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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
Vilnius. Lietuvos tolintieji su 

džiaugsmu išklausė per radiją 
šv. Tėvo sveikinimą, skirtą lie
tuviams — „Broliams lietuviams 
linkiu Velykų vilties Kristujel" 
Lietuvos kunigai ir tikintieji už 
ŠI Popiežiaus dėmesį yra labai 
dėkingi. 

Vilnius. Po 1979 m. Velykų 
Religijų reikalų tarybos įgalioti
nis Petras Anilionis visose vys
kupijose agitavo dekanus, su
kviestus į miestų vykdomuosius 
komitetus, laikytis Religinių su
sivienijimų nuostatų. Tikslesnę 
informaciją pateiksime sekančia
me Kronikos numeryje. 

Panevėžys. Vyskupas R. Krikš
čiūnas pasakoja, kad sovietinė 
valdžia neleis Lietuvos vysku
pams nuvykti į Lenkiją, kai ten 
lankysis Šventasis Tėvas. Valdžia 
argumentuoja, kad Popiežiaus ap
silankymas Lenkijoje nėra baž
nytinis reikalas, o tik Vatikano 
valstybės vadovo revizitas Lenki
jos vyriausybei. 

Klaipėda. 1979 m. balandžio 
29 d. Klaipėdos klebonas kun. 
Jonas Baikauskas bažnyčioje ti
kintiesiems paskelbė, kad tuojau 
pradės bažnyčios remontą ir kad 
tai yra suderinta su Telšių Ku
rija. Tikinčiųjų tarpe klebono 
skelbimas sukėlė didelį pasipikti
nimą, nes šiuo metu pradėtas re
montas, kai tikintieji reikalauja 
sugrąžinti atimtą bažnyčią, pasi
tarnautų tik sovietinės valdžios 
interesams. Klaipėdiečiai, nuvy

kę į Telšių Kuriją, sužinojo, kad 
jų klebonas kun. J. Baikauskas 
su vyskupijos valdytoju savo re
monto planų visai nederino. 

Klaipėdos tikintieji seniai pra
šo Telšių vyskupijos valdytoją 
paskirti jiems naują kleboną, nes 
kun. J. Baikauskas šioms parei
goms Klaipėdos parapijoje netin
kamas. Visi tikinčiųjų prašymai 
likdavo be atgarsio, nes ateisti
nė valdžia kun. J. Baikauską pa
laiko ir valdytojas negali jo iš
kelti. 

Todėl „LKB Kronika" siūlo 
kun. J. Baikauskui garbingai už
leisti Klaipėdos klebono pareigas 
jaunesniam kunigui, kuris suge
bėtų didmiestyje tinkamai dirbti 
pastoracinį darbą. 

Tolesnis kun. J. Baikausko bu
vimas Klaipėdoje pasitarnauja tik 
bedievių interesams. 

Panevėžys. 1979 m . vasario 
mėn. Panevėžio vyskupijos kanc
leris Vladas Rabašauskas įgalio
tinio P. Anilionio vardu įspėjinė-
jo dekanus, kad kitose vyskupi
jose renkami parašai po pareiš
kimu, kur reikalaujama atšaukti 
nesiderinantys su Konstitucijos 
teiginiais Religinių susivienijimų 
nuostatai. Kancleris pabrėžė, kad 
jeigu dekanatų kunigai pasirašys 
po tokiu pareiškimu, tai už tai 
bus nubausti dekanai. Įdomu, ko
kiais įstatymais remiantis, buvo 
platinamas šis įspėjimas. Nei 
valstybiniai, nei bažnytiniai įsta
tymai nedraudžia pateikti vyriau
sybei prašymus bei pageidavi
mus. 

LENKIJOS VYSKUPAI 
APIE VAIKŲ TEISES 

Lenkai kas mėnesį melsis ui popiežių 
Varšuvoje įvyko Lenkijos kata

liku vyskupu konferencijos gene
ralinė asamblėja, kurios dalyviai, 
tarp kitų problemų, apsvarstė 
Bažnyčios ir Valstybės santykiu 
eigą. Lenkijos vyskupai, pažymi
ma šia proga paskelbtame komu
nikate, yra pasiruošę tęsti dery
bas su civilinės valdžios atst/>-
vais dėl Bažnyčios ir valstybės 
santykiu normalizavimo. Tačiau, 
šis uždavinys bus sunkiai atsie
kiamas, kol nebus pilnai atsi
žvelgta į Bažnyčios ir jos tikin
čiųjų teises. Lenkijos vyskupai 
ypač apgailestauja, jog krašte vis 
dar nėra pakankamo skaičiaus 
bažnyčių ir katalikišku laikraš
čių tiražas tebėra smarkiai ribo
tas. Lenkijos vyskupai nutarė, 
kad kiekvieno mėnesio 16-tą die
ną krašto bažnyčiose būtu atna
šaujamos šv. Mišios už popiežių. 

Katalikų Bažnyčia vertina ir 
remia visas geros valios įkvėptas 
pastangas, siekiant pagerinti vai
ko padėtį, tiek šeimoje, tiek bend
ruomenėje, bet Bažnyčia negali 
tylėti, kai elementariausios vai
ko teisės yra mindžiojamos po ko
jomis. Tai pažymi Lenkijos vys
kupai Tarptautiniu Vaiko Metu-
proga paskelbtame ganytojinia-
me laiške, kuris buvo skaitomas 
visose Lenkijos bažnyčiose. Sie
kiant tikros vaiko gerovės, rašo 
laiške vyskupai, reikia visu pir
ma rūpintis apsaugoti jo asmens 
orumą, pripažįstant, jog kiekvie
nas žmogus yra sutvertas pagal 
Dievo paveikslą ir panašumą. 
Antroji sąlyga vaiko gerovei už
tikrinti yra rūpintis, kad niekada 
nebūty pažeidžiamos jam iš pri

gimties priklausančios teisės, ku
riu tarpe pirmąją vietą užima tei
sė į gyvybę. Visi potvarkiai, lei
džiantys panaikinti vaiko gyvybę 
motinos įsčiose.prieštarauja Die
vo įstatymam, todėl yra neteisin
gi ir privalo būti atšaukti. Tie, 
kurie trukdo religiniai auklėti 
vaikus, toliau rašo lenkų vysku
pai, taip pat skaudžiai pažeidžia 
vaiko teises. Nėra paslaptis, pa
žymi laiško autoriai, kad vals
tybinėse mokyklose brutaliomis 
priemonėmis yra skiepijamas vai
kam ateizmas, siekiant — daž
nais atvejais net prieš tėvu valią 
— išrauti vaiky religinius įsitiki
nimus. Vaiko sielai kenksmingų 
įsitikinimų brukimas pažeidžia 
elementariausius moralės dės
nius. Būna net tokiu skaudžiu at
veju, kad vaikai mokyklose yra 
baudžiami už savo religinius įsi
tikinimus- Lenkijos vyskupai 
kviečia tėvus ir jaunimo auklėto
jus ryžtingai ir drąsiai apginti 
vaiky teises, ypač gi vaiku nelie
čiamą teisę įsigyti krikščioniško
jo tikėjimo turtą. 

Airijoje trijų 
dienų švente 

Meksikos prezidentas Jose Lopez Portillo (viduryje) jau trečią kartą per 3 
metus susitiko su prezidentu Carteriu. Salia — buvęs Meksikos prezidentas 
Echeverria. 

Kiek beraščių pasaulyje? 
Jungtiniu Tautų Organizacija 

švietimo mokslo ir kultūros klau
simam — UNESCO —atžymė
jo tryliktąją tarptautinę Alfabe-
tizacijos Dieną, kuri yra skelbia
ma kiekvienais metais, siekiant 
atkreipti pasaulio kraštu vyriau
sybių ir viešosios nuomonės dė
mesį į skaudžią ir dar smarkiai 
paplitusią analfabetizmo proble
mą. Ta proga popiežius Jonas 
Paulius II-sis pasiuntė laišką 
UNESCO organizacijos generali
niam sekretoriui Amadou Mah-
tar M'Bom, užtikrindamas jį, jog 
katalikų Bažnyčia pilnai remia vi
sas pastangas, kuriomis yra sie
kiama pašalinti analfabetizmą. 
„Analfabetizmas", — pažymi po
piežius, —„sudaro vieną didžiau
siu kliūčių žmonija pažangai". 
Popiežius ypač atkreipia dėmesį 
į tai, jog reikia rūpintis ne tik 
vaiky, bet ir ju tėvy, tai yra su
augusiųjų alfabetizacija, nes šei
moje yra kuriama vaiky ateitis. 

UNESCO organizacijos žinio
mis, šiandien pasaulyje dar yra 
apie du miliardai nemokančiy 
skaityti ir rašyti žmoniy. Suau
gusių analfabety yra apie 840 
milijony. Apie šeši šimtai mili-
jony vaiky, ypač ūkiniai besivys
tančiuose kraštuose, nors yra pa
siekę mokyklinio amžiaus, dėl 
įvairiy priežasčių neturi galimy-

nors vaikystėje išmoko skaityti 
ir rašyti, neturėdami nei knygy, 
nei laikraščiy, užmiršo, ką buvo 
pramokę. Alfabetizacijos srityje 
ypač pasižymi katalikų Bažnyčia, 
kuri misijonieriy dėka veiksmin
gai kovoja prieš neraštingumą. 

trys šimtai milijony žmoniy, 

— Penktadienį Hong Kongo 
biržoje aukso kaina pasiekė 400.-
20 dol. už unciją. Londone ir 
Ciuriche kainos buvo 3 dol. že
mesnės. 

— Libane juodukų kun. Jesse 
Jackson apžiūrėjo Izraelio su
griautus pastatus ir pareiškė, kad 
Amerika žygiuoja per Izraelį į 
naują Vietnamą. Jis pasakė, kad 
jo 26 asmenų delegacijai rūpi Iz
raelio saugumas, tačiau ji remia 
ir palestiniečių teises į tėvynę, į 
saugumą ir teisingumą. 

Prezidento kalba 
apie Kubos krizę 

Washingtonas. — Pirmadienį 
8 vai. vakare prezidentas Car-
teris pasakys kalbą apie Kubos 
krizę, nors vyriausybės parei
gūnai įtikinėja SJK -ią, kad jo
kios krizės nėra ir reikia vengti 
krizės atmosferos. Preziden
tas buvo numatęs kalbėti sek
madienį, tačiau prisiminė, kad 
ta diena yra šventa žydams 
— Yom Kippur, vadinama "ra
batų rabatą". 

Spaudos sekretorius Jody Po-
well nurodė, kad prezidentas 
nurodys, kaip kilo įtarimas, 
kad sovietai įvedė į Kubą ko
vos brigadą. Bus nurodyta, ko
kiais įrodymais JAV vyriausy
bė remiasi, kad padėtis Kubo
je pasikeitė, nežiūrint sovietų 
tvirtinimų, kad padėtis ten liko 
ta pati, kokia buvo 1962 m. 

Kubos diktatorius Fidel Cas-
tro, įsileidęs 8 JAV korespon-

bės lankyti mokyklas. Be to, apiejdentus, spaudos konferencijoje 
atmetė JAV vyriausybės kalti
nimus. Jis nurodė, kad Ameri
ka bando sukelti krizę, kur 
jokios krizės nėra. Prezidentas 
Carteris žinojęs apie sovietų 
kareivius jau seniai, o tik da
bar nutaręs sukelti dirbtinį 
triukšmą, nes jis pats patekęs 
į krizę. Prezidento kaltinimai 
esą negarbingi, nenuoširdūs ir 
nemoralūs, jis apgaudinėja pa
saulio opiniją, jis žaidžia su pa
saulio taika, pasakė Castro. 

Dėl šio Kubos kareivių klau
simo sekretorius Cyrus Vance 
septynis kartus susitiko su so
vietų ambasadorium Washing-
tone Dobryninu ir užsienio rei
kalų ministru Gromyko. Mano
ma, kad prezidento kalboje bus 
atskleista, kaip sovietų parei
gūnai aiškina sovietų karinio 
dalinio atsiradimą Kuboje. 

Kinija paprašė 
paramos pabėgėliams 
Pekinas. — Kinija kreipėsi į 

Jungtines Tautas, prašydama fi
nansinės paramos įkurdinti i? 
Vietnamo atbėgusius pabėgėlius, 
kuriu Kinija turinti 251,000. 
Tungtiniy Tautų valdininkams 
buvo leista aplankyti laikinas 
nabėgėliy stovyklas, kuriose kai 

Dublinas. — šimtai tūkstan
čių airių sutiko popiežių Joną 
Paulių H-jį Svečias vadino sa
ve "taikos piligrimu". Popie
žiaus lėktuvą pasitiko Airijos 
karo aviacijos naikintuvai, 
skrisdami kryžiaus formacijoje. 
Dublino gatvės papuoštos žalio
mis Airijos ir geltona-balta Va
tikano vėliavomis. Kai kurie 
airiai net savo namus išdažė 
Vatikano spalvomis. Vizito 
proga Airijoje paskelbta t r i jų 
dienų šventė. Nešventė tik po
licija, kariuomenė ir 22,000 
skautų, kurie padėjo policijai 
tvarkyti minias. Visi keliai į 
Dubliną buvo užblokuoti, žmo
nės iš kitų vietovių galėjo atei
ti tik pėsti. 

Prieš popiežiui išvykstant į 
istorinę kelionę, italų spauda 
paskelbė, kad jis planuoja atei
nančiais metais vykti į Sovietų 
Sąjungą Olimpinių žaidimų pro
ga. Vatikanas šios žinios ne
patvirtino ir nepaneigė. Jei t a 
žinia būtų teisinga, neabejoja
ma, kad lankydamas Sovietų 
Sąjungą, popiežius daugiausia 
laiko skirtų okupuotai Lietuvai, 
kur gyvena daugiausia ka ta 
likų. 

Nors prieš kelionę buvo pa
brėžiama, kad popiežius Airi
joje vengs politikos, šiaurinės 
Airijos radikalus protestantų 
kunigas Ian Paisley pareiškė, 
kad popiežius žymiai prisidėtų 
prie taikos atstatymo, jei j is 
ekskomunikuotų visus katali
kus, kurie Šiaurinėje Airijoje 
naudoja ginklą ir prisideda prie 
smurto. 

Pirmadieni popiežius iš I i -
merick miesto Airijoj vyksta į 
Shannon aerodromą, iš kur iš
skris į Bostoną. Kelionėje po
piežius aplankys šešis miestus 
Airijoje ir šešis — Amerikoje. 

Naujas departamentas 
tik švietimo reikalams 

Atskirs švietimą nuo sveikatos ir Šalpos 
Washmgtonas. —Po ilgy de

batų kongresas patvirtino įstaty
mą, kuris įsteigs Amerikoje nau
ją departamentą vien švietimo 
reikalams. Prezidentas Carteris, 
siekdamas vyriausybės įstai-
gy pertvarkymo, šį pasiūlymą 
jau seniai įteikė, tačiau atsirado 
gan stipri opozicija. Ir paskutinis 
Atstovy Rūmų balsavimas paro
dė, jog švietimo departamentas 
steigiamas tik 14 balsy daugu
ma. Prieš naują departamentą 
balsavo 201, o už. jį 215 atstovy. 
Senate šis įstatymas praėjo 69-
22 balsais. 

Pagal prezidento Carterio pla
ną, naujasis švietimo departa
mentas turės apie 17,400 tarnau-
tojy ir jam skirta 14,1 bil. dol. 
Tuo pačiu sumažės ligšiol švieti
mo reikalus tvarkęs HEW depar
tamentas (Health, Education, 
Welfare). Išėmus iš y> švietimą, 
pasikeis ir departamento pavadi
nimas. Jis taps HHS (Health and 
Human Services)-

įstatymo rėmėjai aiškino kong
rese, kad Amerika yra gal vie
nintelė pasaulio valstybė, netu
rinti atskiros įstaigos švietimo 
reikalams. Priešininkai nurodo, 
kad vyriausybė jau įsteigė vieną 

naują departamentą energijos 
reikalams ir jo veiklą dažnai kri
tikuojama. Oponentų atstovas 
John Rousselot pasakė debatuose: 
„Kam patiko energijos departa
mentas, t iesia mylės švietimo 
departamentą". 

Naujas departamentas perims 
iš HEW visas švietimą liečian
čias įstaigas, be to, bus įjungtos 
ir kai kurios įstaigos bei agentū
ros iš teisingumo, žemės ūkio, 
darbo departamentu. Naujasis 
departamentas pradės veikti, kai 
prezidentas paskirs jo sekretorių, 
ne vėliau 180 dieny po paskyri
mo. Tai bus 13-tasis ministerijos 
rango departamentas. Įdomu, 
kad dvi didžiausios Amerikos mo-
kytojy organizacijos ne vienodai 
žiūri į naują įstaigą. National 
Education Ass-n šį projektą rė
mė, o American Federation of 
Teachers pasisakė prieš departa
mento steigimą. 

Darbo unijų vadas 
G. Meany pasitraukė 
Washingtonas. — George Me

any 85 metų, ilgametis Ameri
kos darbo unijų federacijos pir
mininkas, dėl pablogėjusios 
sveikatos pasitraukė iš pareigų, 
kurias ėjo 24 metus. Anksčiau 
darbininkų judėjimas buvo su
skilęs į dvi organizacijas AFL 
(Americos Darbo federacija) ir 
CIO (Pramonės Organizacijų 
kongresas) Meany, tapęs fede
racijos vadu, 1955 metais abu 
centrus sujungė į vieną ir lig
šiol buvo vienintelis vykdomojo 
komiteto pirmininkas. 

