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Hitlerio - Stalino 
suokalbio dokumentai 

(Tfjfajri) 

8. Nepuolimo sutarties 
ratifikavimas 

1939. VIII. 30 d. buvo sušauk-

žastis dėl tariamų Vokietijos pla
nų užgrobti Tarybų Ukrainą, 
draugas Stalinas kalbėjo: "Pra
nešu į tai, kad šis įtartinas triukš 
mas keliamas siekiant sukelti 

ta 4-ji TSRS Aukščiausios Tary-' TSRS nepasitikėjimą Vokietija, 
bos sesija. Jos darbotvarkėje bu- užnuodyti atmosferą ir išprovo-
vo trys klausimai. Pirmasis: TSRS kuoti TSRS — Vokietijos konf-
— Vokietijos nepuolimo sutarties liktą be jokio matomo pagrindo" 
ratifikavimas. 

Šaltiniai: Tarybiniai laikraš
čiai I, DC. 1939 m. 

Pastebėtina, kad paprastai su
tartis ratifikuoja Aukščiausios Ta 
rybos Prezidiumas. Iš daugelio 
šaltiniu matyti, kad iš tūkstan
čių TSRS 1939 — 1968 metais 
sudarytu sutarčių sesijoje buvo 
ratifikuotos tik dvi. Be TSRS —j 
Vokietijos nepuolimo sutarties j 
1939 m. dar 1942 m. "Tarybų Są-
jungos — Anglijos draugystės są-
jungos ir pokario bendradarbia-
vimo sutartis". Toks pat vaizdas | 

buvo iki 1938 m. Tada sutartys, į 
kaip taisyklė, buvo ratifikuoja-! 
mos centrinio Vykdomojo Komi-
teto prezidiumo, o ne sesijoje. 

Reikia pripažinti, kad ir mūšy ša
lyje buvo kai kurie trumparegiai, 
kurie, persiėmę suprastinta anti 
fašistine agitacija, pamiršo apie 
mūsų priešu provokatoriškus dar 
bus. Draugas Stalinas įvertinda 
mas šias aplinkybes, dar tada iškė 
lė klausimą apie kitokių — ne-
priešišky santykiu tarp Vokieti
jos ir TSRS galimybę. Dabar jau 
matyti, kad Vokietijoje teisingai 
suprato šiuos draugo Stalino žo
džius ir padarė iš jų praktines iš
vadas. 

Sudarymas TSRS — Vokietijos 
nepuolimo sutarties liudija tai, 
kad šis istorinis draugo Stalino 
įžvalgumas puikiai pasiteisino 
(Griausmingos ovacijos draugo 
Stalino garbei). ( 9 — 1 0 psl.)... 
Nepuolimo sutartis tarp TSRS ir 
Vokietijos yra posūkio taškas 
Europos istorijoje, ir ne tik Euro-

9. Molotoixis apie nepuolimo 
sutartį 

"Tenka priminti tą mūsų už-. „ .. ~ , . 
sienio. politikos aiškinimą, k a m ^ į ^ i a i f M o i o t o v V. M. "O ra-
buvo padarytas keletą men. — ! .... ., _ . , — , 
v-imi J- • «•• . i tifikacn Sovietsko — Germansko 
A V U I partiniame suvažiavime 
(kovo mėn. 1939 m. — Vertėjo 

past.) Nušviesdamas tada angly, 
prancūzų ir Šiaurės Amerikos 
spaudos sukelto triukšmo prie-

Libijos diktatorius pulk. Khaddafi savo paskutinio vizito Maskvoje metu sveikinasi su Brežnevu. Khaddafi savo 
laiku rėmė Ugandos diktatorių Aminą, neseniai jis pasiuntė kariuomenę j kaimyninį Čadą ir ėmė grasinti Sudanui, 
kuriam karinę ir ekonominę paramą siunčia Amerika. Sudano - Libijos pasienyje susidarė naujas, labai pavojingas 
susikirtimų židinys. 

vo dogovere o nenapadenu 
Moskva, Gospolitizdat, 1939 18 
str. 10 min. egz. 

(Bus daugiau) 

PADĖTIS LENKIJOJE 
Varšuva. — Lenkijos vyriausy-Į nyčios vyresnybė buvo pakviesta 

bė ir "Solidarumas" susitarė laiki j dalyvauti mokslo metų krašto 
nai sulaikyti visus vartotojų pre- į universitetuose atidarymo iškil-
kių kainų pakėlimus, išskyrus ga- į mėse. Lenkijos katalikų Bažny-
zoliną ir alkoholį. Bus toliau benl čios primas arkivyskupas Glemp 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Svarbūs Graikijos 
parlamento rinkimai 

Atėnai. — Sekmadienį Graiki- ! rinkimus jo kalbos tapo ' nuosai-
ja renka naują parlamentą irjkesnės, švelnesnės. Jis jau negra-
niekas nežino, kur graikai pa- ! sina išeiti iš Europos rinkos, bet 
suks- Dabartinė valdančioji nau- ' siūlo šį klausimą išstatyti visos 
joji demokratų partija, įsteigta Graikijos referendume. Gal pasi-
1974 m. Constantino Caraman- keis jo nuomonė ir Xato atžvil-
li<\ žmonėms nusibodo ir yra rim- : giu. Graikijos kariškiai baugina, 
ty galimybiy, kad partija praras; kad išstojusi iš karinio Nato blo-
300 viety parlamente iki šiol tu- ' ko, Graikija labai susilpnės, o 
retą daugumą. Pasaulis susidomė- i šito ir raukianti Turkija, siekian-
jęs laukia, kaip rinkimai pasi-!ti įsiviešpatauti Egėjo jūroje ir 
baigs, nes nuo to gali priklausy- j rytinėje Viduržemio jūros daly
ti Graikijos padėtis Europoje. ! je. 

