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LKB Kronka Nr. 39 

DEL LAIŠKŲ VYSKUPAMS 
IR VALDYTOJAMS 

(Tęsiny*) i 
Anonimas smerkia "Kroniką" I 

kah> netarnaujančią Bažnyčios 
reikalui. Galimas dalykas, kad 
ne visa jos pateikta medžiaga 
yra vienodos reikšmės, bet reik
tų atsiminti, kad tai yra skriau- { 
džiamo žmogaus šauksmas. Ta-1 
rybiniai įstatymai leidžia ginan-1 
tis pavartoti kartais ir daugiau j 
jėgos, negu reikia, gis savigy-1 
nos iausmas ir atsispindi "Kro
nikos" tone. Neleisti skriaudžia
mam Saukti — perdaug jau būtų 
ciniška. Plėšikas, užpuolęs žmo
gų gatvėje ar miške, nori, kad 
šis tylėtų. . . Tiesa, yra jėgų, 
kurioms būtų maloniau, kad 
"Kronika" nebūtų gimusi. Ma
tyt, su jomis solidarizuojasi 
mūsų anonimas. 

Laiškuose apgailestaujama dė1 

susiskaldymo į kairiuosius ir 
dešiniuosius. Susiskaldymas, de
ja, yra. Liaudis šias grupuotes 
vadina kitaip: tai kunigai "šal
dytuvai" ir "šildytuvai". 

Vieningumo niekada nebūta 
žmonijoje. Filosofai rašo apie 
buržujaus ir idealisto tipą visuo
menėje. Istorikai (P. Vėbra), 

vertindami XIX a. Lietuvos 
dvasininkiją, suranda tris gru
puotes: tai — 1) pasyvieji, pri
sitaikėliai, pataikūnai; 2) ak
tyvieji, kovotojai; ir 3) vidury 
stovintys. Yra dar ir kitas susi
skaldymas, kai žmonės, trokš
dami Bažnyčiai gero, ieško nau
jų kelių bei metodų. "Konserva
toriai" neturėtų už tai jų smerk
ti. Gal daugiau reiktų įžiūrėti 
geros valios tuose, kurie eina 
nepramintais takais, reiktų svei
kinti jų kūrybišką iniciatyvą ir 
atsiminti, kad Bažnyčiai lengvų 
kelių nėra. čia pavyzdžių mums 
galėtų pateikti Vokietija. Kas 
ėjo lengvesniu keliu, tie paskui 
gailėjosi kaip Ludwig Mueller, 
kurį 1935 m. Hitleris pastatė 
vadovauti Protestantų Bažny
čiai, šio vyskupo nemėgo nei 
dvasininkai, nei liaudis. 1945 
n. j i s . . . nusižudė. Tiesa, gai
lėjosi ir tie, kurie gyvi išliko, pe
rėję lagerių pragarą: "Mes ko
vojame, vedami savo tikėjimo... 
Mes nesigėdime šios kovos. Mes 
tik gėdijamės, kad nepakanka-

\ mai rimtai ir viešai tai da-
: rėme". 
1 (Pabaiga) 

Saudi Arabija 
išvadavo šventyklą 

Fanatikams bus nukapotos galvos 

Didžioji musulmonų mečetė Mekoje, Saudi Arabijoje. Ją puolė nedidelės sektos nariai, vadovaujami jauno vyro, 
kuris skelbiasi esąs musulmonų pranašas, Didysis Mahdis, kurio ateinant sittų sekta laukia jau 11 šimtmečių. 

KHOMEINIS KURSTO 
ISLAMO VALSTYBES 

JAV puolimas nužudytų įkaitus 

KATALIKAI PASAULYJE 
Filosofų posėdžiai 

Keli šimtai žymiausių krikš
čionių mąstytojų šiomis dieno
mis netoli nuo Cordobos, Argen
tinoje, dalyvavo pirmame pasau
liniame krikščioniškosios filoso
fijos kongrese, tema: "Krikščio
nio filosofija šiandien". Kon
greso dalyviai ypatingu būdu 
svarstė krikščionių filosofiją, 
kaip Kristaus išganančiojo mok
slo skelbėjų, uždavinius šiuolai
kiniame pasaulyje. 

Liublino universitete 
Dalyvaujant Lenkijos katali

kų Bažnyčios primui kardinolui 
Višinskiui, Liublino katalikų 
universitete įvyko naujų mokslo 
metų pradžios iškilmės. Sia pro
ga pasakytoje kalboje kardino
las Višinskis pažymėjo, jog da
bartinei Lenkijai ypatingai rei
kia moraliniai ir socialiniai są
moningu jaunų žmonių, kurie 
krikščioniškomis vertybėmis pa
gristų savo gyvenimą ir jas 

.skelbtų gyvenamajai aplinkai. 

Vokiečių audiencija 
Šventasis Tėvas atskirose au

diencijose priėmė keturis vokie
čių kardinolus: Berlyno arkivys
kupą Bengsch, Miuncheno arki
vyskupą Ratzinger, Mainzo ar
kivyskupą Volk ir Koelno arki
vyskupą Hoeffner. 

Slovakams apie Lietuvą 
Vatikano radijo tarnyba slo

vakų kalba praėjusį antradienį 
perduotą programą Slovakijos 
jaunimui ištisai paskyrė Lietu
vai. Ta proga Slovakijos jauni
mas buvo supažindintas su Lie
tuvos istorija, su lietuvių pas
tangomis amžių bėgyje išsaugoti 
savo tautinę tapatybę, su kovo
mis dėl laisvės su dabartine pa
dėtimi Lietuvoje. Išskirtinis dė
mesys šioje programoje buvo 
skirtas dabartinei katalikų Baž
nyčios ir jos tikinčiųjų padėčiai 
Lietuvoje, išryškinant Lietuvos 
kunigų ir pasauliečių tikinčiųjų 
drąsias pastangas apsaugoti re
liginę laisvę ir tikinčiųjų teises. 
Programos klausytojai buvo su
pažindinti su Lietuvoje įsistei

gusiu Tikinčiųjų Teisių Gynybos 
Katalikų Komitetu, jo tikslais 
ir veikla. Ypač buvo paminėti 
šio komiteto ir Lietuvos vysku
pijų kunigų pareiškimai, at
skleidžiantys 1976-ais metais 
sovietų valdžios išleistų vadina
mų "religinių susivienijimų nuo
statų" antikonstitucinį ir anti
humanišką pobūdį. Pareiški
muose pažymima, kad nuosta
tai akivaizdžiai pažeidžia lietu-
vos tikinčiųjų, tai yra didžiau
sios dalies krašto gyventojų, 
teises, siekia administracinėmis 
priemonėmis sunaikinti lietu-
vos katalikų Bažny .ią. Slovakų 
radijo programoje buvo taip pat 
paminėta Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronika. Programos me
tu per Vatikano radiją nuskam
bėjo taip pat kelios lietuviškos 
dainos. 

Kreipėsi { Khomeinį 
Vatikano ryšininkas su spau

da, atsakydamas į žurnalistų 
pateiktą klausimą, patvirtinę, 
jog Popiežius Jonas Paulius 
II-sis humanitariniais moty
vais kreipėsi į ajatolą Khomeinį 
amerikiečiu ambasadoje Tehera
ne paimtų įkaitų gyvybės apsau
gojimo reikalu. Vatikano atsto
vas šia proga priminė, jog šven
tasis Tėvas ir praeityje panašiais 
atvejais yra jau daug kartų as
meniškai intervenavęs. 

Kreiskio premijos 
Čilės kardinolas Santiago ar

kivyskupas Silva Henriąuez ir 
Managvos arkivyskupas Nika
ragvoje, Obando Bravo buvo 
atžymėti Austrijos kanclerio 
Kreiski vardo fundacijos premi
ja už nuopelnus ginant žmo
gaus teises. Tuo pačiu pagrin
du Kreiskio vardo premija bu
vo taip pat paskirta tarptauti
nei humanitarinei "Amnesty" 
organizacijai, kuri, kaip žinoma, 
rūpinasi politinių ir sąžinės ka
linių pasaulyje likimu. 

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
priėmė aštuonis Peru vyskupus, su 
Limos arkivyskupu kardinolu 
Landazuri Rickets priešakyje, ku| 

Teheranas. — Irano dvasinis 
revoliucijos vadas ajatola Kho-
meinis pasakė kalbą, kurioje pa
grasino, jog Amerikos karinio 
puolimo atveju, visi amerikiečiai 
tuoj būtų nužudyti, jis negalė
tų jų apsaugoti. Khomeinis ra
gino visas musulmonų šalis mo
bilizuoti jėgas ir padėti jam 
ginti Irano revoliuciją. Kiti 
Irano valdžios atstovai savo 
kalbose pakartojo reikalavimus 
atiduoti buvusį šachą. 

Iranas paskelbė savo karo lai
vyno aliarmą. Karo aviacijos 
bazė Shirazo mieste irgi paskel
bė aliarmą. Iranas pasirengęs 
atmušti bet kurį puolimą, pa
skelbė Irano radijas. 
Teherane laikomi Amerikos am 

basadog tarnautojai skaičiumi 
sumažėjo, nes iraniečiai paleido 
du filipinus, vieną pietų korė
jietį ir vieną bengalą, dirbusius 
ambasadoje. Paskelbta, jog pa
leistieji nebuvę šnipai 

Pentagonas pripažino, kad 
Irano karo laivynas: trys nai
kintuvai ir 8 fregatos patruliuo
ja Persijos įlanką, laukdami at
plaukiančių JAV karo laivų. 

Iranan atvyko buvęs Amnes-
ty International organizacijos 
pirmininkas, buvęs Airijos už
sienio reikalų ministras Sean 
McBride. Jis siūlo Iranui pa
leisti amerikiečius įkaitus, siū
lydamas, kad Ženevos Tarptau
tinė Teisininkų komisija pradė
tų tyrimus apie buvusio šacho 
nusikaltimus Irano tautai. 

Iranas planuoja sušaukti pa
saulio spaudos atstovus ir pa
rodyti jiems dokumentus, ku
rie įrodytų šacho nusikalti
mus. 

Slaptas sovietų radijas, tran
sliuojąs iš Baku miesto progra
mas persų kalba, irgi pasisakė 
už įkaitų paleidimą. Jokie mo
tyvai negali pateisinti diploma
tinės atstovybės užpuolimo, sako 
sovietų radijas, kartu piktai 
pasmerkdamas Izraelio politi
kus, kurie siūlo Amerikai savo 
karines bazes Iranui pulti. 
Prancūzija paskelbė oficialų Ira
no valdžios pasmerkimą dėl 
JAV ambasados užpuolimo. 
Olandijos parlamentas vienbal
siai priėmė rezoliuciją, kurioje 

rie atvyko į Vatikaną su oficia
l iu "ad limina" vizitu. 

smerkiamas iraniečių elgesys. 
New Yorke esąs Irano ša

chas turėjo pokalbį su žurna
liste Barbara VValters. Jis pa
sakė norįs kuo greičiausia iš
vykti iš Amerikos, tačiau dakta
rai dar dvi savaites nori jį lai
kyti ligoninėje. Jis niekad ne
norėjęs atvykti Amerikon, ta
čiau liga jį privertusi. Paklaus
tas, ar jis grįš į Iraną, šachas 
pasakė nesąs toks kvailas. # 

Valstybės departamentas pa
kartojo, kad Amerika nespaudė 
ir nespaudžia šacho nei išvažhio-
•». nei oasilikti Amerikoje. Į 
Iraną savo sumanymu nuvyko 
kongresmanas George Hansen iš 
Idaho valstijos. Jis bandysiąs 
paveikti Irano vyriausybę pa
leisti laikomus amerikiečius. 

Trudeau pasitraukia 
iš vado pareigų 

Ottatva. — Buvęs Kanados 
premjeras Pierre Elliot Tru
deau pranešė liberalų partijai, 
kad jis pasitraukia iš jos vadų 
pareigų. Partijai reikia naujo 
vado ir jis siūlė iki konvencijos, 
kuri įvyks kovo mėn., rasti nau
ją žmogų. Trudeau pareiškė, 
jog naujasis partijos pirminin
kas paveldės sveiką ir stiprią 
partiją. Jis vadovavo liberalų 
partijai nuo 1968 m. balandžio 
mėn. ir triskart laimėjo Kana
dos rinkimus. 

Kiek yra Irano 
studentų Amerikoje? 
Washingtonas. — Vyriausy

bės įsakymas imigracijos įstai
goms suregistruoti ir patikrinti 
visus Amerikoje esančius stu
dentus iš Irano atidengė nema
lonią tiesą, kad Amerikoje gali 
būti dvigubai daugiau iranie
čių, negu buvo manoma. Salia 
žinomų, įregistruotų studentų, 
kurių skaičius — 50,583, valdi
ninku manymu, dar kita tiek 
gali būti niekur neregistruotų. 
Nežinoma, kur jie yra ir kiek, 
iš tiesų, jų yra. Imigracijos 
valdininkai pripažįsta, kad re
gistravimo sistema labai apleis
ta, pasenusi. Daugelis universi
tetų neinformuoja įstaigų apie 
užregistruotus studentus, nepra
neša, kada jie studijas baigė ar 
apleido. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Buvęs valstybės prokuro
ras Ramsey Clark, kuris ban
dė nuvykti į Iraną derėtis dėl 
įkaitų paleidimo, tačiau Irano 
nebuvo įleistas, jau seniai kovo
jo prieš šacho režimą Irane. 
Dar spalio 12 d. jis nusiuntė 
laišką revoliucinei Irano vy
riausybei su patarimais, kaip 
būtų galima atgauti šacho išvež
tus Irano turtus. 

— Turkijoje uždarytas Istan-
bulo universitetas, vengiant 
riaušių, nes buvo nužudytas žy
mus kairiųjų veikėjas, prof. 
Yasar Boganay. 

— Oficialūs sovietų valdžios 
sluoksniai patvirtino, kad prem
jeras Kosyginas tikrai serga ir 
ilsisi Krymo kurorte. Vasario 
mėn. jis bus 76 m. 

— Prie Floridos krantų buvo 
sulaikytas sugedęs laivas su 25 
pabėgėliais iš Haiti. Visi jie 
perduoti imigracijos valdinin
kams. 

— Pirmą kartą Kinijos vy
riausybė paskelbė, kad 1976 m 
žemės drebėjime Tangšano pro
vincijoje žuvo 240,000 žmonių ir 
164,000 buvo sunkiai sužeisti. 

— Komjaunimo laikraštis 
Maskvoje paskelbė, kad Ukrai
noje buvo sušaudytas miškinin
kas už 18 metų merginos nušo
vimą. Ji skynusi uogas miški
ninko privačiame sklype. 

— Siaurinėje Airijoje bomba 
sugriovė baigiamą statyti kata
likų bažnyčią, kuri turėjo būti 
atidaryta prieš Kalėdas. 

— Sniego audros Colorade 
sukeltose nelaimėse žuvo 9 žmo
nės. 

— Italijoje Raudonosios Bri
gados teroristai nušovė dar 2 
policininkus. 

— Japonijoje teroristas, gra
sindamas nužudyti lėktuvo įgu
lą, laikė pagrobęs 345 keleivius, 
tačiau lakūnas sugebėjo jį nu
ginkluoti, nors pats susirėmime 
buvo sužeistas. Grobikas rei
kalavo skristi į Sovietų Są
jungą. 

— Kinijos vyriausybė pareiš
kė Vietnamui griežtą protestą 
dėl karinių provokacijų pasie
nyje. 

— Naftą eksportuojančios 
šalys atmetė Irano raginimą 
nepriimti JAV dolerių už eks
portuojamą naftą. 

— Arizonoje, Colorado valsti
joje iškrito daug sniego, kai kur 
itžblokuoti keliai. 

Rijadas. — Saudi Arabijos 
vyriausybė paskelbė, jog Di
džiosios mečetės užpuolimas Me
kos mieste baigtas. Užpuolikai 
buvę fanatiškos musulmonų sek. 
tos nariai, kurie bus tinkamai 
nubausti. Vyriausybės žiniomis, 
užpuolime ir šventosios musul
monų vietos išvadavime žuvę du 
žmonės, tačiau Mekoje buvę mu
sulmonai pasakoja, kad žuvusių 
skaičius daug didesnis. Kuwaito 
spauda tvirtina, jog žuvo 600 
žmonių. Du egiptiečiai, grįžę iš 
Mekos, pasakoja, jog žuvo daug 
Saudi Arabijos kareivių ir de
šimtys užpuolikų, kurių buvo 
apie 200. Suimtųjų laukia isla
mo teismas, kuris už šventovės 
jąrripfrinimą paprastai, nukerta 
galvą. 

Musulmonų organizacijų tary
ba Indonezijoje paragino Saudi 
Arabiją "sunaikinti fanatizmą, 
su šaknimis išrauti užpuolikų 
sektą". Saudi Arabija pabrėžė, 
kad užpuolime nedalyvavo jo
kie Vakarų užsieniečiai, nors 
tarp Arabijos piliečių buvo ir jc-
meniečių bei keli musulmonai 
ne arabai. Egipto vyriausybė 
irgi pareikalavo, kad Saudi Ara
bija šiuos kraštutinius fanati
kus tinkamai nubaustų. 

Irano ajatola Khomeinis, su
žinojęs apie Mekos mečetės už
puolimą, trečiadienį paskelbė, 
jog tai gali būti Amerikos ir Iz
raelio suokalbis. Šitą kaltinimą 
išgirdę pasaulio musulmonai 
pradėjo keršto veiksmus prieš 
Ameriką. Washingtone vyriau
sybė pasmerkė šį melagingą 
Khomeinio pareiškimą, pavadino 
jį demagogišku. Tūkstančiai 
musulmonų Pakistane puolė 
JAV ambasados pastatus, šešis 
jų sudegino, padarė apie 20 mil. 
dol. nuostolių, sunaikino 50 au
tomobilių. Siame puolime žuvo 
du amerikiečiai, Islamabade vie
nas amerikietis primuštas. Pa
našūs puolimai įvyko kituose 
Pakistano miestuose: Lahorėje, 
Rawalpindi. kur sudegintas JAV 
informacijos centras, padegta ir 
Britanijos biblioteka bei kelios 
amerikiečių biznio atstovybės. 

Demonstracijos prieš Ameri
ką įvyko Indijos Kašmiro pro
vincijoje, kur daug musulmonų. 
Minia puolė Amerikos įstaigas 
Dakoje, Bengalijoje ir Izmire, 
Turkijoje. Policija minią išvai
kė, tačiau amerikiečiai stebisi 
kad Pakistano kareiviai buvo 
atsiųsti ginti JAV ambasados 
tik praėjus penkioms valandoms 
nuo puolimo pradžios. Pakista
no prezidentas gen. Mohammed 
Zia ul-Hak kalbėjosi telefonu su 
prezidentu Carteriu ir jo atsi
prašė už ambasados sunaiki
nimą. 

Vakar iš Pakistano išskrido 
lėktuvas su 309 amerikiečiais, 
daugiausia diplomatų šeimų na
riais. Lėktuve buvo ir dviejų 
žuvusių amerikiečių karstai. 
Valstybės departamentas įspė
jo visas musulmonų šalyse esan
čias Amerikos atstovybes budėti 
ir būti pasiruošusioms įvai
riems puolimams. Kartu buvo 
tvirtai paneigti gandai, kad 
Mekos šventyklą puolė Ameri
kos sukurstyta minia. 

Naujas respublikonų 
kandidatas Haig 

Washingtonas. — Buvęs NA
TO karinių jėgų vadas gen. 
Alexander Haig lapkričio 21 d. 
pareiškė reporteriams, jog jis 
rimtai svarsto sumanymą kan
didatuoti į prezidento vietą. Pa
sitraukęs iš NATO pareigų, jis 
per pusę metų aplankęs 34 val
stijas, susitikęs su respublikonų 
partijos veikėjais ir patyręs, 
kad daug amerikiečių balsuotų 
už jį. Neužilgo jis nutarsiąs ir 
paskelbsiąs savo planus. 

vienas nuteistųjų Čekoslovakijos di
sidentų Vaclav Havel 

Kinija planuoja 
naują puolimą 

Pekinas. — Vietnamas apkal
tino Kiniją pasiruošimu naujam 
puolimui. Vietnamo — Kinijos 
derybose Hanojaus atstovas 
pareiškė, jog Kinija prie Viet
namo sienos sutraukusi 12 armi
jos divizijų, privežusi daug šar
vuočių ir įsteigusi naujus gin
klų sandėlius. 

Kinija atsakė reikalavimu iš
vežti Vietnamo karines jėgas iš 
Kambodijos, kur vietnamiečiai 
esą kalti dėl milijono Kambodi
jos gyventojų mirties. 

Arabai atmetė 
Libano prašymą 

Trnisas. — Arabų Lygos vir
šūnių konferencijoje buvo at
mestas Libano reikalavimas pa
šalinti iš Libano ginkluotas pa
lestiniečių jėgas, nes Palestinos 
Laisvinimo organizacijos vadai 
gynė savo teises likti Libane ir 
iš jo teritorijos vesti kovą prieš 
Izraelį. Arabų lyga pažadėjo 
Libanui 2 bil. dol. paramą karo 
nuostoliams padengti. 

Arabų šalys nutarė stiprinti 
propagandinį karą prieš Izraelį 
ir jo rėmėjus. Neužilgo bus 
šaukiama arabų valstybių fi
nansų ir užsienio reikalų minist
rų konferencija aptarti arabų 
ekonominės politikos. 

Turkų kaltinimai 
Ankara, — Buvusio Turkijos 

premjero žmona Rahsan Ece-
vit buvo apkaltinta Istambulo 
dienraščio "Hurrryet" įsivėlimu 
į nelegalų margarino ir aliejaus 
biznį. Naujoji vyriausybė, o 
taip pat buvusio premjero Eee-
vito partija. įsakė šiuos kalti
nimus ištirti. Tardymus atliks 
finansų ir prekybos ministeri
jos. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 14 d.: ProtatM, 

Flora, Matvinas, Valdė. 
Lapkričio 25 d.: Merkurijus, 

Kotryna, Santautas, Germė. 
Lapkričio 26 d.: Leonardas, 

Jukunda. Dobilas, Aušrelė. 
Saulė teka 6 49. leidžiasi 4:25. 

