. 
Riebūs, daugiausiai ūsuoti, cigarus įsikandę. Romas 
savo mojavimu sveikindavo pravažiuojančius 
keliauninkus. Vieni atsakydavo rankos mostelėjimu, 
kiti tik nusišypsodavo. Tojam užteko. Jie jį pažino. Tik 
rusams užėjus, ne tik sumažėjo traukinių judėjimas, 
bet nebesimatė nei tų pažįstamų užrašų. Iš rytų 
dundėjo ilgi, brezentais uždengti, ešelonai. Ką jie vežė 
ir kur, jam buvo nežinoma. Apstatyti sargybiniai su 
smailiais durtuvais ant šautuvų, neatsakė į jo mo
javimus. Sustingę veidai liko nepasikeitę. Siauros akys 
įdėmiai jį sekė. Neilgai Romas jiems tarnavo. Kaip jie 
neprašyti atsikraustė, taip, niekieno nepasiklausus. jie 
buvo iškrapštyti. 

Romo trobelėje telefonas nuolat skambėjo. Iš Kau
no įsakymai ėjo vienas po kito. „Permesk 34-tą į 35-tą. 
Palaisvink 37-tą. 35-tam pirmenybė" — įsakymai, 
atšaukimai, pataisymai ėjo iš triūbelės be pertraukos, 
kol viskas nutilo. Norėdamas gauti paaiškinimą, suki
nėjo telefono rankenėlę, nes paskutinis parėdymas 
buvo tikras nesusipratimas. O gal tyčia buvo įsakyta 
palaisvinti 37-tą, nes iš ten buvo pareikalautas atvi
ras kelias. Telefonas tylėjo. 

Visą dieną telefonas tylėjo. Ir taip visą nakti. 
Tolumoje girdėjosi patrankų dundesys. Buvo beketinąs 
eiti į Kauną, sužinoti esamą padėtį. Kad karas prasi
dėjo, buvo aišku, tik nebuvo žinoma jo eiga. 

Šautuvų šūviai artėjo. Atsklidę šūvių aidai blaškėsi 

po Jesios šlaitus. Romui besiklausant ir spėliojant, ant 
geležinkelio pasirodė būrelis raudonarmiečių. Galėjo 
būti jų 15, o gal ir 20. Nusileidę nuo pylimo, žvalgėsi 
ir į dešinę ir į kairę. Buvo aišku, kad jie nesusivokė, 
kur esą. Pasirodęs lengvas žvalgybos lėktuviukas iš
baidė grupę, kaip avių būrį. Lėktuvui nutolus, grupė 
vėl atsirado ant geležinkelio. Bet. matyt, nesutardami 
dėl krypties, pasidalino ir patraukė kiekviena pusė 
priešinga kryptimi. Kai viena pusė patraukė } kairę, 
kita pagrioviu priartėjo prie Romo. Išgąsdintom akim. 
kažką klausdami, vis minėjo ,.Kovno". Buvo aišku, kad 
jie norėjo trauktis Kauno pusėn. Vienas iš jų, matyt, 
vyresnysis,išskėtęs ranką į kairę, klausė: ..Kovno?' Po 
to kitą ranką nukreipęs į dešinę, vėl klausė: „Kovno?" 
Romui pamojus į kairę, visi skubiai pasitraukė Kauno 
link. 

Taip Romas išleidęs vienus, sulaukė kitus. Naujieji 
atėjūnai pasirodė visais atžvilgiais kitokie. Kitokia 
kalba, kitokia uniforma, kiti veidai. Jauni veidai žydėte 
žydėjo jaunyste. Pravažiuoją linksmai atsakė į Romo 
mojavimą. Mojavo jam garvežių mašinistai, traukinius 
lydį sargybiniai. Taip. kaip senais laikais. Nevienas 
išmetė kvapnaus tabako cigarečių pokelį. 

Diena iš dienos traukinių judėjimas didėjo ir nau
jieji Romo viršininkai darėsi vis daugiau reikalaują. 
Netoliese esančio geležinkelio tilto apsaugą vokiečiai 
perdavė lietuvių savisaugos daliniui. Naujoji sargyba 
Romui suteikė tam tikrą saugumo jausmą. 

Tuo tarpu traukiniai riedėjo iš kairės ir iš dešines. 

(Bus daugiau) 



. « e 

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. gegužės mėn. 27 d. 

HORIZONTAI 
A. VAIČIULAIČIO KNYGOS 

LIETUVOJE 

•**• Praeitą savaitę šioje skiltyje 
atpasakojau kai kurias svar
besnes mintis rašytojo Antano 
Vaičiulaičio kalbos, pasakytos 

_4>oeto Jono Aisčio „Raštų" I 
tomo sutiktuvių popietėje vieno
je iš Marylando universiteto 

* • salių. Dešimčiai dienų praėjus 
.._.apie A. Vaičiulaitį prabilo ir 

Vilniaus radijas, jo kūrybai ap
tarti paskyręs kelias minutes. 
Neseniai Lietuvoje pasirodė dvi 

m ^Washingtono apylinkėse gyve-
'nančio A. Vaičiulaičio knygos. 
Vagos leidykla išleido jo prozos 
rinktinę „Tavo veido šviesa", o 
Vyturio leidykla — „Pasakas". 
Per Vilniaus radijo užsieniui 
skirtą laidą Vaičiulaitį ir jo 
kūrybą aptarė prozos rinktinės 

•redaktorė dr. Donata Dielinkai-
tytė-Linčiuvienė. 

Redaktorė pastebėjo, kad į 
mūsų literatūros lobyną pama-

• *žu sugrįžta ir tie rašytojai, kurių 
- didžiuliai nuopelnai mūsų tautos 

^dvasinei kultūrai buvo tenden-
^ c i n g a i menkinami, o jų vardai 
!!T*Lietuvoje gimusių jaunųjų 
~ kartų buvo beveik nežinomi ar 

mažai ką pasakantys. Tarp jų ir 
tai. ntingas prozininkas, stiliaus 
meistras, lieteratūros tyrinėto
jas, vertėjas Antanas Vaičiu
laitis, gimęs 1906 m., nuo 1940 
m. gyvenantis JAV. 

"Z Toliau ji taip kalbėjo: „Nedo-
v;vaiiotin i, kad Lietuvių literatū

ros istorijos dvitomyje jo visa 
kūryba aptar iama tik sep
tyniomis eilutėmis, kažkodėl re
miantis jo vieninteliu rinkiniu 
Pelkių takas, kai paskutinė jo 
knyga Lietuvoje išleista kuone 
prieš 50 metų. Rašytojo kūriniai 
atsidūrė speefonduose, bibliote
kų saugyklose ir privačiuose 
rinkiniuose, tapę bibliogra
finėmis retenybėmis..." 

Priminusi faktą, kad neseniai 
Lietuvoje išėjo A. Vaičiulaičio 
prozos rinktinė ir taip pat pa-

• • sakos ir kad literatūrologas dr. 
Albertas Zalatorius parašė A. 
Vaičiulaičio kūrybos studijas. 

' Apie Vaičiulaičio kūrybą dr. 
Linčiuvienė taip atsiliepė: 
„...Vaičiulaičio kūriniai spin
duliuoja paprastumu, taurumu, 
meile žmogui, skleidžia giedrą 
ir harmoniją. Tai gyvos tikros 
vertybt kurių buvo pasigedusi 
visuorr.j.iė... Vaičiulaičio su
grįžimas į Lietuvą yra sim
bolinis, kai dabar vėl 
pasiilgstama žmogaus dvasios, 
kažko vieningo, pastovaus ir ne 
momentui sukurto..." 

Smulkiau panagrinėjusi 
Vaičiulaičio prozą, ypač romaną 
„Valentina", dr. Linčiuvienė 
savo žodį baigė tokiu teigimu: 
„Šiandien, kai visais varpais 

.,~- skambinama apie gimtosios 
- kalbos krizę, ka i kuriamos 
-•>"• bauginančios draugijos, kai jų 

° funkcijos apribojamos įsakais, 
nepaprastai graži, turtinga har
monijos lietuvių kalba, kurią 
įtaigoja Vaičiulaičio dvasin-

••; gumą skleidžiantys kūriniai, 
mums bus gyvos gimtosios 
kalbos pamokos". 

Ištarusi šiuos žodžius, dr. Lin
čiuvienė perdavė sveikinimus 
ištikimam Vilniaus radijo laidų 
klausytojui Vaičiulaičiui. Kai aš 
po kelių minučių paskambinau, 
sužinojau, kad Vaičiulaitis tą 
vakarą Vilniaus radijo laidos 
nesiklausė, nes išleido atgal į 
Lietuvą dvi savo giminaites, 
joms dar spėjus sužinoti links
mą žinią, kad Lietuvos Aukš
čiausioji taryba pasisakė už 
Lietuvos politinį suverenitetą. 

Pasak komentaro, „Lietuvos 
mokykla nekūrė ir nekuria 
tvirtų dorovės pamatų. Jos san
tykis su gimtąja kultūra atsitik
tinis, mažai sąmoningas. 
Mokykla ugdė standartizuotą 
tarybinės liaudies atstovą, 
asmenybę su pakirstomis 
tautinės kultūros šaknimis, 
kosmopolitiško prorusiško nusi
teikimo žmogų. Tokia mokyklų 
kryptis, jeigu ji būtų išsilaikiusi 
dar vieną kitą dešimtmetį, būtų 
padariusi nepataisomą žalą 
krašto kultūrai, nustūmusi 
Lietuvą prie nutautėj imo 
slenksčio. Mokyklos reforma 
tiesia užkardą šiems pragaiš
tingiems švietimo sistemos 
nuostatams. Naujoji Lietuvos 
mokykla statoma ant gimtosios 
kultūros pamatų. Ji pašaukta 
ugdyti asmens tapatumą su 
gimtąja kultūra, padėti žmogui 
ir t au t a i in tegruo t i s , jų 
savimonei gilėti. Atgimsianti 
mokykla remsis visais lietuvių 
kultūros klodais ir tais jo isto
riniais klodais, kuriuos įvairūs 
part iniu požiūriu gynėjai 
stengėsi palaidoti po užmaršties 
dulkėmis, ir tomis vertybėmis, 
kurias sukūrė talentingi mūsų 
krašto žmonės už etninės Lie
tuvos ribų, nublokšti ten gausių 
trėmimų ar emigracijos bangų", 
teigiama komentare. 

• -
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STANDARDIZUOTAS 
TARYBINĖS 

LIAUDIES ATSTOVAS 

Onute Vindaiienė ir Genovaitė Zaborskienė prie lietuviškos parodėlės stalo 
balandžio 29 d. San Jose, CA., mieste vykusioje „International Arbor Day" 
šventėje. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
IŠ SAN FRANCISCO, 

LIETUVIŠKOS PADANGĖS 

San Francisco lietuviai jau an
tri metai esame kviečiami ir 
dalyvaujame San Jose miesto 
ruošiamoje šventėje — „Interna
tional Arbor Day Celebration". 
Šiais metais toji šventė vyko 
balandžio 29 dieną. Lietuviai 
pasirodė šiose šventės dalyse: 

— Danutės Janutienės vado
vaujama „Vakarų va ika i " 
šokėjai pašoko t r i s lietuviškus 
tautinius šokius. 

— Marytės Currier dukrelė ir 
sūnus dalyvavo tautybių vaikų 
parade. Daugelis vaikų, taipgi 
ir mūsiškiai, dėvėjo savo tau
tinius drabužius. Parado pabai
goje, vaikai iš įvairių priruoštų 
dalelių „nuaudė" tarptautinį 
kilimą. Lietuviškajam motyvui 
audeklo dalį dovanojo Julija 
Liesytė-Frazer. 

— Parke buvo įruošti įvairių 
tautinių grupių meniškų darbų 
parodiniai stalai. Lietuviškąjį 
stalą tvarkė ir prie jo budėjo 
Genovaitė Zaborskienė, Onutė 

Vindašienė ir Felicija Preke-
rytė-Brown. 

Šiais metais, San Jose, CA„ 
miesto ruošiama tarptautinė 
šventė sutraukė nemažai žiū
rovų ir lankytojų. Lietuviams 
gražiai joje pasirodžius, tikime, 
kad būsime pakviesti ir atei
nančiais metais. 

V. Šliupas 

MENAS GALINGAS IR 
STEBUKLINGAS 

Šių metų koncertas, kurį 
surengė Lietuvių Fondo skyrius 
Los Angeles, ilgai išliks dalyvių 
atmintyje. Skyriaus pirmininkė 
ir šio koncerto rengėja Violeta 
Gedgaudienė, sveikindama 
susirinkusius, teisingai paste
bėjo, kad ji sveikina rinktinę 
publiką, suviliotą čia salėn 
pasiklausyti neeilinių muzikų: 
solistės — soprano Nerijos 
Linkevičiūtės-Kasparienės iš 
Washington, D.C., jaunos smui
kininkės Lindos Veleckytės ir 
jas palydinčio pianisto Alvydo 
Vasaičio iš Chicagos. Kad 
publika čia subėgo ne dėl dešrų 
su kopūstais, galėjai greitai pa
stebėti. Nebuvo salėje poniučių 
įprastinių tarpusavio pokalbių 
laike koncerto, visi buvo 
įelektrinti aukšto koncerto 
lygio. 