Į Bendrąją rinką Graikija įsto- j Graikijos parlamentą kandi
jo šių mėty pradžioje. Per pir- j datuoja ir pagarsėjusi graikų ak-
muosius tris mėnesius Graikijos ; t o r ė Melina Mercouri („Never on 
pramonės gamyba sumažėjo 2.6 ISunday"), kuri jau yra parla-
nuoš. Buvo uždaryta nemažai Į m e n t o narė. Ji irgi socialistų įu-
įmonių, pagausėjo bedarbių. Ky- įdėjimo narė, reikalaujanti Grai-
la kainos, o atlyginimai atsilie- i kijog ištraukimo iš Nato ir iš 
ka. Vis daugiau graiky pritaria Į Bendrosios rinkos. 
Pašok (Panhellenic Socialist Mo-
V P T T I P T I ^ nar t i ia t Vnrir»c voda« 
Andreas Papandreau, 62 mėty, ža 

Valdančioji premjero Rallis 
naujoji demokratų partija baugi
na graikus, kad su socialistais į 

da, laimėjęs rinkimus, ištraukti I valdžią ateis ir komunistai, kils 
Graikiją iš Bendrosios rinkos, irjchaosas, Graikija bus izoliuota 

nuo savo kaimynų, kils grėsme 
šalies suverenumui ir nepriklau-

KATALIKAI PASAULYJE 

drai svarstoma, kaip kompensuo
ti mažai uždirbančius darbinin
kus. 

Komunisty partijos centro ko
mitetas pradėjo sesiją, kurioje se
kretorius Kania planavo pasiūlyti, 
partijos žiniomis, įjungti į Tau
tinės Vienybės Frontą du naujus 
narius: "Solidarumą" ir katalikų 

buvo pakviestas garbės svečiu į 
Krokuvos akademijos mokslo mė
ty atidarymą, o Krokuvos arkivys. 
kupas kardinolas Macharski da
lyvavo mokslo mėty atidaryme 
Jogailos universitete. Šiuo metu 
Lenkijoje yra apie 450 tūkstan-
čiy studenty, kurie pirmą kartą 
turi dvi skirtingas savas organiza-

Šv. Antano jubiliejus į to išskirtinis atžymėjimas, kuris 
Dalyvaujant Lisabonos patri- • paprastai yra suteikdamas tik už 

archui portugalui kardinolui Ri-1 ypatingus nuopelnus tarptauti-
beiro, Paduvoje buvo iškilmingai j n i a m olimpiniam sąjūdžiui. Šiais < 
užbaigti Lisabonoje gimusio šven- Į metais komitetas olimpinius auk- įse • . ' . ' . V 

A J • v. • . -r-rt U^ rv,^oi;„c ^„t«;l,A o^n-i,,,- i ^ ^ „ ; sprendė, diktavo komunistai. Dar 
to Antano paduviečio mirties 7o0 so medalius suteikė anglui lordui: F . . . 

. .. . , . , . . . . . . T . , •; riavfai. • _ Į _ ^ AQ „=,-;,, „,.»•„ i neaišku, ar Solidarumas isi-
-tieji jubiliejiniai metai. Lisabo-j L>exter, KUHS po 48-nenų mėty ' t - J į ^ i -
nos patriarchas, kalbėdamas ju-! bendradarbiavimo su komitetu, į >un^lų l XOKią K o a " Ją" 
biliejaus užbaigimo pamaldų me-! pasitraukė iš pareigų, Norvegi- \ Lenkijos žurnalistu suvažiavi-
tu, ypač iškėlė šventą Antaną pa- l i o s karaliui Olaf, buvusiam olim j me organizacijos vadas Bratkows 
duvietį, kaip drąsų, rvžtingą kri- j piniam čempionui, ir Jungtiniy: ki pasiūlė sudaryti nepartinę, eks 
kščioniškosios tiesos skleidėją, ku- Tautų UNESCO generaliniam k** vyriausybę. Jis kritikavo "iliu 
ris nebiin {mėžtai s m e r k t i io ^sekretoriumi Amadou M'Brow. OI- i ziją", kad krizę gali išspręsti Tau 

Bažnyčią. Ligšiol šiame fronte! eijas—profesines sąjungas: socia-
buvo komunistų partija, Jungti- i listų studenty uniją ir nepriklau-
nė Ūkininkų partija ir Demokra- į somą studenty uniją, įsteigta pa
tine partija. Fronte, kaip ir kito-1 gal darbininkų profsąjungos "Šo

rišką 

ris nebijo griežtai pasmerkti jo 
gyvenamųjų laiky neteisingumo 
apraiškas. Šventas Antanas pa
duvietis, pažymėjo patriarchas, 
nuosekliai liudijo krikščionybę 
visu savo gyvenimu, kuris buvo 
persunktas nuolankumu, žmo-
niy meile ir skausmu. 

Diplomatinė veikla 

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
atskirose privačiose audiencijose 
priėmė šešis arkivyskupus ir vys
kupus, jų tarpe — apaštalinis nun
cijus Olandijoje, Australijoje ir 
Dramblio Kaulo Kranto respub
likoje ir tris vyskupus iš Tanza
nijos,, atvykusius į Vatikaną su 
oficialiu "ad limina" vizitu. 

Vatikano valstybės sekretorius, 
kardinolas Casaroli, iš savo pu
sės, priėmė tris naujus užsienio 
valstybiy diplomatinius atstovus 
prie Apaštalų Sosto — Hondūro, 
Dominikos respyblikos ir Ekvado
ro ambasadorius, kurie, pradeda 
mi savo diplomatinę misiją Vati
kane, įteikė kardinolui skiriamų
jų raštų nuorašus. 

Medalis popiežini 

Tarptautinis olimpinis komite
tas, šiomis dienomis posėdžiavęs 
Baden Badene, Federatyvinėje 
Vokietijoje, suteikė popiežiui Jo
nui Pauliui II-jam olimpinį auk
so medalį. Tai olimpinio komite-

impinis aukso medalis praeityje i tinės Vienybės Frontas. 

lidarumas" pavyzdį. Studentai 
dabar pageidauja, kad valdžia pasiuntimo į Egiptą, pareiškė 
priimtų naują jstatymą, garantu? u J J Į T a t s t o v a s 
jantį aukštojo mokslo mstituci-

iš Nato organizacijos, kuri ne
šanti graikams daug nuostolių. 