ORAS 
Debesuota, gali snigti, temps* 

ratūra dieną 46 L, naktį 30 i 



DRAUGAS, ie&t 

* 

-

REDAGUOJA Joaa* tadeUdi 
•iasti: «522 So. Ro*weu i 

JUOZO LAUČB 
FEDERAOJO: 

PARĖK 
Prieš beveik 70 metų sąjv 

vienas >pagrindiniŲ pradini 
Pranas Dovydaitis, mokslus 
nančiai lietuviŲ jaunuomene 
lė tris klausimus, kuriuos jis 
dino pamatiniais: Kas mes es; 
Kpkioje aplinkoje mes gyvena 
Kokios yra mušu pareigos, 
kiai ir keliai? Į juos Dovyc 
davė ir savo atsakymus, sud 
sius mūšy ideologijos pagrin 

Kas mes esame? Tur būt, 
tys jauniausi mūsų jaunieji 
tininkai be dvejojimo atsa 
kad esame lietuviai katalikai 
sirinkę sau jau beveik sepi 
dešimčių metų istoriją 
rinčią organizaciją — ateit 
kiją. Šis sąjūdis turėtu būti 
mas ir brangus už Lietuvos 
gimusiems, augusiems ir mc 
ėjusiems lietuviams, nes ateii 
kijos užuomazga iš tikrųjų 
užsienyje — vakarų Eur< 
Tiesa, jos kūrėjai, steigėjai ii 
pėjai be išimties Lietuvoje 
ir augę, tačiau aukštuosius i 
lus ėję svetur. 

Šiemet minime Vilniaus 
versiteto 400 metu sukaktį, i 
ateitininkuos gimimo metai 
ji garbingoji istorinė Li< 
aukštoji mokykla buvr> už< 
jau net 75 metus. Laimin 
gimnazijų abiturientams. 
riems pasisekė susidaryti s 
studijuoti, teko veržtis į M 
Petrapili, Tartu, Taliną, o r 
nei jų daliai į Vakarų Ei 

—į Belgiją, Šveicariją, V< 
ją, Prancūziją. Buvo atsid' 
ir Jungtinėse Valstybėse, bet 
skaičius buvo labai nežymus 

Kaip žinome, keletas užs 
studijavusių jaunų kunig 
juto ir suprato gyvą reikal; 
ti universitetų studentų, 
liau ir moksleivių katalili 
jungą. Pirmasis jų centras 
sukurtas Liuvene, Belgijoje. 
grindinis organizatorius 
Pranas Kuraitis 1910 metų 
rio 19 dieną. Už vienerių 
centras buvo patikėtas Ma 
veikusiam lietuvių katalik 
dentų būreliui su Pranu 
daičiu priešakyje. Ameriko 
veną galėtų įsidėmėti, kad 
jajam sąjūdžiui ir jo pradii 
Pranui Dovydaičiui pirmo 
džiaginė parama atėjo kaip 
Amerikos" lietuvių katalikų. 

Grįžkime prie Dovydai 
savo iškeltą klausimą "Ka 
esame", jis atsakė: "esame 
viai katalikai, kurie iŠ] 
Dievą, Kristų, Bažnyčią".' 
vien išpažinimo neužtenką 
kia jį vykdyti gyvenime. 
daičiui IT jo artimiems bem3 
čiams rūpėjo ne tik savo si 
ganymas. Jie siekė, kad a 
nis išpažinimas tautybės i 
gijos spinduliuotų aplinkoj 
kiek galima didesnis lietirv 
tos skaičius, ypač jaunimo, 
vėtų ir gyventų ateitinink 
jomis. 

Kokioje aplinkoje mes 
name? Daugumai m ŪSŲ 
niųjų federacijos narių g 
moji aplinka tiek Ameriko 
Kanadoje, Pietų Amerikoj" 
karų Europoje ir Australij 
bai svetima. Bet būkime 
sau ir tikrovei — gimusie 
po 1945 metų ta aplinka n 
visiškai svetima, nei labai i 
dies. Naujoji išeivijos ba 
jos karta, kurių kilmę aš s 
mūsų sąjūdžio gyvavimo 
šios pusės pradžia, savo dal 
venamo krašto negali va< 
laikyti visiškai svetimu — 
džioji jos dalis jau čia gii 

dienia, 1979 m. lapkričio mėn. 24 
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OS, NAUJO AT-KŲ 
i VADO, MINTYS 
AS PERIMANT 
Ižio brendo, Čia mokslus ėjo ar td 
įku,. na. Čia ji medžiagiškai įsitvi 
ei- no, čia ji įsijungė į vienokią ar 

kė- tokią visuomeninio gyvenimo 
va- vę. Dovydaičio ir jo bendran 
me? čių grupuotė, gyvendama už 
tne? nyje, vis dėlto žinojo, kad jų p 
sie- likimas užsienyje yra labai la 
litis Į nis, kad jie už metų kitų gr 
riu- j savo tėviškes, kur juos vėl sups 
lus. į imtina lietuviška aplinka. J 
r pa į sų, dabar gyvenančių už Li< 
itei-j vos ribų, .padėtis visai kitokia, 
ytų, Dievas žino, kada Apvaizdos 
pa- į buklingais keliais Lietuva bu; 

mių į vesta į laisvų ir nepriklausc 
tu-1 tautų šeimą. Tad turime rei 

nin-! prielaida, kad didelė dalis at 
arti-1 ninkijos gyvens ir veiks už Li 
ribų: vos ribų ilgą, ilgą laikotarpį, 
cslusi Kalbėdamas apie gyvenai! 
mn- į aplinką, dėmesyje turiu Jur 
™ | nes Amerikos Valstybes. Nere 

P°Je- i ypatingai gilaus įžvalgumo 
i*vė 1 vokti, kad dabartiniame An 
gimę kos gyvenime daug vaizdų, k 
įoks-1 negalima būtų piešti labai < 

i mistinėmis spalvomis. Mok 
u n j _ į drausmėje ir auklėjime beve*l 

įčiau i "botas palaidumas, besaikis t 
, gjo. i mas dėmesio seksui, pašalin 
L u v o s ! maldos iš valdinių mokyklų 
aryta' ^ai neveiksminga kova su m 
'ierns' ^ u p l i u m u ir kt. vargu dar 

ku_! li pasiekti žemesnį nuosmuki 
lygas 
skvą, 
ažes-
ropą, 
kieti-
rusių 
tokių 
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gį. Bet nepasiduokime pagu 
kaltinti tik Ameriką už tokif 
linką. Labai panaši padėtis i 
tose valstybėse. Tokioje apli 
je gyvenant, mūsų uždavin) 
auklėti pilnutinę žmogaus a 
nybę — įgyja nepaprastai 
bios reikšmės. Ateitininkija 
lo jauniems lietuviams labai 
sų, nors ir nelengvą kelią -
ti susipratusiu lietuviu, sąmx 
gu kataliku, ištikimu savo | 
narnos šalies piliečiu. 

Kalbėdami apie gyvenamo 
linkos tamsesnius reiškinius 
galime nutylėti ir jos švies 
pusės. Dar tebegyvename 1 
mirštamos popiežiaus Jono 
liaus II-jo viešnagės jspūd 
Juk tos masės žmonių, grūst 
sigrūdusių nors sekundei ki 
arčiau pamatyti Kristaus viet 

I ką, taip elgėsi ne vien iš sm 
inkui m o ' Mums įdomiausia, kad F 

žių pamatyti ypač gausiai i 
tuziastiškai rinkosi jauni žrr 

Ryšium su vyresniems įp 
priekaištavimu "dabartiniai! 
kams", norėčiau pacituoti r 
labai brangaus asmens ž o 
parašytus prieš 40 metų Lie 
je: "Gal tai skamba parad 
kai, bet nieko nepadarysi: p 
pats save, berods, h* visais h 
buvo pati didžiausia problc 
Šiuo metu, kai ir pas mus pa 
mi įvairių krizių reiškinį; 
kai visoje tautoje jaučiama; 
tikras pavargimas, kai inte 
tija ima nebegyventi dvasini 
rybių ilgesiu, o liaudis ati 
ta nuo idealių savo gyv« 
formų, kai net jaunuomen 
siduoda ištižimui, —taigi 
ypatingu momentu darosi 
mus pravartu žvelgti į patį 
gų ir jame paieškoti gili 
minėtųjų reiškinių prieža 
Sį teigimą randame atei 
kų leisto žurnalo "židinys" 
m. gruodžio numeryje, o si 

Į nio "Žmogaus buities krizė 
>li šir- torius —mūsų federacijos d 
įga ir vadas, kūrybingasis kun. 
eju su Yla. Šia citata norėjau atl 
antro- ypač vyresniųjų dėmesį, kad 
ar gy- vai nedarytume priekaištų 
inti ir jauniesiems del idealizmo < 
uk di- dėl ištižimo apraškų-
lė, čia Trečias Dovydaičio klau 

i m e 
tik iŠ 

io. I 
, mes 
lietu-
ažįsta 
ačiau 
Rei-

3ovy-
amin 
•lų iš-
meni-

reli-
>, kad 
ų tau 
usiža-
i idė-

gyve-
vyres-
vena-
?, tiek 
, Va-
>je la-
atviri 

ris jau 
rra nei 

Naujasis Ateitininkų federacijos vada 
rinkusiems svečiams. Iš kairės: PL1 
Meškauskas. 
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įš į! kokios mūsų pareigos, siekiai i 
> iš- į keliai? 
4ū-į Vienas mūsų pirmųjų ir di 

džiųjų rūpesčių tenka Lietuvai 
kurios laisvės ir nepriklausomy 
bes bei kitų tautos gyvybės pa 
grindinių teisių gynimas yra i 
privalo likti mūsų pirmaeilii 
uždaviniu- Mūsų Federacijos vy 
riausioji valdyba dar 1947 metai 
savo atsišaukime sakė: "Gyva 
savos tautos pergyvenimas ir nuc 
latinis jai atstovavimas yra pir 
moji šio meto mūsų tautinė ps 
reiga". 

Norėčiau čia pacituoti pora si 
kinių iš šių metų spalio gal 
mūsų vyskupo Vincento Brizgi 
ir Antano Deksnio paskelbto li< 
tuviams laiško: "Kai mūsų Tėvj 
nė išgyvena sunkius priespaudc 
metus, mes panaudokime vis* 
progas maldauti Viešpatį jos žm< 
nėms visokios pagalbos". 

Kalbėdami apie mūsų pareig, 
bei priemones, turėtume paga 
voti ir apie mūsų sąjūdžio plėt 
mą ne tik vertikaline, bet ir h< 
rizontaline kryptimi. Man atrod 
kad esame labai apriboję din 
savo gretoms papildyti, savo m 
riais daugiausia kviečiame vie 
tik iš federacijos rėmuose brei 
dusių šeimų, tartum nežinodj 
m i aplinkybės, kad Jungtinė 
Vastybėse gyvena kelių gener 
cijų lietuviai. Kiek žinau, 
ankstesnės kartos lietuvių katal 
kų — pasauliečių ir kunij 
esame įjungę į savo eiles labai m 
žą narių skaičių. 

Rūpinamės savo federacijos p 
žanga visose veiklos srityse, vii 
pirma sustiprinamas organizacir 
gyvenimas visuose vienetuose • 
pradedant sendraugiais ir ba 
giant jauniausia federacijos šak 
Lengva suprasti vyresniųjų išs 
girną "any gerų laikų", pri 
40 metų, kai moksleivių sąju 
gos gretose džiaugtasi vienuolfi 
tūkstančių narių, kai studen 
sąjunga buvo sutelkusi gal vi 
tūkstantį. Tačiau neužmirškii 
kad anais metais turėjome vis 
kitokią dirvą savo idėjų sėklai i 
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LOS ANGELES S T U D E N T E 
ATETITNINiaj VEIKLA 

Lapkričio 3 d. buvo sušauki 
Los Angeles Studentų ateitinin 
draugovės šių metų pirmasis i 
sirinkimas. Susirinkę Polikai< 
namuose, pirmiausia pasistip 
nom su kava ir sumuštiniais. B 
gę valgyti, penki studentai p 
vedė atidarymo maldą, kurią | 
ruošė studentas Gintaras G: 
šas. Sekė veiklos pranešimai 
diskusijos apie šių metų temą. IN 

ir pas tarėme, kad šiais metais pažve 
žmo- sime į ateitininkų praeities ti 

ausios lus ir bandysim juos pritaik 
sties". mūsų dabarties ir ateities gyve 
tinin- me. Baigę diskusijas, išgirdo 

1939 Apie penkių studentų kelion 
traips- Lietuvą. Davusieji pranešimą j 
s" au- iliustravo jų mintis skaidrėn 
vašios Sekantis studentų suėjimas p 
Stasys matytas gruodžio mėnesį, jau 
oreipti mo mišiose. 
leng- Sių metų Los Angeles Stud 
mūsų tų draugovės valdybą suda 
ctokos, Gintaras Grušaa, Angelė Mičit: 

tė, Linas Polikaitis ir Vita P< 
urnai: latkyVL V i U Poiikail 

«4 
.« 

—. .. 
; Juozas 8. Laučka. perimdamas pareigi 
valdybos pirm iru. Vyt Kamantas, V) 

ti k vai>iui nuimti. 
Mes pagrįstai didžiuojamės, 

kad arkivyskupas Reinys, vyskupai 
Brizgys, Padolskis, Borisevičius, 
Ramanauskas, Brazys, Deksnys, 
Povilonis, buvo ateitininkai. Esa
me laimingi, kad ateitininkija da
vė gausą pašaukimu kunigystei 
ir moterų bei vyru vienuolijoms. 
Deja, šiandien turime liūdėdami, 
apgailestaudami ir susigėdę pri
sipažinti, kad religinių pašauki
mų srityje esame skaudžiai išsekę. 

Rūpindamiesi artima ir toli
mesne ateitimi, ypač su dideliu 
dėkingumu turime nukreipti savo 
žingsnius į jaunųjų ir vyresniųjų 
moksleivių globėjus. Jos ir jie 
mūs.}įi organizacijos tikroji pažiba 
ir užtikrinimas, kad jos gyvavi-
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Į A. T V E R 
E LAIKRODŽIAI IR BRANGI 

s Pardavimas ir Taisym 
| 3646 W 69th Street — Tet 
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ĮSIGYKITE VIL? 
SITI 

SUKAKTUV1 
Tai puiki dovana Jūs 

ir bendra 

Leidėjai: Akademinis Skautų Si 
Skulptorius: Vytautas Kašubą 
Kalykla: Franklin Mint 

Medaliai:Bronizinis. antikinis. ' 
Bronzinis, blizgantis. 
Sidabrinis. 44 mm dia 
Paauksuotas sidabrini 
Auksinis (14 kt.). 44 rr 
užsakyti prieš gruodžio 

Pastabos: Kainos yra JAV < 
ir apdraudos. Čekius rašyti „Vii; 

Dėl medalių užsakymo kr< 
jus arba medalio administratorę 
Bostone 
New Yorke 
Washingtone, DC 
Floridoje 
Montrealyje 
Toronte 
Clevelande 
Detroite 
Čikagoje 

Omahoje 
Tucsone 
Phoenixe 
Seattle 
San Francisco 
l/os Angeles 

Julius Špal 
T)r. Jonas 
Dr. Sauliuj 
Kazys Pak 
Rasa Luko 
Prima Sap 
Dr. Stepas 
Liuda Rug 
Danutė Ko 
Ramunė L 
Teresė Gai 
Dr. Stasys 
Aldona Va 
Gediminas 
Danutė Ja 
Valentinas 

Medalio Administratorė: Al< 
14tb Street. Santa Monica, Cali 

; lapkričio 18 d., kalba i iškilmes sun
ik. V. Brizgys, J. B. Laučka ir dr. J. 

Nuotr. Jooo Kupria 

nas bus tvirtai tęsiamas. Globė
jai negausūs kapelionai su di-
ižiausiu pasišventimu dirbą su 
aunimu įvairiuose kursuose ir 
/ašaros stovyklose, o taip pat Ne
kalto Prasidėjimo Seselės užsitar
nauja mūšy visų didžiausią pa
garbą ir padėką.. 

Sielodamiesi savo jaunaisiais,' 
negalime užmiršti ir savo jaunų' 
akademiku, kurie moksleivio ir 
studento dienomis gyvai reiškėsi 
musy sąjūdyje, bet kurių dauge
lio šiandien nematome organiza
cinėse gretose. Be jokių priekaiš
tų, nei asmenims, nei vienetams 
bendromis jėgomis pabandykime 
susidariusią prarają išlyginti. 

Galime džiaugtis, kad jau nuo 
1927 metų Palangos reorganizaci-

I1AUS UNIVER-
TO 
N} MEDALI 
į jaunimui, draugams 
iarbiams 

jūdis 

) mm diametro $15. 
D mm diametro $20. 
tietro $.'V). 
, 44 m. dia. $40. 
n dia.: reikia 
31 d.; apie $425. 

oleriais. Pridėti $2 dėl persiuntimo 
iaus Universiteto Medalis". 
ipkitės j Jūsų apylinkės platinto-

evicius (617) 326-0403 
I lėnas (516) 271-4470 
Naujokaitis (301) 986-1547 
auskas (813) 360-4113 
eviciūtė (514) 366-1210 
enė (416) 654-9052 
Matas (216) 524-3242 
?nienė (313) 573-9448 
zonienė (312) 778-6723 
kienė (312) 422-42^8 
lėlytė (402) 731-8720 
Vanagūnas (602) 296-0307 
tkienė (602) 266-5954 
Morkūnas (206) 746-1272 
utienė (415) 849-1147 
Varnas (213) 662-2611 

wa Venckienė (213) 393-2803, 603 
>mia 90402. 

THE LITHUANIAN WOHU>-Wn« DAB 
Second ctaM poataf* patd at Chteago, BĮ. Publ 
occept Sundaya, Ugal Holidays. days after 

and Eastar by the Uthuanian Catholic PTMS SO 
PublicaUon Nua*er (USPS — 1«1000) 

Subwriptioo Rates $37.00 — Chicafo. Cod 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.( 
oountriea. $37.00. 

Palto iSlaidas mažinant, pakvitavimai ui gauta* 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skai 
reco, gavus ii jo mokestį atžymima, iki kada yra ui 

DRAUGO prenumerata mokama ii 
metams 6 a 

Chicago ir Cook spskr. $37.00 $19 
Kitur JA.V. 35.00 18 
Kanadoje USA. 37.00 19 
Užsienyje 37.00 20 
Savaitinis 25.00 15 

• Administracija dirba kas- i 
dien n u o 8:30 iki 4:30, šešta t£ 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. " 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

• Redakcija straipsni; 
vo nuožiūra. Nesunau< 
nių nesaugo. Juos g r 
anksto susitarus. Re 
skelbimų turinį neat 
bimų kainos prisiunci 
prašymą. 

s konferencijos turime intituci-
iniciatyvai reikšti įr puoselėti — 
ieracrjos tarybą. Per tuos 50 su 
upu metų jai vadovavo žino-
i mūsų sąjūdžio žmonės, pasižy-
jję savo kūrybiniu įnašu ne 
: ateitininkų, bet ir visos tau-
; gyvenime—Eduardas Turaus-
», Kazys Bizauskas, Antanas Ma 
na, Stasys Barzdukas, Juozas 
Iškauskas, Vytautas Vardys, 
n. Gediminas Krjauskas, dabar-
is tarybos pirmininkas Adolfas 

(Nukelta. į 4 pusL) 
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P0P. JONO Pi 
SPALVOTAS P 
Graži doraiu 

2 už $ 
Tinka ir \tto\ 

Karta siųskite ir d 
tą raky m palto že 

N. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Vfedical Building). Tel. LL 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

ai.: pirm., antr. ir ketv 6 iki 7:30 v. v Sešt 
iki 3 vai Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. VVA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

ei. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 1 s t Street 
ai.; pirm , antr., ketv. ir penkt 100 - 3:00 
ii popiet, treč ir iešt. tik susitarus 

Dr. Ant. R u d o k o kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel. — GR 6-2400 

ai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
•O: antr.id. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai 

Kis. tel. 735-4477 ; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
Ofiso tel. — PR 8-2220 

IR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
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DVASINE IR PASAULINE VALDŽIA 
Valdžios reikia tiek dvasinia- Tačiau dvasinė valdžia ir dva-

me, tiek pasaulietiniame gyveni- sinis pasaulis nepakeičia reikalo 
me. Bet valdžios pareiga ne įsa- turėti pasaulietines valdžias — 
kinėti, o tarnauti, saugoti tvarką, valstybių vyriausybes, tautų ats-
užtikrinti ramybę ir taiką savoje tovus. Jie skirti tarnauti savo tau-
srityje. Nors šv. Paulius sako, tai, savo valstybei, kad žmonėms 
kad kiekviena valdžia yra iš būtu geriau gyventi, kad jiems 
Dįevo, bet tai nereiškia, kad būtų patiems lengviau organi-
kiekvienas į valdžią atėjęs žmo- zuotf>mis pajėgomis tvarkyti sa-
gus yra Dievo atstovas- Jis toks vo ir savo aplinkos gyvenimus, 
atstovas yra, kiek vykdo Kūrėjo Pasaulinei valdžiai priklauso vie-
nustatytą tvarką, laiko jo įsaky- šoji tvarka, saugumas, baimės 
mus, saugo žmones nuo blogio dėl sugedusių žmonių, išnaudo
to kuria gėrį. Sv. Pauliaus tikroji jančių savo artimą, pašalinimas, 
mintis, kad kiekviena valdžia y- kultūros ir civilizacijos palaiky-
ra iš Dievo, tepasako, kad vai- mas. Tai ir yra Didžiojo Valdovo 
džia reikalinga tvarkai palaikyti pavyzdžiu valdžios pasidalinimas 
tiek dvasiniame, tiek pasaulinia- —dvasinė valdžia rūpinasi dva-
me gyvenime. Pati valdžia nesu- sine gerove, moraliniu gyve-
teikia privilegijų, kuriomis vai- nimu, tikėjimo tiesy skelbimu, o 
dŽios Žmogus galėtu naudotis pasaulinė valdžia rūpinasi že-
prieš vadinamus savo pavaldi- mišką gerove ir lengvina gyveni
nius, mą, kuriuo gyvena paskiru tautu 

Kai pasauly buvo iškeltas ne ir valstybių nariai. Abi šios vai 

VALSTYBES DEPARTAMENTAS 
APIE SOVIETINĘ PILIETYBĘ 

Valstybes departamento pareiškimas ir Sovietų paaiškinimai 

Valstybės departamentas iš
leido pareiškimą, datuotą 1979 
m. spalio mėnesio data. 