Pažįstant Neriją Linkevičiūtę 
kasdienybėje tokią atvirą ir 
žaismingą, džiugu buvo matyti 
ją ir scenoje ne ledinę karalaitę, 
bet širdį paliečiančią dainos 
interpretatorę, — ar tai būtų 

Gegužės 2 d. laidoje Vilniaus 
radijas perdavė ilgesnį komen
tarą apie Lietuvos mokyklas. 

HUMANIZMO IR 
DEMOKRATIJOS DVASIA 

Toliau Vilniaus radijo komen
tare pastebima: „Visos tos 
vertybės dabar iškilo iš gilių 
."peefondų, peržengia dešimtme
čiais budr ia i saugotas 
valstybines bei ideologines 
užtvaras, vaisingai įsijungda-
mos į tautos kultūrinį gyveni
mą. Jau dabar rengiami litera
tūros vadovėliai vyresnėms 
klasėms, kuriuose bus apžvelgta 
Škėmos, Aisčio, Nykos Niliūno, 
Brazdžionio, Bradūno ir kitų 
emigracijos rašytojų kūryba. 
Naujoje mokykloje tur i įsivieš
patauti humanizmo ir demokra
tijos dvasia. Mokykloje tu r i 
vyrauti dėmesys vaiko psichi
nėms galioms, jo individualybei, 
kūrybiškumo pradams, globos, 
pagarbos, tolerancijos, bendra
vimo santykiai tarp moksleivių 
ir mokytojų. Pedagoginiam pro
cese deramos pagarbos tu r i 
susilaukti dorovinių nuostatų 
ugdymas, paremtas reikšmin
giausių tautinės ir pasaulio 
dvasinių kultūros vertybių 
išgyvenimu, veiklos plėtote, 
demokratine mokyklos dvasia". 

Pagaliau tokia išvada: „Sa
vaime suprantama, kad mokyk
los pertvarka humanizmo bei 
demokrati jos pag r inda i s 
negalima be mokyklos ir valsty
bės santykių, viso visuomenės 
gyvenimo demokratizavimo. 
Mokykla turi naudotis civili
zuotiems kraštams būdinga 
politinės, kultūrinės bei so
cialinės demokratijos teisių bei 
laisvių visuma, ji turi skatinti 
moksleivių kultūrines, visuome
nines organizacijas. Iš viso 
keistina valstybinė mokyklai 
vadovavimo tvarka, lėmusi 
beteisę jos padėtį iki šiol". 

Šiandien, kai stovime ant 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio gimimo metiniu slenksčio, 
kai skaitome smarkiai pasikei
tusią gerąja prasme tarybinės 
Lietuvos spaudą, o šalia jos ir 
dešimtis pusiau oficialių dabar 
Lietuvoje išeinančių įvairių 
laikraščių, kaip Vilniaus radi
jo laidos užsieniui jau skiriamos 
nebe išeivių plūdimui ir pro
pagandai skelbti, bet atskleisti 
Lietuvos tikrovę, kaip ir šią apie 
tarybinės Lietuvos mokyklą, 
net baisu darosi,pagalvojus, kur 
Lietuva būtų nuėjusi be pamažu 
pakeitusio istorijos eigą Persi
tvarkymo sąjūdžio. 

Ą 
INTERNATIONAL 

I N D U S T R I E S 

International Industries 
10401 South Robarts Road 
Palos Mills, Illinois 00465 
Talafonas: (312) 430-0074 

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį. 

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą. 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi 
į namus. 

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Talafonas; (312) 430-0090 

ZaibaS*' 

INTERNATIONAL 
I'r ^ G. T. InUrrtattonal dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais 
1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

8901 Maskva 1 nkt.. Vilnius 10 nkt., Viena 1 nkt., gegužės 12-25 d. 
i i Čikagos: S2.267.00 I i New Yorko: 2,157.00 
Maskva 1 nkt.. Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., birželio 15-30 d. 
I i Čikagos; S2.496.00 I i New Yorko: S2.386.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d. 
I i Čikagos: S2.296.00 I i New Yorko: $2,186.00 
Maskva 1 nkt., X , ; , ~ J C ; V A R D U O T A n k t - V i e n a 3 n k t - l i e f > o s 1 3*2 8 d 

I i Čikagos: S2,*»o.uu I i New Yorko: S2.386.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d. 
I i Čikagos: S2.366.00 I i Now Yorko: S2.2S6.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt.. Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d. 
I i Čikagos: S2.496.00 i i N«w Yorko; S2.386.00 
Maskva 1 nkt.. Vilnius 9 nkt.. Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d. 
I i Čikagos: S2.366.00 i i New Yorko: S2.2S6.00 
Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d. 
I i Čikagos: S2.648.00 i i New Yorko: S2.538.00 

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupės) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE. BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ. KURIOSE GALI BŪTI VIENA, KITA PAPILDOMA VIETA. 0. T. INTERNATIONAL TVARKO 
VISUS KELIONIŲ REIKALUS TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS { MUS. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60465 
T t L t F . : (312) 430-7272 

8902 

8903 

8904 
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8906 

8907 

8908 

mūsų liaudies dainos ilge
singumas, ar įmantrus muziki
nis kūrinys, ji išliko tokia šilta 
ir artima. Tokios dainos išlieka 
atmintyje. Jos galingas balsas 
liejosi, nieko nesulaikant, dainų 
paprastume atnešantis mūsiš
kių liaudies dainų vidinę 
šilumą, bet taip pat ir minties 
komplikuotumą. Girdėjom J. 
Gruodžio „Saulelė raudona", V. 
Klovos „Rūta žalioji", Gruodžio 
„Aguonėlės", žodž. K. Binkio, 
po to dar V. Paltanavičiaus 
„Brolužėlis žirgelį balnojo", K. 

V. Banaičio „Oi nėra niekur", 
vėl J. Gruodžio „Aš anyta". 

Toliau — smuikas. Scenoje 
pasirodė, kaip grakšti paukštė, 
Linda Veleckytė. K. V. Banaičio 
sonatoje D minor greit išgir
dome skirtumą tarp šiaip sau 
smuikavimo ir gyvenimo ta 
muzika. O Banaitį perduoti ne 
taip jau lengva. 

Solistė Nerija Linkevičiū-
tė-Kasparienė toliau mus 
nudžiugino F. Bajoro „Užaugo 
berželis", „Tu vyšnela", ir nepa-

(Nukelta į 6 psl.) 

MEMORIAL DAY 
GREETINGS 

l 

Memorial Day Greetings From 
SOUTHWEST FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

3525 W. S3rd St, Chlcago, Illinois. 436-4600 
4062 Southwest Hwy. Hometown. Illinois. 636-2700 

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

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

Best VVishes To Our Friends And Associates 
For A Šate And Happy Memorial Day 

Courtesy of 
E D W A R D H I N E S L U M B E R CO. 

Phone: 767-8300 
4626 West 63rd St., Chicago, Illinois 

Memorial Day Greetings 
To Ali Our Friends And Patrons 

IDEAL AUTO PARTS 
4639 S. California Ave. 

Chicago, lll. 
523-5277 

Automotive Parts For Al! Cars 

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

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. 

Memorial Day Greetings 
From 

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

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

Sunday 9 AM. to 5 P.M 

Memorial Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAVVFORD SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products -
Phona: 277-3095 

2310 S. Pulaski, Chicago, lll. 

Best VVishes To Our Many Friends For A 
Safe And Happy Memorial Day 

From the 
RIDGELAND UVING CENTER 

12550 S. Ridgeland Ave. 
Palos Haights, lll. 

597-9300 
Memorial Day Greetings 

To Our Many Friends 
Courtesy of 

COZZI IRON & METAL CO. 
2500 S. Paulina 

Chicago, lll. 
Telephone: 254-1200 

Gražios Kapų Puošimo Dienos Linki 
IAMA STATIONERS 

6239 S. Ksdzie 
776-9102 arba 776-9341 

Viskas Įstaigoms! Raštinės, braižybos ir 
mokyklos reikmenys Sveikinimo kortelės 
įvairiomis kalbomis. 

Memorial Day Greetings 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71 st St., Chicago, lll. 
434-9666 

Open Tuesday thru Sunday 
8 A.M. to 8 P.M. 
Closed Monday 

Memorial Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LAVVNDALE AUTO BODY 

Phona: 788-1133 
3101 S. Ridgeland 

Berwyn. lll. 

Memorial Day Greetings 
G. * K AUTOMOTIVE 

5826 S. Western Ava., Chicago, lll. 
925-6830 

Complete Auto Mechanical & Body VVork 
Fofeign & Domestic — 
Insurance Appproved 

Memorial Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LOYAL CASKET CO. 

Phona: 722-4065 
134 S. California Ava. 

Chicago, lll. 

Best VVishes To Ali 
For A Safe And Happy 

Memorial Day 
Courtesy of 
A FRIENO 

Memonal Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LEE TELEVISION SERVICE 

(ELECTRONICS) 
3422 W. 63rd St., Chicago, lll. 

TeL: 471-1619 

K & S PHARMACY 
"A Family Drug Center" 

We Honor Ali Insurance & VVelfare Plans 
Free Neighbor Hood Prescription 

Delivery Service 
476-8008 

2601 W. 591h 
OLD FASHIONED CA4DIES 

6210 Cermak 
Barwyn, III. 
788-6669 

Home of French Cream 
Chocolate No elties 

Ali Types of Boxe 1 Candies 

Memorial Day Greetings 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDVVAY PHARMACY, INC. 

Phona: 767-9155 
Dollar Off With Vitamins 

4324 West 63rd St., Chicago, lll. 

Memorial Day Greetings 
To Our Many Friends 

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

Phona; 271-1408 
5462 N. Damen Ave. 

Chicago, lll. 

Memorial ^^y Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
SLUOGE REMOVAL AND 

SEWER SERVICE 
Phona: 669-5175 

2315 West Moffat, Chicago, lll. 60647 

Sveikinimai 
Kapų Puošimo Dieną! 

CRONIN CLEVEfl CLEANERS 
3357 W. 63rd St., Chicago, lll. 

776-4332 
VVedding Gowns & Drapers — 

Our Specialty 

WESTLAWN CURRENCY EXCHANGE 
VVishes Ali Our Lithuanian Friends 
A Safe And Happy Memorial Day 

4021 W. 63rd St., Chicago, l l l . 60629 
767-7636 

Now Is The Time To Buy 
Your City Sticker 

Gražios Kapų Puošimo 
Dienos 

Lietuviams Linki 
T H E A M E R I C A N A 

HEALTHCARE CENTER 
Residentai ir Tarnautojai 

9401 S. Kostnor 
Oak Lawn, lll. 

423-7882 

Memorial Day Greetings 
DOUBEK PHARMACY AND 

MEDICAL SUPPLY 
3646 W. 63rd St., Chicago. IU. 

561-1122 
We Speaalize in Colostomy. Entreal 

And Diabetic Supplies 

Memonal Day Greetings 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaski 

Chicago, IH. 
582-2525 

Open Bowling Memorial Day 

Memonal Day Greetings 
71 st & Wettem Currency Exchange 

7056 S. Westem Ava. 
Chicago, IH. 

476-2721 
Checks Cashed — Money Orders 

VVestem Union — License Renewal 



MAŽAS BŪRYS - DIDELI 
DARBAI 

SEMĖNIENE, TBOY CHICAGO, ILL. (312; 923-5988 
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ILGAMETĖS L.K.M. 
DRAUGIJOS VEIKĖJOS 

OlT-

*? Pernai iškilmingai šventėme 
i X L . K . M . Draugi jos 80 m e t ų 

'" veiklos sukaktį . Susipažinkime 
" su veikliomis jos vadovėmis, 

kurių viena iš pirmųjų buvo: 

M A G D A L E N A 
G A L D I K I E N Ė -
D R A U G E L Y T Ė 

P. TOTORAITIENĖ 

2 v 
i.™ 
M" 
.ar 

,.,. ̂ Magdalena Draugelytė-Galdikienė 

«BŠ J i gimė 1891 m. rugsėjo 26 d. 
Bardauskų kaime, Gižų vis., 

*• Vilkaviškio apskr. Jos tėvas 
""-buvo mokytojas — geras lietuvis 
.• patriotas. Šeimoje iš viso buvo 
, 12 vaikų; iš jų užaugo 7 ir visi 

buvo išmokslinti . 
'" Magdalena buvo šeštas vai-

" kas. Pradžios mokslą gavo pas 
• tetą, kaip ir ki t i jos brol iai ir 

_; ^seserys. 1910 m. baigė Marijam-
t .polės gimnaziją ir 1915 m. Pet-
.,,.rapilyje aukštesnius Pedagogi-
,., n ius k u r s u s . 1915 m . Šv. 
a , : Kotrynos gimnazijoje Petrapily-
.„;?. je dėstė lietuvių kalbą ir vasarą 
,.; mokė „Žiburio" progimnazijoje 
o<.Trakuose. 1916 metais Kainske 
.«>. — Sibire atliko praktiką gimna-

i- Azijos mokytojos cenzui gau t i ir 
-;-grįžo į „Žiburio" gimnaziją 
•'•' Tambove mokytojauti . 1917 
>'• meta is Magdalena ištekėjo už 

h--' menininko Adomo Galdiko ir su 
^"Juo 1918 m. sugrįžo į Lietuvą. 
'-'": Sugrįžusi mokytojavo „Sau lė s " 
f''1 d-jos gimnazijoje ir mokytojų se-
('•'"'minarijoje Kaune . 