Socialistų vadas pasižymėjęs I somybei. 
savo nusistatymu prieš Amen-
ką ir jos karines bazes Graikijo-Į A , v * ...._..- _ 
je. Jis savo kalbose tvirtina, kad j A - a Ku^* v » T u m i n a s 

j Graikijos didžiausias priešas yra Į Spalio 6 d. Mercy ligoninėje, 
— Vakar buvo Jungtiniy Tau, ne Sovietų Sąjunga, bet — Tur- Į Portsmouth, Ohio, mirė a.a.kun. 

ty paskelbta Pasaulio Maisto die- j kija, todėl Graikijai nėra reikalo | Vaclovas Suminąs, dvidešimt 
na. Atsišaukimą paskelbė 54 No į priklausyti Nato grupei, kuri ne- į penkerius metus buvęs sesery vie-
belio premijų laureatai, kviesda- \ apsaugojo graikų Kipro salos, kai j nuo lyno kapelionas. Palaidotas 
mi žmoniją susirūpinti, nes- šiuo | ją puolė Turkija. Socialistų va- j spalio 9 d. Holy Redeemer kapi-
metu pasaulyje badauja apie 500 das praeityje buvo gerokai susi- j nėse, kunigų sekcijoje. 

rišęs su Amerika. Jis 1940 metais; Velionis buvo gimęs 1911 m. 
atvyko į Ameriką, kaip politinis j rugsėjo 28 d. Gibuose, Dzūkijo-
pabėgėlis, nes graikų valdžia jį j j e . Mokėsi Leipalingyje, Alytuje 
persekiojo už priešvalstybinę j \r Vilkaviškio kunigų seminari-
veiklą. Amerikoje jis baigė stu- j j 0 ] e . Kunigu buvo įšventintas 
dijas, gavo ekonomikos doktora- į \935 m birželio 16 d. Lietuvoje 
tą Harvardo universitete ir tapo j djrbo parapijose, ilgiausiai buvo 
kolegijų lektorius. Dėstė Minne-, gimnazijos kapelionas Prienuose, 
sotoje, Northvvestem ir Kalifor-1 vyskupo sekretorius ir vyskupijos 
nijos Berkeley universitetuose. Jis J teismo narys. Į Ameriką atvyko 
tarnavo Amerikos karo laivyne,] 1950 m . ir Columbus, Ohio, vys-
vedė amerikietę žmoną ir tapo j j ^ p o Michael Ready buvo priim-

milijonų žmonių, 
— Prezidentas Reaganas pasi

rašė įstatymą, kuris padidina ka
riuomenės narių algas nuo 10 iki 
17 nuoš-

— Indijos premjerė Indira Gan 
dhi pareiškė užsienio korespon
dentams, kad Indija niekad neno
rėjo ir dabar nenori karo su Pa
kistanu. 

— Izraelio vyriausybė nesirūpi 
na dėl Amerikos Avvacs lėktuvų 

jų autonomiją ir savivaldą aukš 
tosiose mokyklose. 

Popiežiaus užuojauta 
Popiežius Jonas Paulius II-sis 

pasiuntė Egipto respublikos pre 

JAV gynybos sekr. Wein-
bergeris lankosi Švedijoje, iš kur 
vyks į Škotiją dalyvauti Nato mi-
nisterių pasitarime, o po to Lon
done tarsis su britų vyriausybe. 
Tis Stokholme pasisakė prieš neu
tralumo pavojų. Vienašališkas 

Lenkijoje jau trys_ dienos strei z i d e m o g a d a t o n a § l e i s e k a n č i o ; Vakary nusiginklavimas būtų la-buvo suteiktas tik du kartus ir 
abu kartus tik buvusiem Olimpi- j kuoja Zyrardovv miesto įvairios L , , ^ , » Į, , , „ „ , - f ) , gflj,, \ m I bai pavojingas. Nerealu manyti, 
nio komiteto pirmininkam —Ave : ir„„,„.„.„ ...,,,.,„™„. 
ry Brundage ir lordui Killanin. 

Padėkojo lietuviams 

Popiežius Jonas Paulius II-sis, per 
Vatikano valstybės sekretoriaus 
pavaduotoją arkivyskupą Marti-

įmones. Varšuvoje jaučiamas ga 
žolino trūkumas. Eilės automo
bilių prie gazolino stočių nusitę
sia kelias mylias. 

Ketvirtadienį lenkų komunisty 
partijos Gdanske skyrius paskel
bė, kad iš partijos išmetamas 
Bogdan Lis, kuris veikia "Solida 

kad jis atneštų 
Weinbergeris. 

taiką, pasakė 

nez Somalo, padėkojo Lietuvos rūmo" vadovybėje. Centro komi-
vyskupų konferencijos pirminin- tėte laukiama partijos "vanagų" 
kui vyskupui Liudui Poviloniui už bandymo pašalinti sekretorių Ka-
Lietuvos vyskupy, ordinary, dvasi
ninkijos ir visy tiknčiųjų vardu te 
legrama išreikštus linkėjimus 
Šventajam Tėvui greitai pasveikti. 

nią, tačiau stebėtojai mano, kad 
jis išsilaikys savo vietoje. So
vietų "Pravda" vėl paskelbė straip 
snį "dėl padėties Lenkijoje", kur 

Arkivyskupas Martinez Somalo, i atnaujinami puolimai prieš lenkų 

mu patyriau žinią apie jūsų vyro 
smurtinę mirtį. Aš aukštai ger
biau prezidentą Sadatą ypač dėl 
jo nenuilstamų pastangų taikos 
labui. Jo netekimas bus didžiai ap
gailestaujamas, meldžiu, kad Vi
sagalis Dievas šią valandą su
teiktų stiprybės jums ir jūsų arti
miesiems. Pasirašė — Jonas Pau- j a p j e Jernės ūkio padėtį ok. Lat-
lius II-sis". Kitą užuojautos tele- ; v-ijoje. Čia valdžia ėmė skatinti 
gramą Šventasis Tėvas pasiuntė į privačių sklypy savininkus jung-
Egipto respublikos vicepreziden-, t !S į didesnes grupes. Derlius Lat 

JAV piliečiu. tas ir paskirtas Columbus mies-
Grįžęs i Graikiją 1963 m- Pa-! t 0 §t. Mary Magdalene par. asis-

pandreau pradėjo veikti politiko- t entu, 1953 m. St Aloysius aka-
je. Jis atsisakė JAV pilietybės ir 
tapo Amerikos priešu. Prieš pat 

popiežiaus Jono Pauliaus II-jo 
vardu vyskupui Poviloniui at-
siystame laiške rašo, jog Šventa
sis Tėvas labai nudžiugo gavęs šį 
meilės ir atsrdavimo pareiškimą, 
kurį priėmė kaip brangią tarsi sa
vo vaikų dovaną. Už tai dėkoda
mas, toliau pažymi laiške arkivys
kupas Somalo, Šventasis Tėvas vi
sus jus glaudžia prie savo širdies 
ir prašo Viešpaties, kad visada 
būty su jumis. Jonas Paulius II-
sis šia proga suteikia vyskupui 
Liudui Poviloniui ir kitiem jį 
sveikinusiem Lietuvos vyskupam, 
kunigams ir pasauliečiam, tikin
tiesiems savo apaštalinį palaimi
nimą. 

tui Mubarakui. 