Meany buvo geras kalbėtojas, 
puikus organizatorius, kurio pa
tarimo klausė prezidentai ir 
partijų vadai. Jis vedė darbi
ninkų federaciją nepriklauso
mais keliais ir sugebėjo apsau
goti ją nuo komunistų įtakos. 
Jo pareigas jau kuris laikas 
ėjo vykdomojo komiteto iždi
ninkas . sekretorius Lane Kirk-
land, 57 m. Spėjama, kad jis 
bus išrinktas užimti Meany 
vietą lapkričio mėnesio kon-

— Prezidentas Carteris pa
informavo pietinių valstijų gu
bernatorius,^ kad nelegalūs Jmį ' kos pemai pirko prekių už 6 bil. 

dol. Sį deficitą bus bandoma pa-

Bandoma taisyti 
prekybos deficitą 

Washingtpnas. —Buvęs JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tauto
se Andrew Young išvyko su biz-
nieriy grupe į Afriką, kur padės 
tartis dėl Amerikos prekiy par
davimo. Amerikos importai iš 
Afrikos siekia 18 bil. dol. per 
metus, o Afrikos šalys iš Ameri-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Irano vyriausybė pašalino 
iš pareigų Irano naftos bendro
vės direktorių. Jis gali būti tei
siamas. Jo vieton paskirtas 
buvęs planavimo ir biudžeto 
ministras Moinfar. Civilis Mos-
tafa Chamanh paskirtas nauju 
gynybos ministru. 

— Šį ketvirtadienį į Rytų Ber
lyną atvyks sovietų Leonidas 
Brežnevas ir kitų komunisti
nių valstybių vadai švęsti Rytų 
Vokietijos 30 metų sukaktį. 

— Tailandijos vyriausybė 
pažadėjo tarptautinėms šalpos 
organizacijoms daugiau netrem-
ti Kambodijos pabėgėlių. Kaip 
rašyta, birželio mėn. Tailandija 
jėga išvarė per sieną apie 
45,000 kambodiečių. 

grantai iš Meksikos turi būti 
saugomi, kad jų darbdaviai ne
išnaudotų Susitikęs su Meksi
kos prezidentu Portillo prez. 
Carteris pažadėjęs, kad meksi
kiečių teisės bus saugomos. 

— Centrinėje Afrikos respu
blikoje suimti 17 buvusio impe
ratoriaus ministrai, kurių lau
kia teismas. Dramblio Kaulo 
Kranto prezidentas atsisakė iš
duoti buvusį imperatorių nau
jai vyriausybei. 

— Specialus Kanados amba
sadorius Viduriniųjų Rytų rei
kalams Robert Stanfield lanko
si arabų sostinėse. 

— Vienoje įvykusiame viešbu
čio gaisre žuvo 20 turistų, jų tar
pe amerikiečių. 

— Irano vyriausybė ištrėmė 
jau 18-tą užsienio žurnalistą, šį 
kartą "The Wall Street Joumal" 
korespondentą. 

— Madride policija lazdomis 
ir ašarinėmis dujomis išardė apie 
20 radikalų dešiniųjų demonstra
ciją, surengtą ctNaujosios Jėgos 
partijos". 

— Izraelio užsienio reikalų 
ministras Dayanas pasakė, kad 
palestiniečių problemos nebūtų, 
jei jie visi įsikurtų arabų šalyse 
ir nebandytų kurtis Izraelyje. 

taisyti. Per 31 mėnesį savo parei
gose Young įsigijo Afrikos šaly
se daug svarbių draugy, užmez
gė ryšius su vyriausybių nariais. 

Buvęs JAV ambasadorius 
Andrew Young, lankas Afrikos 
valstybes su biznierių grupe, pa
reiškė kalboje, kad Afrikos val
stybės turėtų palaikyti su Izra
eliu normalius santykius. Da
bartinė Afrikos politika pana
šiai juokinga, kaip ir Amerikos 
nusistatymas nesiderėti su pa
lestiniečiais, pasakė Young. 

Kovos Afganistane 
Iskamsbadas. — Afganista

no sukilėlių atstovai paskelbė 
Pakistane, kad jų jėgos apsupo 
Mukur miestą, kuriame laikoma 
ir vyriausybės karinė įgula. 
Vyriausybė šį miestą ,gina su
stiprintais aviacijos puolimais. 
Miestas yra 140 mynų į pietus 
nuo sostinės Kabulo, ant svar
baus vieškelio. Kariuomenė 
sugebėjo atsiųsti įgulos susti
prinimui naują dalinį iš kitų vie
tovių 

Kiauses Sirijoje 
Damaskas. — Sirijoje kilo re

liginės riaušės Latakijos mieste, 
kur žuvo penki žmonės. Preziden
tas Assadas pasiuntė į Latakiją 
1,000 parašiutininky, kuriems 
vadovavo jo brolis pulk. Rifat ai 
Assad. Mieste ir gretimam Tar
tus uoste gyventojams uždrausta 
pasirodyti gatvėse. Sirijos spauda 
dėl rraušiy ir neramumy kaltina 
Musulmonų Broliją. 

vencijoje. Federacijos vykdo-! kurie vietnamiečiai, daugiausia 
mąjį komitetą sudaro 35 asme
nys. 

kinų kilmės gyvena jau apie 
mėnesiu. n 

Filipinų prezidentas Marcos ir jo tmona. Imelda jau 7 metai vakk> Filipinus 
vienos partijos sistemoje, paskelbę karo stovį. Prezidentas aiškinasi, kad 
musulmonų vedama separatistinė kova Mindanao saloje ir sustiprėjusi Nau
josios Liaudies Armijos (komunistų) veikla neleidžia atšaukti karo stovio ir 
grįžti į demokratinę sistemą. Neseniai buvo išaiškinta karininkų grupė, kuri 
parduodavo ginklui ir amuniciją komunistams. 

KALENDORIUS 

Remigijus, Te-
Gedvainis, Levi-

Spalio 1 d. 
resė K. j . , 
nija, 

Spalio 2 d : Angelai Sargai, 
Mena, Girdutis. Pavandė. 

Saulė teka 6:45, leidžiasi 
6:36. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 75 L, naktį 
60 L 



D R A U G A S , pirmadienis , 1979 m. s p a l i o m t e . 1 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
K A I P GYVOJI T A F T A 

V E R T I N A LIETUVI 
R A Š Y T O J A 

I l k ką grįžęs iš atostogų ant 
savo darbo stalo radau kelis n a u 
jus pogrindžio leidinius, išleistus 
Lietuvoje. "Perspektyvų" Nr. 11 
atspausdintas gerai dokumen
tuotas straipsnis apie Lietuvos 
rašytojų bei kitų kultūrininkų 
persekiojimus pokario dešimtme
tyje, kaip "žuvo lietuvių tautos 
talentai, nyko ir skurdo jos kul
tūra"... Straipsnyje, kuriame įvy
kių eiga tęsiama iki šių laikų, 
prisimenama ir išeivija, teigiant, 

nį gyvenimą. T o d ė l v iso to ir ilgie
si savaitgaliais. 

Ir kai mes , 800 myl ių atvai
ravę automobi l į , pasiekėm Chica-
gą, kai kiek atsikvėpėm po kelio
nės, pirmasis noras buvo pamaty 
ti Jaunimo centrą. Juk č ia per 
pastaruosius 2 2 metus išaugo, sa
kyčiau, tvirčiausia Šių dienų 
jaunesnioji ir jaunoji l ietuvių 
karta, Čia sėmėmės tautinės tvir
tybės mes , vyresnieji , o Jaunimo 
centro sumanytojai , statytojai bei 
Išlaikytojai l ietuviai jėzuitai ne 
v ienam m ū s ų buvo ir tebėra dva-

m _ m m _ šios tėvai, s ie lų vadovai, mūsų 
kad "išeivijos kultūra m u m s ne-Į širdyse išlaiką gyvą religinę ug-

Susitikimas su svečiu pret L. TuUbo. Matyti I. Bubiienė, prei 
N. Metulionytė, 0. Mikulskienė, A. Mikulskis ir A. Tamuliams. 

Tulaba, 

mažiau reikalinga, negu tais sun
kiais pokario metais. Intensyvė-
jant kultūrinio genocido politikai, 
didėja ir išeivijos kultūros reikš-
m e ... 

Salia kitų vienas labai akivaiz
dus teiginys Lietuvos pogrindy
je leidžiamų "Perspektyvų" nr. 
I I : "Ne taip seniai mes žavėjo
mės nepaprastai gražia M. Kati
liškio romano "Miškais ateina 
ruduo" kalba. Pasak vieno Lie
tuvos rašytojo, tai geriausia pro
zos knyga, išleista pokario metais 
Lietuvoje. Romano siužetas nesu 
dėtingas, nėra ir kitų įmantry
bių. Viskas, atrodo, paprasta. 
Tačiau kalba. Ji taip miela m u m s , 
nors ir gyvenantiems visą laiką 
Lietuvoje, deja, jau atpratusiems 
nuo geros, gražios lietuviškos 
kalbos"... 

O kas vyko mūsuose, kai okup. 
Lietuvoje buvo perspausdintas M. 
Katiliškio romanas "Miškais atei
na ruduo"? Kai tauta bema
tant išgraibstė jo tiražą ir be ga
lo džiaugėsi išeivijoje gyvenančio 
rašytojo romanu, nes laimingieji 
jį pagaliau galėjo laisvai nusi
pirkti ir nebijodami skaityti, m ū 
suose gi atsirado žmonių, rašy
toją skundusių tam tikroms a m e 
rikiečių įstaigoms. Apie tai nese
niai papasakojo pats autorius 
"Draugo" kultūriniam priede pa
skelbtame įdomiame, tiesiog tes
tamentiniame pasikalbėjime, ku
rį su M Katiliškiu pravedė rašyt. 
ir žinomas stilistas A. Vaičiulai
tis. 

Kai mūsų tam tikri asmenys 
rašyt. M. Katiliškį apšaukė par
sidavėliu, gyvasis lietuvių tautos 
balsas visai skirtingai apie rašy
toją atsiliepė, teigdamas: "Su ko
kiu malonumu mes būtume 
skaitę ir kitus šio rašytojo kūri
nius, jei... ne nirtulingas sprendi
m a s nebeleisti daugiau M. Kati
liškio kūrinių, išryškėjus jo an
tikomunistinėms pažiūroms vė
liau tremtyje išleistuose ats imini
muose. M. Katiliškiui nesutrukdė 
antikomunizmas mylėti ir gerb
ti gimtąją kalbą..." ("Perspekty
vos" nr. 11, psl. 31 , Lietuva, 1979 
m . ) . 

CHICAGOS Į S P O D f l A I 

Po šešių mėnesių vėl prieš 
akis sušvito Chicagos dangorai
žiai ir žema, tarsi didžiulis kai
mas, miesto pietvakarinė dalis, 
kur teko išgyventi 28 m. Chica-
ga, Chicaga, koks tai didelis kon
trastas šio krašto sostinei, sken
dinčiai parkuose, soduose, gėly
n ų lysvėse, į kalnus bei pakalnes 
banguojančioms ir vis besisukio
jančioms gatvėms bei gatvelėms. 
T e n milžiniški dangoraižiai ir 
žemutėlės rezidencijos, o čia sos
tinėje, kur begalės apartamenti-
nių namų, pastatai neprašoka 
10 aukštų, nes pagal kokį tai se
ną įstatymą Washingtone pasta
tai negali būti aukštesni UŽ Ka
pitolijų. 

Buvau be galo įsimylėjęs Chi
caga ir sunku buvo su ja skirtis. 
P o eilės išleistuvių, po linkėji
m ų kaip galima greičiau atgal 
sugrįžti. Jei šiandien kas paklaus
tų, ar norėtum grįžti į Chicagą, 
atsakyčiau, kad vargu, gal tik sa
vaitgaliais. Chicagos didybė lie
tuviškos tautinės bendruomenės 
besiilginčiam tai kompaktinė Chi
cagos ir apylinkių lietuvių ma
sė, išvysčiusi nepaprastai veiklų 
bei gyvą visuomenini ir kultūri-

Nuotr. VL Bacevičiaus 

nį. Jų n u o p e l n u s dvasinėje srity
je ypač pajunti tada, kai n u o jų 
atitolsti už kelių šimtų mylių. 
Todėl nenuostabu, kad ir Lietu
vos nelaisvėje suspindo visai tau
tai ištvermingųjų jėzuitų var
dai: a. a. kun. K Garucko, kun. 
A. Šeškevičiaus ir kitų. O čia Chi 
cagoje Jaunimo centro pirmasis 
statytojas a. a. kun. Br. Krištana-
vičius, jo pradėtų darbų tęsėjas 
kun. J. Kubil ius, buvę Jaunimo 
centro direktoriai a. a. kun. K. 
Pečkys, a. a. kun. J. Raibužis, 
kun. J. Borevičius, kun. G. Kijaus-
kas, kun. A Kezys, kun. V . G u 
tauskas ir kun . A Saulaitis, buvę 
ar esą provincijolai kun. Br. Mar-
kaitis, kun. G . Kijauskas, kun. A. 
Zaremba, ta ip pat kun. J. Vaišnys , 
kun. A Tamoša i t i s ir kiti, o ypač 
neužmirštant brolio P. Kleinoto, 
išeivijos jaun imui , inteligentams, 
kul tūrininkams ir aplamai patri
otinei l ie tuvių bendruomenei 
atidavė ir tebeduoda aukščiausią 
tautinę bei dvasinę duoklę. 

Štai dėl k o brangūs lietuviai jė
zuitai, štai kodėl pas juos pirmiau 
sia ir skubi. Skubi su pagarba, n e s 
žinai, kokią duoklę jie yra atida
vę ir tau, ir tavo šeimai. Tiesa, 
amžius lenkia ir jų pečius,o prie
auglio tik m i n i m u m a s . Bet D i e 
vas j iems kartais ir padeda. Jau
n imo centro direktoriai kun. A. 
Kezys ir, berods, kun. V. Gutaus
kas n e kartą yra užsiminę, kad, 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
PRANEŠIMAI IŠ PLJ 

KONGRESO 

Rugsėjo 9 d. PLJ kongreso at
stovai ir dalyviai Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje su
pažindino visuomenę su IV PLJ 
kongreso eiga ir pasidalino pa
tirtais įspūdžiais. Sia proga įžan
gos žodį tarus LB Vakaru apygar
dos pirmininkui R. Dabšiui, apie 
jaunimo Kongresus ir jų reikš
m ę jaunimo nusiteikimams kal
bėjo Krašto valdybos vicepirm. 
J. Činga. Po to Rimas Polikaitis, 
Rita Bureikaitė, Linas Polikaitis, 
Danutė Barauskaitė, pasidalinda
mi sritimis, kalbėjo apie jaunimo 
stovyklą Anglijoje, ten turėtus 
užsiėmimus bei programas, studi 
ju dienas Vokietijoje. LJS Los 
Angeles skyriaus pirmininkė As
ta Grakauskaitė papasakojo apie 
kongreso delegaciją pas popiežių 
Joną Paulių II Vatikane, o Vita 
Polikaitytė ir Regina Vilkaitė pa
sidalino įdomiais įspūdžiais iš 
įvykusių ekskursijų Europoje. 
Los Angeles lietuvių jaunimas 
turėjo progą susitikti su kitų kraš 
tų lietuvių jaunimu, dalyvavo 
įvairiose programose ir užsiėmi
m ų būreliuose, sustiprino savo 
lietuvišką nusiteikimą, įgijo or
ganizacinio patyrimo ir sugrįžo 
su geriausiais įspūdžiais. 

Pranešimai buvo pailiustruoti 
skaidrėmis, nuotraukomis ir kon 

jei Jaunimo centras neturėtų v i - j g r e s o m e t u i š l e i s t a i s i e i d i n i a i s . 
są širdį j a m atidavusio pasaulie- K viso iš Los Angeles ir apylinkių 
čio ūkio rekalų vadovo bei p n e - S i a m e k o n g r e s e dalyvavo apie 20 
vaizdos A n t a n o Vaičaič io , vargu jaunuolių, 
ar kuris Jaun imo centro direk 
torius ištvertų pareigose. 