Naujas sovietų pilietybės įsta
tymas, sakoma pareiškime, įsi
galiojo 1979 m. liepos 1 d. Pa
gal Sovietu šio įstatymo paaiški
nimus, natūralizuoti Amerikos pi
liečiai, gimę dabartinėje sovietu 
teritorijoje, įskaitant Pabaltijo 
valstybes, kuriu prievartinį įjun
gimą į Sovietu Sąjungą JAV ne
pripažįsta, laikomi Sovietu vy
riausybės Sovietu Sąjungos pilie
čiais. Čia įeina ir tokių asmenų 
palikuonys, nors ir gimę už So
vietu Sąjungos ribų. 

Jungtiniu Amerikos Valstybių 
vyriausybė principe yra priešin 

DR. D. KRIVICKAS 

mi Jungtinių Valstybių pasus su 
Sovietų įvažiavimo ir išvažiavi- į t u Sąjungos, 
mo visą, bus laikomi Jungtinių Į 
Valstybių piliečiais Sovietų vy- į 
riausybės jiems aplankant Sovie
tų Sąjungą, nežiūrint, ar Sovietų 
vyriausybė galėtu laikyti tokius 
asmenis esant sovietų piliečiais. 

giu, kurie gali būti įpareigoti at
likti Sovietų karinę tarnybą ju 
išvykimo metu iš teritorijos, kuri 
dabar yra kontroliuojama Sovie-

valdžios, bet valdovų autoritetas, džios prieš akis turi turėti Kris- j g a dvigubai pilietybei. Tačiau 
mes pripažįstame tarptautinės 
teisės nustatytą principą, kad 
kiekviena suvereninė valstybė tu 

tartum nelygstama jų privilegija, tų Valdovą. Jos yra geros, jeigu 
.tartum jie negalėtų klysti, tai neatmeta nei dvasinės, nei kū-

J JJainyČia priminė visiems žino- ninės žmogaus prigimties ir neį 
* *mą ir Evangelijoje paskelbtą tie- Žeidžia žmogaus asmens vertės. į n- te{sę nustatyti savo įstatymais, 

• I kas yra ar nėra jos piliečiai. To-
Kristaus Valdovo pavyzdys! d « Vąlstybės departamentas pap-

tinka visiems laikams ir visiems j " * W t u vynausybę suteikti 
žmonėms. Nereikia būti valdo-!510 M ^ ^ J ™ 0 P " * " ™ " * 

Pagaliau mes painformavome 
Sovietų vyriausybę, kad Jungti
nių Valstybių piliečiai negali nu 

Rimties valandėlei 

AM2INAS GYVENIMAS 
IŠ KRISTAUS VALDOVO 

Kai Pilotas teisė Viešpatį Jė- i palaikomos apgaule, smurtu ir 
tų ir paklausė, ar jis yra žydų 
karalius, tai Jėzus atsakė: "Taip 
yra, kaip sakai: aš esu karalius. 
Ai tam esu gimęs ir atėjęs j pa
saulį, kad liudyčiau tiesą. Kas 
tik brangina tiesą, klauso mano 

prievarta. Jis niekam nedaro 
prievartos. Jo įstatymas yra 
meilės įstatymas. Jo mokslas 
yra tikroji tiesa, o įsakymai, ku 
riuos žmonija turi vykdyti, yra 
kelias j amžiną gyvenimą. Kria-

Įspėjimas važiuojantiems 
Tačiau išvengti bet kurių gali

mų nepatogumų ir netikrumų 
Amerikos keliautojus tuo tarpu 
Valstybės departamentas primyg į 
tinai ragina, kad bet kuris Ame
rikos pilietis, kuris yra ar mano 
esąs Sovietų Sąjungos pilietis pa

stoti Jungtinių Amerikos Valsty- j gal naują Sovietų įstatymą, for-
bių pilietybės, nes automatiškai 
įgyja dvigubą Sovietų pilietybę 

maliai atsisakytų Sovietų piliety
bės, prieš vykdamas aplankyti 

pagal naują Sovietų Sąjungos pi- Sovietų Sąjungą. Dėl informaci-
lietybės įstatymą. įjos kaip atsisakyti Sovietų pilie-

. . . . . . .. jtybės telefonuoti (202)632-8671 
Sovietų paa.skin.mai u- naiqi , a r ra§ j ^ o f j ^ U n i o f l 

paklausimai 

vu ar valdžios pareigūnu, kad 
jaustum savo atsakomybę už ki 

.Uk, kad tikrasis valdovas, tikra
sis karalius yra Jėzus Kris
tus, kaip Dievas ir Žmogus, kaip 
Dievas, įsikūnijęs žmoguje pakel-

*°". ti Žmones į Dievo vaikų aukštį. 
^Bažnyčia, iš naujo primindama, 
kad Kristus yra tikrasis visatos . . . . . . . . , , . . 
Valdovas, tik primena, kad joks Jus- N e r " k i a b u t I į P^aMiniu, 
žmogus nėra absoliutus valdo- į * galėtum atsisakyti atsa-

^ v a s kitų žmonių, kuriuos jis ga- kmgumo už save už savo artimą 
Ii "jėga priversti jam paklusti, bet f*™ !a u t* i r ydstyb* ?"k l* *įk 

negali pavergti jų sielos, sulai- *>utl žmogumi ir jaust, žmogiš-
kyti jų minčių nuo kilimo į dva- k* P a m « « v 0 artimui, nes nie-
,-.~i ~„,„. u T̂ UC «AmA<r ,,oU^,ac kas negali atsal/ti kaip Kainas: sinį pasaulį. Joks žemes valdovas, . , . . " . i t . «» 

.: , - ' V „ ' ;?„:„uto. Argi aš esu savo brolio sargas? 
ar JIS butų daugumos išrinkta* „ . . , . • • i j i • i • 
ar save tokiu pasidaręs, nėra tik- K r l s t u s .dar Pn m mf» k a d k £ v w 

—ras-valdovas ir neturi valdžios n a s t u n a t l d u o t I ' k a s *ra D , e v 0 

autoriteto, jeigu jis neseka valdo-
vystės primavaizdžio — Kristaus 

— Dievui, kas priklauso cieso
riui, tai yra valdžiai, atiduoti cie-

Mes aiškiai pareiškėme Sovie
tų vyriausybei, kad atitinkamai 
su JAV įstatymu mes laikome vi
sus Jungtinių Valstybių piliečius, 
gimimu ar natūralizacija turin
čius pilną Jungtinių Valstybių pi
lietybę, nežiūrint į bet kokį teisi
nį pagrindą, kad tas asmuo gali 
turėti Sovietų pilietybę pagal So
vietų Sąjungos įstatymą. Mes 
taip pat painformavome Sovietų 
vyriausybę, kad Jungtinių Valsty
bių vyriausybė tikisi, kad Jungti
nių Valstybių piliečiai, kurie įva 

Sovietų vyriausybė dabar atsa
kė į mūsų prašymą paaiškin
ti naują Sovietų Sąjungos pilie
tybės įstatymą, kalba toliau Valst. 
departamentas. Savo atsakyme 
Sovietų vyriausybė pareiškė, kad 
ji netrukdė ir netrukdys Ameri
kos piliečiams, vizituojantiems 
Sovietų Sąjungą, turintiems Jung 
tinių Valstybių pasus su Sovietų 
įvažiavimo ir išvažiavimo viza, 
grįžti į Jungtines Valstybes ar į jų 
nuolatinio gyvenimo kraštą, 
nors pagal sovietų įstatymus jie 
laikomi Sovietų Sąjungos pilie
čiais. 

Iki šio pareiškimo dienos Vals
tybės departamentas negavo pra
nešimų apie sunkumus, kuriuos 
būtų patyrę Jungtinių Valstybių 

pavyzdžio. 
Sį sekmadienį vėl Švenčiame 

Kristaus Valdovo šventę. Tai ir 
primena, kad valdovystė yra die
viškos kilmės, kad Kristus yra 
Dievo skirtas dangaus ir žemės 
valdovu ir kad jokia valdžia nė
ra iš Dievo, jeigu jos vykdytojai 
neina kartu su Dievu — nesilai-

šoriui. Tai dvi gyvenimo plotmės, j žiuoja į Sovietų Sąjungą, turėda- j P'1'*01*1 »y*um » nauju Sovie 
kurios žemėje nėra atskiriamos, 
nes jos yra kiekviename žmogu
je. Tik pats žmogus gali vienos ar 
kitos atsisakyti — apleisti dvasi 

tų Sąjungos pilietybės įstatymu. 
Tačiau mes sieksime gauti naujų 

Toj pačioj apylinkėje maždaug j p a a i š k i n i m v > ypaj kiek tai liečia 
tokio pat senumo žemes sluoks- j n a u j 0 į s t a t y m o padarinius natū-

nį gyvenimą dėl žemiškų pato- S ^ ^ ^ ralizuotų Amerikos piliečių atžvil-
gumų ir trumpalaikio gyvenimo l ^ l ė J o j u k u r t i t u o s ^ 1 
arba užmiršti savo pareigas ar-įj^us 
timui, tautai ir valstybei. j o'ldovijaus tarpeklyje geologų | 

ko jo įsakymų, įgimtų moralinių Kristaus Valdovo pavyzdys ke-į rasta pirmą kartą istorijoje kanu j 
dėsnių, pagarbos asmeniui, ku- Hamas ne dėl to, kad žmogus, j su gargždinės kultūros pamink-1 
riame atsispindi Dievo paveiks- net geras krikščionis, teturi tikįlais ir jos kūrėjų — maždaug 2 į 
tas. vieną gyvenimą žemėje. Jis turiimil. metų amžiaus Homo habi-j 
„ „ * tą pavyzdį prisiminti, Žinodamas, į lis -kaulų liekanų Todėl ne-; 
"Dvasinė ir pasaulinė valdžia kad valdžios autoritetas remiasi,begali anot tyrėjų kelti nuostabos 

Affairs, Department of State, Wa« 
shington, D.C., 20520-

Sprendimą keliauti į Sovietų 
Sąjungą, žinoma, turi padaryti 
kiekvienas keliautojas pats. 

Sovietų atsakymas pilietybės 
klausimu yra paremtas tuo pačiu 
principu, kaip tai nustatyta 1967 
m. liepos 14 d. konsularinėje su
tartyje tarp Kanados ir Sovietų 
Sąjungos. Pagal šį susitarimą Ka
nados piliečiai, kurie lanko So
vietų Sąjungą su Kanados pasu ir 
Sovietų Sąjungos viza, neturi bū
ti trukdomi išvykti iš Sovietų Są
jungos tuo pretekstu, kad jų pi
lietybė gali būti skirtingai inter
pretuojama abiejų vyriausybių ir 
kad vizituojantis gali būti laiko
mas Sovietų piliečiu. 

Kaip iš Valstybės departamen 
to pareiškimo matome, lieka ne
išspręstas karinės tarnybos klau
simas. 

balso" Jn. 18, 37). Prikalus Jė- į tus valdovas yra "kelias, tiesa 
zų prie kryžiaus, buvo prisegtas j ir gyvenimas" (Jn. 14t 6). Kris-
ir kaltės įrašas: Jėzus Nazarie- taus vadovybė yra tokia, kad jį 
tia, žydų karalius. Žydų tautos turi sekti visos tautos, ir kiek-
atstovai — kunigai ir Rašto ži-, vienas žmogus turi tapti j jį pa-
novai — pasmerkė Jėzų, kaip jie i našiu. 
manė. paprastą iš Nazareto da*. Daugybė žmonių dėl Kristaus 
lidės sūnų, kad jis sakė esąs išpažinimo Ir jam ištikimybės 
lauktasis Mesijas ir dar daugiau lyra persekiojami ir daug ken-
kaip Mesijas — Dievo Sūnus. Į čia. Jie vaizduoja šioje žemėje 
Taigi jis piktžodžiavo, kaip jie : kenčiantį Kristų ir yra panašūs 
sakė, prieš gyvąjį Dievą. O Pi
lotas Jėzų nuteisė mirčiai, neras 
damas jokios kitos kaltės, kaip 

į jo kruviną veidą, šioje žemėje 
Kristus atrodo bejėgis. Jis yra 
erškėčiais vainikuotas karalius, 

tik tai, kad jis prisipažino esąs : bet jis yra galingasis valdovas, 
karalius. Vadinasi, Jėzus savi- \ skelbiąs įstatymus ir nurodąs 
nosi teisę į žmonių valdymą. To kelią į amžiną gyvenimą, 
dėl Romos imperijai politiškai: Kristaus dieviškas kilnumas, 
jis galėjo būti pavojingas. kurį gavo jo žmogiškoji prigim-

Jėzus sakė. kad jo karalystė tis dievybės įsikūnijimo keliu, 
nėra iš šio pasaulio, kad ji yra 1 verčia visą žmoniją pripažinti 
tiesos, šventumo, malonės, mei-; Kristų vadu ir valdovu. Kris-
lės ir taikos karalystė. Bet kas į tus yra antrasis Dievo asmuo, 
supaisys, kas yra tiesa ir kokia priėmęs žmogišką prigimtį. Jis 
taika ar teisingumas. Filosofai j yra dieviškoji išmintis. Jis yra 
daug kalbėjo apie tiesą, teisin-1 begalinė Dievo mintis, kuri savo 

600 tūkstančių metų ankstesni! 
gargždinės kultūros įrankiai gre-' 

yra reikalinga žmonių gerovei, dvasine žmogaus prigimtimi, pri-
Dvasinis žmogaus gyvenimas ro- gimtais įstatymais ir žmoguje 
do jo pranašumą prieš kitus že- slypinčiais dvasiniais troškimais, j timoj geografinėj aplinkoje. Jų 
mės gyvius. Žmogus savo siela Kaip dvasios ir kūno junginys, į kūrėjai tikriausiai buvo Homo j 
siekia aukščiau paties savęs — žmogus yra ir dviejų pasaulių'habiiis artimos būtybės, 
savo troškimais, savo sugebėji- jungtis. Jis neatsisako žemės, kol Taigi mokslininkams turint j 
mais jis gali mąstyti dieviškus jam leista joje gyventi. Jis negali 
dalykus ir bent dalinai juos su- užmiršti savo sveikatos, savo pa
prasti. Tačiau žemėje žmogaus ties ir šeimos gerovės ir ateities, 
gyvenimas reiškiasi ir silpnybė- Bet jis taip pat negali atsisakyti 
mis. Joms pašalinti, jas sutvar- būti tam tikru valdžios atstovu 
kyti arba jų išvengti reikia pa- savo artimui, kai reikia jam pa
galbos vienam iš kito. Tam Kris- dėti, arba būti tam tikra prasme j p <.ų Afrikoje 
tus įkūrė savo Bažnyčią ir paliko pavaldiniu, kai reikia pagalbos! _ ^ ^ ^ _ _ 
jos vadovus. Tam Kristus skyrė įj savo artimo laukti. Viena \h 

tuos faktus, žmogaus atsiradimas 
pastumiamas bent 1,5, o gal ir j 
2 milijonus metų atgal į laiko 
gelmes. Pasak tyrėjų, jo amžius \ 
padidėja beveik 4 kartus, negu j 
buvo manoma prieš atradimus] 

A. T. 
Irano kurdai energingai kovoja prieš diktatoriaus ajatotos Khomeinio ka
riuomenę 

gumą ir taiką, o žmonės visą lai
ką kentėjo ir nuolat kariavo. To 
dėl Pilotas tik paklausė, kas yra 
tiesa. o.atsakymo nenorėjo iš
girsti Jam atrodė, kad teihiama-
sis nieko naujo nepasakys. 

Anuomet buvo karalių laikai. 
Būti karaliumi reiškė ne tik di
džiausią garbę, bet, kas svar
biausia, reiškė turėti pilnutines 
teises į visą karalystę, visus jos 
turtus ir visus jos žmones. Ka
raliai savinosi į pavaldinius gy
vybės ir mirties teisę. Iš tikrųjų 
tokia teisė priklauso tik Dievui. 
5v. Paulius rašo: "Nė vienas iš 
mūsų negyvena sau. nė vienas 
sau nemiršta. Ar gyvename. 
Viešpačiui gyvename, ar mirš
tame, Viešpačiui mirštame" 
(Rm. 14, 7-8). 

Valdyti žmones su gyvybės ir 
mirties teise yra dalyvavimas 
paties gyvybės Kūrėjo galiose. 
Kai Pilotas Jėzui kalbėjo, kad 
jis turįs galią paleisti ir nukry
žiuoti, tai Jėzus atsakė: "Tu ne
turėtum man jokios galios, jeigu 
tau nebūtų jos duota iš aukšty
bių" (Jn. 19, 11). Apaštalas Pau 
liūs taip pat mokė, kad "nėra 
valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, 
yra Dievo nustatytos" (Rm. 13. 
ir visokios veikiančios valdžios 
1), Taigi Kristus, vadindamas 
save karaliumi, skelbė, kad jis 
yra visos žmonijos valdovas. 

Jis yra valdovas ne pagal šios 

pažinimu ne tik išsemia visą die
vybę, bet taip pat yra kūrybinis 
kiekvienos prigimties pradas. Iš 
jos pakilo visa kūrinija. Taigi 
mes jam priklausome su viskuo, 
kas mes esame ir ką mes veikia
me. "Jis yra neregimojo Dievo 
kas yra yra danguje ir žemėje, 
atvaizdas, visos tvarinijos pirm-
gimis. nes jame sutverta visa, 
kas regima ir neregima" (Kol. 1, 
15-16). 

Kristaua Karaliaus šventė bu
vo įvesta į Bažnyčią 1925 m., 
kai buvo paskelbta enciklika 
•Quas primas". Enciklikoje 

nurodoma, kad visos žmonijos 
priklausomybė yra gauta atpir
kimo keliu. Kristus ją atpirko 
ir įsigijo nuosavybėn savo krau
ju ir mirtimi ant kryžiaus. 
Tačiau atpirkimo sąvoka kelia 
daug teologinių klausimų, kurie 
pirmaisiais krikščionybės am-

j žiais. pasakytume, buvo primky-
viai aiškinami. Jeigu Kristus 
žmoniją atpirko savo mirties ir 
kraujo kaina, tai buvo kas nort, 
kas tą kainą priėmė ir ui tai 
atidavė žmones Kristaus nuo
savybėn. 

Origenas trečiame šimtmety
je mokė. kad Kristus tą kainą 
užmokėjo piktajai dvasiai ir 
tuo būdu atsiėmė žmones savon 
nuosavybėn. Gregorijus Nisie-
tis matė. kad Origeno atpirkimo 
sąvoka piktąją dvasią pastatė 

žemės karalysčių sampratą, kur j « r e t a D i e v a k u r i a m * diktuoja 
valdžios keičiasi ir dažnai yra I -(Nukelta į ? pusi.) 

POVILAS SKARDŽIUS 
9 

apaštalus, po jų vyskupus ir ku- turi visuomet prisiminti, kad tu- p ^ T ^ T C j n P A T T M u 1 \T A 7 A 
nigus, kad jie padėtų vieni ki- ri sekti aukščiausiu autoritetu — \ x v ± V X k J ± < m _ J X l l ±J V £ \ £ j £ \ 
tiems, ypač tiems, kurių suprati- Kristumi Valdovu ir kitus auto-j 
mas yra menkesnis. ritėtus remti tik Kristaus pavyx-f 

.Dvasinė valdžia atstovauja džio sekimu. Sis Didysis Valdo-! 
Kristui žemėje, bet taip pat ir vas ir stovi tarp dvasinio ir lę
šiai valdžiai reikia sekti Kristaus, miško pasaulio, kuris susiliečia 
kaip Valdovo, pavyzdžiu. Dvasi- žemėje, bet savo prasmę įgyji 
nis pasaulis yra toks aukštas ir tik dieviškoje žmogaus gyveni-
toks painus, kad tik dieviška ga- mo paskirtyje, 
lia jame gali su visišku tikrumu Kristaus Valdovo pavyzdžio 
veikti. 2mogus gali klysti, gali reikia suprasti bet kurias vai* 

Sugrįžęs atgal kambarin, adjutantas pradėjo 
tvarkyti prezidento stalą, tai šen tai ten vieną ar kitą 
pastabą ar patarimą įterpdamas. Aš stovėjau šalia 
jo, klausiau ką jis kalbėjo ir žiūrėjau į gražiai 
išrikiuotų laikraščių antgalvius. Užsieninių laikraš
čių tarpe nesimatė nei vokiškų, nei rusiškų. Keista, 

klaidoje pasilikti arba, khudą pa- džias ir atskirti blogas nuo geru į galvojau pats sau vienas, kad šalys, kurių 
stebėjęs, jos nepataisyti. Tai pa- iŠ jų darbų. Dievo kūrinys —į autokratinė valdžios struktūra pas mus 
taiso tik Kristus Valdovas savo žmogus aukotis iki mirties tegali į pamėgdžiojama, neturėjo vietos savo spausdintam 
malonėmis, savo šventųjų, kurie tik už Valdovą, kuris Jam šutei- žodžiui ant prezidento stalo. Greičiausia, pamaniau, 
ne valdo, o pavyzdžiu skatina, kė gyvybę ir kuris vienas teTa gy- \ Kaunas ne viską atsiuntė. Gal paklausti pulkininką? 
gyvenimu ir paskatais. vybės Viešpats. Pr. Gf. f Ne, geriau neklausti! Pulkininko atsakyme nebus 

, j atsakymo. Jis pasižiūrės į mane, palauks ir maloniu 
balsu pastebės, kad mums neturi rūpėti, ką 

2MOCAUS ATSIRADIMAS 
PASTUMIAMAS ATGAL 

- Pastaruoju metu atradimai ra
dikaliai pakeitė požiūri i žmo
gaus senumą Kadangi pagrindi
nis imamas žmogaus ir gyvū
no skirtumo kriterijus yra sąmo
ningas irankių tam tikriems tiks
lams gaminti, t.y. kultūros atsi
radimas, vadinasi, į seniausios 
kultūros pasirodymą reikia Žiūrė
ti, pasak geologų, kaip svarbiau
sią paties žmogaus atsiradimo fak
tą, nesvarbu, ar su tos kultu-

t ros paminklais randama Jos M" prezidentas skaito. 
;rėjo, t. y. seeniausio žmogaus kauj "Prezidentas skaito ką nori, o ko nenori to jis 
j lų liekanų. I neskaito," jis atsakys ir šypsosis. 

Atradimai Rytų Afrikoje moks-' Prezidento atvaizdas prieš mano atvažiavimą j 
Užugirio kiemą, man buvo neaiškus. Kitaip ir 
negalėjo būti. Oficialioji spauda prezidentą gyrė ir 
juo didžiavosi. Opozicija tylėjo ir vengė apie jį 
kalbėti, o kalbos ir gandai, kurie sklido ir buvo 

tūra, kurios seniausia radimvietė girdimi, nesiderino vienas su kitu. Pagal juos 
yra i rytus Rudolfo ežero, 2.6 prezidentas buvo panašus į vitražą, kuris iš oro 

[ atrodė vienaip, iš vidaus kitaip, saulėtą dieną jo 
spalvingumas vėrė akis, o prietiemoj jo žavingumas 
nyko. Dar daugiau jo spalvos keitėsi dirbtinėj šviesoj. 