Senatas atidėjo 
lėktuvu klausimą 

VVashingtonas. - Senato užsie 
jos įvykiai svarbūs visiems Rytų Į nio reikalų komitetas 9 — 8 bal-
"socialistams", nes grėsmė kyla: sais rekomendavo senatui atmes-
visai jų stovyklai. Straipsnis puo-1 ti prezidento Reagano nutarimą 
la "Solidarumą", kuris atmetė vi
sus valdžios pasiūlymus, sulaužė 

komunistų "atsinaujinimo" poli
tiką. Vėl primenama, kad Lenki-

Prezidentas apie 
laisvą žemes ūkį 

Philadelphia, — Prezidentas 
Reaganas pasakė kalbą Philadel-
phijoje, kur palietė atsilikusių 
kraštų sunkumus. Jis rekomenda
vo išlaikyti laisvę piliečių inicia
tyvą, nes patirtis parodė, kad lais 
vi žmonės daugiau dirba, geriau 
gyvena Geriausias pavyzdys T ^ l i a L r i Avvacs, atskridę į E*ir>-

šalvie, kuri varžo savo žmonių lais . . . . .. _ „w ." 
. „ , - ; žurnale Atis Lejin? rašo ^-Sovietų Sąjunga. Ji neda- *' ^ p r a d ė j o patruliuoti Egip-

vc, auvicių ^ąjua & j . tQ —Libijos ir Sudano - Čado 
lyvaus Cancun, Meksikoje saukia ; s t ebėdami Libijos ka
rnoje tarptautinėje konferencijo-1 r i u o m e n ė s j u < l ė j i r n ą . S u d a n o & 
je, nes ji skelbia kad visos pašau- ^ ^ f m i n i s t e r i s p a g r a s i -
lio negeroves kyla iš kapitalizmo, 

švedu žurnalas 
apie ok. Latviją 

Stokholmas. — Švedų užsienio 

demijos kapelionu New Lexing-
ton mieste. Nuo 1956 m. rugsė
jo 4 d. buvo Neturtingųjų Šv. 
Klaros amžinosios adoracijos se
serų Šv. Juozapo vienuolyno ka
pelionas. 

Velionis buvo labai darbštus, 
apsiskaitęs, mokėjo gerai kelias 
kalbas, bet buvo gana uždaras, 
dėlto lietuviškame gyvenime 
plačiau nesireiškė. 

Grėsme Sudanui 
Kairas. — Amerikos žvalgybos 

visus susitarimus. Unijų progra
moje visai neminimas žodis "so
cializmas", rašo "Pravda", nemi
nima Lenkijos komunistų partija. 
Pirmą kartą sovietų laikraštis 
puola ir katalikų Bažnyčią, ku
rios reakcionieriai dvasiškiai lo
sią politinį žaidimą, palaiką kontr 
revoliucines nuotaikas. 

parduoti Saudi Arabijai žvalgy
bos lėktuvų ir kity ginklų. Pilnas 
senatas svarstys šį klausimą 
spalio 26 d. Iš to debatų atidėji
mo sprendžiama, kad vyriausybė 
dar neturi senate pakankamai jė-
gy lėktuvų pardavimo planą pa
tvirtinti. 

— Buvęs Izraelio užsienio rei
kalų ministeris Moshe Dayan pa-

Pirmą kartą po daugiau negu I guldytas ligoninėn. Įtariami šir-
30 metų, Lenkijos katalikų Baž-1 dies negalavimai. 

vijoje buvęs prastas, valdžia ragi
na sklypų savininkus geriau iš
naudoti savo sklypus. Rajonų ko 
mitetai ir valstybiniai ūkiai spau 
džiami padėti sklypininkams pa
didinti derliu. 

Straipsnyje sakoma, kad prieš 
karą Baltijos valstybės maistą eks 
portuodavo į Britaniją, į Vokie
tiją. Dabar labai trūksta mėsos, 
daržovių ir pieno, o sviesto, rašo 
Lejinš, visai nesimato. 

Siūlo nepirkti 
Libijos naftos 

Washingtonas. — Sen. Gary 
Hart, dem. iš Colorado, pasiūlė 
rezoliucijos projektą, kuris sustab
dytų naftos pirkimą iš Libijos. Se 
natorius sako, kad Amerikos dole
riai padeda išlaikyti diktatoriy 

o visi krizių sprendimai glūdi so
cializme. Sovietai gyvena impor
tuodami maisto produktus iš Va 
karų, tačiau jie patys turi patiki
mą maisto šaltinį savo pačių že
mėje, —tai 3 nuoš. visos dirba
mos žemės, žmonių sklypeliuose, 
kur piliečiai gali patys ūkininkau
ti, pasakė Reaganas. Tie maži 
sklypai duoda sovietams 30 nuoš. 
mėsos, pieno ir daržovių, 33 nuoš. 
visų kiaušinių ir rki 61 nuoš. visy 
bulvių, pasakė prezidentas Reaga
nas. 

no Libijai. Sudano kantrybė iš
senkanti, jis imsis reikiamų prie
monių ginti savo teritoriją. 

Ateinantį mėnesį Egipto ka
riuomenės manevruose daly
vaus ir JAV daliniai, paskelbė gy
nybos departamentas. 

Kaddafį ir jo teroristų valdžią. 
Amerika perka iš Libijos 287,000 
statines naftos kasdien. Tai suda
ro 48 nuoš. visos Libijos naftos, 
tačiau tik 5 nuoš. Amerikos im- 1 temperatūra dieną 65 1., naktį 50 
portų. Į laipsnių. 

KALENDORIUS 

Spalio 17 d.: Ignotas Ant , 
Mamelta, Kintautas, Gytė. 

Spalio 17 d.: šv. Lukas Ev., Tri-
fonia, Jodotas, Jaugilė. 