O dabar Štai dar ir naujas da
lykas: sudaryta taryba Jaunimo 
centro iš laikymui ir, gal būt, 
eventual iam jo perėmimui. Apie 
tai ne kartą skaičiau laikraščiuo
se, gi l inausi į posėdžių aprašy
mus, skelbiamus spaudoje, ir šir
dyje vis kai kas knietėdavo. Ar 
Jaunimo centrą ateityje sugebės 
išlaikyti pasauliečiai , kaip jį s u 
gebėjo ir tebesugeba išlaikyti jė 
zųitai? T a d ir š ių atostogų pro
ga m a n Čia rūpėjo patirti, kokios 
gi žmonių nuotaikos? Ypač Jau
n i m o centro lankytojų ir juo be 
sinaudojančių organizacijų. Ir 
ką gi aš patyriau? Patyriau, kad 
auga tam tikra kontraversija, e i 
na gandai, kad tarybai pilnai per
ėmus JC, dvigubai pakilsianti n u o 
ma už sales bei kitas patalpas, 
kad kai kas nori mil ijoninės ver
tės JC visai atimti iš jėzuitų. 
Ta ip , gal tai b u v o tik gandai, gal 
piktos paskalos. Jei nebūčiau apie 
tai girdėjęs, tylėčiau. Bet negir
dėjau n ė v i eno nepalankaus žo
džio prieš jo statytojus bei išlai-
kytojųs jėzuitus. Mano sutiktieji 
nuoširdžiai teigė, kad taryba rei
kalinga, kad jos esminė pareiga 
turėtų būti padėti JC išlaikyti, 
telkti jo rėmėjus, atseit, būti n u o 
širdžiais talkininkais labai gilią 

Rita Bureikaitė 

F R O N T O BIČIULIŲ EILĖSE 

Jau yara tradicija, kad Los A n 
geles Fronto bičiuliai, rudeniui 
artėjant, kelia "puotą", vadina
mą jaučio kepimu. Šiemtt ji įvy
ko rugsėjo 16 d. Susirinko gau
sokas būrys bičiulių ir svečių, 
kaip juos vadina bičiuliais bičiu
lių. Puošnioj dr. Zigmo Brinkio 
sodyboje, žydinčio įvairiavarde ir 
visokiaspalve augmenija padeng
to šlaito papėdėje, viename kie
mo kampe ruko dūmai, kur buvo 
kepamas jautis, o kitoj vietoj sto
vėjo ei lė stalų, kuriuos puošė 
alaus ąsočiai. 

Los Angeles Bičiulių sambū
rio pirm. dr. Z. Brinkis pakvietė 
pobūvio dalyvius pasvarstyti kai 
kuriuos aktualesnius visuomeni
nius klausimus. Šiam kartui Juo
zas Kojelis turėjo paruošęs ei lę 
punktų, ryšium su šiais metais bu
vusiais JAV Lietuvių bendruome
nės tarybos rinkimais ir dabar ar
tėjančiu naujai išrinktos tarybos 
atstovų suvažiavimu. Vakarų 
apygardai taryboje atstovauti šie
met išrinkti: J. Kojelis, A. Gra

kauskaitė, V. Vidugiris ir R. Dab 
šys. Klausimai, kuriuos J. Kojelis 
iškėlė ir referavo, lietė daugiau 
organizacinius bei procedūrinius 
LB tarybos reikalus. Dė l jų pasi
sakė ir plačiau padiskutavo eilė 
pobūvio dalyvių. Bendruomenė 
— tai esame mes patys, ir josios 
platus ir darnus veikimas yra iš
eivijos lietuvių pasididžiavimas. 

Šiame pobūvyje dalyvavo sve
čių ir iš toliau. Vienas jų tai 
šiuo metu pas A. ir D . Polikai-
čius besisvečiuojantis jų giminai 
tis iš Romos — kun. prof. Paulius 
Rabikauskas. Jis papasakojo apie 
Vatikano nuotaikas Lietuvos at
žvilgiu. Kitas svetys buvo pas B 
ir D . Mackialas besisvečiuojantis 
Paulius Rūtenis, kuris dabar gy
vena Melhoume ir yra operos 
solistas Australijoje. Jis pateikė ži 
nių apie tenykščius lietuvius. Po 
to jis pobūvio dalyviams padai
navo porą nuotaikingų dainų. 

Kp. 

U E T U V n j D I E N A 

Lietuvių diena rengiama LB 
Vakarų apygardos šiais metais 
įvyks spalio 6 — 7 dienomis Los 
Angelėj Šv. Kazimiero parapijos 
patalpose, šventėj dalyvaus daug 
dainuojančio, šokančio, vaidinan 
čio ir sportuojančio jaunimo. 

Sportininkai varžysis dėl tau
rių tenise, krepšinyje, tinkliny
je ir golfe per du savaitgalius, o 
spalio 6 — 7 d. plačioji visuome
nė turės progos pasigrožėti spek
takliu Viva Europa — nauja lai
da. 

Jaunimo kongreso vajaus me
tu jaunimas pateikė visuomenei 
tokią staigmeną, kokios niekas 
net nesapnavo. Jų pačių sukur
tas spektaklis Viva Europa dar ir 
Šiandien yra gyva tema mūsų 
tarpe. Iškilo naujos žvaigždės — 
nauji talentai. D a n u t ė Baraus
kaitė, ta kuri sugebėjo jaunus ta
lentus sucementuoti, Lietuvių 
dienos šventės metu vėl parodys 
tą grupę. Reikia tikėtis, kad lietu 
viai gausiai dalyvaudami, įrodys, 
jog įvertina ir remia jaunimo 
pastangas. 

M . K. 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

St. Petersburg, Ra. 

PREL. J BALKONO 
PASKAITA 

Flor idos Amerik. L ie tuv ių klu 
be buvo prel. J. BaJkimo paskai 
ta . J i s pabrėžė, k a d Amer ikoje 
veikė d a u g y b ė l ie tuviškų organi 
zacijų, bet j o s nesugyveno. B e t 
kada L i e t u v a ats idūrė pavojuje, 
tuomet buvo sušauktos v i sos ar-
ganizaci jos i r pasakyta , k a d da 
bar j a u g a n a tarp s a v ę s g inčy 
t i s ir re ik ia v ien inga i v i s i e m s gel 
bėti L ie tuvą . T u o m e t t a m e sus i 
r inkime 1 9 4 0 m. b u v o į s t e ig ta 
A m e r i k o s L ie tuv ių taryba. . A m e 
rikos L i e t t a r y b a y r a m ū s ų kū
rinys, g y v u o j a jau 4 0 m. i r jun
g ia v i s u s l ie tuvius . A m . L i e t t a 
rybos k o n g r e s a s Clevelande sau
k iamas jau 9- tas kar tas . 

Ka lbos pabaigoje prelegen
t a s ka lbėjo apie T a u t o s fondą ir 
Vliką. T a u t o s fondą A m e r i k o s 
valdžia r ė m ė deš imt metų, su 
te ikdama a p i e pusę mil. dol. P o 
to, ka i s u s t o j o rėmusi v i s a s et
nines grupes , tai s u s t o j o rėmu
s i ir T a u t o s fondą. T a u t o s fon
das y r a V l i k o iždas. 

P o p a s k a i t o s v y k o A l t o s tra
dicinis sus ir inkimas . Savanoriš 
kai aps i sprendė v y k t i į Cleve
lande A l t o s kongresą t ik prel. 
Balkūnas , o kiti g a l aps ispręs 
vėl iau, L. Natkua 
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vision of Florida Land Sales Į Springs, apie 1 3 5 0 g y v e n t o j ų , 
and Ctondominium įstaiga kalti- j Marion Oaks, ap ie 1,700 gyven-
na minimą korporaciją neispil-
dymu s tatybin ių pažadų. E s ą 
kai kuriose s ta tybų vietose ne-
išgrjsti keliai, neįrengta kana
lizacija, ne įvestas centralinis 
vandentiekis, buvo pažadėta tai 
padaryti . 

Laikraštyje išvardintos vie
tos , kuriose Deltona korporaci
ja vykdo s t a t y b a s : Spring BH1, 
apie 11,000 gyventojų, Citrus 

tojų, ir Sunny Hi l l s , a p i e 6 2 5 
g y v e n t o j a i S u n n y H i l l s v i e to 
v ė j e kuriasi d a u g l ie tuvių . 
Ate i t i s parodys, a r D e l t o n a kor 
poracija pa jėgs i šp i ldyt i duo* 
s i u s pažadus. V . D . 

- — — — ~ ~ 
— Komedin inkas B o b H o p e , 

7 6 m., ž e m e s p r a d ė j o supirki
nėt i dar 1930 m. Š iuo m e t u 
jo turtas siekia p e r 3 0 0 mil . dok 

I N F L I A C I J A T R U K D O 
P A Ž A D U S 

Floridoje veikia s tambi s ta
tybos korporacija Deltona. Apie 
šią korporaciją P a l m B e a c h 
Post , 1979.9.12 laidoje s traips
nis : : "Deltona Charged W i t h 
Breaking Construction Prom-
ises", kur iame rašoma, k a d Di-

iimmiiiMniiiiiininiiiiiiiinntiiMiimM 
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Vakarų Vokietija 

• • i i NELEGALIZAVO PABALTIJO ANEKSIJOS Karalių nepaklupdytas 
Giria tą, kurio idėjos persekiojamos Sovietu Sąjungoje 

Sovietu Sąjungoje valstybinė 
religija yra ateizmas. To ateizmo 

J. VAIČELICNAS 

tūkstančius valstiečių nuvaryda 
vo nuo žemės". Jei tie lordai kas
met nuo žemės nuvarydavo po 
keletą tūkstančiu ūkininku, tai 
per tam tikrą mėty skaičių Ang 
lijoje turėjo nelikti nė vieno ūki
ninko. Bet Anglijoje ūkininku 

Rugpjūčio 23 dieną minėjome munistų bendravimo užgrobimus 
liūdną sukaktį, kai prieš 40 me- ne tik pasilaikė, bet tebedaro vis-
tį : Sovietų Sąjunga pasirašė su ką, kad visai paglemžtų jas savo 
hitlerine Vokietija vadinamą nuosavybėn. Priekaištavimų nu-
Molotovo - Ribbentropo slaptą sipelno ir įžūlus tautinių bei re- j laikytis vyriausybė verčia visus 
sjcitarimą, kuriuo pasidalino liginių mažumos apsisprendimo j krašto gyventojus. Kadangi So-
"Jtakos sferomis" laisvąsias Pa- teisių nepripažinimas jų pačių vietų Sąjungoje 95 proc. gyven-
b&ltijo ir Lenkijos valstybes. Mi- žemėje bei Pabaltijo valstybių tojų tiki į Dievą, nors ne visi vie
netas paktas, kaip žinome, šukė- rusifikacija, o pagaliau ir tai, | šai, tai Sovietu Sąjungos vy
lei II pasaulinį karą, kurio baisios kad be paliovos Sovietai vis mė-,riausybė tikinčiuosius persekioja 
pasėkos ligi šiol nėra išlygintos, gina išgauti dabartinių savo im- j ir baudžia kalėjimu, trėmimais ir 
,"40 metų sukakties proga šis perijos sienų pripažinimą." I kitomis bausmėmis. Tikinčiųjų! . ^ d B l o g a i darė Ang-

persekiojimui panaudoja KGB, ^ ^ ^ p r i e § m m e t y D a r 

blogiau daro Maskvos lordai da
bar. Jie atima žemes iš visu žmo 
niy: dvarininkų, ūkininkų, ma 
žažemiu, trobelninkų ir miesto 

Sovietu Sąjungoje 
privačios žemės nėra nė vienos 
pėdos, visa žemė priklauso Krem 
liaus valdovams. Anglijos lordai 
blogai darė, nes jie tada buvo že
mo kultūringumo, o Sovietai tai 
daro dabar, kai patys dažnai var
toja žodį "kultūra". Tas rodo, 
kad Sovietu kultūra žemesnė, ne
gu ji buvo Anglijoje 14 šimtme
tyje. Anglijos lordai, kurie užgco 

niekšingas dokumentas buvo pri 
amintas. Prisiminti ir abudu Toliau rašoma: "Tai, kas čia 
partneriai. Tą dieną Maskvoje dėl Pabaltijo valstybių pasakyta, 
prieš šį paktą protestavo 45 es- pilnai turi būti taikoma ir Sovie- <• Komunistai galvoja, kad tikm 
tų, latvių, lietuvių atstovai Jiems t ų okupuotų Lenkijos ir Rumuni-1 tieii yra b l o « i žmones, blogi kraš 

policijos draugovininkus, moky
tojus, kolchozu pirmininkus ir t. 

to piliečiai, o patys praktiškai, 
I J - I ••?• • ' eyventoiu 

mato, kad viskas yra priešingai. įOJ JV 

Bet prie savo klaidos komunistai 

pavyko kai kuriems užsienie- j o s teritorijos dalims. Tai liečia ir 
čiams įteikti specialius memo- Sovietų okupuotos Vokietijos da-
randumus, kuriuos paskelbė dvi ų, kuri neįeina į Hitlerio — Sta-. 
didelės spaudos agentūros ir kai Hno pakto įtakos zoną. Hitlerio j Pasipažinti nedrįsta 
kurie laikraščiai. B mūsų veiks- —Stalino paktas davė galimybei Sovietu Sąjungos filosofas Br. 
nių pusės protestų, rodos, kaip ir Hitleriui pradėti II pasaulinį ka- Genzelis labai giria žinomą Ang-
tfebuvo. Jie tiktai vėliau atskirais rą} Stalinui atidarė kelią žemių į Hjos kataliką Tomą Morą (More), 
pareiškimais prisijungė prie ko- pasisavinimui ir buvo išeities kuris už tikėjimą karaliaus Hen-

priklauso senatui. Visi pareigūnai 
renkami slaptu balsavimu. Vi
siems piliečiams užtikrinta teisė i 
mokslą, poilsį ir gydymą. Visi dir
ba visuomenei naudingą darbą, 
nevengia fizinio darbo net ir tie, 
kurie nuo jo įstatymu yra atleis
ti". 

Genzelis utopiška valstybe gė-

ideali valstybė užtikrina kiekvie
nam teisę propaguoti savo pažiū
ras, bet niekas negali savo įsitiki
nimų primesti kitam jėga". Čia 
ir yra komunistu barbarišku
mas: jie žiauriai persekioja tikin
čius į Dievą, o visomis jėgomis 
nori savo ateizmą primesti vi
siems krašto gyventojams. 

Primetama kataliku Bažnyčiai, 
kad ji iš savo nariu reikalauja 
laikytis pasninkų. Dabar ka
taliku Bažnyčioje pasninku be
veik nebeliko, bet aršūs pasnin
kai įvesti Maskvos valdovu "re
ligijoje". Žinoma, tuos pasnin-

VETtt AR DVI 
SEMINARUOS LIETUVOJE 

Taip klausia Vak. Vokietijos 
Mainzo vyskupijos 1979.9.2 laik
raštis "Glaube und Leben". 
Laikraščio bendradarbis patei
kia informaciją iš Vilniaus, kad 
Lietuvoje esą gal net dvi semi
narijos. Jam ir kitiems užsienio 
žurnalistams tokių žinių sutei
kė pora studentų, kurių nepri
ėmė Kauno seminarijos tvarky
tojai. Jiedu įtikinę žurnalistus, 
jog Lietuvoje veikia antroji ku-' 
nigų seminarija, kuri irgi pa

vejančios Lietuvos protesto. taškas nesibaigiančių žiaurių ir 
* neįsivaizduojamų žmonių trage-

Protestuota pirmoje eilėje dijos." 
prieš Maskvą, nes ji yra vienas Vakarų Vokietijos nuomonė 
iš. dviejų pakto sandėlininkų, ku- dėl šio pakto yra išreikšta šiais 
ris šio gėdingo pakto nėra atšau- Olavo von Vrangelio žodžiais: 
kęs, jo rezultatais ir šiandien "Demokratinė pokarinė Vokieti-
naudojasi, pasilaikydama užim- ja nuo šio diktatorių pakto aiš-
tus Pabaltijos ir kitus kraštus, kiai yra atsitolinusi. Nežiūrint į 
.. 1975 metais Helsinkyje 35 tai, mes nedrįstame atsisakyti 
valstybės specialiu susitarimu, nuo moralinės atsakomybės dėl 
kuris yra lyg taikos konferenci- to, kad šis paktas yra sudarytas 
foT pakaitalas, pripažino Sovietų Vokietijos vardu, čia nekalbama 
Sąjungos užkariavumus ir Molo- apie tai, ar kaltė būtų perimama, 
tovo — Ribbentropo pakto tei- bet kalba gali būti dėl atsakomy-
sėtumo klausimo nebekėlė. bės, kuri kartu su įvairiais istori-

Bet kaip yra su Vokietija? Ar niais įvykiais liečia mūsų tautą." 
Vakarų Vokietija, hitlerinės Vo- * 
kietijos paveldėtoja, pripažįsta Pabaltiečių šilto dėmesio verti 
teisėtu Molotovo — Ribbentro- šie atsakymo žodžiai: "ši atsako-
pcTpaktą ir ar ji yra Pabaltijo mybė verčia raus paremti šio 
valstybių aneksiją Sovietų Sąjun- Hitlerio — Stalino pakto aukas 
gai legalizavusi? ir nepalikti jų savo likimui, bet 

I šį klausimą dalinį atsakymą paremti jų interesus, kiek tik tai 
duoda latvių išeivių spauda. Mat, galima. Mes turime bendrauti 
ryšiurn su minėto pakto sukakti- tam, kad šios pavergtos Pabaltijo 
mi Etrfcne, Vakarų Vokietijoje, tautos nebūtų pamirštos ir kad 
leidžiamas savaitraštis "Latvi- jų balsas išeivijoje būtų išklausy-
ja" įteikė raštus Vakarų Vokieti- tas. Jokiu būdu mes nedrįstame 
jos vyriausybės ir politinių parti- pritarti tam, kad Stalino šalinin-
jų vadams, o taip pat ir svarbes- kai galėtų legalizuoti jų užgrob-
nių laikraščių redakcijoms. Raš- tą grobį. Priešingai, Vakarų Vo-
te buvo nurodytas tragiškas Pa- kietijos vyrausybė, panaudoda-
baltijo tautų likimas, iškeltas rna savo įtaką pasaulyje, turi sto-
Ribbentropo — Molotovo pak- ti už tai, kad Sovietų įvykdyta 
tas, prašyta užstoti pavergtas Pabaltijo valstybių aneksija ne-
tautas, kelti balsą prieš jų kolo- būtų pripažinta nei tiesiogiai, 
nializmą ir daryti viską, kad a- nei netiesiogiai, ir reikia stoti už 
teityje ši aneksija nebūtų pripa- tai, kad Pabaltijo tautų likimas 
žinta. būtų iškeltas pasaulio politikos 