Iininkams parode, kad anksčiau
sia ir primityviausia kultūra žmo
nijos istorijoje buvo vadinamoji 
oldovajaus (arba gargŽdinė) kul-

min. absoliutaus amžiaus Kori 
zonte. Girdi, nors žmogaus kau
lų liekanų šioje vietoje nerasta, 
tačiau, kad jis anuo metu egzis
tavo, turbūt negalima abejoti-

Pamažu ir neskubėdamos slinko dienos Užgirio 
kieme. Viena po kitos jos ateidavo nešdamos tam 
tikrą įtempimą, kuris nenustojo kutenęs mano 
žingeidumo ir neleido jam nutilti. Jau trys savaitės 
praėjo, o aš vis dar tebesižvalgiau ir tebežiūrėjau į 
visas puses, tikrojo prezidento veido ieškodamas. Bet 
jis buvo, kaip buvęs, neatrandamas ir neatsakytais 
klausimais apsuptas. O atsakymo ieškojimas, kai jj 
pats vienas bandai surasti, pasidaro sunkiausiu 
ieškojimu ir dažnai pasibaigia jo nesuradus. 

Tuo tarpu Užugirio kieme nebuvo nieko naujo. 
Kasdieną, po vakarienės, prezidentas lipdavo 

viršun. Adjutantas arba aš jį palydėdavom. 
Užsidaręs savo kambary prezidentas skaitydavo 
savus ir svetimus laikraščius iki vidurnakčio. 
Svetimieji buvo iš tolimų, klasiškos demokratijos, 
kraštų. Ir atrodydavo, kad prezidentas tų kraštų 
demokratinės santvarkos ilgėjosi, savam krašte jos 
pasigedo ir save nieko nedėtu laikė, kad pas mus ji 
šalin nustumta ir užmiršta buvo. 

Sakykim, galvojau ant stalo pasirėmęs, sakykim, 
kad ši kontraversija, taip aiškiai \ akis krintanti, 
gali būti tos durys, per kurias į prezidento pasaulį 
patekti galima. Bet ar taip yra. kaip atrodo, kad yra? 
Sunku pasakyti. Pagaliau, ar man reikia žvalgytis 
ir ieškoti būdų ten patekti? Aišku, kad ne. Aš turiu 
būti savo vietoj. Taktas ir drausmė turi nugalėti 
žingeidumą. Jie turi lydėti kiekvieną mano žingsnį 
Užugirio kieme.To neturiu užmiršti nė valandėlei. 
Teslenka laikas, kaip slinkęs pro šalį, pamažu ir 
neskubėdamas, visada kantrus, visada pilnas 
išminties. įtaikąs nebūtų iškėlęs klausimų, jei neturėtų 
jiems atsakymo! 

Aš atsistojau ir priėjęs prie balkono durų jas 
plačiai atidariau. Melsvi tabako dūmai, kuriuos 
prezidentas ir ministeris Leonas išeidami 
pasivaikščioti paliko kambary, tebekabėjo palubėje 
ir suposi. Abu jie buvo dideli papirosų mėgėjai. 

Nėra kalbos, kad per daug ilgai užtrukau 
prezidento darbo kambary su savo spėliojimais. 
Užugirio kieme buvo įdomesnių dalykų, kurie 
nekantriai laukė manęs. 

Apačioj, karininku kambary, gulėjo krūva 
knygų, kurias atsivežiau. Jos viliojo ir traukė 
mane... . 

Už sienų vasara pilna burna šaukė laukan. 
Išsipusčiusi ir kvepėdama skubėjo ji per Užugirio 
laukus.... 

Cia pat prie rūmų. beveik ranka pasiekiamas, 
gulėjo I>ėno ežeras saulėje. Čiūčiavo, liūliavo jis nuo 
ryto iki vakaro ir kvietė ir mojo į savo žalius ir vėsius 
vandenis be perstogės.... 

Toje pačioje rūmų daly. kur buvo prezidento 
darbo kambarys ir jo miegamasis, buvo ir adjutanto 
kambarys. Jie buvo vienas šalia kito. Reikalui esant, 
prezidentas galėjo adjutantą prisišaukti, būdamas 
savo darbo kambary Ten pat buvo ir prezidento 
dukters ir jo sūnaus kambariai. Jie būdavo visą 
laiką tušti, nes prezidento vaikai Užugirin 
atvažiuodavo labai retai, trumpom atostogom 
vasaros metu. 

Už laiptų, einančių žemyn, prasidėjo moterų 
teritorija. Ją sudarė visa šiaurinė ir vakarinė rūmų 
dalis Ten buvo prezidentienės ir prezidento sesers, 
panelės Julijos, patalpos. 

(Bus daugiau) 

http://paa.skin.mai
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KOALICIJOS POSĖDIS PHILADEPHIJOJE 
Gegužes mėnesio pabaigoje įsi

kūręs vienetas politiniams kali
niams gelbėti "Koalicija išlais
vinti Petkų ir Gajauską" spalio 
27 d. posėdžiavo Philadelphijos 
priemiestyje Glenside, Aušros ir 
Charles Zerr namuose. Posėdyje 
dalyvavo iš New Yorko atvykęs 
kun. K. Pugevičius, iš Washing-
tono Linas Kojelis ir Phikdeljhi-
jos apylinkėse gyvenantieji Dalia 
Jakienė, Rimas Cesonis, Alg. Ge
čys, Rima Mironienė, Gabrielius 
Mironas, Rimantas Stirbys, Craig 
Hardy, A ir C. Zerr. "Koalicijos" 
narė Daiva Kezienė siūlymus 
veiklos klausimais pristatė raštu. 

"Koalicijos" pirmininkas Char
les Zerr posėdžio pradžioje per
žvelgė iki šiol organizacinio ko
miteto atliktus darbus: telegra
mų akciją prez. Carteriui ir Tau
tinio saugumo patarėjui dr. Z. 
Brzezinskiui, laiškų rašymą vi
siems JAV kongreso nariams, su
organizavimą plataus garbės ko
miteto (jam šiuo metu jau pri
klauso 43 įtakingi asmenys), už
mezgimą ryšių su kitomis pana
šiais tikslais veikiančiomis orga

nizacijomis, dalyvavimą Washing-
tone įvykusiuose Sacharovo tarp
tautinio komiteto apklausinėji
muose, kurių metu "Koalicija" 
buvo formaliai pristatyta ir in
formacija lietuvių politinių ka
linių klausimu paskleista. Pirmi
ninkas priminė Lietuvos Vyčių 
organizacijos, Lietuvių Moterų 
klubų federacijos ir LRK religi
nės šalpos sėkmingą talką, rūpi
nantis politiniais kaliniais. 

Išskirtinai jis iškėlė kun. K. 
Pugevičiaus artimus ryšius su 
JAV katalikų vadovais ir jo suge
bėjimą į politinių kalinių gel
bėjimo akciją įtraukti amerikie
čių hierarchiją. Zerr dėkojo JAV 

LB krašto valdybai už teikiamą 
finansinę paramą "Koalicijos" 
veiklai. Finansinė parama pama
žu pradeda ateiti tiesiogiai iš pa
vienių tautiečių, tačiau ji kol 
kas labai menka ir LB-nės para
ma yra būtina. 

Svarstant ateities veiklos gai
res, pasisakyta už svarbą būtinai 
išlaikyti Petkaus ir Gajausko, o Į 
taip pat ir kitų lietuvių politi
nių kalinių vardus žinomus JAV 
vyriausybėje. Tik tokiu atveju vy
riausybė jais rūpinsis, dėl jų pa
leidimo su Sovietais derėsis. Pa
sisakyta dėl periodinio kai kurių 
garbės komiteto narių panaudo
jimo įtakingus JAV vyriausybės 
pareigūnus ir amerikiečių spaudą 
kontaktuoti. Jų rašytiems laiš
kams ir pareiškimams juk teikia
mas didesnis dėmesys. Taip pat 
pritarta "Koalicijos" atstovų da
lyvavimui svarbesnėse žmogaus 
teisių organizacijų šaukiamose 
konferencijose, ten nuolat ke
liant lietuvių politinių kalinių 
klausimą. Kun. Pugevičius savo 
ruožtu "Koalicijos" vadovams pa
siūlė Religinės šalpos tarnybos 
talką, stambesnes ar gausesnes 
siuntas politinių kalinių reika
lu ekspedijuojant 

Padėkojus organizaciniam ko
mitetui už įdėtas pastangas, į nau 
ją "Koalicijos" valdybą buvo iš
rinkti šie asmenys: Charles Zerr 
— pirmininkas, Rimas Cesonis — 
vicepirm., Craig Hardy — sekre
torius ir Gabrielius Mironas — 
finansų tvarkytojas. 

Sag. 

*i Inos pasiektu laimėjimu. 
Šiuo metu Ina mokytojauja 

Adlai Stevenson gimnazijoje, 
Prairie View, HL 

PAMINIMO 80 METŲ 
SUKASTI 

Petras Markūnas, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas - savano
ris, gyvenantis Waukegan, 111., 
lapkričio 19 dieną paminėjo sa
vo 80-jį gimtadienį. Jo pasvei
kinti buvo susirinkęs gražus 

į būrelis giminių ir bičiulių. So-
Ienizantą šeimos vardu sveiki

no ?entas, giminių vardu — dr. 
Martinas Plonius, Noitunus-
tern universiteto profesorius. 
O bičiulių vardu sveikino arch. 
Edvardas Skališius, kaip uolų 
ir darbštų bendruomenininką ir 
linkėjo daug geros sveikatos ir 
geros nuotaikos. Petrui buvo 
sugiedota Ilgiausių metu. 

Po vakarienės, kurią paruošė 
ir svečius vaisino Petro žmona 
Olga, svečiai linksmai leido •lai
ką ir, šikagiškei 2ivilei Numgau-
daitei vadovaujant, padainavo 
kelis įdomius kupletus ir daug 
gražių lietuviškų dainų. vp. 

'Sekminių vainiko" atlikėjai Detroite su režisierium J. Pusdešriu: L. Tautkeviciūtė, A. 
uis, B. Sverienė; antroje eilėje: R. Kasputis, A. Jurgurytė ir V. Nakaitė. 

Smahnskaitė, L. Mikulio-
Nuotr. Pauliaus Jurgučio 

MŪSŲ KOL 0 N I JO S £ 
YVorcester, Mass. vavo Klaipėdos krašto atvadavi

me. 

— Newarko diecezijoj yra 
1,337 katalikų kunigai, 252 pa
rapijos, 322 koplyčios, 1,400,727 
katalikai. 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 
Lapkričio 11 d 

skautų sąjūdžio Worcesterio fi
listerių skyrius Maironio Parke su
rengė Vilniaus universiteto 400 
metų sukakties minėjimą, kurį 
pradėjo "Nevėžio" tunto tunti-
ninkas fil. R. Jakubauskas. Su
giedotas Lietuvos himnas. Trum
pai supažindino su pagrindiniu 
kalbėtoju v.s. fil. dr. Vaidevučiu 
Mantautu. Prelegentas trumpoje, 
kondesnuotoje kalboje 'kalbėjo 
ne vien apie Vilniaus universite
to įkūrimą, bet ir tolimos praei
ties Lietuvos istoriją, surištą su 
Vilniaus universiteto įkūrimu. 

Kurį laiką ėjo ir "Jaunosios Lie
tuvos" organizacijos rajono vado 
pareigas. Jis būdamas tose paTei-

Akademinio i gose suorganizavo kaimuose per 
200 knygynėlių, surengta dainų 
šventė 1937 m. Kaune. Dainų ir 
tautiniu šokių šventė Šiauliuose 
ir kitur. Už tą kultūrinį gražy 
darbą apdovanotas "Trijų lieps
nų" žymeniu. 

I skautų sągungą A. Venclaus-
kas įstojo Lietuvoje, būdamas su
augęs vyras, bet aktyviai pradė
jo reikštis tik nuo 1946 m. Vo
kietijoje, kaip buvo paskirtas tun-
thunko pavaduotoju, .po to "Balti
jos" tunto tuntininku ir vėliau 
Vokietijos rajono vadeiva. A 

. .. , ., . , . Venclauskas taip pat ėjo PLB Vo-
Suminejo to laikotarpio svarbes- Uįtffo fa^ valdybos švieti
mus nykius. Iš ]ų matome kad „ ^ s k y r iaus vedėjo pareigas. Dės-
Vilniaus universitetas suvaidino 

Waukegan, Illinois 
NAUJA MAGISTR* 

Praėjusią vasarą Ina Taučai-
tė-Koziol, duktė velionio dr. Juo
zo ir Stasės Taučų, Illinois uni
versitete įsigijo magistro laips
nį "Masters of Education - In-
structional Leadership". 

Jinai pirmąjį akademinį laips
nį "Bachelor" buvo įsigijus Wes-
tern Llinois universitete. 

Motina, vyras, artimieji ir 
šios kolonijos lietuviai džiaugia-

didelį vaidmenį mūsų 
ir jos kultūros istorijoje. 

tautos 

Lietuviukai laukia pravažiuojančio popiežiaus Marąuette Parke 
Nuotr. Lino Meilaus 

IS ATEITININKŲ GYVENIMO 
(Atkelta ii 2 psl.) 

Darnusis. 
Norėčiau žodį kitą pasisakyti ir 

mūsų vidujinio santykiavimo rei
kalu. Jokia paslaptis, kad ateitinin 
kai šiandien nėra tokie vieningi 
ir solidarūs, kaip prieš 40 metų. 
Taip, organizacija yra vieninga. 
B paviršiaus ji atrodo gal net 
perdaug vieninga —rinkimuose į 
federacijos vadus jau kelintą kar
tą turime vos vieną kandidatą. 
Tuo tarpu kandidatų | bendrinių 
organizacijų vadovybes mums ne
pritrūksta. Tačiau, prisipažinki
me, už organizacijos rėmu ne
mažai mūsų narių gerokai susi
skaldę tautinės veiklos atžvilgiu. 
Negalima norėti, kad ateitinin
kai būtu visiškai uniforminio 
vienodumo savo nuomonėmis 
įvairiais visuomeninės veiklos klau 
simais, išskyrus ištikimybę kata
likybei ir lietuvybei. Tačiau siek
tina, kad mūsų nuomonių išsisky
rimai dėl veiklos metodų įvai
riose bendrinėse organizacijose 
nepalik t v savitarpy kartėlio, kad 
mes visi galėtume vienas kitam 
tiesiai į akis pažvelgti. 

Esame susirinkę į Chicagos Atei 
tininkų namus, kurių atsiradi
mas daugumai iš mūsų tikra 
staigmena ir net paslaptis. Pra
ėjo vos vieneri metai, kai Elena 
Razmienė metė mintį apie reika

lą ateitininkams Chicagoje įsigyti 
savo židinį, 'nors ir negaliu nie
ko apčiuopiamesnio pasakyti, 
kaip tie namai bus tvarkomi ir 
panaudojami organizacijos reika
lams, kaip jie bus išlaikomi, bet 
jaučiu, kad daugeliui gali tekti 
ir atitinkamų įsipareigojimų. 
Tie namai susilaukia paramos ir 
iš neateitininku. 

Baigdamas savo pirmąjį žodį fe 
deracijos naujosios vadovybės var 
du, norėčiau pabrėžti vieną pasi
ryžimą, kuris bus gairė man pati
kėtame veiklos laikotarpyje. 

Mūsų šūkis ir tikslas įpareigoja 
visų vienetų vadovybes ir visus 
federacijos narius siekti visa at
naujinti Kristuje, vadovaujantis 
patvariausiais krikščionybės prin
cipais: be atvangos rūpintis, kad 
pasaulyje lietuvybė — lietuvių 
kalba, tautinės tradicijos, tautos 
kultūra — būtų visada gyvastin
ga jėga daryti visa, kas tik įma
noma, pagrindinėms žmogaus tei
sėms Lietuvoje ginti, Lietuvos 
žmonių vargams šalinti, Lietu
vos laisvės bylai pasaulyje kelti 
ir Lietuvos nepriklausomybės at
statymo dienai priartinti, budėti, 
kad Lietuvos tikinčiųjų ir kitu 
skriaudžiamųjų balsas, pasiekiąs 
Vakarus jų spaudos ir kitais ke
liais, būtų žinomas ir platesnei 
pasaulio visuomenei. 

KNYGOS -KOVOJE SU 
MBL2INU" SUTKTUVĖS 

Programos vedėjas tuntinin-
kas fil. R. Jakubauskas perskaitė 
organizacijų h* atskirų aukotojų 
vardus, kurie prisidėjo prie šios 
knygos išleidimo ir visiems padė
kojo. Knygą išleido Akademi
nio skautų sąjūdžio filisterių 
skautų sąjungos Worcesterio sky
rius. Skyriaus pirm. v.s. fil. Pet
ras Molis supažindino su pačiu 
knygos autorium v.s. įr dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos garbės 
nariu Adolfu Venclausku. Pa
skaitė ištraukų iš knygos "Kovo
je su Milžinu", tai lietuvių kova 
su bolševikais. 

Adolfas Venclauskas gimė 
1900 gegužės 10 d. Malinavo 
vienkiemyje, Kražių valsčiuje, Ra
seinių apskrity. Vidurinius moks
lus ėjo Lietuvoje ir Rusijoje. Vy
tauto Didžiojo universitete, 
humanitarinių mokslų fakultete 

tė ir Vasario 16-tos gimnazijoje 
Atvykęs į Ameriką buvo pa

kviestas nariu į Lietuviu skautų 
brolijos vadiją k paskirtas skauti
ninkų skyriaus vedėju. Tuo me
tu paruošė LSS Garbės ženklų 
nuostatus, kurie veikia ir dabar. 
Skautu vadovybė apdovanojo 
"Lelijos" ordinu 1954 m. ir "Pa
dėkos" ordinu 1972 m. Nepri
klausomoje Lietuvoje Respubli
kos Prezidento buvo apdovano
tas Vytauto Didžiojo ordinu. 

Pabaigoje žodį tarė pats kny
gos "Kovoje su milžinu autorius" 
A. Venclauskas. Dėkojo visiems, 
kurie prisidėjo prie knygos išlei
dimo, ypatingai Akademinio 
skautų sąjūdžio filisterių skyriui 
ir skyriaus pirm. v.s. fil. P. Mo
liui, be kurių paramos knyga ne
būtų pasirodžiusi. Knyga publi
ka domėjosi ir ją pirko. Autorius 
pasirašė autografus. Dalyvavo 
Lietuvių Labd. draugijos pirm. 
K. Adomavičius su žmona, Sv. 
Kazimiero parapijos kleb. kun. A. 
Miciūnas, MIC., LB apylinkės 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

studijavo literatūrą ir pedagogi. Į pinn. P. Babickas ir kiti. Visi bu-
iziio trpm- v o Pavaišmti kavute, suruošta ką. Magistro laipsnį įgijo trem

tyje Emmanuel College, Bostone. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
pasitraukęs į Petrapilį, įsijungė į 
Juozo Vaičkaus dramos studiją. 
1919 m. grįžo į Lietuvą. Baigė 
mokytojų kursus, tapo mokytoju. 
Ro 10 metų darbo mokyklose 
buvo paskirtas pradžios mokyk
lų inspektorium. 

1940 m. bolševikams užėmus 
Lietuvą, A. Venclauskas buvo at
leistas iš tarnybos- Antrą kartą 
bolševikams grįžtant į Lietuvą 
abu su žmona, dabar kalbų pro
fesore Anna Maria kolegijoje, pa
sitraukė į Vokietiją. 

1957 m. atvyko į Jungtines A-
merikos Valstybes ir apsigyveno 
Worcestery. Gavo darbą Clark 
universiteto bibliotekoje. Kurį lai 
ką dėstė tame universitete rusų 
kalbą. 

Visą gyvenimo laiką A. Venclaus 
kas reiškėsi visuomeniniame dar
be. 1921 m. Kėdainių apskrityje 
— Grinkiškyje įsteigė šaulių bū
rį. 1922 m. paskirtas Alytaus 
rinktinės šaulių vadu. il923 m. su 
savo rinktinės šaulių būriu daly-

Skautų akademinio sąjūdžio sky
riaus. 

LIETUVOS KARIUOMENES 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Lapkričio 25 d., sekmadieni, dr-
Vinco Kudirkos šaulių kuopa su 
"Nevėžy)" ir "Neringos" tuntų 
skautais ir skautėmis rengia Lie
tuvos kariuomenės šventės minė
jimą. Rytą 10 vai. iškilmingos 
šv. Mišios §v. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje. Dalyvauja unifor
muoti šauliai ir skautai su vėlia
vomis. Po pamaldų prie Žuvu
siems už Lietuvos laisvę -pamink
lo bus padėtas vainikas ir atlik
tos trumpos mirusių pagerbimo 
apeigos. Po pietų 3 vai. Mairo
nio Parke šventės minėjimas, 
programa ir kavutė. Programą 
atliks Sv. Kazimiero parapijos vy
rų choras, vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio. Akompanuoja Sv. Kazi
miero parapijos vargonininkė O. 
Keršytė, o šaulė E. Maskeliūnie
nė paskaitys savo kūrybos. Sau
liai ir skautai kviečia visus daly
vauti. 

J.M. 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
Ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 We$t 63rd Street 

Tel. — PRospect 6-8998 

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Dažo namu* ii lauko ir ii vi
daus. Darbas garantuotas 

Skambinti 927-910? 

STASYS SAKINIS 

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH 

And There vns the Moon — Throtcing Stoties ot Birds, Poema 
by Danguolė Sadūnas. $3.00 

VUmua University Four Hundred Yeora, by Alberta* Bubraa 
$200 

Lithuanians w Multiethnic Chicago, by David Fainhauz. $20.00 
Memoirs of a LUhuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00 
Notm at a Country Inn, by Antanas Vaičiulaitis. $3.95 
Bobby Wishingmore, by Stepas Zobarskas. $1.95 
Lithuania in Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5.00 
The Temptation, by Vincas Krivi. $3.00 
The Thkrd Woman, by Aloyzas Baronas. $4.00 

• - • 

' VVAGNER and SONS 
TYFEWRITE11S AND 
ADDING MACHINES 

Numoja, Fatdaoda, T U M 
Viri 00 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
M1* 8. Patosai Rdn 

Pkssjs — M M l l l 

RTeven LUhuanian Artists vn Austrolia, by Vaclovas Ratas. $6.00 
The Baltic States in Peaee and War 1917-1945- Bdited by V. 

Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15.00 
The Battle of Gruenvald. by I. Sokolnikov, $3.00 
Introduetion to Modern LUhuanian, by U Dambriunas, A. Kli

mas. W. Mssialstieg. A Grammar and Tesctbook for fha 
Iithuanian Language. $10.00 

Bnglish-LUhuanian Dictionary, by V. Baravykas, $10.00 
Lithuanian-Bnglish Dietionary, by Vilius Peteraitia, $1000 
Lithumtmft Jevm and The Bciocaust, by Dr. Juozas PruaskJs. 

$1.00 
LUhuanian Self.Taught, by M. Variakojyti. $3.50 
Namurortunos aplinkos šodynėlis, by R. Černius. $2.50 
Mano Šodynas, by Richard Carry. For children, Dlustrated. $6.00 
The USSR-German Aggression against LUhuania, by B. Kasias. 

$15.00 M , u " 
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. 6.00 
LUhuania: the Outpost of Freedom, by C. P. Jurgela. $15.00 
The LUhuanian Bhort Story 50 Tears, by S. Zobarskas. $1230 
LUhuania 700 Tears, by A. Gerutis. $1200 
LUhuania, Lamd of Heroes, by L. Valiuką*. $5.00 
Fighters for Freedom, Iithuanian Partisans, by J. Daumantas. 

$1000 
For Those 8tm at Sea, by a Kudirka, $8.00 
LUhuania Minvr, by M. Brakas. $15.00 
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00 
Sudiev: Good-bye, by Bve Bates. $10.00 
Cultural YTeūsprings of Folktales, by V. Bagdanavičlus. $6.00 
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $840 
Crosses. by V. Ramonas. $4.00 
The +0 Tears of Darkness, by J. Vaišnora $2.00 
The Brothers Domeika, by U Dovydėną* $6.00 
Vytautas the Great, Duke of LUhuania, by J. Končius. $2.00 
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00 
House Upa* the Band, by J. Gliaudą. $4.00 
With Liberty and Justice, by P. L*ona». $5.00 
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00 
The LMng Testament of Faith and Courage in Mbsrte. $150 
8in At Baster, by Vaižgantas. $5.95 
The Forest of Anykščiai, by A, Baranauskas. $4.00 
The Beasons, by K. Donelaitis. $3.00 
tOOfiOOfiOO and Lithuania, by A. Gudaitis. $1-50 
We Wiū Conąuer the World\ by L. Dovydėnas. 5.00 
ONA, by V. T. Belajua. $5.00 
The Sonata of tearus, by J. Gliaudą, $5.00 
Sėtected Post-War IAthuanian Poetry, sdected and transtaMd 

by J. Zdany*. $12.00 ' 
Rejuvenation of Biegfried ImmsrseJbe, by I. ftemiua. $5.00 
Perfeetkm by Bxūe, 14 Contemporary Lithuaman Writers, by 

Rimvydas Šilbajoris. $8-50 
The VuHations of Human Rights in 8oviet Oocufied Lithuania. 

A Report for 72, 73, 74, 75, 76, 77. Bach book $400. 
Pomuar LUhuanism Recipes. Compiled and edited by Josephios 

J. Dauzvardis. 4.00 
Pueinas, Ooior monography, album. $25.00 
A Color Odyssey - A. Galdikas. $16.00 
VŪnius, the Capital of Lithuania, by T. Vizgirda $440 
The CathoUe Church Dissent and Natkmality in Soviet LUhua* 

nia., by V. S. Vardys. $15.00 
Lithuanian Ouartet, by A. Baronas, M. Katiliškis, A. Landsber

gis, L Šeinius. $5.00 
Užsakymus siusti: DRAŪGA8, Ą5ĄS W. 6Srd 8t, Chicago* 

tu. 60619. 
Knygų užsakytojas moka palto ir įpakavimo išlaidas. HL 

gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 6%. 
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REDAGUOJA ST. fiUUMCNt, CM? TBOY ST, CHICAOO, ILI* 80829. TELET 

DANA STANKAITYTE ĮAMŽINAMA PLOKŠTELĖJE 
Pokalbis su mūsų 
mėgiama soliste 

Lietuviškųjų operų žvaigždė, i 
gausiuose koncertuose entuzias- į 
tiškus aplodismentus skynusioji: 
solistė Dana Stankaitytė pasiliks 
mūsuose ilgais dešimtmečiais sa
vo įdainuotoje plokštelėje, su ku
ria mūsų visuomenė bus supa
žindinta sekmadienį, lapkričio 25 | 
d., 3 vai. p. p. Jaunimo centre. 
Sol. D. Stankaitytė, dramatinis 
sopranas — yra Aukštaitijos duk
ra. Pradėjusi mokslus Jonišky, 
gimnaziją baigė Hanau stovyk
loje. Frankfurto universitete (prie 
Maino) porą metų . studijavo 
kalbas, literatūrą, psichologiją, 
bet jos kelias buvo kitur — dai
noje, kas ypač išryškėjo, pradė
jus dainuoti Dainavos ansambly
je Muz. Stepui Sodeikai krito į 
akis jos talentas, kurį jis pradėjo 
daugiau vystyti. Mūsų solistė to
liau, jau niekada nebenutraukda-
ma, lavino balsą su J. Butėnu, o 
vėliau su operos soliste A. Dičiū-
te, bendrąjį muzikos mokslą eida
ma su komp. V. Jakubėnu. Taip 
jai atsidarė kelias į mūsų operas, 
kur ji pasilieka centrine, pamėg
ta soliste, o dabar jos skambaus 
dainavimo galės klausytis viso 
pasaulio lietuviai, kai išleidžia
ma jos plokštelė. 

Daugiau informacijų norėda
mas apie tai patirti, pabėriau jai 
pluoštą klausimu: 

SoHftft Dana Staakaltyta 

— Kada 
plokštelę? 

Jalo idėja įdainuoti 

jiems. Žinoma, rekorduojant su 
orkestru, išlaidos daug didesnės, 
bet rezultatuose skirtumas labai 
didelis. Įsivaizduokit, kad būtu 
pastatyta opera tik su pianino pa
lyda, o ne su simfoniniu orkestru! 
čia lygiai tas pats. Pats plokšte
lės įdainavimas pavyko labai ge-

— Negalėčiau tiksliai atsakyti! rai» bet gal geriau apie tai per 
kada, bet prisimenu, kai tik pra-! d a u8 nekalbėti, bus proga išgirs-
dėjau padoriau dainuoti, pagal- j & Turėjom problemų su virše-
vodavau, kad būtų gerai pada-|!iais> suvėluotu atspausdinimu 
ryti plokštelę. Žinoma, tada ne- Į"" *•. *•• 
buvo nei pinigu, nei padoresniy j _ Koks bus Jūsų plokštelės 
sąlygų tai įvykdyti. Liko tik sva
jonė. Rimčiau pradėjau galvoti 
bene prieš 10 metu. Turiu net 
įdainavusi lietuvišku dainų 

— To tai tikrai negalėčiau at
sakyti ir prie geriausių noru. Ma
nau, kad skaičius pasiektu šim
tines. 

— Jūs esat daugiausia ir sėk
mingiausiai dainavusi operose. 
Kokiose operose ir kokius vaid
menis teko atlikti? 

turinys? 
— Plokštelė susideda iš operų 

,aamavu5, n^uv^v «....* t ; arijų Visos įdainuotos tik lietu-
juostelę, buvau begalvojanti jas!vm kalba, kad buty visiems su-
išleisti. Ir štai visai netikėtai, Prantama- f« dedikuoju visiems 
atėjo į pagalbą Irena Pemkuvie- i f3™ lįW *™*u klausytojams 
nė. Ji pasiūlė sudaryti komitetą!1*1 go jams . o__„ w_^ w ___ 
ir suruošti rečitalį, kurio pelnas į Žinoma, bus klausiančių, ko- j m o Dainavau Michaelą op. Car-
eitų plokštelei išleisti. Išgirdę į d«l ne lietuviškos dainos? Matot,\ m en. Po to jau visas pagrindines 

— Apie tai daug kartų buvo 
kalbėta įvairiomis progomis. Bi 
jau įkyrėti. Pradėjau Rigolleto 
operoj. Toronte, operos gastrolių 
metu, dainavau net tris partijas: 
pažą, grafienę Ceprano, tarnai
tę Giovanną. Žinoma, visos po du 
žodžius. Bet visas triukas tuos du 
žodžius laiku pasakyti. Pavyz 
džiui: pažas įbėgęs klausia: ar dar 
herzogas vis tebemiega? Vyrai at
sako: jis medžioja. Pavėlavus ga 
Ii gauti atsakymą pirma klausi 

PADĖKOS DIENA 
IR PO JOS 

STEFANIJA STASIEN6 

Kiekviena tauta turi savo tra-l 
dicijas ir papročius, kurie daž
niausiai susiję su religija ar ko
kiais nors tautinio gyvenimo įvy- į 
kiais. Mūsų tauta taip pat turi! 
daugelį gražiu ir prasmingų tra- j 
diciju, kurios mus išeivijoj palai- j 
ko gyvus tautinėje dvasioje. 

Tačiau, gyvenant svetur, šaliai 
savų tradicijų pažinome ir dau- į 
gelį kitų tautų papročių bei tra-l 
diciju ir kai kurias net pasisavi- į 
nom. Taip įpratome švęsti ir kai 

i kurias gyvenamojo krašto tradi-1 
cines šventes. Viena charakterin
giausiu tokių švenčiu, kuri čia 
Švenčiama lapkričio mėnesio pas
kutinį ketvirtadienį, yra Padėkos 
diena Tai graži ir prasminga vė
lyvo rudens Šventė, kurios pra
džia siekia pirmųjų piligrimų 
įsikūrimo dienas šiame konti
nente. 

1621 motais piligrimai, pasiekę 
Amerikos krantus, pateko čia į di
džiausią vargą ir pirmą kūrimo
si žiemą kentėjo alkį ir šaltį- Ta
čiau vis dėlto pajėgė įsikurti ir 
jau po mėty galėjo džiaugtis pir
maisiais savo sunkaus darbo vai
siais. Pirmojo derliaus gėrybės ir 
sumedžiotas laukinis kalakutas 
pripildė jy vaišių stalą, tada 
švenčiant pirmąją Padėkos die
ną. Tačiau ne vien pasisotinimas 
ir džiūgavimas pirmųjų mėty 
laimėjimu lydėjo šią šventę. Jie 
jautė ir gilią pareigą už visa tai 
padėkoti Dievui, bei išreikšti sa
vo gerus norus taikoj egyventi su 
vietos indėnais, šia pirmąja taikos 
puota jie padėjo pagrindus šio 
krašto ateities gerovei bei taikin
gam ir demokratiškam gyveni
mui. Gaila, kad ši šventė, kaip 
ir kitos, savo esme nukrypo į me
džiaginius dalykus ir tikra šios 
šventės mintis beveik užmiršta. 

Mes taip pat turėtume būti dė
kingi šiam kraštui, kaip ir pir
mieji piligrimai, kad randame čia 
geras sąlygas įsikurti, organizuo
tis, tęsti savo religines bei tauti
nes tradicijas ir siekti geresnės 
ateities Lietuvai, šios šventės es
mė turėty būti ne kalakutas ant 
įvairiom gėrybėm apkrauto stalo, 
bet džiaugsmo ir padėkos dvasia 
už Aukščiausiojo suteiktas malo
nes gyventi taikoje, laisvėje ir 
visa ko pilnybėje. 

Labai prasmingom apeigom 
bažnyčia prisimena šios šventės 
pirmąją puotą, išreikšdama tai 
aukojimo metu atneštom simbo
linėm dovanom: 

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 24 d. 

lietuvių 
B Nazareto. Padare & Blažys, Aayfcs-
Oų mšritm Uteno* 

SU KRISTAUS VĖLIAVA 
F. AUDRONIS 

N. S a dūmai t oi 

Neteko ii arti Tavęs patinti, Sese, 
Ir neiinau, kuo Tau galiu padėt, — 
Bet ai su tais, kurie itai Tavo kovą tęsia, 
Ir trokštu kaip ir Tu — žvaigžde spindėt 

Nors suriitos lunkiom grandinėm, mūsų rankos, 
Bet jei širdy heysnoja meilė — ji laisva. 
Mes džiaugiamės, kad šiandien mums kovoti tenka 
Su mūsų Vado — Kristaus Vėliava. 

Ji teikia mums ir iitvermę, ir sviestą vūtį, 
Kad veltui mūsų kančios, aukos nepraeis. 
Mes norime kaip tu šią Vėliavą pamilti 
Ir neiti ją net tremtinių keliais f 

Ii Lietuvos pogrindžio leidinio "Aušros" 1979 m., Nr. 15 (53) 

10 kukurūzų grūdų. Sie sim- kų patiekalų. Charakteringas Į kėlių, V2 arbat. šaukšt. muš-
bolizuoja piligrimų alkį. ir var- savo grožiu šiam rudens metui kato riešuto, l/2 puod. pieno, 
gą, praleidžiant pirmąją žiemą oranžinis arbūzas. Tai paskutinė I % puod. vandens, 3 kiaušinio 
šiame krašte rudens puošmena, kada spalvin-j trynius, V/2 puod. arbūzo ko-

Spanguolės. Jos primena pili- gi miškai jau pavirto 1 nykią pil- šes, 3 kiaušinio baltymus, Vi 
grimų pirmąją Padėkos dienos kurną, o šie oranžiniai kamuo- puod. cukraus, truputį druskos, 
puotą, vaišinantis savo pačių iš- liai dar vis byloja apie dingusį ru- j Kepimo forma 10 coliu skers-
augintais vaisiais. dens groži Charlie Brown fantą- j mens. 

Kukurūzo burbuolės lapas. Sis Į rijos pasauly arbūzas lyg savotiš-' 
kas "Kalėdų Senis", kuris lanko I indą supilti želetiną, rudą 
vaikus; blogus pabara, gerus pa-i cukrų, druską ir prieskonius. B-
giria ir dovanas dalina Tikrovė- j maišyti. Dabar supilti pieną, 
je šis geltonai oranžinis vaisius j vandenį, kiaušinio trynius ir ar-
yra ir suaugusiems tam tikras at- j būro košę. Kaitinti ant labai leng-
pildas už karštos vasaros triūsą]vos ugnies, nuolat maišyti iki že- . 
bei darbą darže. Tad manau, kad I lėtina ištirps (maždaug 10 mi-
iki Padėkos Dienos ir po Jos būsi- j nučiy). Atvėsinti šią masę iki 
me išlaikę gal dar vieną šių ru-j sustingimo. Plakti kiaušinio bel-
dens puošmenų, kuri panaudo-1 tymus, po truputį beriant cukrų, 
sime šventes stalui, kaip trečią Į Plakti iki startdrumo. Tuoj sumai-
duotį, šio krašto charakteringą j Syti su paruošta arbūzo mase. 
kepinį —Pumpkin Pte. į Palengva išmaišyti ir supilti į 

Imkite : 2 valg. šaukšt be-j formą, kuri išklota kepta pajaus 
spalvės želetmos, VĄ puod. tam- j tešla. Padėti į šaldytuvą, kad su
šaus cukraus, 1 arbat šaukšt ei-1 stingty. Tiekiant į stalą, pa-
namono, 1/2 arbat šaukšt im-į puošti plakta grietinėle (roze-
bero, VA arbat šaukšt kvazdi- tėm). 

primena didįjį indėną Skvanto, 
kuris išgelbėjo piligrimus nuo 
gresiančios mirties. 

Gėlės. Graži simbolika, kuri i 
primena indėnų harmoningą su
siderinimą su gamta ir kartu iš
reiškia spalvingą rudens grožį 
bei gamtos tobulumą spalvy de
riny. 

Vėliava. Amerikos vėliava sim
bolizuoja šio krašto suverenumą 
ir primena pasauliui, jog šis kraš
tas seniausias ir didžiausias de
mokratinėj santvarkoj. 

Pintinė su maistu. Ji reiškia 
dėkingumą už gėrybes ir Šio 
krašto žmonių aukos dvasią pa
dėti vargšams 

Galiausiai duona ir vynas. Tai 
amžinojo gyvenimo eucharistinis! 
maistas, konsekracijos pakeistas į 
tampa šios šventės didžiausia do-1 
vana, kurią galime aukoti pa-1 

čram Kristui. 
Tad šiais simboliais bažnyčia 

charakterizuoja šią šventę ir su
teikta jai tikrąją prasmę. 

Nuo pirmosios Padėkos dienos 

PIRMOSIOS MOTERŲ 
ORGANIZACIJOS SUKAKTIS 

GR. MEILUVIENĖ 
. 

apie tai, privatūs asmenys — kai 
kurie geri pažįstami atskubėjo į 
pagalbą, atsiųsdami šimtines, 
vieni daugiau, kiti mažiau. Pir
masis iš jų buvo a. a. prof. Puri
nas. Visa parama atėjo tik iš pri
vačių asmenų, ir už tai aš esu 

aš galvoju, kad mano stiprybė 
yra opera, todėl kiekvienas pasi
renkam ką galim atlikti geriau
siai, ir norim tai įamžinti. Tai 
yra, galima sakyti, viso gyvenimo 
darbas! Kiek operų, kiek koncer
tų buvo išdainuotai Viskas la-

jiems nepaprastai dėkinga. Be jų j *»> greit nueina užmarštin. Plok 
pagalbos ši idėja nebūtų buvusi 
įgyvendinta. Žodžiu, plokštelė lei
džiama privačių asmenų. auko
mis ir didesne dalimi mano pačios 
lėšomis. Smulki apyskaita bus 
pateikta spaudoje vėliau. 

— Kaip vyko plokštelės [dai
navimas. 

— Sulaukus tokio šilto pritari
mo iš visuomenės, nusprendėm 
plokštelę įdainuoti su simfoni
niu orkestru. Tai buvo įvykdyta 
š. m. birželio pradžioj, diriguo
jant muz. A. Vasaičiui, kuris bu
vo "spiritus movens" šio didelio 
darbo. Jis rūpinosi gaidomis, su
organizavo orkestrą iš Lyric ope
ros orkestrantų, taip pat padė
jo visais kitais reikalais. Jam už 
tai mano gili padėka. Plokštelės 
įdainavime talkininkavo ir Liet 
operos vyrų choras dviejose ari
jose iš "Ūkimo galios". Ačiū 

džiaugtis, kad dar atsiranda vie
na, kita, kuri ryžtasi siekti šio 
sunkaus, ne visada dėkingo ir ne
pelningo meno. 

J. Pr. 

*•.«, j™...w.™,„ —~-™j Pirmoji JAV-ėse įsikūrusi lie- devitus, siuntė siuntinius tremti-
iki šiandien praėjo daugiau kaip Į ̂ y moterų organizacija yra niams į stovyklas, naujai atvy-
350 metų, tačiau šios šventės Moterų sąjunga .Jos pradžia 1914 kusius uostuose sutikdavo su kari-
prasmė ir dvasia liko ta pati. Net1 — — - — - - * ' - —• * •— -* 
tradiciniai valgiai, kuriais pripil-
dome Padėkos dienos stalą, pa
grinde mažai kuo pasikeitė. Ka
lakutas, spanguolės, kukurūzai ir 
arbūzai sudaro pagrindą šventiš-

štelė jau liks ilgam laikui. Be to, 
jei pavyks atrinkti bent kiek savo 
įdėto kapitalo, vėliau gal bus ga
lima išleisti ir lietuviškų dainų 
plokštele. 

— Kada ir kaip Jūs pradėjot 
savo daina reikštis? 

— Labai sunku į tai atsakyti, 
nes ir pati nelabai atsimenu. My
lėjau dainą nuo mažų dienų, vi
sada ir visur dainuodavau: vai
kų choruose, gimnazijos choruo
se ir kitur Kaip solistė, dar studi
jų metais pradėjau dalyvauti 
"Dainavos" ansamblio muziki
niuose pastatymuose ir t. t. Susi-* 
būrus Lietuvių operai, buvau pa
kviesta tenai. Vėliau teko dai
nuoti Australijoj, Kanadoj, teko 
pakeliauti po plačiąją Ameriką 
su koncertais. 

— Kiek kartų 
koncertuose? 

esat dainavusi 

dramatinio soprano roles šiose 
operose: Trubadūras, Aida, Ca-
valleria Rusticana, Verdi — Re-
quiem, Tosca, Gražina, Fidelio, 
Likimo galia, Kaukių balius, Da
na, Jūratė ir Kastytis Priesaika, 
Juodas laivas, Nabucco. 

— Jūs esate dainavimo meno 
aukštumoj. Ar dar ir dabar tę
siate lavinimąsi šioj srityf? 

— O, taip! dainininkas ne
gali sustoti treniravęs savo balso. 
Sykį sustojęs, žengi atgal. Todėl 
dar ir dabar dainuoju beveik kas
dien. 

— Kokie ateities planai? 
— Didžiausias rūpestis — iš

platinti plokštelę, o vėliau, jei 
Dievas duos sveikatos, gal ir vėl 
ką nors sugalvosim. Niekada 
per daug neplanuoju į priekį. 

— Kaip Jums atrodo mūsų 
jaunųjų solisčių prieauglis iš
eivijoje? 

— Gal klystu, bet man atrodo, 
lyg ir netiktų šia proga apie tai 
kalbėti. Be to, pačių jauniausių
jų (Bizinkauskaitės, Kiaušaitės 
ir kt) nesu girdėjusi. Reikia tik 

m. gruodžio 13 d. Tuo laiku daug 
emigrantu atvykdavo iš Lietuvos 
į Ameriką. Tame skaičiuje buvo 
ir daug moterų. 

Lietuvės moterys, isVykdamos 
iš savo tėviškės, pasiėmė žiups
nelį žemės, rūtų sėklų ir girdyje 
tėvynės meilės šaltinį, kad galė
tu savo vaikams iš jo semti. 