Kultūrinė ir v i s u o m e n i n ė 
ve ik la 

Nuo pat jaunystės, b ū d a m a 
2,cl4-15 metų, ji jau dalyvavo slap
iu ..tame l ietuviškame veikime. O 
-•-•būdama aukštesnėse gimnazijos 
'-/ 'klasėse suorganizavo l i tuanis
t i k o s būrelį. Taip pat dalyvavo 

>i.riŠviesos" ir „Žiburio" dr-jų 
• : »choruose ir lietuviškuose vaidi
n s i m u o s e . 1912 m. Petrapily, jai 
^ p a v y k o suorganizuoti ateit inin-
w ' ' k ių studenčių kuopelę i r ja i pir-
'" '•mininkauti. Su tokia veiklos 
""prakt ika Magdalena sugrįžo į 
'"Lietuvą. Čia, 1919 m.ji buvo iš

r ink ta L.K.M. draugijos pirmi-
" ' n i n k e , k u r i a i ji L i e t u v o j e 

"vadovavo 20 metų. Be šių 
darbų, 1919 m. Galdik ienė 
i š r enkama į Kauno miesto 

. " ta rybą , 1920 m. į steigiamąjį 
„,Seimą, o vėliau ir kitus Seimus, 
„ . .krikščionių demokratų sąrašais, 
v,. Seime daugiausia dirbo švie-
T. t imo ir socialinės apsaugos 
«; "srityse. 1925 m. buvo Seimo 

r;_ s e k r e t o r ė , o 1926 Se imo 
J i iVt <»|M i • ! i ii i u\( N u o 1923 

T , 

gį\ 

metų, pradėjo dirbti su Jėzaus 
Širdies kongregacija (Širdietė 
mis), kaip mokytoja jų vedamo
je mokytojų seminarijoje Kau
ne, kurioje išdirbo 13-ka metų. 
Vėliau, Magdalena Galdikienė 
4 metus buvo Širdiečių įsteig
toje gimnazijoje direktorė. Tad 
iš viso su Sirdietėmis ji išdirbo 
17 metų. 

L.K.M. Draugi jos vadovybėje 

I š r i n k u s M. Ga ld ik ienę 
L.K.M. draugijos pirmininke, 
nesvarbu k u r ji buvo, ar ką dir
bo: Seime ar mokyklose, su 
moterų draugijos darbais ir jų 
reikalais M. Galdikienė niekada 
nesiskyrė. Jos rūpesčiu, moterų 
veikla plėtėsi , darbų našta 
augo. Tačiau tuo metu atėjo 
ne laukta pagalba. Iš tremties į 
Kauną sugrįžo būrelis jaunų in
teligenčių mergaičių, kurios 
buvo pilnos energijos ir noro 
pasidarbuot i nepriklausomos 
Lietuvos a tkūr imo darbuose. 
Jos įsijungė į visus L.K.M. drau
gijos darbus . Tada moterims 
prasidėjo naujas ir brandus 
veiklos ta rpas! Draugijos veikla 
pagyvėjo, pradėjo kurt is nauji 
skyriai, draugija augo, stiprėjo, 
ne tik savo darbais, bet ir savo 
narėmis. Įvairių draugijos su
kakčių proga, moterys buvo su-
ruošusios kelis suvažiavimus ir 
kongresus. Tačiau, besiartinant 
draugijos veiklos 25 m. ir L.K. 
M. Sąjungos 10 m. sukaktims, 
Centro valdyba, susidedanti iš: 
M.Galdikienės — pirm., dr. V. 
Karvel ienės — vicepirm., A. 
Sereikytės — sekr., M. Sidera-
vičienės — kasininkės, M. Matu-
lionytės — archyvarės, 0 Jon-
kaitytės „Moters" redaktorės ir 
kun . F. Kapočiaus — dvasios 
vado, nutarė surengti Kongresą 
Kaune , 1933 m. vasarą, tai su
kakčiai paminėti . Į kongresą, iš 
visų Lietuvos vietų, suvažiavo 

10,000 moterų. Jos Kauno 
miestui įrodė, ką gali padaryti 
gera i suorganizuotų , gabių 
vadovių s u m a n i a i paruošti 
moterų būriai . Kongresas pavy
ko labai gerai. Už tai garbė 
rengėjoms ir dalyvėms. 
Didingas 1940 m. Kongresas 

Neužmirštamą įspūdį visiems 
padarė paskut inis Kongresas 
1940 m. gegužės mėn. įvykęs 
Vilniuje. J is t a i p pat buvo 
gausus, bet jau karo grėsmės 
pavojuje. Moterys suvažiavo no
rėdamos pasimelsti prie Aušros 
Vartų Marijos už Lietuvą, nes 
bo l šev ikų g r ė s m ė l ie tuvių 
tautai j au buvo čia pat. Pa t s 
kongresas nors vyko rimties ir 
susikaupimo ženkle, bet jis buvo 
didelė taut inė demonstracija 
sulenkėjusiam Vilniui. Minios 
v i ln ieč ių s tebė jo didžiulę 
moterų eiseną ir gražiais tau
tiniais drabužiais pasipuošusias 
moteris. Virš jų galvų plevėsavo 
šimtai vėliavų i r plakatų. Jos 
žygiavo kelių orkestrų lydimos, 
gražiose, drausmingose eilėse. 
Žmonės nepagailėjo joms savo 
džiaugsmo parodyti, nuolati
niais plojimais i r valio šauks
mais. Mūsų sostinei pagerbti 
L.K.M. draugijs pirmininkė M. 
Galdikienė dėvėjo vilnietiškus 
t a u t i n i u s drabužius. Ji a n t 

galvos turėjo nuometą su rankų 
darbo papuošalu, panašiu į 
karūną. Jai einant didžiulės 
eisenos priešakyje iš minios 
pasigirdo: „Žiūrėkite atgijusi 
kunigaikštienė Ona vadovauja 
e i s e n a i " . K o n g r e s a s vyko 
Vi ln iaus Katedros aikštėje. 
Kongresu i p a s i b a i g u s , po 
mėnesio laiko, L.K.M. draugija 
buvo uždaryta, jos visas turtas 
nusavintas ir Lietuvos laisvė 
sutrypta... 
L.KM. Draugijos atkūrimas 

Bolševikams okupavus Lietu
vą, M. Galdikienė pasitraukė į 
Vokietiją ir apsigyveno Frei-
burge, netoli Šveicarijos sienos. 
Čia gyvendama ilgesnį laiką, 
savo ir dr. V. Karvelienės rū
pesčiu, atkūrė L.K. M. draugi
ją. J ų rūpesčiu buvo įkurti 
skyriai: Kanadoje, Prancūzijoje, 
Anglijoje, Argentinoje ir Kolum
bijoje. Be to, 1947 m. prisijungė 
ALRKM draugija. Visi šie sky
riai, sumanių vadovių buvo su
jungti į vieną P.L.K.O. sąjungą, 
kuri vėliau įsijungė į P.K. 
Moterų organizacijų uniją. Buvo 
taip pa t naujai tremtyje suorga
nizuotos ateitininkės ir įjungtos 
į mergaičių federaciją. Tada jau 
susidarė lietuvėms sąlygos, ats
tovaujant lietuviškoms organi
zacijoms, įsijungti į plačią už
sieniečių moterų organizacijų 
veiklą. Jos jau galėjo dalyvauti 
įvairiuose kraštuose rengiamuo
se užsieniečių moterų Kongre
suose ir suvažiavimuose. Lietu
vės galėjo (ir turėjo progos) 
iškelti Lietuvos okupaciją ir 
Tėvynei bolševikų daromas 
skriaudas. Judinti Lietuvos lais
vės reikalus, ieškant draugų ir 
užtarėjų kitataučių tarpe. Visa 
tai l ie tuvės mote rys labai 
sumaniai ir vykusiai atliko. Tuo 
laiku, P.L.K.O. sąjungos Centro 
valdyba buvo sudaryta iš: M. 
Galdikienės, dr. V. Karvelienės, 
dr. N . Bražėnaitės, B. Vencku-
vienės ir O. Jokubauskaitės-Pa-
gnier, su būstine Paryžiuje, į 
kur 1947 m. j au buvo atsikėlusi 
iš Vokietijos ir M. Galdikienė. 
Čia visas svarbesnis moterų 
veiklos darbas buvo sumaniai 
M. Galdikienės tvarkomas. Tad 
nenuostabu, kad už nuopelnus 
katalikų Bažnyčiai, 1950 m. šv. 
Tėvas Pijus XII M. Galdikienę 
apdovanojo „Pro Ecclesia et 
Pontifice" ordinu. 

1952 m e t a i s Ga ld ik ienė 
išvyko į JAV-es ir apsigyveno 
New Yorke, ku r plačiai įsijungė 
į katal ikų ir politinę veiklą. 
Šalia pedagogės, politinės vei
kėjos, M. Galdikienė buvo vi
suomenininke ir L.K.M. draugi
jos įkūrėja — ilgametė jos pir
m i n i n k ė . J a i vadovaujant , 
draugija išaugo į beveik 100,000 
nar ių skaičių. J i per 50 metų 
stovėjo moterų katalikių veiklos 
sargyboje, atiduodama savo gra
žiausias gyvenimo dienas ir 
metus moterų veiklai. 

Tvirtabūdė asmenybė 
1969 metais, mirus jos vyrui, 

M. Galdikienė atsikėlė gyventi 
į Putnamą. Čia gyvendama 
rūpinosi savo vyro paliktais 
paveikslais. Pas seseles Putna-
me įrengė Galdiko paveikslų 
galeriją ir išleido a.a. Galdiko 
paveikslų Monografiją lietuvių 
ir anglų kalbomis. Ji mirė 1979 
metais, gegužės 22 d., palaidota 
New Yorke šalia savo vyro. 
Nor s t r u m p a i peržvelgėme 

Po pavykusios Marijos Ne
kalto prasidėjimo seserų rėmėjų 
metinės vakarienės (aprašymas 
„Drauge" Nr. 92) rėmėjų dar
buotojai susirinko pirmadienį, 
gegužės 12 d., vaišinguose Onos 
ir Povilo Norvilų namuose. 
Dalyvavo seselės iš Putnamo: 
provincijole ses. Bernadeta, ses. 
Ona Mikailai tė ir ses. Dolores, 
o taipgi ses. Margarita ir ses. 
Loreta, kurios darbuojasi Chica-
goje ir apylinkėse. Dalyvavo ir 
kunigai celebravę šv. Mišias — 
Ričardas Repšys ir Kts tyt is 
Ramanauskas, neseniai atvykę 
iš okupuotos Lietuvos. 

Susirinkimo vaišes pradėjo 
rėmėjų pirmininkė Salomėja 
Endrijonienė. Maldą sukalbėjo 
kun. Kastytis Ramanauskas. 
Buvo p r i s i m i n t a p u i k i a i 
pavykusi rėmėjų vakarienė. 
Dėkingumas išreikštas kun. R. 
Repšiui už pamokslo gilias min
t is ap ie k i l n ų v ienuol ių 
p a š a u k i m ą ir r e ikšmę to 
pašaukimo svarbiausių žymių 
— ska i s tybės , paklusnumo, 
neturto. Padėkota kunigams 
koncelebrantams, kun. Kasty
čiui Ramanauskui ir kun. J . 
Dauginčiui. Prisiminta nuosta
bus sol. Danutės Stankaitytės 
giedojimas su Manigirdo Mote-
kaičio vargonų palyda. Buvo 
prisimintas ir giliai išmąstytas 
provincijolės ses. Bernadetos 
žodis labai nuoširdžiai per
teiktas klausytojams. Seselė 
minėjo Chicagos rėmėjų darbš
tumą ir seselių gyvą šaką šiapus 
vandenyno. Priminė kardinolo 
Sladkevičiaus pagrindinę min
tį — meilę, ragino visus vienytis 
meile, tiesa, gerumu, gailes
t ingumu. Prisiminė įvykius 
tėvynėje, ragino keltis ir kelti; 
kiekvienam į vargą patekusiam 
(alkoholikui, narkomanui, vie
nišam..,) paduoti ranką, kelti 
viltį. Seselės visa tai bando 
apimti, visus apkabinti... bet jų 
maža. Reikalinga pagalba. 

Pasidžiaugta seselių Onutės ir 
Dolores per vakarienę rodytu 
montažu „Dievo Apvaizdos 
keliu". Tai palaimintojo Jurgio 
Matulaičio kelias ir mintys, 
lydinčios jį tuo keliu. Kelio 
pradžia ant Šešupės krantų, 
L ie tuvoje , į s i šakn i j imas į 
mylimą tėviškės žemę, k u r 
„Mažojo Jurgiuko didelės akys 
atsivėrė nuostabiam Viešpaties 
gyvenimui". Jurgis našlai t is , 
piemenukas, gimnazistas, semi
naris tas Lenkijoje, Šveicarijoje. 
Vė l i au kunigas , v y s k u p a s . 
Marijonų vienuolijos. Varcr-

Magdalenos Galdikienės nueitą 
gyvenimo kelią, jos nuveiktus 
darbus. Reikia stebėtis, k iek 
gali padaryti šviesaus proto ir 
kilnios širdies moteris. Mes t ik 
tu r ime Dievui dėkoti už šią 
kilnią ir gabią visuomenininke, 
savo gyvenime nuveikusią mil
ž iniškus darbus, s tovėdama 
kaip garbingas vadas, visoke
riopų moterų reikalų sargyboje. 
Veiklos darbe M. Galdikienė 
nepavargo, nelaimei ištikus ne
palūžo, nenusiminė ir rankų ne
nuleido, bet svarstė, planavo, iš 
naujo kūrė ir darė tai, kas buvo 
galima padaryti ar ats tatyt i . 