* dienotvarkėje. Nurodymas i šių 
Mums įdomus atsakymas Vak. dienų pasaulio politinę realybe 

Vokietijos Krikščionių demokra- nėra joks pagrindas pasiteisini-
tų partijos, kurį partijos vado dr. mui dėl talkininkavimo trūku-
H. Kohl pavedimu parašė atsa- mo. Kiek istorija jau dabar bū-
kingas pareigūnas iš partijos tų pasakiusi paskutinį žodį Vo-
būstinės - Olavas von Vrangelis. kietijos klausimu, tiek pat mažai 
Rašte rašoma: "Rugpiūčio 23 d. yra pasakytas paskutinis žodis 
sueina 40 metų, kai buvo pasi- Estijos. Latvijos, Lietuvos likimo 
rašytas Hitlerio — Stalino pak- reikalu", rašo minėtame doku-
tas, kuriuo du diktatoriai nusta- mente 
tė savo interesų sienas kitų vals- * 
tybių sąskaiton. Sio pakto auko- Mes su dideliu dėkingumu pri-
mis pirma krito Pabaltijo valsty- Imame Vak. Vokietijos Krikšfio-
bės: Estija, Latvija, Lietuva, ku- nių demokratų (CDU) partijos 
rias 1940 m. birželio mėnesį užė- nusistatymą ir pasiryžimą viso-
mė Sovietų kariuomenės dali- mis galimybėmis paremti mūsų 
niai. Be jokių priežasčių ir saH- laisves troškimus ir užsistojimą 
nės priekaištų buvo pažeistos Su už Pabaltijo tautų teises, 
valstybių taikos ir nepuolimo su- Labai džiugu, kad vokiečiu 
tartys. Ir po H pasaulinio karo tauta, tiek daug kentėjusi, 
Sovietų Sąjunga okupavo šias geriau kaip kitos laisvosios šalys 
Pabaltijo valstybes ir deportavo supranta pavergtų Pabaltijo tau-
į Sibirą daugiau kaip 600,000 Pa- tų troškimus, 
baltijo gyventojų, o į jų vietą i- Taip pat džiaugiamės, kad 
keldino daugiau kaip milijoną ru- Lietuvai gali atsirasti draugų 
sų. Sis siaubingas įvykis yra ir liks Europoje, pačių jos kaimynų tar-
nusižengimu prieš tautų teisių pe. Malonu, kad mūsų vakarinis 
įstatus. Sovietų režimo vyriausy- kaimynas Pabaltijo aneksijos prie 
bei tenka nešti atsakomybę, kad Sovietų Sąjungos nėra legalba-
dar ligi šių dienų fašistų ir ko- ve* h. h>. 

Nr. 2, 19 p.). Genzelis sa-įįg ūkininku žemes, padarė blo-
.«: l_a_ ««v 1:.. i . T . . . . \ . . 

riko VIII buvo nužudytas 1535 m. 
liepos 6 d. Jis yra paskelbtas kata
likų Bažnyčios šventuoju (M- G. 
1978. 
vo straipsnelyje "Karalių nepa
klupdytas" T. Morą vertina ne iš 
krikščioniškos pusės ir jo nevadi
na kataliku, o tik humanistu ir 
kai ką vertina iš j,o veikalo "Uto
pijos". Pastebi, kad T. Moras ben 
dradarbiavo su kitu humanistu 
Erazmu Roterdamiečiu. Ir apie 
tą kalbėdamas, jis nepamini, kad 
Erazmas Roterdamietis buvo auk 
što išsilavinimo kataliku kunigas. 

Genzelis giria T. Moro para
šytą veikalą "Utopiją", kuriame 
vaizduojamas gražus valstybinis 
gyvenimas. Jis iš to Veikalo ci
tuoja: "Anglijos lordai kasmet 

., 

gai, bet Anglijoje bedarbiams 
dar buvo tūkstančiai kitų darbo
viečių, kai dabar Sovietu Sąjun
goje tėra vienas darbų šeiminin
kas — partija. Jei ji pasakė žmo
gų išmesti iš darbo, tas žmogus 
darbo nebegaus, išskyrus lagerį-

Visi lygūs 
Genzelis cituoja iš "Utopijos" 

jam naudingas ištraukas: "Uto
pijoje visi žmonės lygūs, nes ten 
nėra privatinės nuosavybės. Uto-
piečiai žūpinasi žmonių lygybės 
įvertinimu, tam tarnauja jų įs
tatymai. Aukščiausioji valdžia 

risi, nes butų kažkas panašaus i k .. t a j k o n e s b w ^ T r T - Z L £ d*. 
komunistinę valstybę. T. Moras J kurie ir taio nasninkauia iri r U ° S i a k u m « u s - z m o m a ' *" * * valstybė g į j taip pasninkauja ir ^bai slapto. v«nsiyDe|net į a ( j a u ] a kasdien. O tiems1 r 

pasninkaujantiems vergams dar 
pataria vieną dieną savaitėje pa
badauti. Kaip iš pavergtos Lietu
vos rašo: "Kasdien valg,ome sriu
bą su duona- Mėsos, jei gauname 
nusipirkti, išsiverdame tik sekma
dieniais". Genzelis gėrisi utopine 
santvarka, bet Sovietų Sąjungoje 
tos utopijos nėra nė už kapeiką. 

nepasakė, kad utopinė 
yra komunistinė, kuri, kaip mato 
me, nuo utopinės skiriasi kaip 
diena ir naktis. Utopinę valstybę 
valdo senatas, išrinktas visų žmo 
niy demokratiškais rinkimais. 
Komunistinėje valstybėje tokiu 
rinkimu nėra, nes čia veikia ko
munistinė diktatūra su kalėji
mais, psichiatrinėmis ligoninėmis, 
ypač politiniams kaliniams kan
kinti. Ar T. Moras galėjo skelbti 
ateistinę valstybę, jei jis už kata
liku tikėjimą atidavė savo gy
vybę? Anglijos karalius Henrikas 
VIII persekiojo ir nužudė T. Mo
rą ir dar kai kuriuos žmones dėl 
kataliku tikėjimo, o Sovietai per 
sekioja šimtus milijonu tikinčių
jų-

Genzelis sako, kad utopiečiai 
yra tolerantai, tai sovietiniai ko
munistai apie toleranciją neturi 
supratimo, nes jie išaugę mongo
lu kultūroje. Jei komunistams 
Dievo nėra, tai jo neturi būti nė 
normaliems krašto gyventojams 
Ku 
cija? 

Pažiūros 

Aukščiausia būtybė 

Ganzelis toliau sako:„Bet kiek
vienas tvirtina, kad ir kas bebū
tų šita, jų laikoma aukščiausia 
būtybė, galų gale tai ne kas ki
ta, kaip gamta". Kas gi yra tas 
"Kiekvienas"? Jis yra Genzelis ir 
kiti ateistai. Komunistai, kurie 
slaptai praktikuoja religiją, taip 
nesako. Netikslu kalbėti visos 
žmonijos vardu, nes tai rodo ne 
utopines, bet komunistines dik
tatūros nuotaikas. 

Ką bendro gali turėti utopinė 
valstybė su Sovietų Sąjunga? Pi r 

. moji kalba teoretiškai apie gra-
urgi nors komunistine toleran-jžu ^^^^ 0 s ^ j ^ , Sąjunga 
ia- praktikuoja pragarą žemėje. Gen

zelis giria kataliku šventąjį, bet 

Toliau Genzelis cituoja: "Toji 

DINOSAURO KIAUŠINIS 

Pirmą kartą šiaurinėje Ameri
koje, Montanos valstijoje, rastas 
priešistoriniu laikų gyvūno —di-
nosauro kiaušinis. Shell Oil bend
rovės darbininkams ieškant aly
vos Montanos kalnuose ir juos 
sprogdinant, netikėtai tarp uolų 
nuolaužų buvo pastebėtas nepa
prasto dydžio kiaušinio lukštas. 
Nustebinti šiuo radiniu, darbi
ninkai sustabdė sprogdinimą, iš
kvietė Princeton universiteto pa-

leontologistą John Homer ir vi
si kartu pradėjV? apylinkę tyrinė
ti. Atydžiai ieškant dar surasta 
40 kiaušiniu, išlikusios dinosau-
ro žiaunos ir dantis. Kiaušinio 
dydis siekė - 6 coliu ilgio ir 4 
colių diametrą Dinosauro kiau
šiniu yra rasta Prancūzijoje, Mon
golijoje ir kt. Bet iš rastu dantų 
nustatyta, kad šis dinosauras gy
veno prieš 80 milijonų metu ir 
buvo mėsaėdis, tuo tarpu iš kitur 
rastų liekanų daroma išvada, 
kad jie maitinosi žole ir medžiu 

l lapais. 

Lietuvių kongreso rengimo komitetas Clevdande. Iš kairės (pirmoj eilėj): S. Sankalaitė. B. NatkeviCiūtė, A. Mac 
kuvienė, komiteto pirm. A. Pautienis, O. Jokubaitienė, J. Budrienė ir K. Karalis; (antroj eilėj): A. Garka, V. Jo
kūbaitis, dr. V. Stankus, A. Tamulioms, A. Jonaitis, J. Virbalis, A. Laikūnas ir B. Nainys. 

jo idealų nepraktikuoja. Gal kar
tais ir Genzelis į religiją norėtų 
pažiūrėti žmoniškiau, bet parti
jos ir ateizmo nuostatai jam to 
padaryti neleidžia. 

Genzelis savo straipsniui pasi
rinko Tomą Morą, negailėdamas 

Apie tokią slaptą seminariją, 
pagal Maizo laikraštį, iškalbiai 
tyli Lietuvos katalikų "Kroni
ka", kuri šiaip išsamiai infor
muoja apie religinę padėtį ir,; 
jos reiškinius varginamoje Lie
tuvos bažnyčioje. "Kronikų" 
nuomone, rašo "Glaube und Le
ben" korespondentas, tokia slap
ta seminarija tikrai dingtų, jei«_ 
gu oficialioji Kauno seminariją 
padidintų klierikų skaičių. Nore 
pereitais metais seminarijon 
stojančiųjų skaičius nuo 5-6 pa-' 
keltas ligi 11, bet vistiek jų per. 
maža visai Lietuvai. Korespon
dento nuomone tokia slapta se
minarija, jei ji tikrai veikia, ga
lės Lietuvos tikintiesiems sti
priai padėti. į 

i -

Minėti du jaunuoliai užsienio 
žurnalistams dar pridūrė, kad 
Kauno seminarijon norinčių sto
ti yra daug, bet seminarijos va
dovybė vis turi atmesti daug 
prašymų. Atmetami ypač tie 
jaunuoliai, kurie KGB slapto
sios policijos žiniomis nedaug 
ko težada sovietinės valstybės 
stiprinimui. Ir priimtųjų semi
naristų KGB nepalieka ramiai 
sau studijuoti, — juos periodiš
kai kontaktuoja policijos agen
tai ir verbuoja, net įpareigoja, 
šnipinėti viską, kas policijai ne-

jam pagyrimu. Tik jį pagiria n e j l * ^ 1 ^ - Todėl nuostabu, t©-
už tikėjimą, už kurį T. Moras 
atidavė savo gyvybę, bet už tai, 
kad jis kovojo su despotišku ka
ralium Henriku VIII. Genzelis T. 
Morą, kaip katalikų šventąjį, 
pažymi kabutėse. 

Sakoma, kad T. Moro veikalas 
"Utopija" yra išverstas ir į lie
tuvių kalbą. Tik ar galima pasi
tikėti komunistiniu vertimu? Ne
pasakyta, ar tas veikalas yra iš
verstas į rusu kalbą. Tame vei
kale smerkiami valdovai, kurie 
yra labai gobšūs ir pavergia ki
tus kraštus. Ir pats straipsnio au
torius nepasako, ar utopija pri
taikoma Sovietu Sąjungoje? Būtų 
lygios teisės, laisvos pažiūros, ne
mokamas mokslas net be komu
nistinio jaunimo organizacijos re
komendacijų. Deja, to nėra So
vietu Sąjungoje. 

sia vokiečių korespondentas, 
kad atsakingi už Lietuvos Baž
nyčią dvasininkai būtų galėję 
įkurti slaptą seminariją, kurios 
neapnarplioja slaptoji komunis
tų policija. 

Kad slaptoji seminarija Lie
tuvoje gali prasmingai veikti, 
rodo faktas, jog pats popiežius 
Jonas Paulius II vokiečių oku
pacijos laikais irgi studijavo 
slaptojoj seminarijoj. "Kodėl 
tad, pagal popiežių, negalėtų lie
tuviai jo pavyzdžiu pasekti?** 
— baigia Mainzo laikraštis. 

— Amerikoj šįmet bus 8 mi. 
svarų obuolių derlius. 2.3 bfl. 
svarų išaugina vien Wasbing-
tono valstijos sodai. 

PRIE MILŽINŲ 
TILTO 

P. MELNIKAS 

— Aš jums parodysiu kaip, — karčiai pasakė 
piktas Maurizio. — Jums reikėtų pakutenti 
šonkaulius. Tada nenorėsite juoktis. 

— Pamėgink! — piktai žėrė Spondi ir pakėlė 
galvą, žiūrėdamas ką Maurizio darys. 

Bet Maurizio ilgai tylėjo. Jo pagieža via didėjo. 

— Leido. Nepavogiau, jei tai galvoji. 
Amerikiečiai sekvestravo sau nacio vilą, kur sienos 
vien knygų viršeliai. Jie knygom nesidomi. Jankis 
man jas parodė ir sakė: imkis kiek nori, kiek tik 
panėši. 

Maurizio pasilenkė. Po Danio lova buvo knygų 
22 

— Ricci rusų komendanto pajacu pavirto, — kelis kartus dar pakartojo "pamėgink", Maurizio 
šnibždėjo Spondi. lėtai nuleido vieną koją nuo lovos krašto, paskui ir 

— Juokdariam visur gera, — balsą pakėlė kitą. Spondi išplėtė akis ir pajudėjo bėgti. Maurizio 
Alfredo. nusimetė antklodę, atsistojo ir pasirąžė. Spondi 

Neiškentęs Maurizio staiga įsikišo: sustingo. Maurizio katės žingsniais prie jo artėjo. 
— Kur gera? Sakyk man, kur? Prie pat Spondi lovos krašto jis kažką ilgai dar 
— Juokdariai visur prisitaiko. galvojo. Staiga Maurizio ranka pakilo. Jo pirštai 
— Kaip jie prisitaiko? — kibo Maurizio. - Sakyk susitraukė į kumštį. Jis užsimojo - Kaip tai nežinai? Tam, kad nevidonai 

kaip? galia gulintis Danys slystelėjo iš lovos ir, čiupęs paspruktų? Būčiau nems gerai snukius aptrynęs. Tu 
— Juokdarius mėgo karaliai, bajorai, juos Maurizio kojas, pargriovė. Jis visa tai matė ir rengės geriau nesikišk 

Jis gerai matė, kad jį mėgina, erzina. Kai Spondi krūva. Jis tada lyg aprimo ir pakeitė balsą. 
— Ką jis ten rašo? 
— žaltys mokėjo rašyti. 
— Svajotojas, a? 
— Su savo politine religija. 
Kiek patylėjęs, Maurizio vėl kibo. 
— Kodėl mane pargriovei? 
— Nežinau. 
— Kaip tai nežinai? Tam, kad 

mėgsta ir paprastas žmogus 
— Ir 

žmogus? 
-*- Sargyba, rusų komendantas, va! Ricci šposai 

jiems tikriausiai patiks. 
— O jei nepatiks? — kabinos Maurizio. — Žinai, 

rusai juokdarių prisibijo. Tarp keturių sienų ir juokas 
su laiku negelbėti. 

— Ricci mokės iš ko pasijuokti. 
— Ricci gal jau seniai nesijuokia, — priminė 

Maurizio. 
Spondi ir Alfredo laikinai aptilo. Bet, tyliai 

pašnibždėję, pradėjo provokatoriškai juoktis. 
Maurizio jiems šaukė nutilti. Bet tie vartėsi lovoje, 
pirštu rodydami į Maurizio. 

— O mes... Cha, cha... 
— Ką "mes"? — šaukė Maurizio. 
— Gal bent mes tave galim prajuokinti? — gėlė 

Spondi. — Tu per daug rimtas, Maurizio. Sakyk, kaip 
| mes galėtume šiandien tave prajuokinti? Sakyk. 