Atvykę į šį kraštą, visi norė
jo gyventi arti vieni kitų, kad iš
laikytų savo tikybą, kalbą ir pa
pročius. Su meile kūrė parapijas, 
statė bažnyčias ir lietuviškas mo
kyklas. Prie parapijų glaudėsi 
draugijos — organizacijos. Pra
džioje jos buvo mišrios: vyrų ir 
moterų. Vėliau moterys pastebė
jo, kad joms reikia atskiros mo
terų organizacijos, kuri rūpintų
si vien moterų reikalais. Tokia 
mintis kilo jaunoms idealistėms, 
motery teisiy gynėjoms. Kaip 
džiugu, kad pirmoji sumanytoji 

ta kava, pyragaičiais ir pienu. 
Moterų sąjungs leidžia savo 

žurnalą „Moterų Dirva", kuris 
eina nuo 1916 m. Turi stipendi
jų fondą nuo 1937 m. Kiekvie
nais metais paskiria dviems ge-
n<ai>s mokiniams stipendijas. 

Laikas bėgdamas nusinešė su 
savimi į Amžinybę ir geras vei
kėjas. Kuopose narių skaičius su
mažėjo. Prelato J. Juro žodžiais: 
„Parapijose yra daug gerų mo
terų, kurios galėty prisidėti prie 
Moterų sąjungos veiklos". Cent
ro pirm. Julija Vašukaitytė-Mack 
kviečia visas galinčias moteris 
tapti mūsų sąjungos narėmis. 

DaUtnfa** Etom Uitettyt* 
aatarttoie. 

a) ra ie * hryko 
Nuo*, v. 

— Lietuvoje, visoje Sov. Są
jungoje, tvylota nuostabių da
lykų, žmones atsiverčia per 
kančias ir nusižeminimą Jie 

....w... — , ,- . .rodo nepaprastą drąsą. Kad* 
ir pirmoji centro pirmininkė Ur- j no, , jje b^, didelis įkvėpimo 
šulė Jakubaitytė-Dsukantienėlp^yy^y, Vakarams. Jei Vaka-
yra gyva ir sveika ir dar rupi-1 ^ ^ 1 ^ neaupr«a jų. tai 
naši sąjungos reikalais Dievo rūstybė ištiks ir juos. 

Pirmoji valdyba parinko obal- ™ *•"""* 
sį „Dievui ir Tėvynei** ir ženklą, 
kuris išreiškia organizacijos dva
sią ir tikslą, tai „Inkaras ir šir
dis". Inkaras reiškia pasitikėjimą 
Dievu, o širdis — meilę ir mie-
laširdinrumą. 

Nuo įsikūrimo iki šių dienų 
Motery sąjunga yra padariusi 
daug gerų darby. Talkininkavo 
Lietuvos laisvinimo byloje, rinko 
peticijų parašus, sudarinėjo afi-' mil 

—. Amerikon tarp 1820 ir 
1974 m. {valiavo 46,712,725 
imigrantai, jų tarpa 35 mfl. • 
Europos. 

— Daugiausia į Ameriką noo 
1820 m. ugi 1974 m. įraliavo 
vokiečių — apie 7 mfl., po te 
italų — 5.26 mfl., britą — 484 
miL, sirių — 4 mfl., rusų — t 

» 1 



DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 24 d. 

STASĖ LUNSKYTB-VOSYLIENE 
ARTĖJA PRIE 80 GIMTADIENIO 

buvau Šiaulių stoties viršininko] 
padėjėju. Šiauliuose ir pats suku- į 
riau šeimą su Elena Straukaitėj 
taipgi bilietu kasininke, kartu 

J dirbusia su Stase Vosyiiene. 

Pirmųjų Lietuv/>s 
tarpe buvo čia Chicagoje 
nanti Stasė Lunskytė - Vosylienė 
Ji dar pakankamai sveika, darbš
ti, turinti labai gerą atmintį, 
nors jau artėja prie 80 gimta
dienio. Mėgsta kultūrinius pa
rengimus ar minėjimus ir daž
nai juose lankosi. Taipgi mėgsta 
skaityti, turi nemažą knygynėlį,; 
daug skaito, mezga, siuvinėja ar-
ba paišo. 

Ji dar nesulaukusi 18 metų. 
pradėjo dirbti Lietuvos geležin-, 
keliuose, JŲ atsikūrimo pačioje 
pradžioje. Jos atmintyje giliai įsi-
ėžę tie laikai, kaip bermontinin-* 
kai užėmė Šiaulius, Radviliškį irt 
Linkaičius. O vėliau tų bernvm- Į 
tininky sumušimas ir išvijimas, 
atgal į Vokietiją. Taip pat Stasė j 
Vosylienė su džiaugsmu mini ne-
priklausomybės gražius, malo-: 
nius gyvenimo metus. t 

Stasė Lunskytė —Vosylienė gi-! akt. H 
muši čia, Amerikoje, Pennsylva- j 
nijos akmens anglių kasyklų apy
linkėje. Bet tėveliui Dionyzui mi- i 
rus (jai esant 4 metu) mama 
Marija su ja sugrįžo atgal Lietu
von ir apsigyvenusios Šiauliuose. 
čia ji buvo priimta pašto įstai
gon. Vėliau pasiuntė į kursus mo
kytis telegrafininkės darbo. Čia 
kiek išmokusi telegrafo aparatu 
dirbti perėjo į Lietuvos geležin
kelių tarnybą, Šiaulių stotį, tele
grafininkės pareigoms. Bet 
nį bermontininkai užėmė 

, , . , . . , . i i . I bingą Lietuvos 
tarnautoju; mai gera. Vaiką, .sumoksime, ge- į Vosylienc. J; 
goję gyve-jrai įsikūrę. Tik labai rupi myli- g i m t a d i e n i o k 

mos Lietuvos ir lietuviu tautos 
ateitis. 

Stasę ir Stasį Vosylius pažįstu 
nuo 1930 metu, nes tuo metu1 

Pagarbiai prisimenu šią gar-
j bingą Lietuvos geležinkelietę 

"ai artėjant prie 
artu su Elena 

nuoširdžiai sveikiname ir linki
me sveikatos. 

Andrius Laukaitis 

POPIEŽIUS 
CHICAGOJE 

Suveniras Popiežiaus lankymo
si Amerikoje. 
Plokštelių albumas . . . . $6.50 

Name 

C L A S S I Fl ED GU IDE 

Address 

City -State 

Zip 

AUDIO DEVELOPMENTS 
Dept D 

2504 Timber Lane 
lindenhhurst. IL 60046 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškomas KAZYS BALAISIS, aū-l 

i nus Jono. gimęs 1910 m. Panevė-! 

E E A L E 8 T A T E 

Savininkas parduoda mūr. namą su 
krautuves patalpa. 5 H kamb. užpakaly 
ir 3 kamb. viršuj. Gazu — karštu van
deniu apšild. Naujas 20 x 22 p. alumi-
num apkaltas garažas. Pilnas rūsys. 
Apyl. 59 ir Homan. Apie $45.000.00. 

Skambint 778^52* 

-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiimiiiiiiiiiii 
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na- , 

mas — 2 po 4 kamb.: antras 3 kamb. į 
Brighton Parke. 

Mūrinis 6 kamb. bungalow. Gantas. 
Marquette Parke. 

į SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Nocary Public 

i l A L I I I A 1 

PIRKĖJO LAIMEI 
HELP VVANTED — VYKA1 

gimęs 1910 m 
j žio apekr., Katkų kin., gyv Chica 
, goję Pranešti adresu: 6166 Scott į 2 9 5 1 W. 6 3 l d St., 4 3 6 - 7 8 7 8 
; St., Niagara Falls. Ontario. Cana 
; da L2E—3B5. TeL 839-1784 arba 839-5568 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIII 

Puikia marint*. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marųuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų ankštų miras. Apie! 
$7,000 pajamų. Marųuette Parke. Ver
tas $46,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje to ! 
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

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

Valdis Real Estate 
2625 W»rt Tirt Strnt 

Tel. 737-7200 v 737-8534 

INSPECTION FOREMAN 
Local machine tool builder neėda 

a Parts Inspeetion Foreman. Mušt 
bave previous related experience. 

i Full company benefita. 

JACK AXF0RD 
SHELDON MACHINE CO. 

$412 W. Touhy Avenue 
Skokie, IL 60645 

PHONE: 982-9393 

GEKERAL MAINTENAMCE 
Full tune. 136-room motei. 
SKOKIE HOWARD JOHNSON'S 

MOTOR LODGE 
$$33 Skokte Blvd. 

CaU Mrt. Powert fTi-4200 Weekdayo 

Sunny Hills lietuvių būrys su svečiais iš Chicagos ir New Yorko. 
Kačinskas su žmona, čia jau seniau apsigyvenę. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, Fla. 
LIETUVIU KOLONIJA AUGA 