A.a. M. Galdikienė buvo švel
naus, linksmo būdo. Žmonių ji 
buvo mėgiama ir mylima dėl 
savo nuoširdumo ir paprastumo. 
Ji visus pasitikdavo su švelniu 
šypsniu; su kiekvienu rasdavo 
kalbą ir kiekvienam, reika
lingam pagalbos, stengėsi kuo 
gali padėti : vieniems savo 
i š m i n t i n g a i s p a t a r i m a i s , 
kitiems savo kukliais ištekliais. 
Nors savo gyvenimo pabaigoje 
buvo ligonė ir daug kentėjo, 
tačiau savo skausmų kit iems 
stengėsi nerodyti. ,,Ką t a s 
padės" , — sakydavo, — je i 
Dievas man tai leidžia, matyt 
m a n to r e i k i a " . A.a. M. 
Galdikienės vardas turėtų bū t 
auksinėmis raidėmis įrašytas 
ne t ik L.K.M. draugijos, bet ir 
Lietuvos istorijoje. 

d ienų sesel ių į s te igė jas , 
skaudžiai paliestas politinių 
audrų Vilniuje, savo ganytojiš
kose pareigose d idvyr iškai 
nešęs kančią ir kryžių. Jis 
ganytojas lietuviams, lenkams, 
gudams. Visus apglėbęs meile; 
o kaltinamas, puolamas, skun
džiamas, žeminamas. Prašo 
Dievą padėti „tų visų klampy
nių išsisaugoti". Išvyksta Ro
mon, pasitraukia į Benediktinų 
vienuolyną, nori ramybės, bet 
šv. Tėvas Pijus XII skiria jį 
a p a š t a l i n i u v i z i t a to r iumi 
L ie tuva i . „S tebė t inu kel iu 
pat inka Tau, Viešpatie, mane 
vesti". Kaune ruošia Lietuvos 
bažnytinei provincijai projektą. 
Amerikoje aplanko daugelį lie
tuviškų parapijų. 1927 m. mirš
ta , 1987 m. Romoje paskelbia
mas palaimintuoju. Nuostabus 
palaimintojo kelias, nuostabiai 
ses. Onos Mikailaitės ir ses. 
Dolores skaidrėse parodytas. 

Pirmininkė pareiškia dėkin
gumą Onai Norvilienei, puikiai 
paruošusiai vakarienę t ik už 
ačiū, ir jos padėjėjoms E. Kan-
tienei, V. Valavičienei, O. Nor
mantienei, Antanui Valavičiui 
vaišinusiam gėrimais, Adelei 
Lietuvninkienei — pavasario 
žiedais papuošusiai sceną ir 
stalus. Dėkoja valdybos narėms 
ir talkininkėms. Marytė Salik-
lienė p a t e i k ė vaka r i enės 
apyskaitą. Vakarienės pelnas ir 
aukos vėl bus pagalba seselių 
mažam būriui didelius darbus 
atlikti . Nekal ta i pradėtosios 
Marijos seserys jau seniai dar
buojasi Kanadoje — Toronte ir 
Montrealy, o seselės Margarita 
ir Loreta neseniai pradėjo dar
buotis Chicagoje ir apylinkėse. 
Jos apsigyveno Lemonte, tačiau 
talkina visiems Chicagos ir 
apylinkių lietuviams, k u r tik 
yra kviečiamos. Organizacijos, 
Maironio lituanistinė mokykla, 
Marijonai jų pagalbą jau ryškiai 
jaučia. 

Pranešta, kad visuotinis meti 
nis rėmėjų susirinkimas bus bir
želio 4 d. 7ą dieną rėmėjų šv. 

. Mišios bus 8 vai. ryto Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje. Jos bus aukojamos už 
gyvus ir mirusius narius rėmė 
jus. Per Mišias giedos „Dainuo
jančios žemaitės" — Bronė Stra
vinskienė. Aldona Underienė ir 
Danutė Varaneckienė. Joms va
dovauja Kazys Skaisgirys. Po 
Mišių susirinkimas parapijos 
salėje. Kalbės ses. Margarita. 
Susirinkimas bus trumpas, kad 
galima būtų suspėti į kun. 
Alfonso Svarinsko Mišias ir 
pagerbimą (Susirinkimo datos 
nebuvo galima pakeisti). 

Kitas rėmėjų ruošiamas rengi
nys — madų paroda spalio 14 d. 
Jaunimo centre. Taip pa t buvo 
pranešta, kad ses. Ona Mikai
laitė paruošė ir išleido knygą 
lietuvių ir anglų kalbomis apie 
palaimintą Jurgį Matulaitį. Bus 
ruošiama tos knygos sutiktuvės. 

Provincijole ses. Bernadeta 
pare iškė didžiai ve r t inan t i 
rėmėjų pastangas ir darbą ir 
visiems padėkojo. Ji perdavė 
Aldonos Prapuolenytės, ir kitų 
buvusių čikagiečių, gyvenančių 
Putname sveikinimus ir linkėji
mus. Painformavo apie Put
name vyksiančią šventę liepos 
23 d., kur dalyvaus ir pamoks
lą per Mišias sakys kun. A. Sva
rinskas. Šiais metais sukanka 
20 metų nuo „Neringos" sto
vyklavietės įsteigimo ir „Ne
ringoje" baigiama statyti kop
lyčia. „Neringoje" bus iškilmės 
kur šv. Mišias a tnašaus vietos 
vyskupas ir vysk. Paulius Bal
takis. Numatytas susiartinimas 
tarp senų ir naujų stovyklauto
ju-

Per susirinkimą visus ska
niais cepelinais ir kitokiomis 
gėrybėmis vaišino Ona ir Povi
las Norvilai bei jų pagelbinin-
kės. Susirinkimas ir vaišės 
baigtos kun. R Repšio malda. 

Agnė Kižienė 
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DR. ADELEI TRAKIENEI 
NEGRĮŽTAMAI IŠĖJUS 

Besilankant Chicagoje, Mar-
ąuette Parke, teko dažnai eit t a 
gatve ir pro tą namą, kur da r 

Dr. Adele Trakienė 

taip neseniai gyveno Adelė Tra
kienė. Prisimenam ją ypač šiuo 
metu, žvelgdami į jos pavasariš
kai pasipuošusį sodą. Ši kilni ir 
kukli asmenybė negrįžtamai iš
ėjo pernai, gegužyje, pačiu 
gėlių žydėjimu metu. 

Adelė gimė ir a u g o 
Nepriklausomoje Lietuvoje, o 
ats iskyrė su šiuo pasaul iu 
Chicagoje. Jos praeitis siejosi su 
Biržais ir Kaunu, o taip pat ir 
tremties stovyklomis Vokietijo
je. Jos gyvenimas nutrūko vos 
jai sulaukus pensininkės am
žiaus. Čia prisiminsime ne tiek 
jos gyvenimo istoriją, kiek jos 
asmenį. Nekrologus terašo kiti 
— šis rašinys greičiau būtų 
elegija tai, kuri per anksti išėjo. 

Aukštos ir didingos eglės prie 
Adelės namų tebešlama savo 
senas pasakas. Sode dar kar tą 
pražydo jos mėgiama dekoraty
vinė (turbūt japoniškos kilmės) 
vyšnia. Medelis grakščiai lenkia 
savo rausvai pražydusias šakas, 
primenančias Lietuvos žilvičius 
— svyruonėlius, „verkiančiais" 
gluosniais vadinamus. Adelė 
mylėjo savo darželio gėles ir 
augmeniją. Dabar daug kas čia 
j au atrodo k i t a i p . V e l t u i 
ieškotum Adelės rūtų darželio 
— žalių kupstelių vietoje tuščias 
plotas beliko. Patvoryje atrem
t i nauji k a s t u v a i ir k i t i 
nepažįs tami pada rga i . Čia 
viešpatauja kiti daržininkai — 
jau kiti namo gyventojai. 

Norėtųsi praverti vartelius, 
eiti rožėmis apsodintu takel iu, 
paskambinti prie durų — kaip 
kadaise. Tačiau buvusieji namo 
šeimininkai jau niekada nebeat
silieps. Čia taip neseniai gyveno 
Adelė su savo vyru, lietuvių ev. 
liuteronų „Tėviškės" parapijos 
kunigu, savo bažnyčios vysku
pu. Ansu Trakiu. Adelės meilė 
tuose namuose apgaubdavo 
kiekvieną namiškį ir svečią. Jos 
užuojauta ir nuoš i rdūs 
patarimai paguosdavo ne vieną 
skausmo paliestą širdį. Per 
palyginti trumpą — vos poros 
metų — tarpą, ir kunigas Tra-
kis, ir jo žmona Adelė iškeliavo 
Amžinybėn. Adelė savo vyrui 
buvo ištikimiausia pagelbinin-
kė jo sumanymuose ir darbuose. 
Jų vedybinio gyvenimo ryšiai 
buvo ypatingai glaudūs. Šei
moje buvo tik vienas vaikas — 
sūnus. Kai jos mylimas vyras 
staiga mirė savo namuose 1986 
m. vasarą. Adele nuo to smūgio 
niekada pilnai nea t s igavo . 
Pradžioje iš nusiminimo maža 
tebegalėjo valgyti , sve ika ta 
silpnėjo, gyvenimas a t rodė 
beprasmis. Laikui bėgant, pra 
dėjo ats igaut i . Visą amžių 
buvusi pareiginga. Adelė ' ė l en
tuziastingai pasinėrė darbuose. 
Rūpinosi evangeliškos spaudos 
organizavimu, ruošėsi tvarkyti 
kun. Trakio didžiuli knygų rin
kinį; turėjo didelių planų atei
čiai, bet tam buvo per vėlu. Ji 

išėjo ž iaur ios ligos paki rs ta . 
Dar gimnazijoje ryškėjo pa

gr indinia i Adelės būdo bruožai 
— mie l a š i r d in g u mas a r t imui , o 
sau — girežtas pareigingumas ir 
da rb š tumas . Teko ją pažint i 
„Aušros" mergačių gimnazijoje 
Kaune , ku r i ą Adelė Ivaškai tė 
baigė pr ieš pa t II Pasaul in į 
karą. Jos t ėva i — biržiečiai 
persikėlė į K a u n ą jos vaikystės 
l a i k a i s . A d a ( t a ip t a d a j ą 
vadinom) v i sada mylėjo Biržus, 
biržiečius ir savo gimtąjį ev. 
reformatų t ikėjimą. Paveldėjo 
savo į s i t ik in imus iš mamytės , 
kilusios iš roman t i ško Vinkš-
ninių kaimo. Nebuvome su Ada 
vienoje klasėje , bet susidur
davome t ikybos pamokų me tu . 
E v a n g e l i k a i , r e f o r m a t a i i r 
l i u t e r o n a i , t u r ė j o b e n d r a s 
sava i t ines pamokas , dės tomas 
kun . prof. P . Jakubėno , refor
m a t ų bažnyčios galvos. Ada 
buvo r i m t a mokinė , atsidėjusi 
mokslui , gi l iai t ik in t i , nuo la t 
i e š k a n t i p r o g o s k a m n o r s 
padėt i , p a t a r n a u t i . Ada vykdė, 
k a i p p a s a k y t a Evangeli joje: 
„ P r a š a n č i a m d u o k i r 
nenus igręžk nuo to. kur is nori 
iš Tavęs pasiskol int i . . . Je i k a s 
prašo eit i su juo mylią, eik su 
juo ir dv i" . Nenus tebome, k a d 
ji pasi r inko medicinos gydytojos 
profesiją. Savo sugebėjimais ir 
pa s i šven t imu a r t imui ji buvo 
gera kand ida tė tokiam pašauki
mui . Ada medicinos studijas 
baigė ir diplomą gavo j au sve
t i m a m e k r a š t e , pas i t raukus i su 
savo a r t i m a i s i a i s į V a k a r ų 
Vokietiją bolševikinio antplūžio 
metu . T remt i e s aplinkoje ak
tyviai da lyvavo dvasiniame gy
venime t a i p ir susipažino su 
būs imu savo vyru. Ištekėjo už 
k u n . Anso Trakio 1949 m. 
Schvvaebisch-Gmundo stovyklo
je . Ada savo vyrui buvo ne t i k 
mylint i žmona, bet ir t v i r t a s 
r a m s t i s j a m o r g a n i z u o j a n t 
bažnytinį gyvenimą Vokietijoje 

ir Amerikoje. 

Ada nepa isė nei laiko, nei as
meniškų patogumų, jei t ik buvo 
proga a t l i k t i draugišką pa
ta rnav imą . Apnakvydindavo ir 
su meile pr i imdavo d raugus ir 
j a i visai nepažįs tamus , atvy
kus ius Chicagon bažnyt in iams, 
i r v i suomenin iams suvažiavi
m a m s , a r k i tokiomis progomis. 
Draugys tės ryšiai ja i buvo labai 
svarbūs ir reikalavo, kaip ji pat i 
s a k y d a v o , „ i š t i k imybės ligi 
grabo l en tos" . Labai ver t ino 
j a u n y s t ė s p r i s imin imus ir su 
dž iaugsmu dalyvavo „Aušros" 
g i m n a z i j o s s u v a ž i a v i m u o s e , 
ypač Chicagoje ta i s a tmin t ina i s 
1982 m e t a i s . Matėme ją t en 
l inksmai besišnekučiuojančią 
su seniai ma ty tomis draugėmis 
iš Kauno laikų. Ada mylėjo žmo
nes , v i s i ems buvo d raug i ška ir 
paslaugi , o ypač draugams ir ar
t imies i ems . 