įsikišti. 
kas Ricci kalėjime yra tas paprastas Spondi ir Alfredo tuo metu iššoko iš lovų ir, 

žvengdami, išlėkė pro duris. 
— Disgraziati, — gulėdamas ant grindų, 

murmėjo Maurizio. — Provokatoriai, niekšai... — Jis 
siuto, mušdamas dešine ranka į kairę plaštaką, ir 
piktas slankiojo tarp lovų, kaip koks šešėlis. Jis 
aiškiausiai matė praradęs grupės pasitikėjimą. Jis 
jiems jau nereikalingas, jo rolė baigta. Po karo 
kiekvienas sau. Jie ne vaikai. Ir be jo kelią į namus 
patys atras. Atsigulęs vėl lovon, jis užsiklojo ir, 
prisiminės sutrukdžiusi Danį, viena akim jį stebėjo. 

Danys sklaidė knygą. Ant viršelio didelėm 
raidėm šaukė užrašas "Mein Kampf". Ir tai, jam 
dabar atrodė, labai kvaila. Ar ne per vėlu skaityti 
apie tai, kas jau pralaimėta? Jis staiga Danio 
paklausė: 

— Kur knygą gavai? 
— Nacio viloje, — ramiausiai atsakė Danys. 
— Pasiėmei, ar leido? — kvotė piktas Maurizio. 

— Buvo toks impulsas. Jūs turit baigti erzelį. 
— Su jais? Tai gauja! 
Danys neatsakė. Jis knygą padėjo ir apsivertė 

ant kito šono. Italų ginčai ir erzeliai jam nusibodo. 
Girdėjo, kad Maurizio dar kažką bambėjo, bet Danys 
nesiklausė. Gulint ant sveikos ausies, kitoje tik 
kažkas birzgėjo. Galų gale, tam netilstant, jis 
pakreipė galvą, piktai pažiūrėjo į Maurzio ir pasakė 
"ką čia šneki?" 

— Kaip sakiau, — nustebo Maurzio, — kai buvai 
nacio viloje, čia tavęs ieškojo keli tavo tautiečiai. 

Danys tuo staiga susidomėjo. — Lietuviai? — 
paklausė. 

— Kažkokia sinjora ir solidus ponas. Tavęs 
nebuvo. 

— Ko jie norėjo? 
— Jie čia nepertoliausiai ir turi savųjų lagerį. 
— Savo lagerį? 
— Važiuotum? 

— — ^ — _ _ _ (Bus daugiau) - ^___^^___ 

«• P. 
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SCENOS MENAS VIENUOLIŠKOJE TYLOJE 
Benedikto kun. Simono Rakausko 25-rių metų 

mirties proga 
teatro meną, kuriuo sudomino 
savo mokinius , subūrė juos prie 
jau buvusio dramos būrio ir su 
jais statė net labai ž inomus vei
kalus, kaip Shakespearo "Veneci-

KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont, 
S P A L I S — ŠALPOS MĖNUO 

K L B Šalpos fondo komitetas 
spalio mėnesį paskelbė šalpos m ė 
nešiu. Tad Hamiltono Šalpos fon 
do skyr iaus komitetas yra nu
m a t ę s su aukų rinkėjų pagalba 
aplankyti v i s u s tautiečius Ha-

B E A L E S T A T E 

jos pirklį" ar "Makbetą", o taip Į miltone ir apylinkėse. Visi yra 

A. a. kun. S. Rakauskas, OSB. 
miręs prieš 25-rius metus. 

• 

Vargu kuri Lietuvos apylinkė 
pasižymėjo tokiu skaičiumi men i 
ninkų, kaip Jurbarko. Iš čia ki
lę solistai ir muzikai Sodeikai, čia 

| buvo žymi Rakauskų šeima, ku- į 
rios atsišakojimai davė solistus 

pat žymiuosius amerikiečių ra
šytojų dramos kūrinius. Kad teat 
rinio m e n o srityje daugiau žinių 
įsigytų, dar vienerius metus Chi 
cagos universitete studijavo dra
mą. Savo mokslą ir patirtį vė
liau parodė statomais veikalais. 

Kun. S. Rakauskas b u v o puikus 
režisierius, anot prof. Juozo Ži
levičiaus žodžių, kuriais jis kalba 
apie Amerikos teatralus, "gal pir
masis teatralas akademikas l ietu
vių tarpe". Bet jis b u v o reiklus 
ir kitiems. Pats beveik kiekvieną 
scenoj statomą veikalą mokėjo at 
mint inai — to reikalavo ir iš ak
torių, kad jie jaustųsi tais perso
nažais, kuriuos turėjo vaizduoti. 
Užtat jis 30 metų, išskyrus porą 
trumpų tarpų, kai studijavo Chi 
cagoje ir kai padėjo benedikti
nams kurti Spauldingo institutą 
Peorijoje, 111., dirbo toje pačioje 

prašomi neats isakyti paaukoti. 
Šiandien daugel is esame pajėgūs 
padėt i savo tautiečiams, gyve
nant iems varge . Komitetas g a u 

Arizonoj, prie Phoenuco, pas lietu
vius išnuomojami mebliuoti nedideli 
butai. Labai tinka pensininkams. 
$150.00 mėn. Mrs. J. Kuras, 10428 W. 
Rudi Ave, Peoria, Ariz. 85345. 

ARCHER & NARRAGANSETT 
By owner. Brick home. 3 bedrooms, 2 
baths. Blrch kitchen cabinets & trim. 
Finished basement and attic. Forced 
air heat; centrai air cond. 2 car ga-
rage, automatic door opener. $68,000. 

767-7143 

C L A S S I F I E D G U I D E 

MIAMI BEACH, FLORIDA 
Parduodami 2 condominium. Vienas 

su 1 miegamu ir visais baldais arti jū-
, ros. $35,000.00. Antras liuksusinis su 2 

na daug padėkos ir prašymo j Gagamais, 4 l o v o s p ^ jia n k o s i r ju_ 
laiškų, nes vargas ir sunkus gy-1 ros. $88,000.00. Galima ir išnuomoti 
venimas verč ia juos prašyti pa
ramos. Mes, gal gyvendami ge
rose są lygose , nesuprasdami tų, 
kuriems y r a reikalinga parama. 
Todėl, kai į jūsų duris pasibels 
aukų rinkėjai, neuždarykime jų, 
bet parodykime artimo meilę ir 
gerą l ietuvišką širdį. 

visam ar pusei sezono. Informacijai 
kreiptis: A. Simas, 9141 Carlisle Ave., 
Surfslde, Florida 33154. 

T«L (305) 888-1470 

R E A L E 8 T A T E 

Evergreen Park savininkas parduo
da namą — 3 mieg., 2 vonios, valg., 
platus lotas, žemi taksai, geras susi
siekimas TeL 422-7554 

0AK LAWN - BY 0WHfft 
8 rm. immaculate ąuality built all 
face brick ranch. 3 bdrms., 1 % 
bath. Att. 2 car gar. 80 ft. lpt. 
H.W. zoned heat. C/A. Oak trim 
and cabs. Plaster. Ideal location.. 
$115,000. TeL 422-1490. 

Parduodamas gerame stovyje vie
no buto (3 mieg.) namas. Atdaras ap
žiūrėjimui sekmadienį 1-5 vai. po pie
tų. 6341 So. Whipple Ave. 

House 5 yrs. old, with downstairs 
apt. wkh or witJ»ut furniture. Large 
kit, garden fruit trees.. Bargain. HOT 

Šv. Bėdos kolegijoje, dėstydamas 

V T a - o r , , . , . . , • i r V l a d a i a n g l ų k a l b ą ' i Š k a l b * ' d r 3 T S * " 
• o n v •«. L-i • T • • I riją ir jos praktiškus parodymus. 

Baltrušaiti, iš cia kilęs ir Lietu- „ - a- Z ~,^XA 
, * , _ .. . . . . . 'Tuo pačiu metu us vis ruose vos teatro kūrėjas ir režisierius . \ ., , , . „ - ,_ « 

v . „. rZ. , . , naujus veikalus, lavino n a u u s ak 
Konstantinas Glinskis, tapęs be
veik visų lietuvių teatralų s i m 
boliu. 

8 butų munnis 

š a l p o s fondo komitetas ruošia 
tradicinį v a j a u s užbaigimo balių 
lapkričio 3 d. Jaunimo centre. 
Meninę programą atliks garsu- j SPRINGS, ArkTeL (501) 623-2881 
s is Toronto šokio ir dainos an
samblis "Gintaras", vad. R. Ka-
rasiej ienės ir G. Pavilionienės. 
Vis i kviečiami gausiai dalyvau
ti š i a m e Šalpos fondo vajaus už
baig imo baliuje. 

Ta ip pat t a proga įvyks abitu
rientų pr i s tatymas lietuviškai vi 
suomenei. V i s i abiturientai, bai-

B B A L I I I A I I 

torius, kėlė jų dvasią ir žadino Į g ę X I I g imnazi jos klasę, yra pra 
susidomėjimą teatriniu menu ir, šomi registruot is pas J. Pleinį, 

Pulkui Investavimui. 2 botai po 4 
kamb. ir f po 3 kamb. Brutto pajamų 
virš $16,000.00. 

Pilnas rūsys 
fornia. A-1587. 

Arti 65-os ir Cali-

WOUSKI REALTY CO. 
TeL — 586-0340 

Šį kartą tenka atkreipti žvilgsnį 
į vieną Rakauskų še imos atža
lą, mirusį prieš 25-r ius metus, 
aktorių, režisierių, dramos ir iš
kalbos mokytoją kun . S imoną 
Rakauską, kurį geriau prisimena 
Chicagos ir ypač W a u k e g a n o vy 
resnieji lietuviai, bet apie kurį 
reiktų žinoti ir visai lietuviškai 
seimai Amerikoje. 

Kun. S. Rakauskas buvo tre
čiasis Marijonos Klimaitės, ki lu
sios iš Kuturių km. ir Amerikon 
atvykusios 1891 m., ir Mykolo 
Rakausko, kilusio iš Žindaičių 
km., atvykusio Amerikon 1888 m. , 
trečiasis sūnus. Jo tėvai buvo su
situokę 1891 m. gegužės 28 d. 
Chicagoje. Simonas g imė 1895 
m. kovo 16 d. 

Mykolas Rakauskas turėjo 
bėgti nuo rusų žandarų dėl lie
tuviškų knygų, kurias jis nešda
vo iš Prūsijos ir plat indavo Jur
barke ir jo apylinkėse. Marijona 
ir Mykolas Rakauskai abu b u -

dramaturgija. Tai iš tikrųjų gal 
ir buvo vienintelis toks šio kraš
to l ietuvis, kurio darbus permažai 

telef. 549-5372. / . P . 

A. a. kun. Simonas Rakauskas su 
savo seserimis sol. Marijona Rakaus
kaite ir ses. Aima Maria, kai velionis 
dar buvo studentas. 

pažįsta lietuviai, nes jis dirbo vie
nuoliškoje tyloje. Bet jis neišnyko 

Rakausko sesuo, velionio kun. Si
mono Rakausko teta. Jis mirė 
prieš ketverius su viršum metų 
Chicagoje. 

Prisimenant a. a. hm. Simono 
Rakausko mirtį, reikia prisiminti 
ir tos meniškos šeimos bent kai 
kuriuos narius, kurių jau nebė
ra arba kurie dar tebetęsia šios 
žemės kelionę, nes tokių išskirti
nų šeimų, kurios duotų meno 
pasauliui tiek pasižymėjusių me
no žmonių nėra daug. O velio
nis kun. Simonas Rakauskas, vie
nuolis ir dramaturgas, mirties su 
kaktyje turėtų būti iš naujo pri
keliamas bent mūsų atmintyje, 
kad galėtume pasidžiaugti savo 
tautos gabumais ir jį prisiminti 
maldose. 

P. Stakys 

B Y O W N E B 

Deluxe custom-built 2 bedroom 

home. Vicinity 66th & Pulaski. 

Call for details, tel. 582-2211. 

SAVININKAS PARDUODA 2 butų mū
rinį namą, po 6 kamb. Marąuette Par
ke. Labai geras ir gražus. Dėl infor
macijų skambint telef. 737-2036 

vo šiek tiek pasimokę, abu geri j j | daugel io atminties net ir po sa-
dainininkai, teatro mėgėjai, vai - ' V o ankstyvos mirties — nuo kau-
dintojai. Kai jie 1906 m. iš Ch ica - l ų vėžio mirė 1954 m. rugsėjo 26 
gos persikėlė į VVaukeganą, tai ir d., tesulaukęs tik 59 m. amžiaus. 

BY OWNER — Marąuette Park, 
West of California, 4 bedr. brick, din-
ing room, centrai air, garage, Mid 40' 

Telef. 4764163 
iliiiiimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiimiiiiiiiiiiiii' 

N A M U S 
PARDUODAMU- PERKAME 

Turime pirkėju sa pinigais 
Skambinkite dar Šiandien 
BAUS REAL ESTATE 

5814646 

miiiiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiuiiimuuuuiuiiiiu 

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

MISCELLANBOTJS 

Simono gyvenimas ir ateitis pra
sidėjo šiame nedidel iame Chica 

Taigi praeitą savaitę suėjo lygiai 
ketvirtis šimtmečio nuo šio žy-

gos pašonės mieste. Cia jis l a n - m a u s dramaturgo ir teatro 
kė ne tik Šv. Baltramiejaus l i e t j m e n o puoselėtojo atsiskyrimo su 
parapijos mokyklą ir vėl iau South šiuo pasauliu. 
School, bet čia tuojau įsijungė, 
ka ip ir jo tėvas į teatrinį m e n ą , N e g a l i m a šiuo ir.etu praeiti pro 
kartu su kitais l ietuviais va id in- Rakauskų šeimą, k u n ne tikVVau-
damas įvairiuose to m e t o vaidini-1 k e S a n o l'etuviams, bet ir plačiai 
muose. Jis buvo taip pat, nors dar Amerikos ir Lietuvos v ISuomenei 
jauno amžiaus, ir choristas, i r d e - , b u v o ž inoma. Vel ionio tėvas re
klamuotojas, ir įvairių p o k š t ų ! v 0 8 i m e s 1 8 6 4 m- , r m i r e į 9 6 0 m -
pasakotojas. Jame lyg buvo atsi- < « ' " ' i • - ^ « 
g imęs tėvų ir senol ių polinkis te-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiumnuiiiiiii 

P L U M B l N G 
Licensed, bonded, insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai iSvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
tlllllllllllllllllllHIIIIIIUUlIlIUlUUJlUlUIII 

V A L O M E 
HUMDS IR BUDUS 
Plauname ir vaikoojame 

visu rūšių grindis. 
L BUBNYS — TeL BE 7-5168 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

Manruette Parke 2-jų aukštų mur. 
3-jų miegamų butai. Gazo Šiluma. 
$45,500. 

Marąuette Parke. 3-jų miegamų 
mūr. bungalo. Pilnas rūsys. Gara
žas. $39,950. 

Vertas dėmesio. Marąuette Parke 
naujesnis 2-jų aukštų mūras. Beauty 
Shop ir 4 Vi kamb. liuksusinis butas 
antrame aukite. Prie pat bažnyčios. 
$50.000. 

Brighton Parke. Trys mūr. namai. 
2-jų aukStų po 2 butus — vienas Sa
lia kito. 64.000. 

Puikus Investavimas. 62-os ir Fran-
cisco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja 
gazo Šiluma. $75,000. 

Brighton Parke. Taverna ir puikus 
5 kamb. butas. Įrengtas rūsys. Ga
ražas. $68,000. 

Brighton Parke. Taverna ir 2 bu
tai. Mūro namas. Gerai einantis biz
nis. $58,900. 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuteri ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

• kamb. atremontuotas medinis Ge
zu Šildymas. Arti 45-os ir Albany. 
$27,500.00. 

2-Jų aukitų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu 
kaina $30,000.00. 

Taverna Ir 4 kamb. marinis. Į rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-vės. Nu
žeminta kaina. $45,000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 

Draudimai — Iseome Tax 
Notarifttaa — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. _ 778-2233 

l ir % akto, daug 
medžiy - #19,000.00 

4 butų medinis. Galima pa
grąžinti. Nuomos $500.00 į 
mėnesi. Kaina $35,000.00. 

P. ABROMAITIS R. L 
1005 Petter Street 

Urnoat, III. Tet, 257-6675 

PIRKĖJO LAIMEI 
Puikus mariais. Apie $10.000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svaras 2Jų aukštą mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parka Ver
tas $46.900. 

Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavarde, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estete 
2625 We$t 71 it Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

RESTORANUI REIKALINGA 
PADAVĖJA 

Kreiptis į GRA2JNA, - ' •" 
5236 SouOi Halsted Street, 

7 - 1 0 vai. ryto. 

WESTCHESTER, BY OWNER 
3 bedr. brick randi, 2 car br. ga-

rage.Maintenance free. Central air, 
patio. Beautiful lot 80 x 100. Mušt sell. 

Telef. 942-tfJS 

OPEN HOUSE SUN. 1 to S - 10440 
GEORGIA LANE. OAK LAWN. (Near 
105th & Long). By Owner - Del. 3 
Bdrm. Tri-level w/bsmt. possible 4th 
Bdnn. 2y2 bath, Frplc, new w/w 
crpt ertras, pool, patio, $99,000. 
Best ofr. Immed. poss 

VYRAI IR MOTERYS 

Reikalinga namo valytoja. 95th * 
Damen Ave. apylinkėje. 