Spalio 19 d.: Izaokas, Fredes-
vinda, Sangėla, Gritė. 

Saulė teka 7:03, leidžiasi 6:08. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 
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ŠVIESIOJI 
STASIO BARZDUKO 

ASMENYBĖ 
„Labai svarbu išeivijos lietu

vius išlaikyti biologiškai, kad 
jie jaustųsi esą savo kilme 
lietuviai. Dar svarbiau juos 
išlaikyti gyvus tautiškai, kad 
jie būtų sąmoningi savo tautos 
bei bendruomenės nariai". 
Taip rašo Stasys Barzdukas 
savo stambiausiame veikale 
„ L i e t u v i s s a v o t a u t o j e , 
valstybėje, bendruomenėje". 
Šis jo veikalas, skirtas lietu
viškam jaunimui, yra tarsi 
tautinė evangelija, nusmaigs-
tanti gaires lietuvybės išli
kimo kelyje. Bet šį kartą norė
tųsi pakalbėti apie a. a. Stasį 
Barzduką, kaip ateitininką, 
nuo pat jaunystės dienų 
pasirinkusį ateitininkų idealą 
ir jam ištikimai tarnavusį iki 
pat savo mirties. 

Dar gimnazijos suole tebebū
d a m a s , M a r i j a m p o l ė j e , 
apsisprendė už šiuos idealus, 
savo katalikiškas pažiūras 
atsinešęs iš savo tėvų susipra
tusių ir religingų Suvalkijos 
ūkininkų. 

Teko jam susidurti ir su 
griežtai priešinga ideologija, 
kuriai atstovavo į socializmą ir 
ateizmą palinkę aušrininkai. 
Jam teko toje pačioje klasėje 
mokytis su Antanu Venclova, 
kuris kaip tik tarnavo tai 
aušrininkų skelbiamai ideolo
gijai. 

Dar gimnazijoje, gilinosi į 
rimtus krikščioniškus auto
rius ir gyvai reiškėsi mokslei
vių ateitininkų veikloje. Jo 
asmenybė išsiplėtojo ir susifor
mavo ateiti ninkiškų principų 
apimtyje. Pasirinkęs studi
juoti lituanistiką, būdamas 
didžiojo l i tuan i s to J o n o 
Jablonskio mokinys, gerai 
pasiruošė mokytojo profesijai. 

Įsijungė ir į visuomeninę 
veiklą, dalyvaudamas stu
dentų ateitininkų draugovėje. 
Buvo pakviestas net seimo 
sekretoriumi ir turėjo užrašinė
ti seimo posėdžiuose kalbėtojų 
sakomas kalbas. Tada pradėjo 
rašinėti ir spaudoje. 

Nuo 1928 m. pradėjo moky
tojo darbą Tauragės mokytojų 
seminarijoje, vėliau Prienų ir 
Alytaus gimnazijose. 

1930 metais sukūrė šeimą ir 
susilaukė 2-jų sūnų ir dukters. 
Jo a s m e n y b e i i š s i s k l e i s t i 
neužteko profesijos ir šeimos, 
jis sielojosi visais Lietuvą 
liečiančiais reikalais. Todėl 
įsijungė į spaudos darbą ir rašė 
daugiausia savo ateitininkiš-
kai ideologijai artimoje spau
doje: ,Ateityje", „Židinyje", 
„Naujojoje Romuvoje", „XX 

Amžiuje", vėliau „Drauge", 
„Aiduose" ir kitur. 1977 m. 
suredagavo „Ateitininkų 
Keliu". Daugiausia rašė kultū
riniais, visuomeniniais ir 
kalbiniais klausimais. 

Stasys Barzdukas kalba 1975 m. 
Clevelande suruoštose jo knygos 
„Lietuvis savo tautoje, valstybėje, 
bendruomenėje" sutiktuvėse. 

Išeivijoje iškilo kaip kilnus 
visuomenininkas, priklausąs 
ateitininkams sendraugiams, 
Lietuvių fronto bilčiuliams, o 
daugiausia savo jėgų pašven
tė Lietuvių Bendruomenės 
kūrimui ir jos ugdymui. Tad 
nestebėtina, kad jo idealizmas 
ir entuziazmas iškėlė jį į Lietu
vių Bendruomenės vadus: 
buvo JAV krašto valdybos 
pirmininkas , vėl iau PLB 
pirmininkas, užsipelnęs net 
garbės pirmininko titulo. 

Būdamas religingas ir kartu 
didelis patriotas, Stasys Barz
dukas ypač rūpinosi išeivijos 
jaunimo lituanistiniu švie
timu: net 25 metus dirbo 
lituanistinės mokyklos moky
tojo darbą. Kartu su prof. P. 
Skardžiumi ir J. M. Laurinai
čiu 1950 m. paruošė „Lietuvių 
Kalbos Vadovą", o tautiniam 
ir visuomeniniam jaunimo 
ugdymui specialų vadovėlį, 
tarsi savo testamentą — 
„Lietuvis savo tautoje, valsty
bėje, bendruomenėje". 

Tenka tik padėkoti Apvaiz
dai, kad mums leido turėti savo 
tarpe tą šviesią, darbščią, reli-
g i n g ą , v i s u o m e n i š k ą ir 
draugišką Stasio Barzduko 
asmenybę. Jo gyvenimo kelias 
yra tikro ateitininko idealisto 
kelias. Juo ėjo visur vien gerą 
darydamas, kol sunki liga ir 
mirtis jį per anksti išvedė iš 
mūsų tarpo. 

A.P.B. 

STASIO BARZDUKO 
ŽODIS ATEITININKAMS 

Velionis Stasys Barzdukas, 
P a s a u l i o L i e t u v i ų B e n 
druomenės garbės pirminin-
*as. ateitininkas nuo vaikys-
^•s dienų, savo pamiltos 
organizacijos reikalais domė-
losi ir sielojosi ir paskuti
nėmis gyvenimo dienomis. 
Dar rugpjūčio 27 d., taigi 
keliolika dienų prieš savo 
mirtj. S t a s y s Barzdukas 
padiktavo laišką Ateitininkų 
federacijos vadui Juozui B. 
I>au<*kai atsiliepdamas į Sin 
anksčiau parašyta jam laišką. 
Štai keletas ištraukų iš Stasio 
Barzduko paskutinio laiško: 

.,Malinu buvo gauti Jūsų 
iippos 22 dienos laiškelį ir 
Ateitininkų kongreso progra 

Partizano Daumanto kuopos globėjos ir vadovai. Stovi is 
kairės: globėja Roma Norkienė, vadovai: Daina Kamantaitė, 
Andrius Pabedinskas, Erikas Vasiliauskas, Renata Bielsky
tė, globėja Jūra Vasiliauskienė. Apačioje iš kairės: vadovės 
Ramoną Bielskytė, Lora Vasiliauskaitė ir Lėlė Žukauskaitė. 
Trūksta vadovo Viliaus Dundzilos. Nuotrauka A. Liaugaudo. 