Ada visą laiką ką nors dirbo, 
vis kuo nors rūpindavosi. Pirmoj 
eilėj ja i buvo parapijos re ikalai , 
k u r ji buvo Moterų draugijos 
š i rdis ir s iela . Ji dirbo iš meilės, 
d a r b e r a s d a m a g y v e n i m o 
dž iaugsmą ir prasmę. Dėkinga 
evange l ikų l iuteronų „Tėviš
k ė s " p a r a p i j a jos m i r t i e s 
met inėse gegužės 8 d., gražiai ją 
pagerbė įspūdingomis pamaldo
mis ir minėj imu, kur iame buvo 
p r i s im in t a jos meilė ir rūpest is 
j a u n i m o krikščionišku auklėji
mu , jos pas išvent imas evenge-
liškos spaudos darbams, ilgų 
metų giedojimas chore. Parapi
jos choras šia proga įspūdingai 
sugiedojo kel ias jos mėgiamas 
giesmes, t a r p jų ir mažlietuvių 
t r a d i c i n ę . . P r a n a š e D i d i s " . 
Adelės T rak ienės a tmint į pa
gerbti susir inko didelis būrys ją 
gerbusiu ir mylėjusių. Tikime, 
kad jos a t m i n i m a s dar ilgai 
žaliuos, k a i p l ietuviška rū t a . 

H. Yča i tė -Petkuvienė 
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Lietuviai Californįjoj 
(Atkelta iš 4 psl.) 
mirštama B. Budriūno Dainos 
gimimo interpretacija, taip sub
tiliai perduodant H. Radausko 
garsųjį eilėraštį, kad likome be 
kvapo. Sekė V. Budrevičiaus 
„Ko tu vaikšta i" , ž. E. 
Mieželaičio. Iš tiesu, geras 
dainavimas yra kaip dialogas su 
klausytoju. 

Po pertraukos vėl džiaugėmės 
Linda Veleckyte. Kaip tas 
nepaliaujamai įvairiai giedantis 
paukštis mūsų kieme, čia maiš
tingas, čia sentimentalus, ji 
laisvai žaidė nuotaikomis per
duodama subtiliais smuiko gar
sais jausmų pasaulį. Atrodė, 
kad kuo muzika buvo kompli-
kuotesnė, tuo jai geriau pavyko 
ją perduoti. Girdėjom V. Burin-
sko ,,Scherzo", E. Bloch 
„ \ igun" ir J. Pakalnio „Rau
da"', kuri skambėjo kiek išblė
susi gal todėl, kad smuikininkė 
Linda dar per jauna, kad 
raudotų. 

vienos nuomonės — turėjome 
geriausią koncertą, kurį šioje 
salėje esame girdėję. „Rinktinė 
publika" ilgai dar nesiskirstė, 
besidalindama įspūdžiais ir 
besivaišindama iki vidurnakčio. 
Tikimės, kad toks išskirtinai 
geras koncertas bus ruošiamas 
ir ateinančiais metais. 

RKV 

ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE 

Sekmadienį, birželio 25 d., 12 
vai. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje Los Angeles ruošiama 
popietė „Įspūdžiai Lietuvoje". 
Savo įspūdžius mūsų tėvynėje 
papasakos poetas Bernardas 
Brazdžionis, visuomenininkas 
Juozas Kojelis ir kiti. „Lietuviai 
Amerikos Vakaruose" redak
torė Valerija Baltušienė rodys 
kelionės metu susuktas vaizda
juostes. Visi kviečiami atvykti. 
Rengia Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles apylinkės valdyba. 

CLASSIFIED GUIDE 
REALESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbax>onte būti 
Rimo Stankaus Klientais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

Juno Beach Lietuvos Dukterų suruoštos madų parodos dalyviai ir rengėjos. Nuotr. J . G. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 

VAŽIUOJAM l 
ST. PETERSBURGA 

„RATILIO" KONCERTAN 

Šių metų balandžio 26 d. 9:30 
iš ryto 42 Juno Beach ir 
apylinkių gyventojai nekantriai 
laukė autobuso prie buv. 
Metodistų bažnyčios. Lietuvių 
Bendruomenės valdyba sužino

jusi, jog St, Petersburge bus 
„Ratilio" koncertas, atsiklau
susi bendruomenės narių, nu
tarė išsinuomoti autobusą ir bū
tinai važiuoti St. Petersburgan. 

Kelionės me tų (4 vai.) 
važiuojantieji dainavo lietu
viškas dainas, juokavo ir šneku
čiavosi apie būsimą koncertą. 

„Rati l io" koncertas Juno 
Beach ir iš kitų vietovių 
autobusu atvažiavusių tautiečių 
neapvylė. Visi su didžiausiu 

„Varpo" sukaktuvinio minėjimo Los Angeles mieste rengėjai Vyt. Plukas 
(kair j . E. Kulikauskas (deš.) ir paskaitą skaitęs istorikas Vincas Trumpa. 

Nuotr. P . Jas iukonio 

WEDDING BELLS 
CENTRAL SERVICE 8UREAU 

TRAVEL AGENCY 
6614 S. Pulaski. 

Chicago, III. 
582-4745 

Honeymoon Speaalists 
Hawaii - Acapulco - Cruises 

GLASS DOME HICKORY PIT 
2801 S. Halsted, Chicago, III. 

842-7600 i 
• VVe^iings • Ali Special Occasions 

• 3 Rooms Available • Accomodating Up« 
To 290 People. Free Parking. Convenienf. 
Location — 1(J Minutes S. Of Loop. 

Nerija Linkevičiūtė-Kaspa-
rienė šiai daliai pasirinko kiek 
lengvesnį žanrą — E. Satie „Aš 
žinauiavo skausmą", C. Zeller 
„Oi. nepyk" iš operetės „Der 
Obersteiger" , i lgesingai 
romantišką M. Sevėno „Gim
tieji namai", bei Giedros Gu
dauskienės „Sode", ž. J. Aisčio. 
Jautėsi puiki balso mokykla ir 
technika, (ką gerai prisimenu iš 
jos solo arijų Lietuvių operoje 
Chicagoje, kur ir man pačiai 
teko malonumas dainuoti 
chore). Buvo nuostabu, kad 
salėje iš mūsų kompozitorių te
mačiau tik G. Gudauskienę, — 
argi patys kompozitoriai nebe
sidomi savo dainų interpreta
cija? 

Gale publika išprašė dar 
vieną dainą, ypač tinkančią šiai 
Motinos dienai, tai Gorbulskio 
„Mama". Nerija ypač žavėjo 
savo nuostabiais nuotaikos 
perėjimais, balso pilnatimi. 

Koncerto grožį vėl pajutome 
naujai Lindos Veleckytės 
technikos triumfe per C. Saint-
Saens Introduction et rondo 
capriecioso. Reta Dievo dovana, 
kai muzikinė frazė tave nukelia 
kažkur kitur, kai užmiršti da
bartį. O tai jau reta dovana. 
Mums nesiliaujant šaukti, Lin
da dar pagrojo romantišką kūri
nėlį, o paskui, padėjusi smuiką, 
prisėdo prie pianino šalia Alvy
do Vasaičio ir drauge su juo 
sugrojo geros nuotaikos 
kūrinėlį. 

Lietuvių Fondo įgaliotinė 
Marija Remienė. atskridusi šia 
proga iš Chicagos, tarė trumpą 
uždarymo žodį. Visi dėkojome 
koncerto organizatorei Violetai 
Gedgaudienei. Klausytojai buvo 

ATTENTION: VVOMEN WHO SOUGHT EMPLOYMENT W1TH THE V01CEOF AMERICA 
(VOA), THE UNITED STATES INFORMATION AGENCY (USfA), 

OR THE UNITED STATES INTERNATIONAL COMMUNICATION AGENCY (USICA) 
BETYVEEN OCTOBER 8,1974 AND NOVEMBER16, T984.*, 

YOU MAY BE A VICTIM OF SEX DISCRIMINATION 
ENTITLED TO A MONETARY AVVARD AND A POSITION WITH THE AGENCY. 

UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA 

CAROLEE BRADY HARTMAN. et ai.. 
Plaintiffs, 

v. 
CHARLES Z. WICK. 

Defendant 

) 

.) 

Civil Action No. 77-2019 
Judge Charles R. Richey 

PUBLIC NOTICE 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

On November 16,1984, the United States Dtstrct Court for the District of Columbiafound in this dass action lavvsuit that the United States 
Information Agency (USIA or the Agency), .ndudirg r*ie Voice o! America (VOA), is liable for sex diserimination agatnst femate apolicants for 
the foiiowtng positions at the Agency. The USiA was aiso fomnerty krown as the United States hitematiooal Communicaoon Agency 
(USICA;. OnJaruary 19,1988. tne Court jssueditsootr.ionorderingreliefinavanetyoffoims to potential dass rnembers. Accordingty,this 
case is no* in the rernedial ohase. 

JOBS COVERED 
Spoaf caay. :h« Court has fouod :hai the Agency ̂ as disc-nr.aled against nnonen In hiring m the todoonng job«: 

•Electronic Techn'oan (Oco;pa«lonalSer«s8S6) 
•Foreign Larc^age Broadcaster (Occ-pat.or.a! Series 10*8) 
•IntemaionaiRadioBroaiJcasterjO'ie') (Occupatlooa; Series 1001) 
•International Rado Sroadcaster (Engbsr) fOccuoaiiorai Series 1001) 
•Produaon Speaalist (OccupatioiaiSe'.es10?i) 
•Writer/E*tor (Ocaioallonaj Series 1082) 
•Foreign Inforration Soedafet/Foreigr. Aitamj Specialist/Foreįn Service Intormation OrRcer/Foreign Service Oficer (Oocupafional Series 1085 

arx)l30) 
•Radio Broaocast Tecnniciar (Occuoational Ser •» 3940) 

WHO IS INCLUDED 
A) women wtx> sought 9"t>;y~i»" nvith the Agency m any of the obs isted above beuneen October 8.1974 and Noverrtoer 16.1984 and vvere not hired may be 
e!igiblelo"ettef. AlsO'^K;(^aretrK>se»rt>rr)erw*ov^eC'Scou'age<Hrorrarxayir^tcxt^^ eventhosewomBnsuceepuently 
hired by the Agency m some capadty may be entitied to Dart'cpate in the rernedial phase at this case. i 

Women who sougM emplc, -nent with the Agency as Foreign Se-vice Oflicers or Foreign Service Information Oflicers may be eSgibte tor dflerent Kinds ot reliet 
Ceoending uoor the i-r.e of apofcatton and vnhether they sougM employment at the entry level or rrid-level. Women w*-o sought onjtoynarit « th the Agency as 
entryĮevel Foreign Service Cicers or Foreigr Se-vce Information Oflicers m the years 1974-1977 muet u»etheprooedureoutlnedbetoi». Wom»n mmo sooght 
employment w*h :he Agency as mid-tevel Foreign Servce O* cers or Foreign Service Information Oflicers in the yeari 1974-1984wu»t aito use the procedi»e 
outUned oek**. Honnever. vnome" m^o soug1- emooy-ie'-! *rf the Agency as ffft]( tovet Foreign Service Oflicers or Foreign Service INbcffijUon Oflicers in the 
years 1978-1984 canrot use the procedure outimee belo*, sincethe Court has ordered an attemative formofre*»1tortr>emaf^seteelBd»«>rneninrr»sgroupwl 
be notified indrviduaiiy as to their nghts. 

RELIEF AVAILABLE AND HOW TO OBTAIN IT 
Seliefavailabletoclassmer-oersrnayind'jdearronetaryav«aro'and/or r*ioritycxx>sideratic^fo»acurrer«po»ition«f»htrieAgency. Hyouthtnkyoumaybeentitled 
!o reliet. younaaSobtain a ctaimtorm.compietestuiry. ano>etum it to counsel fcv the plaimrtlclass. Bruce A Fredriclaon. Esq.. Web«er*Frsdrickson. 1819H 
Street. N W.. Suite 30C. VVashington, O.C 20006 (20^659-8515). postmarKed no later than Juty 15.1989. 

You may obtain a cVaim 'ry~--r person and>or *•- *r'"rt trom several souroes: counsel for the Cai-f " dass. whose address is ksted above. in person trom USIA. 
FrontLobby. 301 ^th Street. S.W..Washmgton. D.C. (8:15am -5O0pm). Orfice of Personnel Management (OPM). FederatJob Mormaiion Center (first Ftoor, 
Room 1425). 1900ESIreet.N W .Washir^on.0C. (830arrv2^»p.ra).crtfomar»aOPMcffo^ 
WasNngton. D C 2Ū044. Vou shoold caretuiiy oonsderai! ouestonson the claimforrn, sjflD*. and retum it to counsel for the plaintiffs. pe n e t undtr sny 
(^rcunataiiLei retum the daimformto rheJudge.theCounortheCIerkof theCourt. The Judge. the Court and the Hnii iTttin r i Į B U I H I T I IlTP11" """"" 
lorms and wM1 net fonunrd clam forms to plaintitls counsel. 

PROCESSING OF CLAIMS 
The process to» handting ctaims has not been fma»y deaded. Thus far. the Court has ordered mat rescond»>g ctass members detnonetraie the* potential 
•nm^men: :o reliet at an <nd>vdual hear^ig to be scheduled at a iater oate I looever. the Court has nieerved the nght to reconstier this procedūra in the event the 
number of ctaims 'HeS manas this acoroach i r ma-iageabie. 