BUSINESS SERVICES 

TIRKD OF BEI N G RIPPKD O F F 
BY St'PPOSED PROFESSIONALS 

į FOR i: \PROFESSIOXAL Vi'ORK? 
Tarp jų Looking for a good man to do a 

! good Job' CaU CHARLIE COR for 
į w«ather atripplng. caulking-. general 

~~~~~~ | maintermnce, conservation tip» — 
; 475-4657. Iosured No. suburba only 

KEEVIL. ENTERPRISES 

IV, aukšto medinis. 6 kamb. Atski
ros 2 vonios, 2 virtuves. Garažas. Arti 
69-os ir Rockwell. $24,900.00. 

2-jų aukštų. Georglan. S kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu 
kaina. $27,900. 

Taverna ir 4 kamb. mūrinis. I rytus j 
nuo Califomia Ave ir 71-os g-ves. Nu 
teminta kaina. $45,000.00 

Didelė pažanga padaryta liet.; 
. kolonijos augimui Sunny Hills 
vietovėje. Už poros savaičių lie-

! tuviu rajone pradedamos vesti 
rude- oatyės aplink visą ežerą. Prieš 
Sau-' 'a?k"čio 6 d. net 16 lietuviu už-

lietuviy ateities valstija. Sunny j 
Hills yra vienintelis naujas mies
tas visoje Amerikoje, kur lietu
viai ištisai užima gražiausią mies 
to dalį. Puikus klimatas ir kitos 
patog'V>s įsikūrimo sąlygos lietu
viams Sunny Hills vietovėje ža
da gražią kolonijos ateitį. Patar
tina, kurie turi galimybę,mus ap- i 
lankyti ir savo akimis pamatyti j 

iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiii 
ELLI0TT PLUMBING 

AU types of plumbing repairs. 
Drain lines rodded. 

No extra charge for vveekends 
or holidays. 

Phcite — 847-6310 
iilIliiliMliliiilIlIlIlIlIlIlIlIimilllimilllllll 

Amerikoje lietuvišką "Dzūkiją 
Vyt. Beleckas 

Miami, Fla. 
U E T U V 1 \ ' VEIKLA 

_ į sisakė naujus namus ir kelių mė-
'•• nešiu laikotarpyje išdygs lietu
viu naujos sodvbos aplink "Boat 

: Lake". 
i Džiugu matyti net šešias šei

mas, užsisakusias namus iš Chi- i 
, cagos apylinkės, būtent: Adomas! 
i ir Valė Rumšai, Ričardas ir Stela < Pagaliau Floridoje pasibaigė 
j Estkai, Marius ir Emilija Kielai, beslankiojančios aplinkui audros 
Klemensas ir Anelė Žukauskai * ir didieji karščiai Ypatingai 

[ (Beverly Shores, Ind.) , Danielius* malonu, kai nakties vėsuma lei-
! Normantas, Juozas Zaruba. Iš I džia žmonėms pailsėti nuo nuo-
s Detroito David ir Aldona Dulai- ; latinių praikaitavimų. 

'< 

liūs. Tarnautojai traukėsi Radvi 
liskio link. Radviliškyje kiek pa
buvę, turėjo trauktis Linkaičiu 
link. Lietuvos kariuomenė gavu
si pastiprinimu, bermontininkai 
buvo sumušti ir išvyti. Geležin
kelininkai sugrįžo į Šiaulius. 

Stasė Vosylienė, prisiminusi tas 
kovas, sako, kad buvę smagu ma 
tyti linksmus Lietuvos savano
rius jaunus kareivėlius. 

Geležinkeliy valdyba suorga
nizavo kursus paruošti tarnauto- J v . ^ V i n c a s 2ebertavičius. Iš I Po ilgesnių vasaros atostogų, 
jus. I tuos kursus pasiusta D u v o J Hartford Conn. Feliksas Bočiū- j pradeda sugrįžti iš šiaurės į 
ir Suse, o kursus baigusi buvo pa- g X e w j g r s e y A n t a n a s j r i Miami daugelis lietuvių, pasto-
skirta į Kazlų - Rudos stoti, vir>i-1 M a r i s a j^ssmi, Jonas Baužys, j viai gyvenančių, o taip pat ir 
ninko padėjėja. | JJ X e w Yorko Vytautas ir Birutė! vienas kitas turistas. Spalio 11 i 

Stasei, kaip moteriai toks dar- Labučiai, Alfonsas ir Regina Use- . d. jau įvyko pirmosios (po per-: 
bas pasirodė per sunkus. Ji pasi- j liai, Pranas ir Alice Agiatai, Jo- traukos) lietuviškos pamaldos 
prašė nuo tų pareigų atleisti. Ta-1 nas ir Konstancija Strazdai, Ane 
da ją paskyrė bilietų kasininke į 
Panevėžį. Cia darbas daug leng- V i e t i n i a i S u n n y H i i l s l i e t U via i , 

žinodami, kad liet. jėzuitai turi 
2 gražius sklypus paežerėje, ofi
cialiai pakvietė jėzuitus statyti 
namus su koplyčia. Tikimasi ne
trukus sulaukti teigiamo atsaky
mo ir tada bus sudarytas oficia
lus komitetas Sunny Hills vieto
vėje padėti jėzuitams įsikurti. 
• Daromi žygiai, kad būtų ofici
aliai skirti 5 akeriai žemės vėles-

kultūros centrui ir 
Šią žemę Deltona 

ir Elenos. Antrajai rusų okupaci- b-vė veltui paskiria religiniams 
jai artėjant, pasitraukė į Vaka- [ reikalams. Šiuo metu neabejoja-
rus. 1949 m. pasiekę JAV, apsigy-: m e a pi e Sunny Hills gražią liet. 
veno Chicagoje. Čia kūrėsi sun-! koloniją. Tik laiko klausimas. 
kiai, nes stengėsi savo vaikus iš-! kada bus 100 ar 500 šeimų-
mokslinti. Už tai visi* trys yra! 
baigę aukštąjį mokslą ir gražiai 
įsikūrę. Vyresnieji ir savas šei-: 

Jonas ir Onute Zubaviciai. liiciu, i 
kad Jonas su geresne žurnalistine 
patirtimi ateityje geriau painfor-; gią vasarą turėjome nemažą 
muos spaudoje apie Sunny Hills | skaičių susirgusių lietuvių: kun. 

kultūri- dr. V. Andriuška (operacija), 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

BI/TV NUOMAVIMAS 
Namu pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

Naujesnis S-jų miegamų buaga!ow. | 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie i 
67-os ir Homan. $52,900. 

2H aukšto mūra* — 3 butai. Ge- į 
ros pajamos. Prie 44-os ir Califomia. 
Nebrangus. 

59-ta ir WMpple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
šilima. Rūsys. Nebrangus. 

tS-u ir Keefcr. Stiprus 1H aukš- į 
į to mūras. Tinka giminingom šeimom | 
i ar isnuom. Susideda ii S ir 4 kamb. 
j $72,000. 

NEIGHB0RHO0D 
i Realty Group U.SJL 
j BUDRAITIS REALTY C0. 

4243 W. 63rd Stratt 
Tel. — 767-0600 

M I 8 C E L L A N E O U S | 8 B U T Ų M O R I N I S 
I Idealus investavimui. 2 butai po 4 

MISCELLAAEOl S 

PACKAGE EAPRESS AGENCY 
J U R U A \ORHKIE.NĖ 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
Labai pagcidaulamcm peroa rūšies 

prekes. Maistas i i Europos saulelių. 
260S W. « • St.. Chicagt). III. 60«2t 

TEL. — WA 5-2787 

lė Šimkienė, 
ėžį. Čia darbas daug leng

vesnis. 
Panevėžyje Stasč Lunskytė su

sipažino su prekybininku Stasiu, 
Vosylium ir 1925 m. sukūrė šei- • 
mą. Vyrui perkėlus savo suorga- • 
nizuotą bendrovę "Nemunas" į i 
Biaulius, Stasė taipgi buvo perkel- į 
ta į Viaulius toms pačioms parei
goms — bilietu kasininke. 

Šiauliuose juodu gražiai įsikūrė. 
džiaugėsi Lietuvos laisve. Cia ^u-1 niam liet 
silaukė ir vaiky Birutės, Algirdo i bažnyčiai. 

T A I S O 
SKALBIMO IB DŽIOVINIMO 
MASINAS ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis i Hermaną Deckf 
Tel. 585-6624 po 5 v. vak. 

Kalbeti lietuviškai 

10% — 20% — SO% pigiau mokėait 
už apdrauda nuo ugnies ir automo-

i Mlio pa mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Teief. GA 44654 
32MVi W. ftra Street 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliillilliiiiliiiiiilllimt 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2344 W. f»th St., td. 776-1484 

HmnnimiiiiiiiiiiHiiiiumuHiiiiimmHi 
• l l l l l l i l i l i l I l I l I imi l l lMMIl I l I lUl I lUII I I I I IH 

kamb. ir 6 po 3 kamb. Viri $16,000.00 
brutto pajamų. Pilnas rūsys. Arti 85-
os ir Califomia. A-1587 

YVOLSKI REALTY CO. 
TeL — 586-0840 

8-FLAT BRICK 
Ideal invettment — Two 4't A 6 3's. 

Gross income over $16,000.00. 
Full basėment. Near 65 & Califomia. 
A-1587. 

WOLSKl REALTY Oo. 
TeL 566-0340 

P U S M E Č I U I 
$103.00 Chicagoje 

$77.00 
C i c e r e ) e 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

6529 So. Kedzie Avenue 

Šiandien atvyko nuolatiniam 
apsigvvenimui mūsų pradininkai nas 

mas yra sukūrę. 

Vosylius mirė 1956 m. gegužės 
27 d. ir palaidotas Chicagoje, šv. 
Kazimiero lietuviu kapinėse. 

Vosylienės senatvė rami, svei
kata pagal amžiy dar pakanka-1 Visiems aišku, kad Florida yra 

šv . Mišias atnašavo kun. dr. i 
Vincas Andriuška. kuris yra iš- . 
keltas iš tolimo Homeatado į! 
Great Miami miestą, šv . Petro 
ir Povilo parapiją. Džiugu, kad 
mūsų kapelionui nebeteks dau
giau vargti, važinėjant į lietu
vių pamaldas didelius nuotolius. 
Mišios buvo aukojamos už a. a. 
Alfonsą Kaulakį, žinomą Miami 

, visuomenininką, daug pasidar
bavusį lietuvių organizacijose. 
Mišias užpirko našlė Ona Kaula
kienė, serganti, atšlubavusi į pa-į J. BACEVIČIUS — 7 7 8 - 2 2 3 3 

j maldas. Bažnyčioje buvo gieda-1 -•—•—•—•—•——.—.-•—•-•——. 
mos lietuviškos giesmės, paly- i 
dint vargonais P. Stevens - Ste- Į E L E K T R O S 
ponavičiui. Kunigas V. Andrius- i ITEDIMAI — PATAISYMAI 

ka pasakė, kaip visuomet, įdomų Į ^ ę ^ ^ i S S ^ S u ^ K 1 ^ 
! pamokslą. Eilės maldininkų ėjo' rantuoui ir •%iinincmt. 

prie komunijo*. P o pamaldų j ** !* į . J ^ a ^ * * * W7-S559 
buvo sugiedotas Lietuvos bim-' ^ 

P L U M B I N G NUOMOJAMA — FOB RENI 
Licensed. Bonded, Insured „ V I . A U . . . 

^ ISNLOM. naujai atremontuota 2-jų 
kamb. patalpa ofisui arba tinka gy
venti vyrui. 71-os ir Rockwell apyl. 

Skambint MS-7612 

TOOLMAKERS 
Experienced all around toolmaker 
who likęs variety and challenge to 
work on tools, jiga and fixture«. 
Excellent opportunity. Good pay 
and benefita. Apply in peraon 
only. Muat speak English. 

WEN PRODUCTS 
5810 Northwest Hwy, TeL 76S40M 

VENDING MECHANICS 
Leadmg Food Service Company 

aeeks self starting superviaors and 
mechanies with VENDING erperi-
ence. This is ari excellent opportu
nity to advance by joining our ex-
panding organization. We offer a 
good benefit pkg., liberal vacation, 
siek leave & eacell. starting salary. 

CALL PERSONNEL 2SS-9100 

SNIPPING — RECEIVING 
0RDER PICKING 

< —. 
Experienced in uniforms or men's 
clothing. Advancement opportunities. 
Mušt drive. 

FELDMAN BROS. UNIFORMS 
600 W. Jacknon Blvd. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. Į 
plytelės. (Hass blocks. Sinkos vamz- į 
džiai išvalomi elektra Galite kreiptis ' 
nuo 7 iki 8 vai. nto arba 5 vai. j 
vakaro. 

HELP WANTED — MOTERYS 

C ASHIER - RECEPTION1ST 
We are seeklngr a frlendly. efficlent 
person to work our front deak. U u i t 
be capable of minor bookkeeplns, 
as well as effectivley deallng- wlth 

the publlc. 
Oontftct Mr. Yoaną or Mr. O'Brten. 
114« Northbniok Ct. — Tel. 172-3800 

WA1TRESSES 
DAY AND NIGHT 
COOKS — NIGHT. 

Apply In Person 
WAGS RESTAURANT 

Lincoln Mali, Lowtr Level 
MatteMo. IU. PHONE: 481-4310 

SERAPINAS — 636-2960 M A K E T 0 U H 0 W H 

KUkUDIJU8 TVMtVm 

UOONIAI 

liet. kolonijos augimą ir 
nį gy\enimą. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
asa jis plačiausiai skaitomas lie
tuviu dienraštis, gi skelbimų ka> 
no* yra viatcms prieinamos. 

niiimiiinimiinummimiiiuiumuiiuiii; 
Į iiuiiiiiiiiiiiliiiiiililiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ' 

! A. V I L I M A S 
M O V I N G Į 

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iiinmiHiiHiHiHiiiiiHHimuHiHinimiiit 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 40M Archer Ave. 
Chlcago. m. mm, tel. t27-5M0 

Lithuanian Christmas 
Tree Ornaments 

- b y -
HELEN PTUS 

FRANK ZAPOUS 
Iliustruotos knygos kaina — 

so peraiantfenn S3.SS 
Užsakymus siųati DRAUGO ad

resu: 4545 W. 63rd St., Chicago. 
Illinois 60629 Illinois gyventojai 
prideda 6% taksų. 

Reikalinga nors kiek angliškai 
kalbanti moteris namų valymo 
darbui 1 dieną savaitėj. Apylin
kėj 55-os ir Kedzie. Kreiptis 
angliškai tel. 436- 3282. 

O. Kaulakienė (operacija), 
Ratkus (mažaa paralyžius). V. 
Šamatauskas, Jezerskienė (akių 
operacija). J. Kybartas (akių 
operacija), St. Birbilienė (šir
dies negalavimai), Šmitienė 
(operacija). Laukime visiems 
greitai pasveikti. S. Narūne 

URBANIZUOTI PLOTAI 
ANGLIJOJE 

IIIUIIIIIIIIlllllliiiiHIIHIIIIIIIIIIIimillItlII 

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su •ąralu nužudytųjų. 

M O V I N G 
SERČNAS perkrausto baldus ir kitus • 
daiktus. Ir is toli miesto leidimai ir i 
pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

G E V F, R A J- •* F r* « f E 
Ebccellent oppty. for alert per

son with general office skills, in-
cluding bookkeeping, typing, recep-
tion & good figure aptitude. Excell. 
salary & benefita. 400 N. May St. 

Ask for Vince — 24S>3505 

VVKAJ IK MUTEKVS 

D I S H W A S H E R S 
P I Z Z A M A K E R 

Full or Part Time 
NANCY'S RISTORANTE 

940 N. York, Elmhurat. IU. 
Ask For Manager — 834-4374 

H E L P W A N T E D — M A L K 

iiiiiiiitiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiinimimtii 
fralrių pmkiu psotrinklnUM ae-

bnncta l i i mūmt mnMUo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

m w. m su chicago, tu 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

TeJtf. - KS-T7T7 
Vytautas Valantinas 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIl! 
Uleido Jūrų Saulių Kuopa Klsi-

Anglijos Ekologijos instituto ; P«»-Chicago. 1̂ 79. 24o psl. Spau-
. 6 . . 6 . .. . . . i dė Drangų spaustuvė. Viršelis ir 
duomenimis, urbamzuoti plotai a p l a n k M ^ j , p A l € k s o t K a i n t iMllllihiiiiMllliiiliiMiiiMllMiliiiiiiiniiiii 
šiame kraite dabar užima be - ! g u persiuntimu $6.73. M. At i I M K U S 
veik aštuonis procentus visos, . . . . . _ _ , „ . . . « . - į r\coMr r\x SRRvtrr 
___ . _ . „ , , , « „ u Lisakymus siųsti. DRAUGAS,' n i , M K *•** ^»»«««» 
sahes teritorijos. I š 35.908 ki- 4 5 4 5 w W r d g ^ chkago. III 

NONING MACHINE 
OPERATOR 

Apply in person or coli: 
. PATAKI—647-0450 

| 

•Joouirj Fluid Componentt 
OivUion 

6S65 W. HOVVARD STREET—NILIS 
W«'r* « n tąuml » M « r M » < | • m p l e y o M f • M 

NOTARY PL"BUC 

Sens* Muskyt*-Vosyli«^ m vyru Stasiu ir vaikais Birute. Algirdu ir Elena 

lometrų upių tinklo 1532 kilo-, 
, metrai labai užteršti ir 2601 ki- i 
i lometras gerokai užterštas. 
l j n . 

i 

Dl. gyventojai prideda 30 centų j 
valstijos mokesčio. 
'IIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIUU11IIIIIUUUIIIIHI1 

42M So. Maplewood, tel. 254-7450 j 
Taip p*t daromi VERTIMAI. 

OIMINV «Kvletim«.l. pildomi 
PILIETTBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie hUnkA. ( 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIHIIIUIIUIIIIIIIIII 

MIIMHHIt'llMlllltMtlMIMimW«IIIMIISllWimiMWtWIMIMHIIHMIIIMIIHIIUtHHmHWIt4 

OWNER - OPERATORS 
D.O.T. cpialified with Undtm axle tractoi for piggy 
back opeiation. Pick up and deliTery within 400 mile 
radius. Chieago-based. Excellent pay package. 

TEL - 8 1 2 — 2 2 6 - 7 8 2 8 
rillillUUIIIIIIIIIIIIimillllHimilMllttllrUIIHUIIMUIHIIIHIIIMIIIIIIIII 

r 
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS 
LIETUVIŲ VAIKŲ 
INTELEKTO LYGIS 

EMIGRACIJOJE 
M 

' M 

,.< 

Chieagos skautininkų-kių Ra
movės suruoštoje vakaronėje š. 
m. spalio 26 d. Jaunimo centro 
kavinėje buvo aptarta aktuali 
tema apie Amerikoje gimusių 
lietuvių vaikų protines savybes. 
Šį klausimą įdomiai nušvietė 
neperseniai (1972 m.) iš oku
puotos Lietuvos atvykusi jau
na psichologė J. Zabarskienė, 
studijavusi Roosvelto universi
tete ir gavusi magistro laipsnį 

? (su pagyrimu) iš Klinikinės Psi
chologijos. Disertacijos tema— 

'apie lietuvių emigrantų vaikų 
intelekto formavimąsi emigra
cijoje. (Tsychmetrie Intelli-
gence Pattern of The Native-
Born Children of Lithuanian 
Immigrants as Measured by 
Wechsler Intelligence Scale for 
Children — Revised"). šiuo 
metu J. Zabarskienė dirba kaip 
psichologė Elgin Mental Health 
Center. . 

Paskaitoje prelegentė pir
miausia palietė intelekto są
vokos aptarimą. Psichologų ma 
nymu, intelektas nėra vienaly
tė proto savybė — ji susideda 
iš visos eilės, viena su kita su
sijusių, protinių funkcijų. Svar
biausia žmogaus proto savybė 
— sėkmingai prisitaikyti prie 
aplinkos. Intelekto susiformavi
mas daug nuo ko priklauso, 
Skirtumai atsiranda skirtingo
se kultūrose ir skirtingais isto-

^riniais laikotarpiais. Taip pat 
priklauso ir nuo socialinės kla
sės kultūrinio lygio, bei kokios 
vertybės yra labiau brangina
mos ar puoselėjamos. Nuo pat 
IQ (intelektui tirti testų) pra
džios buvo pastebėta, kad že
mesnių sodai, klasių vaikai tu
ri žemesnį IQ negu aukštesnių 
kiaeių. Skirtingų rasių vaikai 

" turi taip pat skirtingus intelek
tualinius polinkius. Testai pa
rodo, kad jų vaikų intelekto vi
durkis yra 10 taškų žemesnis 

• • 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta Ii 3 pusi.) 

Nisiečio sąlygas. Gregonjaus 
supratimu, atpirkimas 
apgaunant piktąją dvasią, 
nias manė, kad pikūnijęs Dievo 
Sūnus yra tik silpnas žmogus, 
kuris taip pat turėjo jam piv 

_Jdausyti. Bet per Kristaus mir
tį piktoji dvasia prarado visas 
savo galias ir jėgą j žmonių gi
minę. Gregorijus Didysis dar 

• vaizdingiau, bet taip pat labai 
primityviai aiškino atpirkimo 

' sąvoką. Jis sako, kad Kristaus 
kūnas Dievo strategijoje buvo 

'tarsi masalas piktajai dvasiai, 
kuri jį norėjo lyg ir praryti ir 
mirtimi sunaikinti, nežinodama, 
kad po tuo silpnu kūnu slypi 
dievybė. Petras Lombardas 
sakė, kad Kristaus kryžius buvo 
spąstai pagauti piktajai dvasiai, 
o jo kraujas masinantis privilio-

negu baltųjų. Šie eksperimentų 
rezultatai sukėlė daug ginčų. 
Patirta, kad žydų kultūra ypa
tingai vertina intelektualinius 
sugebėjimus, o nuvertina rankų 
darbus. Jų vaikų IQ vidurkis 
yra aukštesnis negu amerikie
čių. 

Amerikos psichologai daug 
dėmesio kreipia ir į daugiakal
bystės įtaką vaikų intelektui, 
šioj srity nemažai individualių 
eksperimentų atlikta, tačiau ga
lutinių išvadų (teigiamų ar nei
giamų) nepasiekta. Naujausių' 
eksperimentų duomenys yra 
palankūs daugiakalbiams. Tik 
reikėtų dar skirti daugiakalbio 
ir pseudo-daugiakalbio sąvokų 
supratimą (kuris gerai nežino 

nė vienos svetimos kalbos). 
Kurie faktoriai iš tikrųjų nule
mia intelekto lygį, vieningų iš
vadų nėra prieita. 

J. Zabarskienė, pasirinkusi 
savo disertacijai minėtąją te
mą, sako, išnagrinėjusi daug li
teratūros, susijusios su šiuo 
klausimu. Buvo rasta daugybė 
medžiagos apie įvairių etninių 
grupių vaikų intelekto savybes, 
o apie lietuvių vaikus — nė vie
no straipsnio neužtiko. Tai ir 
paskatino prie šio darbo, t. y. 
panagrinėti lietuvių emigrantų 
vaikų intelekto vystymąsi Ame
rikoje. 

Vaikai, dalyvavę numatytame 
eksperimente, buvo parinkti iš 
Jaunimo centre esančių viduri
nės ir pradinės mokyklų moki
nių. Gauti sąrašai. Burtų ke
liu iš kiekvienos mokyklos pa
teko po 25 mokinius. Buvo pa
rašyta laiškai tėvams apie eks
perimento tikslą ir pobūdį. Su
sitarta dėl laiko. Abu tėvai at
sakė į keletą klausimų apie jų 
pajamas, profesiją, kokią kal
bą su vaikais vartoja namie ir 
kiek laiko. Kokią profesiją jie 
norėtų, kad jų vaikai pasirink
tų ir t. t 

Vaikų amžiaus vidurkis: pra
dinės mokyklos 10 metų, vidu
rinės mokyklos 15 metų. Iš vi
siems duotų testų padarytos iš
vados skaičiais, pažymėta at
skirose lentelėse. Patirta, kad 
žodiniai (verbai) IQ vaikų su
gebėjimai yra labiau išvystyti 

įyyfcoJ negu amatininkiški IQ (perfor-
y e l jmance) . Sočiai — ekonominiai 

' skirtumai (šeimos pajamos) 
neturi ryšio su vaiko intelekto 
lygiu. Iš tėvų atsakymų pasi-

Chkagos televizijos devinto tinklo žinių pranešėjai: 
ling ir Len O'Connor. 

John Drury, Tom Skil-

amerikiečių ir lietuvių moterų. 
Hipotezę, kad lietuvių šeimos, 
ypač motinos, turi įtakos for
muojant vaikų intelektą, šie tes 
tai aiškiai patvirtina. Statisti
ka lentelėse parodo duomenis: 
šio eksper. vaikų šeimos yra vi
duriniosios klasės ir turi vidu
rinį išsilavinimą. 549?- motinų 
dirba, kitos — namų šeiminin
kės, 48 #> tėvų uždirba tarp 10-
20 tūkst., kiti mažiau. Daugu
mas vaikų priklauso kelioms or
ganizacijoms. Visi vaikai dvi
kalbiai — vartoja lietuvių ir 
anglų kalbas. Šios studijos re
zultatai nedavė jokių svarbių 
išvadų apie dvikalbystės įtaką 
intelektui. Bet galima tvirtin
ti, kad šios grupės lietuvių vai
kų intelekto lygis (IQ) yra 115, 
o amerikiečių — 100. Mergai
tės intelektualiai yra maždaug 
tame pačiame lygyje kaip ir 
berniukai. 

Baigdama paskaitą, prelegen
tė pastebėjo: "Aš žiūriu į šį 
eksperimentą, kaip į pradžią di
delio darbo, kurį reikėtų šioje 
srityje tęsti, t. y. giliau paty
rinėti lietuvių kultūros įtaką, 
mūsų vertybių poveikį vaikų 
intelekto struktūrai, dvikalbys
tės poveikį vaikų protiniam su
siformavimui ir t. t. lietuviai 
jaunieji psichologai, tikiuosi, 
tęs mano pradėtą darbą". 

Po paskaitos buvo klausimai 
ir draugiški pokalbiai iškeltais 
klausimais. Pirm. Pr. Nedas 
Skautininkų-kių Ramovės ir vi
su dalyvių vardu prelegentei 
Zabarskienei gražiai padėkojo. 

O. Roznikkaiė 

CHICAGOJF 
PERŠOVĖ POLICININKĄ 

Keturi plėšikai, dėvėdami 
kaukes, penktadienį apiplėšė 
Heritage banką Park Forest 
priemiesty, pagrobdami 7,900 
dol. Kasininkė paspaudė aliar
mą ir to priemiesčio policijos 
vadas M. F. Dooley, 32 m., at
skubėjęs rado plėšikus pasislė
pusius savo automobily mašinų 
statymo vietoj. Plėšikai peršo
vė Dooley kelį, bet jie visi ke
turi buvo suimti. 

KALĖJIMO ĮNAMIS 

Sugautas 61 m. vyras D. 
Smith, kuris apiplėšdamas Je-

wel krautuvę, buvo peršovęs i DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 24 d. 
jauną tarnautoją. Nustatyta, 
kad jis jau 14 kartų buvo nu
teistas ir beveik pusę savo gy-

jį. j venimo praleidęs kalėjime. 

DALEY KANDIDATUOS 
Mirusio mero R. Daley sūnus 

sen. Richard M. Daley paskel
bė, kad jis kandidatuos į Illi
nois valstijos prokuroro postą. 

HELIKOPTERIAI IR ARKLIAI 

Chieagos policijos vadas J. 
DiLeonardi pranešė, kad laiki
nai bus naudojama tik pusė 
raitosios policijos, o du polici
jos helikopteriai neskraidys. 
Norima policijos biudžetą su
mažinti milijonu dolerių. 

KAMBODUOS 
BADAUJANTIEMS 

Visose Chieagos katalikų baž
nyčiose lapkričio 25 d daroma 

i rinkliava Kambodi jos badau
jantiems gelbėti. Apie 90%. 

į Kambodi jos vaikų nukentėję-
nuo bado. Nuo sausio 28 d. JA> 
katalikų šalpa jau suorganiza
vo 25 siuntas maisto, drabužių 
ir vaistų iš Thailando į Kam-
bodiją, kur buvo sušelpta 600,-
000 asmenų. 

IŠGELBĖJO MOKYKLAS 

Ulinois valstija atėjo pagal
bon Chieagos mokykloms, ku
rios nebeturėjo lėšų algoms. 
Valstijos iždas davė 56.4 mil. 
dol., bet pabrėžė, kad nebus taip 
visada. Dabar galės algas šį 
kartą laiku sumokėti. 

Brangiai žmonai ir motinai 

A. t A. ONAI SAULAITIENB mirus, 
skautininkus SAULAIČIUS, TE V Ą ir ŠONŲ nuo
širdžiai užjaučia 

Lietuviu Skaučių Seserijos 
Vedrja 

•-

rodė, kad 95% tėvų norėtų, kad 
jų vaikai eitų į kolegijas, gau
tų mokslinį laipsnį ir būtų pro
fesionalai, kiti, — kad patys 
vaikai pasirinktų sau profesi
jas. Paanalizavus lietuvių tėvų 
vertybes (polinkius), matyti, 
kad jie, ypatingai moterys, 
aukštai vertina teoretines ver
tybes, t. y. mokslą, mokymąsi, 
išsilavinimą ir t. t. Didelis skir
tumas šioj srity rastas tarp 

DVIDEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. STEPONO TVERIONO 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. STASIO TIŠKEVIČIAUS 

Sv. Mišios už jų sielas bus atnašaujamos T. Marijonų koplyčioje, 
Sv. Kazimiero Seserų vienuolyne, T. Saleziečių koplyčioje Romoj bei 