Daraus kaip reikiant pasi
rengtų. Todėl vis tikrinu, ar jis 
jau viską padarė, ką reikėjo 
padaryti. Šiandien žadėjo atei
ti su savo pasirašytu prane
šimu. Todėl šiokį tokį, bent 
„kontrolieriaus", vaidmenį 
būsiu ir aš atlikęs. 

„Jei sąlygos leistų, žinoma, 
ir pats į kongresą mielai 
važiuočiau ir jame aktyviai 
dalyvaučiau. Deja, mano 
sveikatos sąlygos nelengvėja, 
bet nuolat sunkėja. Pavyz
džiui, šiandien turiu gana 
„sunkią" galvą. Tai atsiliepia 
norams ir polėkiams. 

„Būtų labai svarbu, kad 
n u u į į i c o a s yaiiKbų ciLciLiimiivų 
gyvenime kokį nors išliekamą 
poveikį. Kad mes jo dvasia ir 

nuotaikomis ilgesnį laiką 
gyventumėme. Kad jį jaustu
me visuose vienetuose. Todėl 
reikėtų padaryti viską, kad 
apie jį rašytume ir kalbėtume 
ir jam praėjus. Todėl reikėtų, 
kad jis pasisakytų visais 
aktualiaisiais mūsų reikalais. 
Bet ar drįs pasisakyti? Lyg ir 
jaučiu, kad negirdomis praeis 
pro visuomenines negeroves. 

„Bet gal šiais klausimais ge
riau nekalbėti. Todėl geriau 
bus, kai baigsiu ir savo laišką. 
Juk turime tiek daug pra
giedrulių, kuriais gal ime 
džiaugtis. Pragiedruliai švies 
ir Ateitininkų kongrese. Todėl 
nuoširdžiai linkiu jam sėkmės, 
o Jums šviesios nuotaikos ir 
sveikatos. 

Jūsų Stasys Barzdukas". 

mą. Besirengiant atsakyti 
praėjo visas mėnuo. Domiuosi 
kongresu ir kiek pajėgdamas 
seku parengiamuosius jo dar
bus. Taip pat jo reikalu j galvą 
ateina viena kita mintis, bet 
mano sąlygos jau tokios, kad 
norisi geriau tylėti. Štai kodėl 
šia proga ir tyliu. Man labai 
d a u g ko t r ū k s t a , ypač 
informacijos. 

„Bet dėl to nenusiminkime. 
Ateina pavaduotojai. Štai 
v i e n a s m a n o v a i k a i t i s , 
Danius, jauniausiojo sūnaus 
sūnus, yra pakviestas kongre 
so svarstybų prenešėju. Jis 
savo uždaviniu domisi ir 
rengia pranešimėli, kuris ir 
man įdomus. Man rūpi, kad 

SUDAROMA 
CHICAGOS 

ATEITININKŲ 
TARYBA 

Ateitininkų Federacijos val
dyba savo posėdyje, 1980 m. 
balandžio 26, nutarė, jog kiek
vienoje vietovėje, kur yra dau
giau negu vienas ateitininkų 
vienetas, būtų sudaromos tos 
vietovės Ateitininkų Tarybos. 
Tokį pat nutarimą padarė ir 
Ateities Jubiliejinis Kong
resas. Vietovės tarybas suda
ro sendraugių skyriaus valdy
ba, moksleivių kuopų ir 
studentų draugovių pirminin
kai ar atstovai, moksleivių ir 
jaunučių kuopų globėjai. Dva
sios vadai, tėvų komitetų ats
tovai. Tarybos uždaviniai bū
tų derinti vietos ateitininkų 
veiklą, remti jaunimo pastan
gas, planuoti bendrus ren
ginius, šventes, koordinuoti vi
sus ateitininkų pasireiškimus. 

Spalio 28, trečiadienį, 7 vai. 
vak., Tėvų Marijonų vienuoly
no patalpose, 6336 S. Kil-
bourn, prie „Draugo" spaus
tuvės, kviečiamas steigiamasis 
tokios Chicagos Ateitininkų 
Tarybos posėdis. Posėdyje da
lyvaus ir pats Federacijos va
das Juozas Laučka. Visu 
Chicagoje ir apylinkėse vei
kiančių ateitininkų vienetų 
pirmininkai, atstovai, globė
jai, vadovai ir dvasios vadai 
prašomi šiame posėdyje daly
vauti, arba paskirti savo įga
liotinius. 

Iniciatorių vardu: 
Dr. Petras Kisielius 

Juozas Baužys 

STUDENTŲ 
ATEITININKŲ, 

ŽINIAI 

Studentų ateitininkų me
tinis suvažiavimas bus lapkri
čio mėn. 7-8 d. Toronte. 

Suvažiavimo metu bus ren
kama centro valdyba ir bus 
pasisakyta dėl ateities veik
los. 

Draugovės siunčia į su
važiavimą vieną atstovą nuo 
penkių narių. 

Atstovų sąrašuB prašome 
prisiųsti centro valdybai iš 
anksto. Siųsti: Edis Razma, 
1100 Buell Ave., Joliet, 111. 
60435. 

IR MOKSLEIVIAI 
DALYVAVO... 

Besiruošiant „Ateities" jubi
liejiniam kongresui, Federa
cijos valdyba kreipė ypatingą 
dėmesį į moksleivius, norėda
ma, kad jie kuo aktyviau 
įsijungtų -Kongreso prog-
ramon. Moksleivių centro val
dyba atsiliepė į šį kvietimą ir 
vasaros stovyklų metu pra
dėjo ruošti moksleivius Kong
resui; jaunimas buvo supažin
dintas su Kongreso temomis ir 
turėjo progos savo nuomones 
pareikšti diskusijų metu. Šito
kiu būdu moksleiviai, kurie ne
galėjo dalyvauti kongrese, 
dalyvavo „neakivaizdiniu bū
du". Kongrese moksleiviai tu
rėjo progą vispusiškai daly
vauti: bendrose paskaitose, 
moksleivių konferencijose, su
važiavime ir vakarinėse prog
ramose. 