Teirsatis tat 44S-0S93 — ^ 

T Y P I S T S z 

-
Will t ra in g o a l or iented peop le 
writh g o o d m a t h and spe l l ing f o r 
full o r p t t i m e clerk t y p i s t s f o r 
weekly publication. Hi l l s ide a r e a 

CALL — 544-6774 between 9 AJ*. 
and 5 P.M. Monday through Friday 

s*^«>«>e>s<«-«<>«?«>fc«>«>eVfe«S 

CLERICAL 
Top wages! Office work. Typing & 

clerical skills reąuired. Interested 

Call: MBS. WARNSBY 
3 4 2 - 6 1 7 1 }.' 

OFFICE MANAGER 
-

Person w i t h off ice m a n a g e r 
abi l i t ies to w o r k in a small c&r 
rentai office. Dut i e s w o u l d in-
clude handl ing the phone, rent -
ing c a r and re lated off ice d u t i e s 
Li te t yp ing a n d p l e a s a n t p e r s o 
nal i ty are essent ia l . 

Alk for 1>ENNIS 

674-6020 
Rei lda spaustuvei k a s y t o j o * 

ar l aužy to jo paruošti 
offsetui . Tor i mokėt i 
kalbą ir turėt i patyr imo 
darbe. Skambinkite 585-9501. 
Prašyki te reikalą vedėjo . 

HELP WANTED — VYRAI 

10% — 20% — 30% pi*l»u mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas mos. 

FRARK Z A P O L I S 
Telef. OA 44654 

S208y2 W. 95th Street 

WANTED: For small family wHft 
no children, reliable couple to do 
Oen'l Housework and Mstttteaaaee. 
Also some driving. Separate living 
ąuarters. References reąuired. 

Phone — 847-4339 days, or 
323-1980 eveainss. 

EXPERIENGE0 DRIVER -
who knows Chicago well. 

Call — MR. LARSOlf 
2 7 8 - 9 2 0 0 -

FŪLL OR PART TIME 

IMMEDIATE OPENTNGS FOR 

SECURITY GUARD5 
Ideal for retirees. Fvll R pt. thnc 
Midway area. Unarmed positions. 

6 A.M. - 1 2 P.M. Hours to flt your Į Afternoon and midnight shifta. 

atro ir dainos menui , kuris jį jau 

Rakauskaitė, pasižymėjusi kaip 
daininikė Amerikoje, Lietuvos 

lydėjo iki jo perankstyvos mirties, valstybinio operos kūrimo pradžio 
je išvyko į Lietuvą ir ten buvo 

Baigęs pradinę mokyklą, S imo
n a s jstojo į Mi lwaukee Sv. Pran
ciškaus paruošiamąją seminariją, 

žymi solistė kaip dramatinis sop
ranas (mirė prieš ketverius me
t u s ) . Seselė Anna Maria Rakaus-

o vėliau persikėlė į benediktinų , ..." x «• . „v „.. , 
, , , i -r . , m *• kaitė, Sv Kazimiero seserų vienuo 

vedamą mokyklą Lisle , 111. C i a , , . . . , . . M , K , m i 
.. i • • i . _ • . Inos nare, taip pat yra pasizyme-
jis mokėsi, brendo savo patirtimi . . , . V . *. v"«V e vn~~;„ . v . , . . . ._/ _ i iusi kaip damininke, Sv. Kazimie-
IT ziebe savyie vienuoliško pašau r , j , ..n A „^„e 

ro akademijos mokytoja, dramos 
k i m o kibirkštis. Pagal iau pasiry 
Jo stoti į benediktinų v ienuol i 
ją ir tapti kunigu. 

Pasirinko Sv. Bėdos aHt i ją Pe
ru, 111., kur atliko noviciatą, bai
gė teologijos studijas ir 1923 m. 
buvo įšventintas kunigu. Magist
ro laipsniui įsigyti ir gauti moky
tojo teisėms jis išvyko į Amerikos 
Katalikų universitetą W a s h i n g -

skyriaus vadovė, pastačiusi dauge 
lį teatrinių veikalų ir pati juos 
kūrusi. Ji tebegyvena vienuolyne 
Chicagoje ir dabar dalyvauja 
m e n o ir visuomeniniame gyveni 
me. Dv i sesrys dar gyvena Califor 
n i joje. 

Jauniausias Rakauskų šeimos 
sūnus Cirilius, pasižymėjęs W a u -

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiii 
jTftirlų pr«kiq pasirinkimas ne

brangiai ii mūsų sandčUo. 
COSMOS PARCELS EXPRE6S 

2501 W. 69 S t , Chicago, m . 60629 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUllilIlIlIlHIIIIII 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

VEDZINSKAS, 4*59 Archer Ave. 
Chkago, lU. 60632, tel. 927-5980 

PACKAGE EXPREA8 AOEJfCT 
MARMA NORKIBJENt 

SIUNTINIAI į UETUY* 
I«bai pageMaaiaoHM geras roHea 

prekes. Mairrta* a Earopot saadeuy. 
3SOS W St St-. Chicago. IU. SOMS. 

TEL. — WA S->7»7 

llllimillllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69tb S t , tei 

2 namai ant 1 sklypo. Vienas na
mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb. 
Brighton Parke. 

Mūrinis C kamb. bungahm. Gara
žas. Marąuette Parke. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Ineome Tas 

Notary Republie 

2951 W.63rdSt.. 436-7878 
839-1784 arba 839-5S68 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII 

schedule. Pree meals, uniforma 
provided, paid vacations. Apply at: 

Apply at : 

M c D o n a l d ' s 
225 Ogden, Dovrners Grove 

TEL. — 332-7831 

GUARDSMARK INC. 
444 N. Mk&igaa, CbJoasjo 

IŠNUOMOJAMA — FOR B E N T 

I5NUOM. 4 kamb. apšild. butas 
apyl. 71-mos ir California. Vyresnio 

776-1486' am2. porai. 180 doi. mėn. Galima už-

HELP WAJfTED VYRAI 

OFFSET PRESSMAN 
AB Diek 360 with T-51 head and 

envelope feeder attachment Experi-
©nce a mušt Colonrorfc. Top ware. 
Paid holldays and Insurance Air 
oonditioned plant. CALL, 
REGENT PRDsTlNG OOMPANY 

E x p « r i e n c e d 
Operator - Grinder 

MaD. and 1.0." 
To work in a factory. Short run. Mušt 
read blueprints & set up machines. 

Applym person. 
R * R REVEL GEAR8 ,> 

AND MACHINE 
532 Wlnti»rop, Addlson, IU. 66101 

Biznier iams aps imoka s k e l b t i s 
S6S W. Erie S t TeL 7674646 dienraštyje "Drauge". 

H E L P W A N T E D - M A L E * f E M A L E 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiiii* 

1IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
M.A. Š I M K U S 

NOTARY PVBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood, te l 254-7456 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIA Hkvletlmal. pildomi 
PTUETTBeg PRAiTMAI IT 

kitokie blankai 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIllUIIIIIIIIIII 

imti spalio 1 d. Tel. 4364431 

t o n , D. C , kur studijavo anglų :kegane teatrinių veikalų pasta-
kalbą ir iškalbą. N u o 1924 m. b u - ' t y m a i s ir ėjęs vietos valdžios aukŠ 
v o paskirtas profesorium toje pa- tas pareigas, jau yra miręs. Iš tos 
čioje Sv. Bėdos kolegijoje dėstyti še imos yra kilęs Kauno ir Vil-
anglų kalbą, seminarijos dalyje n iaus operų solistas, dirigentas, 
iškalbą ir kitus šalut inius daly-Į chorų vadovas Vladas Baltrušai-
kus. č i a ir pradėjo vėl gil intis į l t i s , — jo motina buvo Mykolo 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinir 

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

Apdraustas parkranstymas 
Įvairių atstumų 

Tel. S76-18&2 arba S7S-60M 

imiiiimiuiHimiii 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perklausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė. 

TeL — W A 5-8063 

Studio A p a r t m e n t s , Vicinity 
63rd & Kedzie. Unfurnished. 
155.00 — $165.00 p l ū s security 
d e p o e i t 

Telef. — 389-8288 

D fi M E S I O 

Kas jaučiasi vienišas ir nori turėti 
kompanijoną. Gražus Oiirriuaha veis
lės šuniukas 7 mėn. amžiaus. Infor
macijos tel: 

r A B D A V I M C I 

Assistant Manager and Sfock Clerk 
for new beauty supply store. Permanent full time positions in 
rapidly growing company. WiU train. Good hours and benefits. 

Apply in person 
137 Ogden Ave., Dovrners Grove, HUnois. Te l 980-3087 

— or — 

652 Nortlmest Hwy., Park Rldge, Illinois 
(Village Green Shopping Plaza) 

Tel. 008-2433 

H E L P W A N T E D — M A L I 

Apsimoka skelbtai diea DRAUGE, 
aai | U plačiausiai sksltomes Ue> 
tvrlą dienrastki. gi skelbimų kai-
SOS JTS 

1988 M. VOLKSWAGON — %2J0m. 
100% "reconditioned". Skambint: 

778.2922 arba 778-9199 

Perskaitė "Draugą* 

ji kit iem* pas iskai tyt i 

duokite l 

TELEPHONE 8c C O M M U N I C A T I O N 
INSTALLER 

Expcrienced Or With Tcchincal 
BadcgroiBid — H i ^ i SalaryAnd Benefits. 

Call Mr# Allen — 943-^563 

^ 



MOSU KOLONIJOSE 
Bcockton, Mass. 

F U J J G E N T A S JANONIS 
IŠKELIAVO AMŽDTYBSN 
1979 m. rugsėjo 11 d. vaka

rą, savo namuose Brocktone, 
mirė Fulgentas Janonis, vėžio 
ligos pakirstas. Paliko nuošir
džiai slaugiusią žmoną Mariją, 
sūnų Vytautą, posūnį Juozą, 3 
vaikaičius, gimines ir šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos chorą, 
kurį mylėjo, jame dalyvavo ir 
ligos varginamas. Dar prieš 
2 mėn. nuėjęs į choro repetici
ją — su choristais tikėjosi dai
nuoti, giedoti. 

Fulgentas Janonis gimė 1900 
m, balandžio mėn., Panevėžyje, 
gausioje, 5 broliai ir 2 seserys, 
šeimoje. 19-tus metus eidamas 
su dviem vyresniais broliais 
išėjo savanoriu. Lietuvos regu
liarioje kariuomenėje ėjo ryši
ninko pareigas. Nepriklauso
mybės žydėjimo laikais tarnavo 
"Lietūky". Supirkinėjo iš ūki
ninkų sėklas, darė sėklų ana
lizes. 

Artėjant rusams, Fulgentas 
su šeima pasitraukė į Vakarus. 
Nuo pat jaunystės mėgo dainą, 
dainavo choruose ir Vokietijoj 
įsijungė j Dainavos chorą. 

1949 m. F. Janonis su šeima 
pasiekė Amerikos krantus, apsi
gyveno Brocktone, dirbo fabri
kuose, įsigijo nameli Dainavo 
chore. 

Yakavonio šermeninėje buvo 
gausiai lankomas. Rugsėjo 14 
d. su mirusiu savanoriu gražiai 
atsisveikino Martyno Jankaus ir 
Jono Vanagaičio šauliai. Susi
kaupimo valandėlę pravedė kun. 
Jonas Longas. Sukalbėjo roži
nį, pareiškė užuojautą artimie
siems, chorui, lietuviams. Sau
lių vardu atsisveikino Juozas 
Stašaitis ir kiti. 

Šeštadienį, rugsėjo 15 d., 9 
vai. rytą atlydėtas į šv. Kazi
miero bažnyčią. Karstas Lie
tuvos trispalve apdengtas, kurią 
parūpino Jono Vanagaičio šau
lių kuopas pirm. J. Stašaitis. 
Atlydėjo 4 uniformuoti šauliai: 
J. Stašaitis, Bajerčius, R. Biel-
kevičius ir J. Freimanas. 

Už mirusį Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė kun. Jonas 
Prūsaitis, giedojo šv. Kazimile-
ro lietuvių parapijos choras, ve* 
damas komp. J. Gaidelio, ir so
listas Benediktas Povilavičius. 

Po gedulingų pamaldų palydė, 
tas į Kalvarijos kapines, kuriose 
jau ilsisi keU Lietuvos kariai -
savanoriai, šv. Kazimiero cho
ro vardu atsisveikino choro 
valdybos valdybos pirm. Vyt. 
ESkinas. šauliai Lietuvos vė
liavą perdavė našlei Marijai Ja
nonienei. Sugiedojus Lietuvos 
himną, gausiai palydėjusiems, 
sudėjusiems aukas Mišioms ir 
mirusiojo vardui įamžinti Lietu
vių fonde, šeimos vardu padė
kojo Vyt Yakavonis ir pakvie
tė į Parkway svetainę pietų. 
Ten sūnus Vytautas ir posūnis 
Juozas gausiai susirinkusius pa
vaišino. 

Ilsėkis Viešpaties ramybėje. 
E. Ribokienė 

Conru 
SIDABRINĖS SUKAKTIES 

PAMINĖJIMAS 

LMKf-jos Waterburio klubas 
spalio 20 d. 8 vai. Sv. Juozapo 
lietuvių parapijos salėje, 29 J,ohn 
Str., VVaterbury, ruošia jubilieji
nį koncertą — balių, pakviesda-

: mas jauną, lietuvių ir amerikie
čių tarpe kylančią žvaigždę, Ka
nados operos solistą — Vytautą 
Paulionį, kuris pobūvio dalyviams 
atskleis ariju ir lietuvišku dainų 
grožį. Po koncerto bus vaišės, na
muose gamintais valgiais, geram 
orkestrui grojant seks šokiai. 

Waterburio lietuvės moterys, 
po karo išblokštos iš gimtojo 
krašto, giliai pergyvendamos Lie
tuvos kančias, po varginančių 
darbu įmonėse bei šeimose, ne
nuleido rankų. Mokytojos ir 
skautininke* Onos Saulaitienės 
sukviestos, 1954 m. įsteigė L. M. 

K. F. Wterburio klubą, kad su
jungtos bendrais siekiais galėtų 
padėti savo tautai, pasireikšda-
mos tautine ir kultūrine veikia. 

Per tą 25 metų laikotarpį klu
bas rėmė ir palaikė skautu ir spor
to organizacijas, jaunimo kongre
sus, Vasario 16 gimnaziją, ALKA 
muziejų, mokyklą, lietuvišką 
spaudą, Tautos fondui (500 dol.) 
ir Lietuviu fondui (1000 dol.). 
Dalyvaudavo tautybių pasirody
muose su tautiniu menu, kepi
niais ir dailės parodomis- Siunti 
niais ir aukomis rėmė Sibiro ka
linius, Suvalkų trikampį ir lie
tuvius disidentus. Anksčiau ir da
bar yra rašomi laiškai Amerikos 
prezidentams, senatoriams ir kon 
gresmanams dėl žmogaus teisiu 
ir kalinamu Sibire: Petkaus, Ca 
jausk,o, Sadūnaitės ir kitu. 

Laikas nuo laiko ruošiami klu 
bo baliai ir piknikai iždo kasos pa 
pildymui. Klubas palaiko ryšius 
su New Haveno ir Hartfordo Lie
tuvių Moterų klubais, pagal gali 

sai gerom programom. Buvo gra
ži programa ir minėjimas Vii 
niaus universiteto 400 metu su
kakties; žmonių atsilankė arti 
200. 

Kartais būna vien tik piano, 
gan gero pianisto programos. Ap
lanko kaimynai Petras Minkū-
nas ir jo žmona Eugenija Min-
kūnienė su dovanomis. Taip pat 
kartais aplanko p. Žukai, p. Vaiš
noraitė. Aplankė mus ir visas 
choras. 

P.J.M. 

Melrose Park, 111. 
KUKLAUS GERADARIO 

W. VITORT PAGERBIMAS 

POLICIJOJ PATARIMAI 

Vykstam įm į popiežiaus Mi
šias Grant Parke spalio 5 d. 
policija pataria nesinešti daug 
pinigų ir neturėti brarigių puoš
menų, ypač rankinukuose, Ne
patartina vestis vaikų, jaunes-

ar traukiniu. Nebus leidžiama DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. spalio mėn. 1 d. 
statytis palapinių, bet atvykti Į — " " m m m m — ^ — — — — ^ — — — • — • « — • . 
bus galima jau nuo saulėtekio. 

UI 

TOULOUSE - LAUTREC 
PARODA 

Chicagos Meno instituto pa
talpose nu o spalio 4 iki gruo-

nių kaip 12 m, Negalima vestis idžio 2 d. vyks prancūzų daili-
šunelių. Negalima neštis alko-'ninko Toulouse-Lautrec kūrinių 
holinių gėrimų. Neleidžiama j paroda. Bus išstatyta 150 jo 
parke kurtis ugnį maistui ga-' darbų, kurių 35 iš Toulouse-
mintis. Nebus galima automo-j Lautrec muziejaus Albi mieste, 
biliu privažiuoti prie Mišių vie-! Prancūzijoje, ir niekada nebuvo 
tos, geriau naudotis autobusais Į matyti Amerikoje. 