ShouirJ indivCual heanngs be usea. you w* be '• j«y informed as to the date and time of yoor heartng. Moreover, you wil be entitied » legal rapresentation by 
counsel for thaplamtfciassor ne ossgneeat no cost toyou. Legalcc<jnselwtl!discus$yc4jrclaimwthyoupr<ortoyourhearng. hetp you prepare yoor case and 
rep'esent you at you' hearmg. Vou may. of co-jrse. 'etam your own atlomey to represent you. if you so desire 

A: Ine r.dividual heahng. you wil be asiied 'o demonstrate your potential entitlement to relief by sho»nng that you applied for one or more of the oovered positions 
dunhgthepsnodOctober8.1974andNovemc** '6.1984and thatycu'<*erere!ected.orthatyou<M«'ed«couragedframapplyir^.Evid*not maybereguiredin 
thelormottestimory.Oocjmeots.orooft. Onceyouhave c*monstraiedthesefacts.L'SlA«requi'ed«>prove.bycleararvJcorv''Cirig evidenes).fhat youwefe 
rothired(1c*ft{t;rJ<x"o^'c«whchyouapoiAd^o' a eg.- -atn.-«r.-*scrTnir.a'OTeaso'.suchas'aiiure!ooossess-er)J^ ,e ajaKcatons ShouldUS'AmaKe 
suchashow>ng,youwrxiidthenbeent«le«!o demonstrįte 'hat rhe Agencys reason is merely a cover tor sei disenmiraton o» unv<orthy of be*ef. 

: o"ow-ng the hearing. the Presiding Ofcial w deodo whe>her you are entitied ntaf and. H so. wtvat reliet is approonate. » j , may pe entttad to wages and 
3erv),'syou«vouk)'iaveear^ed'younadbeer'-»«;(bacKoay1 trom ihe date of your reįecttoi'i unti the dale r»twf« apprcved Underrhe Hm.backpayisoflsei 
t^eimingsyoumayhavehadduringthepenod m aoditon.youmtybefoundlObeentltedlofrorap«Y(thalis.oornpensalDn r-o'hetutureuntilanaco'ocrate 
posilorisaforderjyou). S«hila''y. you maybe'cundtor^em>iedtopnVjrltyccnsiuWa<^forei'»*uyiiiBiliii^tne Agency "hred. you may furtfiet be entitied 
so retroact've senonty wrm the assocated benefits ar>d the vaiv« of any promotons you wootd f*»fy have had • you had not suflered dlscrtmtnatlon. 

REOUIRED STEPS TO FILE YOUR CLAIM 
Topar1K*)«er:r»reme*alphase.xoujriu»t_M 1989. to counsel 'or the 
ptalntl! dass vour 'aiiu-« to dc so «n< resufl r\ you' Osing ai nghts you may have in this iawsu*. If you have ouestions afaom your nghts or procedures available 
to you, you may contact counsel 'or the ptamnf" dass 

8n«e A Fredhckson 
Webeter» Fredhckson 
1819 M Street. N.W. Šule 300 
VVashington. 0 C 20006 
(2t»659-85t5) , _ 

m Judge Charles R. Richey October 4. 1988 
Un«ed State* 3-si-«r Court 
Judge Charles R Richey 

entuziazmu klausėsi senoviškų 
l ietuviškų dainų, verkė 
klausydami dainų iš Sibiro ir 
džiaugėsi, kai gražūs jauni 
lietuviai šoko tautinius šokius. 
„Kokie gražūs, kokie smagūs tie 
mūsų lietuviukai, o merginos 
kaip obuoliukai", girdėjosi au
tobuse pastabos grįžtant jau 
naktį namo. Visi buvo patenkin
ti savo kelione ir tamsioje 
Floridos naktyje žibančios 
žvaigždės žibėjo taip kaip 
Tėvynėje. Beveik. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

FLORIDOS APYGARDOS 
SUVAŽIAVIME 

Palm Beach apylinkės 
pirmininkas Algis Augūnas su 
atstovais Dalia Augūniene ir dr. 
Antanu Čiūriu buvo nuvykę į 
St. Petersburgą dalyvauti 
apygardos suvažiavime. 

Algis Augūnas perskaitė 
pranešimą apie Palm Beach 
apylinkės veiklą, pasidžiaugė 
gražiu sugyvenimu bei labai 
gyva veikla. Dalyvavo disku
sijose. 

D.A. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208V2 West 95 th S t r e e t 

T e l . - G A 4-8654 

U E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Ortu*, KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITE MAYER 

284-1900 

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

CASH! CAS H! CASH! 
Immediately we buy homes, 
two-flats and foreclosures 

Call G. Bormus 
436-7600, Eve. 429-7854 

Brick home for sale near 
Midvvay airport. 
Tel. 436-2095 

ARA REALTORS, INC. 
PERKANT PARDUODANT NAMĄ 
ar bet kokią nekilnojamą nuosavy
bę, sąžiningai ir mielai jums patar
naus 

VALDA P A Š K U S 
* kalba lietuviškai 
* namų įvertinimas — veltui. 
598-6222 , , 857-7187 

L 

HELP VVANTED 

MECHANICS 
TIRE MAN 

CHASSIS & TRAILER MECHS. 
Mobile experience. Steady work. 

Basic English necessary. 
Own transportation necessary. 

963-4380 

Ieškoma moteris darbui ka
vinėje, miesto centre. Anglų kalba 
nebūtina. Kreiptis: 776-9425. 

„TULPĖS" restoranui skubiai 
reikalingos padavėjos. Būtina 
kalbėti lietuviškai ir angliškai. 

Tel. 925-1123 

VENCKAUSKAS, INC. 
Bulldtrs 6 Rsmodsling 

• Poroms & DecKS • Fioo- & Wall Tile 
• Aluminum &<Jing & Tnrri • Kitch«n & Batris 
• Masonry »Rec Rooms 
• Addifions .Insurance Repais 

Pettr (312) 448-0113 

REAL ESTATE 

H Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba gaite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

. J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

S I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedile Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tol. 436-7878 

For sala in Worth, IL large, clean 
brick ranch, 3 bdrm., new kitehen, new 
fam. rm., din. rm., living rm., hobby 
rm.; 1 % bath, tire place; 2% car 
garage + much more; lovv taxes. 
$118,500. Call 361-4889. 

No. 424 — 53 & Kolin. 2 butų apt Tik 
$94,900! 3 mieg. kamb kiekv. bute. didelis 
valg. kamb sav.; ištisas rūsys; 2 auto 
garažas; naujas stogas karšto vandens 
katilinė; nuomininkas moka už šilumą; 
ankšta nuoma. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 
^* 
Lemonte naujas .,quad-lever namas — 
$145,900.1/3 akro sklypas, prestižo apyl 
Namas mūro ir kedro, asfaltuotas įvažia
vimas, 13/4 prausyklos, ąžuolinės spintelės 
indų plovimo mašina, patio, kilimai, cen-
tralinis šaldymas. 

Lemom* mūrinis „trl-lever namas ar
ti Hillview apyl 3 mieg. kamb. 13<* 
prausyklos, šeimos kamb . valgom, kamb ; 
2 auto. garažas. Didelė atvira veranda. 
Reikia pamatyti! Tik $119,900. 

Ortut^ 

OLSICK « CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 
(312) 257-7100 

FOR RENT 

Išnuomojamas 6 kamb. "bung-
alow"; taip pat 4 kamb. butas antrame 
a. Suaugusiems. Skambinti po 5 v.v. 
925-6616. 

Išnuomojamas liuksusinis 2 mieg. 
butas Marquette Parko apyl Ap
šildymo ir virimo dujos, virykla. šaldy
tuvas, oro vėsinimas; parketo grindys, 
balkonas. Suaugusiems. T a i . 
737-0835. 

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

Kreiptis į; Hermis Deckys 
T<4. 585-6624 

Nuo $ v. ryto l*tl 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

REIKALINGAS 
VALYTOJAS 

Skambinti 247-0582 

RN's / LPN's 
Our retirement facility seeks creative RN's 
and LPN's to join our professional team 
We offer the opportunity to practice nurs-
ing in a quiet setting wtiile utilizing your 
hospital, nursing home or home hearth 
skills. Full time / part-time positions. flexi-
ble scheduling available. 
Contact: Linda Ewlng, RN 

776-1324 
Sisters of St Casimir 

2601 W. Marquette Road 
Chicago. Illinois 60629 

STUDENT NUR8ESI 
Are you interested in continuing your nur-
sing education during the summer? We of
fer the opportunity to work with geriatric 
elients in a specialized setting. Openings 
on all shifts with flexible scheduling 
available. 

Contact: Unda Ew1ng. RN 
775-1324 

Sisters of St Casimir 
2601 W Marquette Road 
Chicago. Illinois 60629 

j laikomas žmogus kartu gyventi, 
• padėti lengvoje namų ruošoje ir 
' paruošti maistą vienam asmeniui ir jį 

šiek tiek prižiūrėti. Kambarys, maistas 
ir alga. Skambinti: tai. 825-6404. 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienj ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad irtrečiad susikalbesit 
lietuviškai 

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

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 

file://�/igun


Kun. Alfonsas Svarinskas, iškentėjęs komunistų kalėjimuose ir koncentracijos lageriuose 211/2 metų, atvyksta į Čikagą, 

O'Hare aerodromą, gegužės 31 d., 1:58 v. p.p. American Airlines lėktuvu, skrydis Nr. 1302 
koncelebruotos Šv. Mišios ir 
kun. Svarinsko pamokslas Švč. Mergelės 
Marijos G imimo l ietuvių 
parapijos bažnyčioje, Marquet te 
Parke 10:30 vai. ry to 

ŠV. MIŠIOS IR PAGERBIMAS 

1989 m. birželio mėn. 4 d. 
Tarporganizacinis komitetas 

Pagerbimas 3:00 vai. p.p. 
Jaunimo centro salėje: kun. Svarinsko 
kalba ir vaišės kavinėje 

LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

PRISIMINIMAS 
Lietuvos krikščionybės 600 

metų minėjimas praėjo 1987 
metais, bet įamžinti šį įvykį 
svetimoje vietovėje buvo nu
spręsta palikti įmūrytą pamink
linę lentą Bostono Šv. Kryžiaus 
katedroje. Lentos atidengimo ir 
pašventinimo apeigos vyko ' 
balandžio 30 dieną 5 vai. p.p. Šv. 
Kryžiaus katedra yra milžiniš
kas pastatas, bet prie altoriaus 
yra 200 žmonių koplyčia kurio
je vyko pamaldos. Pamaldoms 
vadovavo vietinis katedros 
kunigas, paaiškinęs pamaldų ir 
žvakių deginimo eigą. Pamal
dose dalyvavo vyskupas Balta
kis, prelatas J. Balkūnas, iš Put-
namo kun. Baltrašiūnas, Šv. 
Petro parapijos emeritas, kun. 
Abračinskas, Šv. Jurgio parapi
jos emeritas, kunigai Janiūnas, 
Šv. Frant iškaus par. klebonas iš 
Lavvrence, Ma., Šaulėnas, Ne
kalto Prasidėjimo par. Cam-
bridge, Ma., Kontautas, Šv. 
Petro par. klebonas So. Boston 
ir kiti. Jie sudarė gražią grupę, 
tiesiog vyrų chorą ir pamaldose 
dalyvavo, jas pagražindami 
savo giedojimu. Pamaldoms va
dovavo vietinis kunigas, giedo
jo visi tikintieji, kunigui 
Valkavičiui, Šv. Jurgio parapi
jos klebonui iš Norwood, Ma., 
diriguojant. Solo giedojo geras 
daininkas išlavintu balsu. Gie
dant paeiliui l ietuviškas 
giesmes ir psalmes bei antifonas 
angliškai, lietuviai išgyveno 
tikrą religinę nuotaiką. Išklau
sėme kunigo Kontauto išsa
mų pamokslą apie Lietuvą, 
gražų pasveikinimą iš Lietuvos 
perteikė vyskupas Baltakis. 

Pradedant pamaldas, tikin
tieji užtraukė „Linksma diena 
mums nušvito". 

Žvakės buvo užgesintos ir pra
sidėjo antifonų ir psalmių giedo-
jimas. Kantorius giedojo 
antifoną prieš kiekvieną psalmę 
ir po jos. Seniai girdėjau tokį 
iškilų, tikrai religiniai gilų 
giedojimą kaip šia popietę Šv. 
Kryžiaus katedroje. Visi 
užtraukė „O Salutaris". 

Jubiliejaus komiteto pirmi
ninkas inžinierius Viktoras 
Kubilius paskaitė pirmą Šv. 
Petro laišką „Gyvieji akmenys, 
iš jūsų bus pastatyta dvasinė 
šventovė". Kunigas Kontautas 
pasakė pamokslą, tikintieji už
giedojo „Aušros Žvaigždė". 