Penktadienio rytą. visi moks 

leiviai susirinko Ateitininkų 
namuose Lemonte moksleivių 
suvažiavimui. Suvažiavimui 
pirmininkavo čikagietis Da
rius Polikaitis, sekretoriavo 
Bernadeta Abromaitytė iš To
ronto. Išklausėme MAS CV 
pirmininkės Rasos Šoliūnai-
tės pranešimą apie centro val
dybos atliktus darbus. Saulius 
Cyvas, MAS CV vicepirminin
kas, supažindino su sąjungos 
įstatų pakeitimo projektu. Po 
pietų, išklausę dr. Adolfo 
Damušio paskaitos — „Atei
tininkų šeimos kartų bend
ravimas", visos sąjungos iš
siskirstė į savo atskiras 
konferencijas. Moksleiviai nu
keliavo po medžiais padisku
tuoti šią temą. Šioje konferen
cijoje dalyvavo Lilė Gražulie-
nė, Vidas Neverauskas ir Rūta 
Kuraitė — atstovai iš visų tri
jų ateitininkų kartų. Mode-
ravo Rasa Šoliūnaitė. Referen
tai davė klausytojams daug 
praktiškų pasiūlymų, kaip vi
sos sąjungos galėtų kartu dirb
ti. Po susipažinimo, sekdami 
kun. Ylos seniai įvestą tvarką 
kursuose, išsiskirstėm į dis
kusinius būrelius giliau pa
žvelgti į temą. 

Vakare įvyko MAS CV su
ruoštas susipažinimo vaka
ras. Meninę programą atliko 
jaunimas atvykęs i š visų 
Amerikos kampų: Šoliūnų cho
relis, Sendraugių chorelis 
(Kristina Veselkaitė, Vita Poli-
kaitytė, Darius Polikaitis ir 
Rasa Šoliūnaitė) ir trys pus
broliai — Vidas Neverauskas, 
Linas Polikaitis ir Darius Poli
kaitis. Programą pravedė Vi
tas Laniauskas. Šokiams gro-
j o , , A i d o " o r k e s t r a s 
vadovaujamas Dariaus Poli-
kaičio. Įdomu paminėti, kad 
orkestrą sudaro 4 moksleivių 
sąjungos nariai- Paulius ir To
mas S troliai, Tomas Valaitis ir 
Darius. 

Šeštadienį, kongresui persi
kėlus į Jaunimo centrą, moks
leiviai susirinko kavinėje kon
ferencijai gvildenti temos: 
„Mūsų uždaviniai siekaint vi
sa atnaujinti Kristuje". Šią te
ma referavo ses. Margarita, 
Bernadeta Abromaitytė ir 
Danius Barzdukas, o modera-
vo Saulius Čyvas. Po to, sekė 
diskusijos būreliuose. „Atei
ties" vakare matėme pažįs
tamus moksleivių veidus 
Jaunimo centro scenoje. 

Sekmadienio rytą, konferen
cijos pagrindinė tema: „Mūsų 
rūpestis Lietuvai" — referen
tai Petras Kisielius jr., Daina 
Tijūnėlytė ir Edas Čepulis. 
Moderatorė Daiva Barškėtytė. 
Visi referentai pateikė įdo
mias mintis ir davė konkrečių 
pasiūlymų, kaip moksleiviai 
galėtų palaikyti ryšius su Lie
tuva (rašant la iškus gi
minėms, draugams bei politi
niams kaliniams ir aplankant 
Tėvynę, kad geriau su ja susi
pažintų). 

Paskutinė Kongreso tema: 
„Tautinė kultūra ir mes". 
Moksleivių konferencijoj iš
klausėme Ingridą Tijūnėlienę, 
Darių Polikaitį ir Ramunę Ry-
gėlytę. Pasibaigus konferen
cijai, įvyko moksleivių su
važiavimo tęsinys — buvo 
renkama nauja Moksleivių 
Sąjungos centro valdyba, ir 
atsisveikinimas su buvusia 
pirmininke Rasa Šoliūnaitė. 
Visi moksleiviai išreiškė gilią 
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padėką nuolatiniam mūsų rė-
mėjui ir draugui kun. Stasiui 
Ylai už jo neišsenkančią ener
giją ruošiant kursus mokslei
viams. Suvažiavimas baigėsi 
Ateitininkų himnu. 

Moksleivių Centro Valdyba 
dėkoja visiems referentams ir 
moksleiviams, kurie dalyvavo 
kongrese. Iki greito pasimaty
mo kursuose ir stovyklose. 

(Nukelta į 4 psl.) 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių, 
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą, j Z 

' 
Rašomosios kalbos tiesas 

visuomet įgyja kokia noiikrt 
viena tarmė; kitos tarmės 
priduoda jai tiktai savo geriau
sius grūdelius, kurie rašomoje 
tarmėje dėl kokios norint prie* 
žasties yra išnykę, nebevarto
jami. Jei rašomoje tarmėje stin
g a kokio žodžio, kuris yra 
žinomas tiktai i š kitų taranų,, 
rašytojas turi vartoti tą žodį, via* 
tiek kame jį rasdamas. H1 ai! 
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DR. J. MEŠKAUSKAS -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS :~~ 

Spec ia lybė v idaus hgos '-"• 
2 4 5 4 V¥est 71st Street j ; i 

(71 -mos ir Campbel l Ave. k a m e ą f l į . a 
Vai pirmad antrad . ket... 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

ad ir penktad: . 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T e ! - BE 3 -5893 
Specialybė A k i u ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

va landos pagal susi tar imą 

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 6 3 r d Street 
Valandos pagal sus i tar imą 

Ofs 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS '21 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGlJAiaJ 

1185 Dundee Ave. }&&i 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarime 

Tel. 372 5222. 236-6575 t*. 
Dr. ROMAS PETKUS •»— 

AKig LIGOS - CHIRURGIJA * * , M 
Ofisai: m ,.ri 

111 NO MABASH AVE ' •' 

Vaiandos pagat susitarimą * " * * * ' 
. - - . J Į . • - • • 'I^.UVJ 

DR. L. D. PETREIKIS : * 
DANTŲ GYDYTOJA 

8 1 0 4 S. Roberts Road •**& 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave>oI»« 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Ked2ieAve Ch.capo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

OR. K. A. J U CAS 
000S LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 59 St.. CMcafjo 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr . treč 

ketv 10 iki 6 vai Settad lO ik i 1 vai 

DR. FRANK PLECKAS .-.^ 
( K a l b a l ie tuv iškai ) , , , , r 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2 6 4 8 W 71s t St. — Tel 7 3 7 - 5 1 4 * - ' " r * 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč~ »;•*< 

i . , . < . 