L'ZDRAUDfS RŪKYTI 

Chicagos priemiesčių geležin 
kelių stotyse uždrausta rūkyti. į P°, 
Dra limas apima visas Tilinoją 
geležinKelio stotis, turinčias 

3000 kvadr. pėdų ar mažiau. 
Draudimas rūkyti paskelbtas 

to, kai trejų metų tyrimai 
parodė rūkymo žalą turintiems 
širdies ir plaučių sutrikimus. 

Sol. Vyt. Paulionis 

mybę lankydamos vieni kitų pa
rengimus. 

Klubui vadovavo pirmininkės: 
M. Taruškienė, O. Tonkūnienė, 
E. Bražėnienė, V. Liaudinskienė, 
G. Valiulienė, I. Končienė, a.a. 
J. Slapkūnienė, o šiuo metu D. 
Venclauskaitė. Valdybą sudaro 
K. Čampienė, sekr., J. Bajorūnie-
nė, ižd., A. Paliulienė narė- Revi
zijos k-ja: A. Gylienė ir M. Kudir 
kienė. 

Tikimės, kad Waterburio ir apy 
linkių lietuviai savo atsilanky
mu duos ryžto klubo narėms ne
pavargti ir toliau darbuotis lietu 
vybės baruose. 

fcc. 

Putriam, Corm. 

Vyskupo Matulaičio Senelių 
prieglaudoje yra ruošiamos prog
ramos seniems palinksminti. Tarp 
paprastų savaitinių būna ir su vi-

Melrose Parko lietuvių ko-į 
lonijoj gyvena senosios kartos į 
lietuvis prekybininkas ir kuk-l 
lusis geradaris YValteris Vitar-j 
tas. Jį mažiau pažįsta eilinis ko
lonijos gyventojas lietuvis, bet 
apie jį labai gerai žino koloni
joj veikiančių organizacijų va
dovai. Žmogus nepaprastai ku
klus, bet savo gerais darbais 
pirmauja mūsų kolonijoj. Jo 
prekybos įmonė yra Roadway 
gatvėje ir iškabos užrašas yra 
toks: VValter Vitort. Jis yra 
lietuvybės puoselėtojas, stipriai 
remia lituanistinę mokyklą, 
stambiausias aukotojas Lietu
vos laisvinimo reikalams ir Bal-
fo šalpai. Jis padeda kiekvie
nai lietuvių organizacijai vei
kiančiai Melrose parke. Išvar
dinti jo gerus darbus neįmano
ma keletos eilučių pranešime, 
bus ir lietuvybės bei pavergtos 
Tik atvykusieji į Walterio Vi-
tarto pagerbimą iš kalbėtojų 
galės išgirsti apie jo gerus dar-
Lietuvos išlaisvinimui dedamas 
pastangas, šio kuklaus ir daug 
nusipelnusio Melrose parko lie
tuvių kolonijai Walterio Vitarto 
pagerbimas rengiamas 1979 m. 
spalio 14 d. 1 vai. p. p. Eagles 
salėje, 147 N. Broadway .Melrose 
park, DL 

Sudarytas kombinuotas komi
tetas Melrose parko lietuvių or
ganizacijų nuoširdžiai kviečia 
visus Melrose parko ir apylin
kės lietuvius Vitarto pagerbi
me dalyvauti ir jam dalyvavi
mu padėkoti už jo gerus dar
bus. Bus malonu praleisti malo
nią valandėlę jo pager imo po
pietėje dalyvauti pagerbimo pie
tuose, kurie visuomenei nekai
nuos nei vieno cento. Pagerbi
mo išlaidas apmokės Melrose 
Parko veikiančios organizacijos. 

Norintieji gauti smulkesnių 
ir platesnių informacijų prašo
mi kreiptis į A. Sinkevičių. Jo 
telefonas yra toks: FI 4-4125. 

Komitetas 

A. 1 1 ELENAI JANKAUSKIENEI 
Paryžiuje mirus, mieloms dukroms — ELENAI TU-
RAUSKIENEI ir BIRUTEI PRAPUOLENIEKn su Sei
mą bei kitiems artimiesiems didžio skausmo va
landoje reiSkiame giliausią užuojauta. 

Sofija OteHane Ir seimą 

DAINAVOS ansamblio nariui 

A. + A. V I N C U I M A R D O S U I 
m i r u s , 

ŽMONAI, DUKROMS ir GIMINĖMS nuoširdžią už
uojautą reižkia 

Dainavos ansamblis 

Tėvui ir seneliui 

A. t i i PRANUI BENORIU mirus, 
dukterį DALU STANKAITIENC, jos VYR* ir SŪNE
LIUS, taip pat jos seseris LAIMĄ ir VIRGINIJĄ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Jonas Ir Iraną Žukauskai 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
1975 m. spalių 3 d. Chicagoje mirė mano my

limas sūnus 

KĘSTUTIS JERONIMAS BUTKUS 
Buvo gimęs Kaune 1927 m. vasario 28 dieną. 
Šv. mišios už jo sielą bus atnašaujamos Tė

vų Marijonų koplyčioje, 6336 S. Kilbourn Ave., 
spalių 3 d. 7 vai. ryto. 

Vilty būti greit kartu amžinoj laimėj Viešpaty. 
Antanina Butkuviene 

A. f A. 
MARIJAI J U O D E N I E N E I 

mirus Lietuvoje, sūnui dr. E JU0DENIUI, jo ŠEI
MAI ir giminėms reiškia nuoširdžią užuojautą. 

Cleveland'o Ateitininkai 

Mūsų choro nariui 

A. t A. VINCUI MARDOSUI 
m i r u s , 

jo 2M0N& DUKRAS ir jų ŠEIMAS nuoširdžiai už
jaučia 

iv* . Mergeles Marijos a 
Gimimo Parapijos Choras 

A. t A. BRONISLAVAI KARAZIJIENEI 
mirus, jos vyrą JUOZft, dukrą DANJį DERENČIENĘ 
ir sūnų ARVYDA su šeimomis, sūnų SAULIŲ, se
serį ADELĘ, dukterėčias: IRENg RADIENC, IRENJį 
MILIENC ir JULIJA IZ0KATTIENĘ su šeimomis nuo
širdžiai užjaučiame. 

D. Ilgilytė, J. Pasiukas, A. Smilga 
A. Stoikus, V. taranas 

S3.00 

S2.50 

GERA PROGA PAPILDYTI SAVO BIBLIOTEKAS 
LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAIS 

LITUANISTIKOS DARBAI. 11. Red. Jonu Balys, 228 p. 
1966 metai 

LrTUANISTTKOS DARBAI. H t Red. Jonas Balys. 186 p. 
1969 metai. • • • 

LITUANISTIKOS DARBAI, m t. Red. Vincas Maciūnas. 
307 puslapiai. 1973 metai • • S1O.O0 

LITUANISTIKOS DARBAL IV t. Red. Vincas Maciūnas. 
328 puslapiai. 1979 metai $10.00 

ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 
Red. kun. Antanas Alekna. 300 pusi. 1976 m • • . . S5.0i 

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA. 
Red. Jonas Dainauskas ir Tomas Remeikis. 300 pusi S7.00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI 
Red. dr. Tomas Remeikis. 280 pusi . . S5.00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 M. SUVAŽIAVIMO DARBAL 
Red. dr. Rirarydas Šilbajoris. 262 pual $5.00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI. 
Red. dr. Benediktas Mačinika. 192 pusi $5.00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1977 M. SUVAŽIAVIMO 
DARBAL Red. Janina K. Rėklaitis S16.00 

A. t A. BRONISLAVAI KARAZIJIENEI 
mirus.vyrui JUOZUI ir mūsų draugams IRENAI ir 
VYTUI RAD2IAMS bei kitiems giminėms reiškia
me nuoširdžią užuojautą. 

Albina ir Vytas Gaižučiai 
Leonas Juozapavičius 
Vida ir Robertas Kosmonai 
Margarita ir Vadovas Menkai 
Zita ir Julius sirkai 
Roma ir Algis Balčiūnai 

Usaakynos • * • * 
DRAUGAS* 4545 West Strd Str., Cktaafi 

Perskaitę "Draugą", duokite 

», m. eesse 

•• 
JI kitiems. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605 -07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - - YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 

• • 

Laidotuvių Direktor ia i 

6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MAROUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPI YClOS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
14 10 So. 50th Av., Cicero 

Tel . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTF AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, pirmadienis. 1979 m. spalio men. 1 d. 

! x "The Chicago Catholic", 
| arkivyskupijos leidžiamas sa
vaitraštis, rugsėjo 28 d. laido
je, rašydamas apie S v. Tėvo 
Jono Pauliaus II lankymo vie
tas Chicagoje. primena, kad 
lankysis ir Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, kuri anksčiau yra 
buvusi lietuvių, o dabar dau
giausia parapiją sudaro ispanų 
kilmės parapiečiai. 

x Valerija ir Juozas Vaic-
jurgiai iš Bostono, prisiminda
mi savo neseniai mirusį sūnų 
a. a. Arvydą, per mūsų atstovą 
P. 2ičkų atsiuntė "Draugui" 30 
dol. auką savai spaudai stiprin
ti. Užuojauta dėl sūnaus dar 
jaunystėje mirties ir nuoširdi 
padėka už auką. 

X Dail. Pr. Baltuonio paro
dą praėjusį penktadienį Čiur
lionio galerijoj Putnamo seselių 
lėmėjų vardu atidarė pirm. 
Marija Remienė, pastebėdama, 
kad šaknų skulptorius užbaigia 
tai, ką gamta pradeda. Pa
kviestas žodžiui prof. M. Mac-

x Susirinkimas pasitarti po
piežiaus sutikimo reikalu kvie
čiamas šį antradienį, spalio 2 
d., 7:30 vai. vak. Jaunimo cent
ro apatinėje salėje, čia bus 
duodamos paskutinės žinios dėl 
Šv. Tėvo kelionės maršruto Chi
cagoje ir lietuvių dalyvavimo 
popiežiaus sutikime. 

x Vakaronę su Pov. Gaučiu, 
diplomatu ir vertėju, praėjusį 
penktadienį Jaunimo centro ka
vinėje pradėjo kun. A. Kezys, 
pasveikindamas gausiai susirin
kusius. Pokalbį pravedė kriti
kais A. T. Antanaitis. Povilas 
Gaučys užsiminęs apie savo 
diplomatinę veiklą Latvijoj, 
Brazilijoj ir kitur, kur buvo j 
tūkstančiai lietuvių, papasakojo L .-. . , . , . . , 
skaudžių, tragiškų ir kartais Į . k e w j * , a . *«**?*. . ^ g " * 0 * ? 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

-

i 

Jubiliejiniame "Draugo" bankete rugsėjo 22 d. Jaunimo centre. Iš kairės: inž. J. Pankus, Liet. Kat. spaudos dr-
jos p:rrr.. dr. A. Razma, E. Razmiene, P. Kudirkienė, dr. Kudirka, dr. G. Sidrienė ir dr. R. Sidrys. Nuotr. J. Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
'Gran-

linksmų įvykių. Kaip vertėjas 
iš ispanų, portugalų ir kitų 
kalbų, susidurdavo su gana 
sunkiomis problemomis, nes 
sunku surasti terminus, atsklei
dė Lotynų Amerikos kūrėjų 
grožį. Vertimų pavy2džių pa
skaitė jaunieji aktoriai Guoda 
Antanaitytė, Juozas Kapačins-
kas ir Vaigalė Kavaliūnaitė. 
Vakaronė buvo tikrai įdomi ir 
pažintine prasme labai ver
tinga. 

X lietuviai, dalyvaujantieji 
Šv. Tėvo sutikime, iš anksto 
renkasi spalio 5 d. California 
Ave. tarp 67 ir 69 gatvių. Ma
rijos aukšt. mokyklos studentės 
su mokytojomis ir Šv. Kryžiaus 
ligoninės personalas sutikimo 
dieną rikiuojasi tose pačiose 
gatvėse, užimdami rytinės pu
sės šaligatvius. Šv. Tėvas pro 
šią vietą pravažiuos 9:15 vai. 
ryto. 

x Mykolo Sleževičiaus 40-jų 
mirties metinių minėjimas bus 
Faustinos ir Mečislovo Macke
vičių sodyboje, Rt. 5, Box 226, 
38th and State Street, Lock-
port, UI. 60441, š. m. lapkričio 
4 dieną, sekmadienį. 

bą, kuris atskleidžia augalų 
mistinį pasaulį. Iškėlęs tos rū
šies meno įdomumus ir priva-1 
lumus, linkėjo ir toliau sėkmin
gai darbuotis. Parodos atida
ryme dalyvavo pats P. Baltuo-
nis su žmona, kurie buvo gau
siai susirinkusių šiltai sutikti. 
Paroda su gausybe šaknų 
skulptūrų buvo uždaryta sek
madienį. 

"GRANDIS" PRADEDA NAU-.mą ir talkos vertingumą. | širdžiais ir darbščiais 
JUOSIUS VEDSLOS METUS Sekė naujo šokėjų valdybos dies" globėjais. 

. . . . . . . . . - . ; pirm. Lino Kučo pranešimas, į Išsiskirstyta su geriausia 
į . . . . n k '' k*11"*8 pristatė kitus valdybos \ nuotaika ir jau apibrėžtais dar-
j ta jaunatviška energija jungia-

Pennsylvanijos Lietuviu 
dienos komiteto kvietimu JAV 
LB krašto valdybos pirm. Algi
mantas Gečys su žmona Tere
se rugpiūčio 11-12 d. savaitga
lį lankėsi Pennsylvanijos "ang
liakasių Lietuvoje". Pasakęs 
pagrindinę kalbą Lietuvių die
noje, A. Gečys aplankė Tama-
quos, Shenandoah, Frackville 
ir Maizeville lietuvių parapijas, 
susipažino su parapijų klebo
nais, bendradarbiavimo klausi
mus aptarė su Lietuvos Vyčių 
144 kuopos vadovais. Pagrindi
nis apylinkės laikraštis "Potts-
ville Republican" rugpiūčio 22 
d. laidoje išspausdino pusę pus
lapio užimantį pokalbį su Alg. 
Gečiu rūpimais lietuvybės išlai
kymo ir Lietuvos pavergimo 
klausimais. A. Gečio nuomone, 
lietuviškas sąmoningumas "an
gliakasių Lietuvoje" yra stip
rus. Lietuvių Bendruomenė tu
ri dėti pastangas įvairiais bū
dais šiai lietuvybės salai Penn-
sylvanijoje kuo daugiau talkin
ti. Dienos šventės metu A. Ge

ma lietuviškan šokin, tai nau
da ir pasigėrėjimas n e vien tik 
šokančiam jaunimui, bet ir ste
binčiai lietuviškajai ir net ame-
rikietiškajai visuomenei 

Grandiečiai šįmet pradeda jau 
16-tuosius veiklos metus su dar 
paūgėjusia šokėjų sudėtimi ir 
nauju globos komitetu, kurį su
daro pirm. Irena Rimavičienė, 
vicepirm. Ramutė Bartuškienė, 
ižd. Birutė lintakienė ir rengi
nių vad. Marcelė Jonušienė. 

narius: Arą Lintaką, Rūtą Pak- bo planais, kurie globos komi-
štaitę, Algį Plioplį, Mirgą Ri-jteto ir šokėjų valdybos bus !čys turėjo progą pasimatyti ir 
mavičiūtę ir Sigitą Vaznelį. Vai- \ stropiai vykdomi, kad mūsų jau-1 su kitais atvykusiais svečiais: 
dyba jau yra sudariusi visą ei- į nimas turėtų sąlygas ne vien | žurnalistu VL Būtėnu su žmo-

Pirmasis posėdis įvyko Jau-! 
nimo centre 1979.9. 13 d. Jįi 
atidarė "Grandies" vadove L.I 
Smieliauskienė, padėkodama! 

; naujajam ir buvusiam tfoboą I i r i t o ^ g ^ S S i " tartos -
5 1 ° ™ ^ . ^ l . . . ! 0 ^ ^ ^ lietuviškosios visuomenės dė-

mesiui, primindamas šios tauti-

mačiusi tobulinti vidaus tvar
kos reikalus. 

Aptarus visą eilę sekantiems 
metams matytų ir daug darbo 
bei sumanumo reikalaujančių 
darbų, buvo valandėlei grįžta 
prie sukaktuvinio 15-čio leidinio, 
kurį redagavo Irena Kučienė ir 
Marcelė Jonušienė. Tai istorikai 
vertingas ir dailiai paruoštas 
leidinys, kuriam daug talkos bu
vo sulaukta ir iš jaunųjų gran-
diečių, ypač Dainos Dumbrienės 
ir Vidos Jonušienės. Jis liks 

ir 

lę ryžtingų planų ir tvirtai ne-'tik šokti, bet ir lietuviško tau
tinio šokio širdį ir esmę pajus
ti. Ramutė Bartuškienė 

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Marąuette Parko Lietuvių na
mų savininkų susirinkimas 
įvyko rugsėjo 21 d. parapijos 
salėje. Susirinkimą pradėjo 
pirmininkas Juozas Bacevičius 
ir perskaitė darbotvarkę. Vie

na iš VVashingtono, Liet. Vyčių 
centro valdybos pirm. Pilypu 
Skabeikiu, JAV misijos prie 
Jungt. Tautų Žmogaus teisių 
komisijos atstovu Edw. Mez-
vinsky ir kt 

— Kun. William Tokus, Ma-
ryknoll misionierius, 19 metų 
dirba misijose Tanzanijoje, Ry
tinėje Afrikoje, yra lietuvis, gi
męs ir augęs Worcestery, Mass., 
Aušros Vartų parapijoje. Bu-

ir pakvietė buvusią pinnininkę 
I. Kriaučeliūnienę, pristatyti 

į veiklos apžvalgą. Šiltu ir entu
ziastingu žodžiu buvo nušvies
ti praeitųjų metų darbai ir ren
giniai: tradicinės kūčios, Mardi 
Gras, 15-čio koncertas, sukak-

nių šokių grupės darbštumą, 
patvarumą ir kūrybines pastan
gas. 