Po palaiminimo tikintieji 
giedojo „Tantum Ergo" „Gar
binkime Švenčiausiąjį". Vysku
pas Baltakis tarė žodį. Susi
rinkę, giedodami Sveika Mari
ja, nužygiavo iš koplyčios į 
katedrą, prie jos įeinamųjų 
durų, kur yra įmūryta lenta, 
apdengta trispalve. Ją 
paskolino Šauliai ir Gofensienė 
atvežė iš Brocktono. Sustoję 

KUR KREIPTIS DEL 
ELEKTROS 

Jei susidaro neteisingumų dėl 
mokėjimų už elektrą ar dėl kitų 
panašių vartotojų reikmenų, 
galima pagalbos susilaukti 
kreipiantis į Illinois Commerce 
Commission, 100 W. Randolph 
St., Chicago, 111. 60601, tel.: 
917-2887. Tik reikia pateikti 
rūpestingai surinktus duome
nis. 

ratu išklausė kunigo Valkavi-
čiaus kalbos „Jubiliejinės lentos 
reiškmė". Kalba buvo kruopš
čiai paruošta, įdomiai per
skaityta, istoriniais šaltiniais 
paremta . Dar lentai esant 

jos r e i k š m ę ir ką reiškia fotografavo lentą. Kaip buvo nu-
medaliai. spręsta anksčiau, likutis pinigų, 

N u t r a u k u s vėliavą, kiek- kuris buvo likęs nuo parengimo 
vienas galėjo pamatyti kaip 1987 metais 2850 dolerių, buvo 
atrodo moderniu stilium su- lygiomis paskirstytas Religinei 
k u r t a s i r įmūrytas mūsų 
tėvynės atminimo ženklas. Šios 
lentos modelį paruošė daili
ninkas Jul ius Špokevičius, pa
naudojęs Muloko sukurtus me-

šalpai ir Vyskupo fondui. Vys
kupas Baltakis atsiuntė paae-
kos laišką, dėkodamas savo, Šv. 
Tėvo ir Lietuvos vardu. 

Elena Vasyliūnienė 

Yra tokių, kurie tik tiek 
dvasios teturi, kiek reikalinga 
sulaikyti kūną nuo puvimo. 

O. W. Holmes 

Maitinkite dvasią didžiomis 
mintimis. Tikėjimas į heroizmą 
daro herojus. _ _.. ,. B. Disraeu 

dalius. 
. , , . .., . Giedodami himną, tikintieji 

uždengtai, prelegentas aiškino p r a d ė j o s k i r s t y t i S ) k a i k a į 

P A D Ė K A 
A.tA. 

dail. VANDA PAZUKAITĖ 
B e s i r u o š d a m a k e l i o n e i į K a n a d ą , net ikėta i 

m i r ė Floridoje š .m. g e g u ž ė s 10 d. su laukus i 78 
m e t ų a m ž i a u s . 

V i s i e m s d a l y v a v u s i e m s g e d u l i n g o s e 
p a m a l d o s e už ve l ionės s i e l ą i r k i to se apeigose 
p r i k l a u s o m ū s ų g i l i p a d ė k a . 

D ė k o j a m e k u n . V. P i k t u r n a i už gražias 
l i e t u v i š k a s šv. M i š i a s . 

Y p a t i n g a i e s a m e d ė k i n g i p . J o n u i Jaku
b a u s k u i i r pon ia i , k u r i e v i s k ą suorganizavo i r 
p r a v e d ė . 

Gi l i ame nu l iūd ime : s e s u o V a l ė M e i l i ū n i e n ė 
s u š e i m a . 

A.tA. 
GAUDENTIUS MALIŠAUSKAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1989 m. gegužės 24 d., 

sulaukęs 83 ir. amžiaus. 
Gimė Pittsburgh, PA. Užaugo Lietuvoje. Grįžęs į Ameriką, 

čia išgyveno 40 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Rima ir Aldona, 

žentai. Algirdas ir Algis; anūkai: Elvira, Audra, Arūnas, 
Saulius, Aleksa. Lietuvoje — sesuo Jane ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, gegužės 28 d. nuo 4 iki 9 
v.v. ir pirmadienį, gegužės 29 d. nuo 4 iki 9 v.v. Petkus-
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks gegužės 30 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukros, žentai ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Putnamo seselių 
1989 m. stovyklų 

kalendorius 
VERMONTe 

liepos 1-4 Buvusiųjų NERINGOS vadovų suvažiavimas 

liepos 9*23 d. Lietuviškai kalbantiems vaikams stovykla 

liepos 23-29 d. Savaitė šeimoms su mažais vaikais 

liepos 30-rugp. 12 d . Lietuvių kilmės vaikams stovykla 

rugp. 13-19d. Jaunuoliams/studentams savaitė 

Informacijai kreiptis: 

Neringa, ICC - RT21, Putnam, CT 06260 
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A.tA. 
JONUI GIERŠTIKUI 

mirus, jo šeimos narius ir artimuosius nuoširdžiau
siai užjaučiame. 

PDA Bendradarbiai 

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 ištaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUAN1AN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

Mylimam Tėvui, Uošviui ir Seneliui 

A.tA. 
JONUI GIERŠTIKUI 

mirus, gilią užuojautą visai GIERŠTIKŲ šeimai 
reiškia 

Kr. Donelaičio Lituanistinių Mokyklų 
Tėvų Komitetas ir Mokytojų Taryba 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVA$ IR SŪNUS 

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

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

AMBHCAM TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH MESTE RN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 80643 
TEL. (312) 238 9787 

1989 m. 

1 Balandžio 27 • Oaguias 15 
2 Gaguiė* 15 • Gegužės 31 
3. Biržalio 12 - Uapoa 01 
4. Biržalio 14 - Uapoa 01 

(Lietuvių gydytojų ir medicinos 
5. Biržalio 26 - Uapoa 12 
6. Uapoa 11 • Uapoa 30 
7 Uapoa 24 - RugpjOcfo 09 
8. Uapoa 20 • HugpJOčIo 15 

r'i 
KEUONĖS Į LIETUVĄ ' 

Maskva 1, Vilnius 15. Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 11. Maskva 2 
Maskva 1, Vilnius 15, Leningradas 2 
Maskva 1. Kaunas 15, Maskva 0 

profesionalų grupė) 
Maskva 1, Vilnius 10. Leningradas 2. Helsinkis 2 
Maskva 2, Vilnius 15. Maskva 1 
Maskva 2. Vilnius 10, Leningradas 2. Maskva 1 
Maskva 1, Kaunas 15. Maskva 1 

9. Rugpjūčio 01 • RugpJOdio 16 Maskva 1. Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1 
10. Rugpjūčio 21 • Rugsojo 06 
11. Rugsėjo 12 « tpaJto 01 
12 SpaNo 03 - BpaHo 16 

Maskva 2, Vilnius 10. Ryga 2, Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 15. Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312*238-9787. 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S VVestern Ave . Chicago. 

Chicago 
2,150.00 
2.39500 
2,795.00 
2,595 00 

2.595 00 
2.795 00 
2.695 00 
2,695.00 
2.595.00 
2.595 00 
2.795.00 
1,895 00 

IL 60643 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms i r Dasams. 

New York 
2,100.00 
2.245.00 
2,645.00 
2,445.00 

2,445.00 
2,645.00 
2.54500 
2,545.00 
2.44500 
2.445.00 
2.645 00 
1.850.00 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 6 9 t h S t r e e t - T e l . RE 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l inois 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sallv Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave . , C i c e r o I l l inois 

PATARNAUJA (HK/AGO-JE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 



r 

8 DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. gegužės mėn. 27 d. 

x „Draugo" redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė pirma
dienį, gegužės 29 d., dėl Kapų 
puošimo dienos šventės bus 
uždaryta. Po šventės „Draugas" 
išeis gegužės 31 d., trečiadienį. 
Antradienį, gegužės 30 d., visa 
įstaiga dirbs kaip visomis die
nomis. 

x B e r n a r d o Brazdžionio 
„Po aukštaisiais skliautais" 
naujausia poezijos knyga jau 
gaunama ,,Draugo" knygyne. 
Ją taip pat bus galima įsigyti 
penktadienį ir šeštadienį per 
Poezijos dienas Jaunimo centre. 

x Juozas Laučka su žmona, 
pabuvoję porą savaičių pas 
dukterį ir žentą dr. Pranute ir 
adv. Rimą Domanskius ir pasi
džiaugę anūkais, išvyko atgal į 
Bethesdą, Md. Ta proga jie daly
vavo ir Premijų į teikimo 
iškilmėse. 

x Algis Tirva, Glenvievv. 111., 
Justinas Vizgirda, Chicago, 111., 
Stasys Milašius, Lake Geneva, 
Wisc., Zigmas Girdauskas, To
ronto, Kanda, Praur imė 
Murinas, Melrose Park, 111., 
,.Draugo" garbės prenumerato
riai, savos spaudos rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Nuoširdus ačiū. 

x Gegužės 25 d. „Drauge" 
Lietuvių Tautinių kapinių 
skelbime buvo praleistas užra
šas po nuotrauka: „Dr. Vinco 
Kudirkos paminklas Chicagos 
Lietuvių Tautinėse kapinėse". 
Atsiprašome. 

x Į „Armonikos" ansamb
lio koncertą gegužės 28 d., 
sekmadienį, visi bilietai išpar
duoti. Pirmadieniui, gegužės 29 
d. bilietų dar yra. Sekmadienį 
po koncerto — iškilminga vaka
rienė Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Rezervacijos: PAT-
RIA, 2638 W. 71 St., tel . 
778-2100. 

(sk) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cicero. 
Bervvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į 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. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi banten, taupymo bendro
vės ir privatūs asmenys. Je igu 
mes negalim parduot i : mes 
galim patys nupirkti! 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago. 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 
x Akiniai siuntimui į Lietu

vą. Kreiptis: Optical Studio, 
2620 VVest 71 Street. Chicago, 
111. 60629. Telefonas 778-6766. 

(sk* 
x Greit parduodu vienus ir 

dviejų seimu namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E M A X FIRST, R i m a s 
S tankus , tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Vytautas Aleknavičius iš 
Vilniaus ieško giminių. Apie 
1914 m. į JAV atvyko trys bro
liai Aleknavičiai: Juozas, An
tanas, Vincas ir sesuo Teofilė iš 
Gerdžių kaimo, Lukšių vals
čiaus, Sakių apskrities. Ką nors 
žinantieji apie minėtus asmenis, 
prašomi pranešti Alfonsui 
Kontviui . Skambint i „col-
lect": (714) 897-1143. 

(sk) 

x Šiandien Poezijos dienų 
antrasis vakaras prasidea 7:30 
v. vak. Jaunimo centro didžio
joje salėje. Naujausią savo 
kūrybą skaitys čikagietės poe
tės Liūnės Sutema ir Julija Šva-
baitė. O antrakaimiečiai akto
riai pateiks nepriklausomybės 
laikų mūsų poezijos klasiko 
Antano Miškinio kūrybą iš jo 
gulaginės tremties Sibire. Ren
gėjos — Jaunimo centro moterų 
klubas visus maloniai kviečia. 

x Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinės gegužės 29 d., pirma
dienį turės iškilmes Kapų 
puošimo dieną. Sv. Mišios bus 
10:30 vai. Tautinės lietuvių 
kapinės iškilmes turės sekma
dienį, gegužės 28 d., 11 vai. Kal
bės Lietuvos gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza. Betanijos 
kapinės, Summit, 111., turės 
lietuvių evangelikų iškilmes 
pirmadienį, gegužės 29 d., 11 
vai. Pamaldas laikys ir pa
mokslus pasakys Tėviškės ir 
Ziono par. klebonai kun. A. 
Dumpys ir kun. J. Juozupaitis. 

x Marijos aukšt . mokyklos 
mokslinius žymenis yra ga
vusios gegužės 26 d. įvairių spe
cialybių moksleivės. Lietuviškų 
pavardžių randamos Eglė 
Beržinskaitė ir Sylvia Nauyo-
kaitė. 

x Adolph Baliūnas, bmger 
Island, Fla., žiemą praleidęs 
šiltame klimate nuo gegužės 
pradžios grįžo į Chicagą, pakeis
damas „Draugo" siuntinėjimo 
adresą, kaip ir kiekvieneriais 
metais, pridėjo 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Aleksas Plėnys, Missis-
sauga. Ont., Kanada, parėmė 
„Draugą" 20 dol. auka ir kartu 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams. A. Plėnį skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Krištanavičiaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir mater ia l inės 
paramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre
su: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk) 

x American TraveI 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 at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie 
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American TraveI 
Service Bureau , 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, Dl. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x „Lietuva Parcel Service" 
praneša, kad priima apmokėtų 
muitų kargo įvairią aparatūra, 
buitine techniką, kaip šaldytu
vus, skalbimo, siuvimo, mez
gimo mašinas ir kt. daiktus. 
Taip pat patarnaujame grįžtan
tiems į Lietuvą, išsiunčiant 
kargo. Siuntinius priimam ap
mokėtu ir neapmokėtu muitu. 
Darbo valandos pagal susi
tarimą. Kreiptis pas Jan iną 
J u o d v a l k i e n e . 4457 S. 
Talman, Chicago, IL 60632, 
tel. 847-2614. 

(sk) 

x Dail. Vytautas Virkau 
laimėjo 1,500 dol. Burlington 
Northern Foundation premiją. 
Ši premija yra skirta kolegi
jų dėstytojams, ypatingai 
pasižymėjusiems profesiniais, 
moksliniais pasiekimais. North 
Central kolegija, Naperville, IL, 
kurioje dail. Virkau yra 
Associate Professor of Art, šią 
premiją jam paskyrė už jo 
pasaulinio garso susilaukusius 
ekslibrisus. 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos Cicero skyriaus rengia
majame siaubingų birželinių 
įvykių sukakties minėjime 
iškilmingos pamaldos birželio 
11 d. 10:30 vai. r. Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias 
atnašaus ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakys kun. B. Rut
kauskas. Pamaldų metu bažny
čioje giedos parapijos choras, 
vad. Mariaus Prapuolenio ir 
Jonės Bobinienės. Visi lietuviai 
prašomi minėjime dalyvauti. 

x JAV LB krašto valdybos 
Šv ie t imo t a r y b a buvo 
paskelbusi rašinių konkursą 
15-20 metų amžiaus besimokan
čiam jaunimui. Rašinių tema: 
„Varpo" šimtmetis; dr. Vinco 
Kudirkos gyvenimas ir darbai ir 
Rusų valdininkai Kudirkos 
satyrose. Konkurso komisiją Chicagos klubo pristatyti abi-
sudarė pirm. Stasė Peterso- turientai tikrai sužydėjo kaip 
nienė, dr. Robertas Vitas ir Juo- pavasario žiedai, balandžio 30 d. 