kitose bažnyčiose. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną ramybę. 
Maloniai prašau gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 

savo maldose. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 S o . California A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 

•i uos 

Marai* Tvertooienft-TUkevtetooe 

— Brooklyno diecezijoj yra 
1,250 katalikų kunigų, 223 pa
rapijos, 1,452,951 katalikas. 

S N 0 W P L 0 W I N G 

SNIEGĄ NUVALOME 
BIZNIO ĮSTAIGOM 

REZIDENCIJOM 
MEN* fflt NAKTĮ 

RAY — Tel. 458-1584 

Be abejo, visi tokie ir panašūs 
atpirkimo aiškinimai Dievą su
lygina su piktąja dvasia ir iš jos 
daro kitą blogio ir piktybes 
dievybe, su kuria gerasis Die-

i vas turi kovoti. Tai yra senovi
nio dualizmo, aiškinant blogio 

* problemą ( liekana ir {taką. 
•r Kristaus atpirkimas yra'IMe-
.vo planuose naujoji Dievo kūry

ba, kuria smogus išvedamas į 
šviesos karalyste. Ta karalystė 
yra tiesos, gyvybes, šventumo, 
malones, teisingumo, meilės ir 
taikos karalystė. Atpirktasis 

. jjsjssjsjs tampa per malone Die
ve sūnumi ir dukterimi. Atpir
kimo sąvokoje glūdi kainos ir 
turto samprata. Dievas Kristaus 

, žmogiškos prigimties sąlygose 
Z gavo kančios ir mirties patirtį, 
T o smogus iš čki gavo nepaprastą 
- išaukštinimą — Dievo {sūnyste, 
Z dievišką gyvybe. Ir tai yra am-
- šinasis gyvenimas, kuris ateina 
I i š Kristaus atpirkėjo ir Valdovo. 
«*, r . MCmrlm* 

A , f A. ALGIRDAS RBV1AVICIUS 
Gyveno Phoenbc, Arizona, Prescott Country Club. 
Mirė lapkr. 21 d., 1979, 8:45 vai. vak. 
Gimė 1912 m. rugsėjo 12 d., Lietuvoje, Bublių dv., Kėdainių vaisi. 

ir apskr. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 broliai Jurgis su Seimą Lietuvoje 

ir Tadas Lenkijoje, dukterėčia Danutė Springhetti su vyru ir 4 vai
kais, gyv. Abington, Massachusetts, Svogerka Marija Ročkuvienė, 
kiti giminės, draugai ir pažstami. 

Kūnas bus j>asarvotas sekmad., 4 vai. popiet Petkaus Marųuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 Street 

Atsisveikinimas su velione įvyks sekmadienį 7 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks pirmad, lapkr. 26 d. B koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo par. bažnyčią, kurioje įvyks 
ged. pamaklos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Broliai, iliSkliKFIa, svogerka Ir kiti ftmtoea. 

Laid. direkt. Dooald A. Petkus — Tel. 476-2345 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 4 7c-234 5 
AIKSI i AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. t A. Sl f f ANUAI GELAŽIENEI mirus, 
didžio liūdesio valandoje jos vyrui BRONIUI, duk
rai I0RATEI su ieima ir sūnui AUDRONIUI iu žmo
na NIJOLE gilią užuojautą reiškia 

Birute ir tarimas Taurai 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIir 

K r i t i k ų y p a č g e r a i į v e r t i n t a s 
n a u j a s r o m a n a * 

J U R G I O J A N K A U S 

ANAPUS RYTOJAUS 
Galima įsigyti pas platintojus, "Drauge" 

arba užsisakyti "Atefflee" leidyklai, 
17681 M M a Dr, Southfrtld, Midi. 48075 

Kaina — $9.75 su persiuntimu 
$IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllllllllllllHlltlllllllllllll»Kl;Š 

A. U v.s. ONAI SAUIAITKHEI 
m i r u s , 

jos sūnui v.s. kun. Antanui Saulaičhu, vyrui v.s. 
Antanui Saulaitiui, sr. ir dukrai s. Marytei Stan-
kuvienei-Saulaitytei reiškiame gilią užuojautą. 

Antanas ir Stata ZaparecfcaJ 
^oa^kiav av e^FvevOT^ejejB evvjaas^B aws^%.uaa 

Ptvttaa Ir žlbirtt-Zapareckatte Katteer 

MiiimunmtiHiiimimmiiMM 

Perskaitę "Orauga", duokite ji kitiems. 

J O R Ų K E L I A I S 
(Jūrų kapitono atsiminimai) 

Kleista autoriau* teieėmia 1970 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai. Spaude DRAUGO spaustuve. Kaina su parsiun
timu $11.10. Ussakymus siusti: 

DRAUGAS, 45*5 W. 63rd Street, Chicago, /B. 606t9 
niinojaus gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio 



DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 24 d. 

X Dainavos stovyklon lap
kričio 21 d. suvažiavo 37 ateiti
ninkai moksleiviai Padėkos die
nos kursams iš Chicagos, Cle-

x Uršulė Astrienė, pasižy
mėjusi liaudies menininkė, ruo
šiasi savo darbų parodai, kuri 
vyks nuo lapkr. 30 iki gruod. 9 
dienos Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. Parodą atida
rys Lietuvos generalinė konsu
le J. Daužvardienė. 

x Bendras Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo sąjungos valdy
bų posėdis šaukiamas gruodžio 

velando Detroito. Cincinati, Wa pradžioje Chicagoje pasitarti 
shingtono. Temos kursams pa- dėl ateinančių metų bendros 
rinktos iš kun. St. Ylos Atei- Į jaunųjų ir vyresniųjų veiklos, 
tininkų vadovo. Dvasios vadas 

x Sol. Roma Masttenė, pa
kviesta Romos Katalikų fede
racijos, gruodžio 4 d. išvyksta 
j Australiją, kur koncertuos 
Adelaidėj, Melbourne, Cannberoj 
ir kitose lietuvių kolonijose. 
Grįš apie sausio vidurį. 

x Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 61 metų 
sukakties minėjimas įvyks lap
kričio 25 d., sekmadienį, Jau
nimo centre. Iškilmingos pa
maldos 11 vai. Jėzuitų koply
čioje. Chicagoje ir jos apylin
kėje lietuvių organizacijos su 
savo vėliavomis ir visa lietuvių 
visuomenė kviečiama dalyvauti. 
Organizacijų vėliavas su asista 

yra kun. Jonas Staškevičius iš 
Londono, Ont. Paskaitininkai 
P. Kisielius, jr., Saulius Girnius, 
Saulius Čyvas, Rasa Šoliūnaitė, 
dr. P. V. Vygantas. 

X Prof. dr. Pranas Zunde, 
kuris yra Mokslo ir kultūros dienomis Chicagoje 
simpoziumui rengti komisijos 
narys, iš Atlantos, Fa., yra at
vykęs j Chicagą pasitarti bū-

planuojant ir vykdant pasaulio I p r a š o m e atvykti į Jaunimo cent-
lietuvių tarpe švietimo, kultu-į ^ lapkričio 25 d. 10:45 vai. r. 
ros. politikos, informacijos ir Į X Laiškai J A V senato na-
Lietuvos laisvinimo darbus. 

x Lietuvių operos "'Carmina 
Buraną" ir "Pajacų" spektak
liai bus balandžio 19, 20 ir 26 

x Ritonės Jotvingytės "Tu-
liukas", pasaka vaikams, spaus
dinama M. Morkūno spaustuvė-simo simpoziumo reikalais. Ap-i. , .. _ . _ 

p, - i Je- Iliustravo dail. Diana Ge-
ilažiūtė Kizlauskienė. Leidžia 

riams, kad būtų priimta Re
zoliucija 200, bus rašomi šį sek
madienį Cicero Šv. Antano pa
rapijos mažojoj salėj nuo 8 v. 
r. iki 2 -vai. p. p. 

x Amerikos Liet. Inžinierių 
ir architektų sąjungos Chica
gos skyriaus pirmininkas inž. 
Albinas Smolinskas skyriaus 
vardu prisiuntė "Draugui" svei-sistojęs pas B. ir A 

kus. šia proga jis a p l a n k ė ; — - . ^ ^ į ė j ^ ^ | kinimą jo 70 metų gyvavimo 
•Draugo redakciją ir domėjo-. ^ • p r 0 g a ir 50 dol. auką. "Drau-
si lietuviškos spaudos darbais, j ^ ^ £ kalėdas, go" lapkričio 19 d. laidoje pa 

X A a agr. Algirdas Rima-; 
čiu?, gimęs 1912 rugsėjo 21 d., * Lietuvių Pensininkų s-gos 
Bublių dvare, Kėdainių apskr., n a r i '4 susirinkimas įvyks lap-
po ilgokos ligos mirė lapkričio kričio 28 d., trečiadienį, 2 v. p. 
21 d. 9 vai. vak. Phoenix. Arez., P- G a š e P a r k Fieldhouse patal-

jose. 55 ir VVestern gatvių 
kampas. Bus dr. Arvydo Va-
nagūno paskaita apie ligas ir 
higieną vyresnio amžiaus as
menų. 

ligoninėje. Velionis buvo veik
lus Phoenbco lietuvių bendruo
menės narys. Anksčiau jis tu
rėjo motelį, o dabar išėjęs pen
siją. Jo žmona a. a. Janina taip 
pat neseniai yra mirusi. Laido- X Agota šuopienė, žinoma 
jamas pirmadienį, lapkričio 26 čikagiškė, dažnai paremia savo 
d., iš Petkaus Marąuette laido
jimo įstaigos Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. Chicagon bus 
apvežtas ir pašarvotas sekma
dienį. 

dienraštį. Ir dabar savo sveiki
nimus parėmė auka. Ačiū. 

x Rudens grožis lietuviškoje 
Į kūryboje bus paerduotas Lie-

skelbtoje žinutėje buvo per klai
dą praleistas Inžinierių ir ar
chitektų sąjungos vardas. Už 
klaidą nuoširdžiai atsiprašome. 

x Kazimieras Pravilonis, By-
ron Motei savininkas. 1732 So. 
Main. Rockford. m., buvo at
vykęs į Chicagą. Užsukęs \ 
"Draugą", domėjosi spaudos 
darbais, kalbėjosi su dienraščio 
vadovais, apmokėjo prenume
ratos mokestį ir paliko 50 dol. 
auką. Jį skelbiame Garbės pre
numeratorium. Už didelę para
mą maloniai dėkojame. 

x Lietuviškų knygų "Drau
ge" už didesnę sumą nusipirko 

Lapkričio 18 d. Ateitininkų rūmuose Lemonte, 111., iškilmės, kuriose ateiti
ninkų federacijos vadas dr. P. Kisielius perdavė savo pareigas J. B. Laučkai. 
Matyti buvusios valdybos gen. sekr. Vacį. Kleiza ir valdybos ižd. Jonas Pa
bedinskas. Jis įteikia dovaną buvusiam federacijos vadui dr. P. Kisieliui 
(dešinėje). Nuotr. J. Kuprio 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

IS ARTI 
IR TOLI 

1 A. VALSTYMSE 
— Moksleivių kursai Putnam, 

Conn., prasidėjo lapkričio 22 d. 
Dalyvauja 20 moksleivių iš N. 
Jersey, New Yorko, Greenwich, 
Conn., Hoartfordo, Bostono, 
Clevelando, Montrealio ir To
ronto. Kursų vadovė Jūra Vie-
sulienė iš Philadelphijos. Lek
toriai kun. dr. V. Cukuras. inž. 
A. Sabalis, seselė Margarita 
Bareikaitė, Tomas Girnius, Jū
ra Viesulienė ir kun. prof. S. 

x Petras Juška, Hohokus.Į t u v i o s o d y b ° s pažmonyje šį sek-L n rii iMilji Priminu Til 
N. J., atsiuntė 10 dol. auką. La-! m a d i e n i - n u o 2 v a L P° P i e UM galiūnas Vladas Velža. Vytau 
bai a£iu Grybų užkandis. Visi laukiami 

x Madų paroda, kurią rengia 
Kr. Donelaičio lit. mokykla. 
įvyks sekm., gruodžio 2 d., 3 
v. p. p., Tautiniuose namuose. 
Bilietai gaunami mokyklos raš
tinėje ar paskambinus D. šle-
nienei. 436-2794. (pr.) 

X Inžinierių ir Architektų 
sąjungos Chicagos skyriaus me
tinis pobūvis, ruošiamas kartu 
su Moterų Pagelbiniu vienetu, 
įvyks gruod. 1 d. Lietuvių Tau
tiniuose namuose. Kviečiami vi
si dalyvauti. Dėl rezervacijų 
•kambinti p. R. Smolinskienei 
teL 582-1771. (pr.) Korp! Neo-Lithuania šventės metu 

pirm. Vįda Jonušienė uždeda spalvas 
k Sol. Danos Stankaitytės naujiesiems senjorams Jūratei Taut-

plokštelės pristatymas su va- viiaitei ir Juozui Mikužiui. 
kariene įvyks lapkričio 25 d. I Nuo*. A. Plausinaici© 
3 vai. p. p., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Dėl rezerva
cijų prašom skambinti p. VI. 
Stropui, telef. 737-1840. Taip 
pat bilietų galima gauti. p. V&z-
nelių prekyboje. 2501 W. 71 St., 

x Klausykitės kas vakarą 9 
valandą "Lietuvos Aidų" pro
gramos 1490 AM. Kiekvienoj 
laidoj vis kas nors naujo. Pirk
sime tautinius rūbus. Parduo
dame : Lithuanian Heritage 

ir prie įėjimo. Vakarienės me- pUZZies. Gedimino kalno did. pa 
tu bus galima įsigyti ir plokš
telę, kuri bus puiki kalėdinė 
dovana. Vakarienės pelnas ski
riamas plokštelės išlaidų suma
žinimui. Maloniai kviečiame vi
sus dalyvauti. (pr.) 

x Dail. P. Kaupo pomirtinė 
dailės paroda, kuri susilaukė 
labai didelio susidomėjimo, už-

veikslą. lietuviškas kalėdines 
sveikinimo korteles, plokšteles, 
"cartage" ir kasetes. Prašome 
užeiti "LA" būstinėn — 2646 
W. 71st Street. Tel. 778-5374. 

(sk.) 

x lietuvių Slidininkų klubo 
išvyka į Steamboat Springs, 
Colorado. įvyks 1980 m. vasa-

daroma šį sekmad.. lapkr. 25 d.; r i o 2-9 dienomis. Norintieji 
Paroda papildyta naujais kuri- vykti registruojasi pas .Ameri

can Travel Service Bureau, 9727 

tas Ripskis. 
x G. D. širmenis, D. D. S. 

prie prenumeratos mokesčio pri
dėjo 10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Petras Balčiūnas iš Hot 
Springso užsisakė "Drauge" di
desnį kiekį šventinių kortelių 
ir atsiuntė auką. Ačiū. 

x Marquette Parke parduo
damas 2-jų butų po 4 kamb. 
gazu - karštu vand. šildomas 
mūr. namas su pastoge ir pil
nu rūsiu. 2 maš. garažas. 
Skambinti 476-5264. (sk.) 

y Sol. Vaclovo Daunoro kon
certas rengiamas gruodžio 8 d.. 
šeštadienį, 8 vai. vak., Jaunimo 
centre. Visi kviečiami dalyvau
ti. Bielietai Vaznelių prekyboje. 

(pr.) 

x Chicagos Vyčiai lapkričio 
25 d.. 11:15 vai. ryto 6vč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažn. turės šv. Mišias už miru
sius organizacijos narius. Po 
pamaldų važiuos į Diamond 
Head restoraną, kur bus bend
ri pietūs ir programa prisimin
ti savo mirusiuosius. Norintieji 
dalyvauti pietuose turi i i anks
to pranešti Vincui Samoikai 
rytmečiais tel. 925-1200; dienos 
metu arba vakare tel. FR 6-
6489. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti bažnyčioje ir pietuo
se, (pr.) 

ALIAS CHICAGO SKYRIAUS 
NARIV SUSIRINKIMAS 

1979 m. lapkričio 9 d. Ame
rikos Lietu.ių Inžinierių ir Ar
chitektų sąjungos Chicago sky
riaus pirmininkas Albinas Smo
linskas atidarė susirinkimą Lie
tuvių Tautinių namų salėje, pa
kviesdamas visus susirinkusius 
susikaupimu pagerbti amžiny
bėn iškeliavusį kolegą Stasį Šve
dą, kuris dar tik prieš mėnesį 
laiko dalyvavo skyriaus golfo-
gegužinės išvažiavime. 

Albinas pranešė, kad Chica
gos skyrius pasveikino Lietu
vos generalinę konsule Juzę 
Daužvardienę 75-ių metų jubi
liejaus proga ir valdybos atsto
vai dalyvavo bankete, sureng
tame jai pagerbti. 

Dienraštis "Draugas" buvo 
pasveikintas jo 70 metų jubi
liejaus proga ir paremtas pini
gine auka. 

Metinis ALIAS pobūvis įvyks 
gruodžio 1 d. Lietuvių Tautinių 
namų salėje ir pirmininkas ra
gino visus iš anksto užsisakyti 
stalus. Taip pat gruodžio pa
baigoje yra šaukiamas sekantis 
ALIAS Chicago skyriaus susi
rinkimas, kuriame numatoma 
išrinkti nauja skyriaus valdyba. 

Tadas Kojelis ir Povilas Vai
čekauskas buvo pristatyti susi
rinkimui kaip nauji Alias nariai. 
Povilas dar visai neseniai atvy
ko iš Lietuvos. 

tas buvo pagrindinis vakaro 
kalbėtojas, kuris papasakojo 
savo įspūdžius iš keturių mė
nesių gyvenimo okupuotoje Lie
tuvoje, skaitant paskaitas Vil
niaus Inžinerinės Statybos in
stitute, kur buvo nuvykęs pa
gal JAV su Sovietais moksli
ninkų pasikeitimo programą. 

Kalbėtojas yra gimęs 1934 
metais Lietuvoje. Jis yra ve
dęs ir augina tris vaikus: 9. 7 
ir 4-ių metų amžiaus. Jis bai
gęs Urbanos universitetą su ba
kalauro ir diplomuoto inžinie-

bandoma sutelkti įvairiais bū
dais — renkant aukas, ruošiant 
specialius renginius ir pan. 

Tautinių šokių šventės ren
gimo komitetas, kuriam vado
vauja Jonas Talandis. suruošė 
specialų banketą lapkričio 12 d. 
Banketui ruošti buvo sudary
tas komitetas, kuriam vadova
vo Jūratė Jakaitienė su talki
ninkėmis — Gražina Talandie-
ne, Dana Gierštikiene, Irena 
Šereliene ir kit. 

Banketas buvo erdvioje Olym 
pia Fields Country klubo sa
lėje. Į banketą atsilankė apie 
250 svečių. Vyravo jaunosios 
ir viduriniosios kartos žmonės, 
aktyviai besireiškią įvairiose or
ganizacijose ir kultūriniuose 
darbuose. 

Meninėje banketo dalyje gra
žiai pasirodė sol. Dalia Kučė-
nienė, padainavusi tris lietuvių 

Yla. Vadovai Arūnas Ciubem-
kis, Dalia Sakaitė, Danutė Nor-
vilaitė, Paulius Gudelis, Ritonė 
Ivaškaitė. Kursai baigėsi lap
kričio 25 d., sekmadienį. 

— Omahos, Nebr* skautai ir 
LB apyl. š. m. gruodžio 2 d., 
sekmadienį, 3 vai. po p., Šv. 
Antano parapijos salėje, ruošia 
Vilniaus universiteto 400 metų 
įsisteigimo minėjimą. Kalbės: 
dr. Martynas Tautrimas, Juo
zas Jonyka ir Jonas Milašius. 
Bus meninė dalis, rodomos akai 
drės, po programos kavutė. 

— Arėjo Vitkausko i<Worid-
Wide News Bureau" skiria me
tinę premiją už knygą angliš
kai apie Lietuvos okupaciją 
1940 metais ir partizanų kovas 
prieš ją. Kreiptis Worid-Wide 
News Bureau, Arėjas Vitkaus
kas. Editor and Manager, 309 
Varick Street, Jersey City,' N. 
J. 07302. 

riaus laipsniais. Vėliau gilino 
studijas Detroite ir New Ycrke,j kompozitorių dainas: Stankūno 
kol gavo daktaro laipsnį. Da- "Palankėj, palankėj saulutė te-
bartiniu laiku dirba Argonne^ėjo". Kuprevičiaus — "Lakš-
National laboratorijoje. Techni- tingalos dainą", Gaižausko "Se
kinėje spaudoje yra paskelbęs jau. sėjau rūteles". Kadangi 
daug savo darbų. solistė yra gyvenusi Argentino-

Klausytojų prisirinko netoli fe 3* dainavo ir ispaniškai Nin 
šimto ir nei vienas nesijautė bu- "Granadina" ir "Vito", Barbie-
vęa apviltas. , r i — "Paloma" ir programos 

Dr. inž. Algirdo Marcherto! pabaigoje iš "Linksmosios naS-
kalbą palydėjo nuoširdūs ir pa
dėką reiškia plojimai. 

Skyriaus pirmininkas pakvie
tė visus susirinkusius prie ka
vutės su pyragaičiais ir susi
rinkimą uždarė. P. K. 

BANKETAS TAUTINIU 
ŠOKIU ŠVENTEI PAREMTI 

Ateinančių metų vasarą įvyks
ta šeštoji Tautinių šokių šventė 
Chicagoje. Neturint specialių 
fondų tokiom šventėm ruošti, 
tenka pasikliauti lietuviškosios 

Dr. inž. Algirdas Marcher- visuomenės dosnumu. Lėšos 

niais. Šeštadienį paroda atdara 
nuo 10 v. r. iki 9 v. v. ir sekm. 
nuo 10 v. r. iki 8 v. v. (pr.) 

x Važiuojam į Sunny Hlllv 

S. Western Ave., Chicago, IU. 
60643. tel. 312—238-9787. Taip 
pat pranešame, kad viešbučio 

Florida. Galime paimti keleivių. į išlaidos turi būti apmokėtos iki 
Skambint 737-1717. (sk.) 1 9 7 9 m gruodžio 1 d. (sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA-
flkOLOS duodamos mažais mė-
MPlniai* Įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais 
Mttual Federal Savings. 2212 
W«tt Cermak Road — Telef. 
f l 7-7747 (sk.) 

X RAŠOMOSIOS mas. IJetuvUku 
rsMysa, visom kalbom. GAIDOM, vi-
fooie modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugai - 4545 W. 63rd St., 
Ir vakarais pss A. Daugirdą, tel 476-
73Sf arba tiesiai ii SPARTA sav-nin-
feo J. J. Giedraiti*. M Barrv Dr.. E. 

N. Y. 11711 f«k> 

y Akiniai siuntimui j Lietu
vą. Kreipkitės j V. Karosaite. 
Optical Studio, 7051 S. Waahte-
naw Ave.. Chicago. m. 90629. 
Tel. 778-6766. (sk.) 

x Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik. tuoj pas Petrą ir užeik* 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena 
dešros ir t. t. Užsakymus siun-

/»13 West 6Srd St., Chicago, H Z i n k u s i r A Martinkus. 
60629. Tsl. (312) 4364337. (ak.) ' Nuotr. F. Maleu* 

Lapkričio 11 d Gen. T. Daukanto 

lės" operetės Leharo — "Vilią" 
Solistei akompanavo Enriąue 
Arias. 

Publika solistę sutiko su rim
tu dėmesiu ir nesigailėjo ploji
mų, o R. Smolinskienė solistei 
įteikė rožių puokštę. Banketą 
pradedant, rengimo komiteto 
pirmininkė Jūratė Jakaitienė 
pasveikino svečius, dėkojo jiems 
už parodytą dėmesį ir auką. Iš
ryškino Tautinių šokių šventės 
reikšmę ir jos rengimo sunku
mus. Kvietė ir ateityje parem
ti šį didįjį kultūrini renginį. 
Tautinių šokių šventei ruošti 
komiteto pirmininkas Jonas Ta
landis pasveikino banketo daly
vius anglų kalba, išryškinda
mas lietuvių tautinę kultūrą, 
kad ateinančioje šokių šventėje 
dalyvaus 2000 šokėjų ir apie 
12.000 žiūrovų. 

Linksmąją dalį, italų orkes
trui grojant, pradėjo komiteto 
pirmininkas Jonas Talandis su 
tos šventės vyr. meno vadove 
Nijole Pupiene. pašokdami val
są, o prieš tai rengėjos visoms 
ponioms įteikė po rožių žiedą. 

Banketas buvo gerai organi
zuotas ir iš jo pelno bus parem
ti šventės rengimo darbai. 

ALIAS susirinkime Chicagoje kalbėjęs dr. inž. Algirdas Marchertas tarp 
pirmininko inž. Albino Smoiinsko ir vicepirm. inž. Aloyzo Eivos. Į Grįžtant prie lėšų telkimo, 

reikėtų gerai pagalvoti, kad lė-

CHICAGOS ŽINIOS 
ALIMENTAI VYRUI 

Per 17 m. tvarkęs namus W. 
Bradley. 39 m., Arlington 
Heights gyventojas, kai jo žmo
na mokytojavo, suirus jų mo
terystei, dabar gaus kas mėnesį 
po 200 dol. alimentų. Taip nu
sprendė teismas. Bradley tik 
apgailestauja, kad nebuvo pa
likti jo globai du sūnūs — 9 
ir 11 m. amžiaus. 

MOKYKLŲ SUNKUMAI 

Chicagos švietimo taryba no
ri gauti 124.6 mil. dol. pasko
los, bet šių bonų niekas nenori 
pirkti, o reikia 89 mil. dolerių 
išmokėti ankstybesnės pasko
los bonus. Švietimo taryba se
nąją paskolą galėtų išmokėti, 
bet pritruks gruodžio mėn. al
goms 50.000 tarnautojų, dir
bančių mokyklose. Bandoma 
gauti paskolą iš mokytojų pen
sijų fondo. 

MOKYTOJU ČEKIAI 
Chicagos švietimo taryba pa 

siryžo pirma išmokėti skolą, 
kurios terminas atėjo ir kuri 
siekia 41 mil. dol, todėl 50.000 
mokytojų ir kitų švietimo tar
nautojų algas gaus truputį pa
vėluotai. 

X Roma Murphy, Indianapo-
lis. Ind., maloniu laiškeliu pa
dėkojo už korteles ir aukojo 10 
dolerių. Labai ačiū. 

x Aukų po 8 dolerius at
siuntė: Bronė Pakštienė, Leo
nas Baltušis. L. F. Dūda. Sta
sys Vaičius, Elena Pranckevi-
cienė, Kazys Vilūnas. Augustas 
Pretkelis. Labai ačiū. 

x Už korteles po 5 dol. aukų 
atsiuntė: Stasys Žilevičius, A. 
Masiulis. Juozas Mikšys. An. 
Skrabutan. Mindaugas Griauz
dė. Julius P. Bulota, Jonas Mi
las. Jonas Venckus, J. Vaiče-
liūnas, Pr. Karalius, Jonas Osu-
chas. Visiems maloniai dėkoja
me. 

X "Dėkojimas — žmonišku
mo apraiška", šia tema bus 545 
Alvudo radijo paskaita, perduo
ta Sofijos Barčus šeimos ra
dijo programos metu. šį šešta
dienį, nuo 9 vai. ryto. 

x Po 5 dol. aukų, dėkodami 
už korteles, atsiuntė: Jonas Ar
lauskas, Irena Žilinskienė, A. 
Lauraitis, V. Skrebutėnas, Po
vilas ir Loreta Gvazdinskai, B. 
Lukas, Stasys Antanaitis, Liu
da Vilunienė, G. Gražienė. Vi
siems maloniai dėkojame. 

x Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė Chicagoje, įvertindama 
"Draugo" pastangas padėti jų 
organizacijai, paskyrė dienraš
čiui 50 dolerių auką. Nuošir
džiai dėkojame. 

x Vita Norvflaitė, Detroit, 
Mich., mokytoja, atnaujindama 
prenumeratą pridėjo 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

y Joną* Kanišauskas, čika-
giškis, atnaujino prenumeratą, 
užsakė dienraštį vienam asme
niui ir dar paskyrė 10 dolerių 
auką. Esame dėkingi. 

šos teiktinos ne tik Chicagos 
lietuvių tarpe, nes Chicagos lie
tuviai ir taip sudeda dideles 
aukas įvairiems renginiams. 
Laikas žvilgtelėti ir į kitas lie
tuviškas kolonijas. 

Jurgis Janušaitis! | 
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Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
šestad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, ID. 60629 
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Advokatas JONAS 6IIAITIS 
6247 So. Kedzls Aveooe 

Tel - T76-8700 
Chicago, lUlnols 69629 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
AeftUd. <> vai. iki 1 vai. d-
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STASĖS FASHIONS 
Kūdikiam* ir vaikams 

rūbų krautuve 
6237 S. Kadzia Ava. 

Tai. 486-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė 
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I ŠV. TĖVO JONO PAULIAUS 
Į LIETUVIŠKI 20D2IAI 
i Popiežiaus Jono Pauliaus II S spalvų paveikslas 
I su lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per iv. Mi-
§ šias, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiks-
I liukų už $1.00, iškaitant paštą ir mokesčius: 

10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (paštas ir mokesčiai 
ekstra). Rašykite: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Straat • 
Chicago, 1IU 60628 