Baigiant vadovė I. Smieliaus
kienė palinkėjo naujajam glo-

nos minutės susikaupimu pa- j v o atvykęs į Brooklyną ir, Ed
vardo ir Kazimieros GeneviČių 
palydėtas, apžiūrėjo A. Galdi
ko vardo galeriją, taip pat ap
silankė ir pranciškonų vienuo
lyne. 

tuvinis leidinys, gastrolės. Pa-1 b°s komitetui ir šokėjų valdy-
sidžiaugta komiteto darnumu, -bai kuo gražiausios kloties ir 
yčač atkreipiant dėmesį į pa-,pakvietė Ireną ir dr. Leoną 

Margareta Star, Chicagos bibliotekos į čių šokėjų valdybos reikalingu-; Kriaučeliūnus likti ir toliau nuo 
vieno skyriaus vedėja, apžiūri vertin
gus leidinius su Chicagos Bibliotekos 
tarybos sekretorium Stanley Balzeku. x LB Brighton Parko apyl. 

rudens vakaras įvyks' spalio 13 
d. 7:30 v. v. Aižinų (buv. Pakš-į * *'#»** P ™ 0 * . 
to) salėje. Programą atliks jau- i ™ « i n e s valdybos posėdis rvy-
nimo ansamblis iš Lemonto, va
dovaujamas muz. Rašos Šoliū-
naitės. Gros B. Pakšto orkes
tras. 

X Meilutė Runenė, praleidusi 
ilgesnes atostogas Floridoje, grį
žo į Beverly Shores ir įsijungė 
į visuomeninį darbą. Dabar jos 
rūpestis — padėti suorganizuo
ti ir sukviesti svečius į rudens 
tradicinį balių. 

x Margutis kviečia atsilan
kyti į Elenos ir Andriaus Ku
previčių koncertą, spalio 14 d., 
3 v. p. p. Jaunimo centre. Bilie
tai Vaznelių prekyboje ir Mar
gutyje, (pr.) 

x Keramikos pamokos vai
kams prasidės spalio 4 d. Bal-
zeko liet. kult. muziejuje. Pa 
mokos vyks ketvirtadieniais 
4—6 vai. p. p. Priimami vaikai 
6—13 m. amžiaus. Pamokas 
praves dr. M. Gaižutienė. Re
gistracijai skambinti Ritai tel. 
VI 7-1515. (pr.). 

X lietuviu Fondo vajaus 
proga sekantieji asmenys padi
dino savo įnašus: dr. Vytau
tas ir Aldona Urbai 250 
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai 
— 200 dol., Jurgis Genčius — 
200 dol., Mindaugas Banionis 
— 100 dol.. Juozas Vembrė — 
100 dol. ir Juozas Ivanauskas 
— 100 dol. (pr) . 

x Taupymo-nkolinimo B-vi 
reikalingos tarnautojos (Tel 
lers) pilnam ir daiinam laikui. 
Pageidaujamos kalbančias ti* 

x Dr. Br. Povilaičio knygos 
šauliu I "^€m^s u ^ ° akademija" sutik-

I tuvės įvyks spalio 13 d., 5 v. v. 
ko ruesėio 23 d Arsvarstvta I L i e t u v "i tautiniuose namuose, ko rugsėjo Z3 a. Apsvarstyta, (Giedraitytei) Ado-
daug einamųjų reikalų, l sąjun- "Drauec" vra laiškas 
gą priimta 14 naujų narių. Taip """J T ^ 6 .***, **l!z 
pat paskirta aukų: Balfui 100 P r a s o m a k r e i P t l s * adrmmstra-
dol., Altai 50 dol. ir Margučiui 
25 dol. 

x Dalia Kučėnienė yra pa
kviesta atlikti programą Kinie
čių nepriklausomybės šventės 
iškilmėse spalio 
riot viešbutyje. 

crją. 
x Alfonsas Dargis, Roches-

ter, N. Y., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 10 dol. auką. 
Dėkojame. 

x Detroito juros šaulių "švy-
6 dieną Mar- j tūrio" kuopa per mūsų dienraš-

X Petras Spetyla, žinomas 
čikagiškis, krikščionių demo
kratų sąjungos senas darbuoto
jas, visada dosniai remia lie-

gerbtas mūsų organizacijos mi
ręs narys a. a. Frank Sutkus ir 
jo giminėms bei artintiesiems 
pareikšta užuojauta. 

Naujais nariais įstojo Petras 
Jokubka, Kazimieras Vieraitis 
ir Birutė Vindašienė. Pereito 
susirinkimo protokolą perskai
tė sekretorė Angelė Katelienė. 

J. Bacevičius kalbėjo mūsų 
organizacijos banketo reikalu. 
Banketas bus spalio 21 d. para
pijos salėje, ragino pirkti bi
lietus ir gausiai jame dalyvauti. 
Vicepirm. Stasys Patlaba kalbė
jo apylinkės įvykių reikalu, pla
čiau pasisakydamas apie "Gua-
ranteed Home Bąuity" planą. 

8-to policijos distrikto vado 
Robert Casey atstovai sgt. Ja
mes Stepenek ir Lev Fissinger 

ŠVEICARIJOJE 
— Šveicarijos Lietuvių: bend

ruomenė aprūpino įvairiuose 
miestuose penkias krašto moks
lų įstaigų bibliotekas ir archy-' 
vus "Encyclopedia IituankaT 
kamplektais. Tai laikoma ypač 
reikšmingu dalyku, nes esanti 
ruošiama ir sovietinė enciklope
dija anglų kalba užsienio kraš
tams. 

BRAZILIJOJE 
— Vila Betoje mirė Jonai 

Kisielius sulaukęs 74 metų, ki
limu rokiškėnas. Liko žmona 
Ona ir sūnus Jonas. Taip pat 
mirė Vila Zelinos gyventoja 
Anelė Pangonienė (AskaviČiū-
tė), 77 metų, kilusi iš Alytaus. 
Priklausė Katalikių moterų ir 
Maldos Apaštalavimo draugi
joms. Ligonių sakramentus su
teikė ir laidojimo apeigas atli
ko kun. J. Šeškevičius. 

AUSTRALIJOJE 
— Apie a, a. Henriko Šat

kausko, žinomo dailininko mir
tį ir laidotuves gauta daugiau 
žinių. Velionis gyveno ir kūrė 
Sydnėjuje, buvo iškilęs austra
lų dailin inkų tarpe. Jo paveiks
lai buvo mielai perkami Tačiau 
rugsėjo 1 d. jis buvo rastas sa
vo bute negyvas. Laidotuvėmis 
rūpinosi dr. G. Kazokienė, at
sisveikinimas vyko su religinė
mis apeigomis, kurias pravedė 
kun. P. Butkus rugsėjo 7 d. Pa
laidotas rugsėjo 8 d. Rockwood 
kapinėse. Atsisveikinimo kal
bas pasakė G. Kazokienė, inž. 
V. Juška, dail. L. Urbonas, Br. 
Stačionis, St. Skorulis. Velio
nio mirtį labai apgailestavo ko
legos australai dailininkai ir 
gėrėjosi lietuvių laidojimo apei
gomis. Velionis buvo 
1925 m. Lietuvoje. 

CHICAGOS 23NIOS 

tuviškus reikalus, įkaitant | įįįįno^koki'ais" būdais policija 
"Draugą". Ir dabar, sveikin 
damas dienraštį 70 m. sukak
ties proga, aplankė dienraščio 
vadovus, juos pasveikino ir įtei
kė 50 dol. auką. Labai ačiū". 

x Alg. T. Antanaitis praves 
pasikalbėjimą su rašyt. Nijole 
Jankute - Užubaliene literatūri
nėj vakaronėj, kuri bus spalio 

Šventėje da-į čio artimą bendradarbį Anta-;i2 d., 8 vai. vak. Jaunimo'cen 
lyvaus įvairūs senatoriai, kon-1 ną Grinių pasveikino "Draugą" 
gresmanai ir laisvosios Kinijos 70 metų sukakties proga ir savo 

sveikinimus parėmė 25 dol. au
ka. Labai ačiū. 

aukštieji pareigūnai 
x LB Vidurio vakaru apy

gardos valdyto, pirm. K. Lau-j * Marcelė Tverijonienė-Tiš-
kaitis, ruošia Baltijos tautų i kevičienė, žinoma čikagiškė, at-
(lietuvių, estų ir latvių) drau- į siuntė kai kurių įspūdžių iš pra-
gystės vakarą su vaišėmis ir j ėjusio "Draugo" parengimo, 
šokiais spalio 27 d Jaunimo * Toliau savo sveikinime ji rašo: 
centre. į "Sėkmės visam Draugo štabui. 

., . „, _ , . . I Dar ilgus ilgus metus darbuo-
X Soliste Gina Capkauslaene,j t i g i b t a n t f n e g d a 

rugsėjo 8 d. ji dainavo Cleve 
landė, rugsėjo 22 d. Detroite. 
Spalio 7 d. — rečitalis Chicago
je Jaunimo centre (rengia L. 
Moterų federacija). Spalio 17 
d. dainuos Otavoje, spalio 20 d. 
pasirodys Montrealyje, o po to 
išskris Australijon. Ten ji ža-

dol.,! da būti 6 savaites ir atlikti 6 
koncertus. Grįžus, gruodžio 9 
d, koncertuos Toronte. 

X Julius Pakalka, 
visuomenininkas, kuris stambio
mis sumomis yra parėmęs kul
tūrinę veiklą, paaukojęs Balfui 
tūkstantine, dabar paaukojo 
Balfui rastus pinigus (po Oges
nio taiko niekam neataišaukus 
juos), pridėjęs dar savųjų. Tai 

labai sunkus darbas". Kartu 
pridėjo 25 dolerių auką. Malo
niai dėkojame. 

x Jadv. Kanapė, Coral 
i Springs, Fl., prie prenumeratos 
i mokesšio pridėjo 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x Aukų "Draugui" atsiuntė: 
; Bronė Selenienė — 7.50 dol., 
! Tonas Yla, P. Menkeliūnas -
i po 5 dol.; J. Bartkus — 4 dol. 

žinomas Visiems maloniai dėkojame. 

tro kavinėje. Vakaronę ruošia 
LSS Seserijos vadija. 

x Jonas Talandis, Olympia 
Field, Dl, žinomas visuomenės 
veikėjas, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 25 dol. auką. Jį 
skelbiame Garbės prenumera
torium ir reiškiame padėką. 

x Petras ir Ona Abromaičiai, 
Lemont, UI., maloniai pasveiki
no "Draugą" sukakties proga 
ir atsiuntė 50 dolerių čekį. Už 
didelę paramą nuoširdžiai dė
kojame. 

kovoja su įstatymų laužytojais 
— kriminalistais, ir atsakinėjo 
į klausimus. Prašė talkos po
licijai skubiais ir tiksliais pra-

I nešimais, vartojant nr. 911. 
Parapijos klebonas kun, Anta
nas Zakarauskas prašė gausiai 
dalyvauti šv. Tėvo Jono Pau
liaus II sutikime spalio 5 d., 
penktadienį, 9 vaL ryto Cali
fornia — Marąuette Rd. prie 
par. bažnyčios. Tokiam įvyky 
turėtų kuo daugiausia daly
vauti. 

Charles P. Kai aiškino Sov. 
Rusijos pilietybės įstatymą, J. 
Bacevičius pranešė, kad Petras 
Galinauskas parūpino iš Chi
cagos miesto tarybos įstatymo 
nuorašą sniego valymo nuo ša
ligatvių reikalu, o J. Bacevičius 
pasirūpino išversti į lietuvių 
kalbą ir vertimą dalino susirin
kusiems. Kun. K. Kuzminskas 

POPIEŽIAUS PILOTAS 

Lėktuvą Boeing 727, kuriuo 
popiežius atskris į Chicagą, val
dys čikagietis TWA pilotas ka
pitonas Salvatore J. Falluco, 31 
m. Jis yra italų kilmės, De Paul 
universitete išėjęs filosofijos 
studijas. 

I 
VIETA 12000 AUTOMOBILLIC 

i 
Arlington Parko automobilių 

statymo aikštėje bus vietos pa
statyti 12,000 automobilių, ku
riais atvykusieji į Chicagą no
rės miesto susisiekimo priemo
nėmis vykti pamatyti Chicagą 
lankantį popiežių. 

NESKRIS VIRŠ MIESTO 
Kadangi popiežiui lankantis 

bus didelės žmonių nūnios Grant 
Parke ir Chicagos miesto cent
re, patvarkyta, kad lėktuvai ne-
skristų tuo metu virš tos vie
tos, netrukdydami maldų susi
kaupimui. 

x Aukų atsiuntė: po 3 dol. 
— S. Kuzmickas, H. Perzins-
kas, O. Alčiauskas, A. Janulai
tis. Vidm. Raišys. Br. Žukaus
kas J. Petrauskas, Bdv. Šilei
kis, V. .Turgelienė, J. Katilius, 
Al. Kraučenka; 2 dol. — Eug. 

BaMo sukakties minėjimo Ckero. III., rugsėjo 23 d prezidiumas. 15 kairės: 
dienos pirm. dr. P. Rūdininkas, Balfo direktorius Alb. Dzirvorvas, svečias tš 
Hot Springs kur.. P. Patlaba, dr. P. Atkočiūnas, raSyt. Al. Baronas, dr. P. 

prašė remti "Liet. Kat. B. Kro
nikos" leidimą. 

Narių pasisakymuose aktyviai 
reiškėsi Jurgis Janušaitis, Juo
zas Skeivys, Juozas Bagdžius, 
Leknickas, Kulys ir kiti. 

Susirinkimas buvo gausus ir 
praėjo sklandžiai. 

Stasys Patlaba 

itinmimiiiiiiiiiiiiiiiiitmimiiitiiiiiniin 
Dr. Jnr. Martynas Anytai 

KOVA DEL KLAIPĖDOS 
ATSIMINIMAI 

IV2 MILIJONO MATYS 
POPIEŽIŲ 

Apskaičiuojama, kad įvairio
se iškilmėse Chicagoje popiežių 
matys lVfe mil. žmonių. Popie
žių saugos 12,000 pohcininkų ir 
karių. * 

KARDINOLAS JUNGTINĖSE 
TAUTOSE 

Kard. J. Cody antradienį bus 
Jungtinėse Tautose, kur popie
žius Jonas Paulius II kalbės vi
suotiniame susirinkime. Po po
piežiaus atsilankymo Chicagoje, 
kardinolas su popiežium skris f 
VVashingtoną, kur Baltuosiuose 
rūmuose bus priėmimas popie-

jžiui. 

POPIEŽIAUS ATVYKIMAS 

Jonas Paulius n | ChicagSį 
atskris ketvirtadieni, spalio 4 d., 
6 v. v., o išvyka šeštadieni 7:45 
vai. ryto. 

SEMINARIJOJ POPIEŽIŲ 
MATYS 500,000 

r— 

Numatoma, kad penktadieni, 
spalio 5 d., Quigley seminarijo
je, 7740 S. VVeatern, Chicagoje, 
matys apie pusė milijono žmo
nių. Ten popiežius nuvyks apie 
10 v. r. ir kalbės į 350 JAV 
vyskupų. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
8247 So. Kedste Arena 

TeL — 7764700 

i 

taviŠkai arba lenkiškai. Krrip- graži pradžia busimam rudens, Bulotienė; 1 dol. — R. Urmo-1Kisielius, A. Vasaitytė ir gale stalo J. Paulėnas. Platesnis susirinkimo apra-
tfe tel. 254-4470. (ak ) j vajui. nas. Visiems dėkojame. [§ymas buvo "Drauge" rugsėjo 28 d laidoje. Nu*r. A. ZaOifce 

Spaudai paruošė Dr. M. O. 
Slavėnienė. įvadą parašė Dr. 
Juozas Jakltas. Išleido Kultū
rai Remti Draugija Chicagoje. 
Kieti viršeliai. 426 pusi. Kaina 
•u persiuntimu $10.91. 

Užsakymus siųsti Draugas 
4545 W. 63rd St Chioajro. IH. 
60629 
.iiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiimti 

Darbo vai nuo 9 iki 7 va i vak. 
fteitad. 9 va i iki 1 vaL d. 

r* 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIHII 

GINTARAS P. CEFCNAS 
Darbo valanda*: nuo * T. r. Iki t 
vai. vak. §«tta4t*n} nuo t vai. ryto 

lkl 12 vai. «. 
Ir pa*al susitarimą. 

TeL 776-5162 arba 776-5168 
2649 W. 63 Street 

Cbieago, DL 66629 
fflMMMMKIIinillll 