Šių metų abiturientai „Pavasario žiedų" baliuje. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ir daug „PAVASARIO ŽIEDŲ" 

BALIUS 

Lietuvių Moterų federacijos 

zas Plačas. Konkurso rezultatai: 
I vieta Vidai Brazaitytei, II v. — 
Dainiui Brazaičiui, III v. — Ed-
vynai Valkiūnaitei, IV v. — 
Aldai Mikučiauskaitei, V v. — 
Vaivai Vygantaitei ir VI v. — 
Audrei Šlenytei. Konkurso 
komisija dėkoja Švietimo tary
bai už konkurso paskelbimą ir 
premijoms pinigų paskyrimą. 
Dėkoja jaunuoliams, dalyvavu
siems konkurse ir praturtinu
siems savo žinias apie mūsų 
žymųjį varpininką dr. Vincą 
Kudirką jo jubiliejinių metų 
proga. 

Niko's salėje suruoštame „Pava
sario žiedų" baliuje. Pokylį ati
darė vakaro vedėjas Jurgis Riš
kus, kuris yra plačiai žinomas 
visuomenininkas, ypač besidar
buodamas Lietuvių cen t re 
Lemonte. Jis pakvietė Lietuvių 
Moterų federacijos Chicagos 
klubo pirmininkę dr. Viliją 
Kerelytę abiturientų prista
tymui. Dvidešimt šeši abiturien
tai buvo pristatyti visuomenei. 
Kiekvienas pristatomasis iš
kilmingai nulipo l a ip t a i s 
esančiais salėje. Tai t ik ra i 
gražus būrys jaunuolių, kurie 

yra daug žadantys 
pasiekia. 

Po pristatymo buvo sveiki
n imai . Sveikino Lietuvos 
generalinis konsulas Vaclovas 
Kleiza, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos Chicagos 
skyriaus pirmininkas Jonas 
Cinkus ir LMF Chicagos klubo 
pirmininkė dr. Vilija Kerelytė. VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

ir svečiavosi iki vėlaus vakaro. 
Matėsi pasididžiavimas abi
turientų, jų tėvelių ir visų 
svečių akyse, išleidus tokius 
gražius .,Pavasario žiedus", į 
Platųjį pasauli. 

Svajonė Kerelytė 

x Spaudos konferencija su 
kun. Alfonsu Svarinsku ren
giama Chicago Marriot Hotel, 
540 N. Michigan Ave. Rm. 16, 
trečias aukštas, penktadienį 
birželio 2 d. 11:30 v. ryto. 
Kviečiami lietuviškos spaudos 
atstovai. Informacijai skam
binti: Rasai Miliauskaitei. 
Darbo tel. 245-1672, vakarais 
-523-6065. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku 

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

(sk) 
x Stebuklingo grožio ke

lionė po Amerikos ir Kanados 
Siaurės Vakarus, aplankant, 
Seatelj. Viktorijos salą, Vanku
verį, Banfą. Rugpjūčio 11-21 d. 
Informacijai kreipkitės į TraveI 
Advisers Inc., 1515 N. Harlem 
#110 Oak Park , m. 60302, 
telef.: 312-524-2244. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American TraveI Service 
Bureau, 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 
x PATRIA, 2638 W. 71 St., 

Ch i cago , IL 60629, tel . 
312-778-2100 dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėje ra
site didelį pasirinkimą Lie
tuvoje pageidaujamų prekių. 
Siunčiame prekes kargo į 
Vilnių. Priimame užsakymus ir 
iš kitų miestų. Sav. A. ir F. Siu
tai. 

(sk) 

x Čikagos advokatas Algis 
F . Baliūnas pastaruoju laiku 
atidarė savo įstaigą Orland 
Parke šiuo adresu: Algis F . 
Baliūnas, Attorney at Law 
10600 West 143rd S t ree t , 
Orland Park, Illinois 60462. 
Telefonas (312) 403-5151. 

(sk) 

x Vasaros „Luau" b a l i u s 
birželio 17 d. rengiamas Šaulių 
namuose. Pradžia 8 v.v. Gros 
„Dreams" orkestras. Auka 4 
dol. asmeniui. Visą lietuvišką 
studentiją kviečia Lietuvos 
Vyčių jaunimo 13-ta kuopa. 

(sk) 

x Mažų vaikučių, 3-6 m., 
stovyklėlė įvyks šią vasarą 
Pasaulio Lietuvių c e n t r e , 
Lemonte birželio 12 - liepos 21 
d. 9 v. ryto -1 v.p.p. Galima pasi
rinkti stovyklavimo dienas ir 
savaites. Vaikučiai bus re
gistruojami per Montessori 
gegužinę birželio 4 d., 12-4 v. 
p.p. Pasaulio Lietuvių centre. 
Informaci ja i k r e i p t i s : 
839-1182 nuo 12 iki 6 v.v. 

(sk) 

x Sekantis Jaun imo sąjun
gos susirinkimas įvyks sekma
dienį, birželio 4 d. 11 v. ryto 
„Seklyčioje". Bus aptariamos 
rugpjūčio mėn. demonstracijos 
ir Darbo Dienos šok ia i . 
Kviečiame visą l ie tuvišką 
jaunimą. 

(sk) 

Buvo pristatytas Motinų komi
tetas, kurį sudarė Asta Reitne-
rienė — pirmininkė, Irena Gri
gaitienė, Jolanda Mockaitienė., 
Alicija Mikučauskienė, Lilė 
Ramonienė ir Regina Žvinakie-
nė. Kiekvienai buvo prisegta 
gėlė padėkos ženklan. Toliau 
kalbėjo 1988 m. abiturientų var
du Marius Tijūnėlis. Šių metų 
abiturientų vardu kalbėjo Lin
da Mikučauska i tė . Toliau 
Motinų komiteto vardu kalbėjo 
pirmininkė Asta Reitnerienė. 
Atsidėkojant LMF Chicagos 
klubui, už baliaus suruošimą, 
buvo įteikta pavasario gėlių 
puokštė dr. Vilijai Kerelytei. 
klubo pi rmininkei . Toliau 
Svajonė Kerelytė pravedė tradi
cinį abit irientų juostos per
davimą. Tina Reitnerytė šių 
metų abiturientė, kuri gavo 
juostą pereitais metais, perdavė 
juostą Mariui Polikaičiui 1990 
m. abiturientui. 

Po oficialiosios dalies svečiai 
buvo pavaišinti puikia vaka
riene. Vakarienei pasibaigus, 
prasidėjo šokiai grojant ^Gin
taro" orkestrui. Pirmasis šokis 
buvo skirtas abiturientėms su jų 
tėveliais ir abiturientams su jų 
mamytėmis. Šiemet taip pat 
buvo pradėtas , .Pavasar io 
žiedų" valsas, kur vyrai turėjo 
progos papuošt i moteris 
puikiais r amunių žiedais. 
Vakaras praėjo labai iškilia ir 
smagia nuotaika. Svečiai šoko 

REIKALAI 

Lasivąjame pasaulyje turime 
tik vieną lietuvišką gimnaziją -
Vasario 16 V. Vokietijoje. Dabar 
joje yra 90 mokinių iš daugelio 
šalių. Kai kurie iš jų išaugs i 
išeivijos vadovaujančius 
asmenis, ypač Pietų Amerikoje. 
Atstatant gaisro sunaikintus 
gimnazijos rūmus, pilį, statant 
ir įrengiant bendrabučius, 
gimnaziją užgulė sunki skola. 
Padeda išsikapstyti Vokietijos 
vyriausybė. Bažnyčia, bet su 
sąlyga, kad ir lietuviai žymiau 
prisidėtų. Visos viltys krypsta į 
JAV. kur veikia 27 rėmėjų bū
reliai-Chicagoje yra susidaręs 
PLB Vasario 16 gimnazijai rem
ti centrinis komitetas, į kurį 
įeina pirm. R. Vaitys, sekr. A. 
Vaitienė, ižd. J. Matusevičius, 
PLB atstovė B. Jasaitienė, na
riai N. Ambrazaitytė. J. Iva-
šauskienė, S. Daulienė, M. 
Marcinkienė, V. Šilienė, A. Va-
deišienė. Šis komitetas ruošiasi 
lėšų telkimo vajui. 

Norėdamas painformuoti vi
suomenę, komitetas gegužės 
23 d. Seklyčioje pateikė in
formacijas apie Vasario 16 
gimnaziją. Apie pusė mokinių 
yra iš JAV, Kanados, Brazilijos, 
Argentinos, Australijos, net du 
iš Afrikos. Kiti iš Europos. 
Mokoma nuo 5 iki 13 klasės. 
Mokiniams iki 11 klasės yra 16 
privalomų dalykų. Kadangi bai

giamieji egzaminai tenka 
laikyti taip, kad gautų abitūros 
teises tame krašte, tai paskuti
nėse klasėse dėstoma vokiškai. 
Baigusieji gimnaziją gali stoti į 
visas Vokietijos aukštąsias 
mokyklas — universitetus. JAV 
ir Kanada paprastai užskaito 
išeitą kursą, o mokiniai iš JAV 
gali išlaikyti baigiamuosius 
egzaminus amerikietiškoje 
aukšt. mokykloje Manheime. 

Visi mokiniai gyvena bendra
bučiuose, kur gauna ir maistą. 
Gimnazijoje dirba 30 mokytojų. 
Veikia tautinių šokių grupė, 
a te i t in inkai , skautai. Lei
džiamas jaunimo meno ir litera
tūros žurnaliukas „Dūmai". Da
bar parama reikalinga gimnazi
ja i ir jos bendrabučiams 
išlaikyti, apdegusius rūmus 
atremontuoti. Gimnazijos išlai
kymas metams kainuoja apie 
1,800,000 markių. Už dolerį 
gaunama maždaug 2 markės. 
Vokietijos valdžia sumoka du 
trečdalius išlaidų. Lietuviams 
priklausantis trečdalis susidaro 
iš mokesčio už mokslą, kuris 
pereitais metais buvo 5,200 
markių, bet to, dar neužtenka. 
Vieno mokinio išlaikymas ir 
mokymas per metus kainuoja 
23,000 markių. Vokietijai ap
mokant du trečdalius be 
mokesčio už mokslą, dar reikia 
iš lietuvių surinkti po 2,500 
markių už kiekvieną moksleivį. 

Pilies remontas kainuos dau
giau kaip 7 milijonus markių. 
Maždaug pusę sumokės ap-
drauda, porą milijonų skiria 
Vokietijos federalinė vyriausybė 
ir vietinės valstijos. Katalikų 
Bažnyčia skiria 300,000 mar
kių. Tačiau lietuviams dar 
reikia sumokėti pusė milijono 
markių. Jeigu ši suma nebus 
surinkta, tuomet ir Vokietija 
proporcingai sumažins savo įna
šus, o apdegusios pilies 
atremontavimas būtinas. Cia 
bus moksleivių skaitykla ir bib
lioteka, muzikos kambariai, 
koplyčia (dabar moksleiviai 
eina į vokiečių bažnyčią savo 
pamaldoms), Lietuvių Kultūros 
instituto biblioteka ir archyvas, 
Tautodailės muziejus, Vokie* 
tijos Liet . Bendruomenės 
raštinė. 

Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
centras kas mėnesį gimnazijai 
išsiunčia po 9,000 dol. Tuos dole
rius vis reikia surinkti. Aukų 
čekius rašyti Vasario 16 Gim
nazijai Remti komitetas, siųsti 
iždininko adresu: J. Matusevi
čius, 7154 S. Troy, Chicago, IL 
60629. 

Juoz. Pr . 

x Jėzaus Širdies šventėje , 
birželio 2 d., penktadienį, 6:30 
v.v. tėvų jėzuitų koplyčioje bus 
pamaldos ir Švč. Sakramento 
pagarbinimas. Visi maloniai 
kviečiami. Židinys. 

(sk) 

x Regina B u r b u l i e n ė iš 
Kauno ieško savo pusbrolių, 
Charlie ir Dennis Gizevich 
(Gezewich) gyvenančių Detroite. 
Žinantieji apie tuos asmenis 
prašomi rašyti: L i t h u a n i a , 
Kaunas 233036, Ta ikos pr . 
79-20. 

(sk) 

Dienraštis „Chicago Sun-
Times" gegužės 15 d. įsidėjo 
straipsnį, pavadintą „Katalikų 
mokyklos atlieka darbą gerai". 
Straipsnyje pažymi, kad tėvai, 
kurie nori. kad vaikai būtų 
gerai paruošti, turėtų juos siųs
ti į katalikų mokyklas. 

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 Gibaitis 
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. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 89th Street 
Chicago, IL 60829 

Tel. 7784)800 
Kasdien 9-6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

Dr. Vilna Kerelvte — abituner .Pavasario žiedų" baliaus vedėja 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 80521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 