DR. LEONAS SEIBUTIS ..-. 
I N K S T Ų . PŪSLĖS IR W M , * 

P R 0 S T A T 0 CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W 6 3 r d Street 

Vai antr i 4 popiet r ketv 5 7 vak 
įOf iso tel 7 7 6 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 5 5 * 5 ' * 

<i " K O 
r 

; * n , 
Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6196 7 • 

DR. V. TUMASONIS , T 
C H I R U R G A S , * , ; „ 

2 4 5 4 West 7 U t Street 
Vai.: pirm., antrad . ketv ir penktad. 2-5 

ir 6 7 — iš anksto susitarus. 
, i i-į i ^ " 

Ofs tel 586-3166 namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai p i rm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais paRal susitarimą 

Partizano Daumanto kuopos nariai su globė
jomis ir vadovais pirmame šių metų susirinkime 

- . i r . t ri. Ateitininkų namuose. Ijemonte. 
Nuotrauka A Iiaugaudo. 

Tel. REIiance5 1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 5 West 59 th Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet >r 6 8 vai vak Treč ir šešt 
uždaryta 

D R . K. M . Ž Y M A N T A S , . 
D R . S. T . C H I R B A N 
D A N T Ų G Y D Y T O J A I ';-"", 
2 6 5 4 West 6 3 r d Street ,l:"." 

Vai. pagal susitarimą: antr.. t reč iadr*"* " " 
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v vakaro.. . ~ . 

Tol. - 778-3400 ' I . 



Šalpa ir globa — 

TAI BENDRAS 
UŽDAVINYS • 

Socialiniai klausimai šiuo 
metu yra išplėsti ir į mokslinę 
sritį, kurioje svarstomos sąly
gos ir priemonės žmogaus gy
venimui gerinti. Nepaisant pa
žiūrų į žmonių santykių 
pagrindą ir motyvus, dažniau
siai socialiniai mokslai remia
si žmogaus žmogui pagalba, 
nors kartu reikalauja ir ins
titucinės globos - valstybės, or
ganizacijų ir net paskirų žmo
nių. Juo labiau to reikalauja ir 
konkrečias priemones nurodo 
Bažnyčia, kuri nėra tik tikėji
mo saugotoja, bet ir gyveni
mui tvarkyti pagelbininkė. Ji 
skelbia moralinius dėsnius, ku
rių reikia laikytis ir kurie turi 
padėti pasiturintiems žmo
nėms atiduoti savo dalį visko 
stokojantiems. 

Tokia organizacija lietuvių 
išeivijoje yra Bendras Ameri
kos lietuvių fondas,, populia
riai vadinantis Balfu. Nuo 1944 
m. Amerikos Lietuvių Tarybos 

. iniciatyva Balfas veikia iki šių 
dienų. Į darbus galima žvelgti 
vienu ar kitu būdu, tai yra 
spręsti jau iš tolimesnės per
spektyvos, bet negalima Balfo 
reikšmės nei sumenkinti, nei 
išleisti iš akių, nei nuo jo nusi
kreipti dėl to, kad jau didelė da
lis lietuvių ramiai yra įsikūru
si ir pagalbos nereikalinga. 

Balfas buvo reikalingas kaip 
šalpos ir globos institucija tais 
laikais, kada benamių pabėgė
lių nuo bolševikinio teroro 
skaičiai buvo dideli. Jų li
kimas buvo neaiškus. Ameri
kos lietuviai ir sukūrė institu
ciją 1944 m. balandžio 1 d. 
Illinois valstybėje įregistruo
dami. Jie norėjo pagelbėti 
tiems benamiams, prie kurių 
galėjo prieiti, tikėdamiesi tuo 
pačiu pagelbėti ir pavergtie
siems, su kuriais susisiekti ne
galėjo. 

Spalio 24-25 dienomis Det
roite vykstąs Balfo seimas, 
skatina apie jį kalbėti, į jį įsi
žiūrėti, jam padėti ir darbui 
paskatinti. Reikia taip pat rū
pintis, jog atsirastų daugiau 
jaunesnių pajėgų, suprantan
čių globos ir šalpos paskirtį, 
kad Balfas savo darbą galėtų 
tęsti, kol jo reikės Šalpai ir pa
bėgėlių globai. 

Jei prieš šį seimą kalbėtume 
apie B alfą tik kaip instituciją, 
būtų klaida. Institucija ne-
tarpsta ir neveikia be žmonių 
aukos. Negalima manyti, kad 
daugybė tų Balfo veikėjų, dra
bužių ir kitų vertingų dalykų 
ar dabar pinigų rinkėjų leng
vai galėjo skirti savo valan
das, dienas ir net savaites kitų 
šalpai. Juo labiau, kad jie bu
vo nepažįstami ir nežinomi tė
vynainiai. Jų aukos niekas 
neapskaičiuos, kaip negalima 
apskaičiuoti žmogaus gerų 
darbų, kuriuos ne visi mato ir 
apie kuriuos mažai kas težino. 
Šių aukų paslaptį jau daugelis 
nusinešė amžinybėn, ir ten jų 
auka vertinama kitais ma
tavimais. Bet reikia dabar ma
tyti auką tų, kurie dabar be jo
kios sau pačiam naudos skiria 
daug laiko, kad Balfas — glo
bos ir Šalpos institucija sėk
mingai spręstų žmogiškus už
davinius, darydama gera savo 
artimui. 

Į seimą ir žvelgiame, kaip į 
visų bendrą uždavinį, kurį visi 
kartu turi spręsti. Jeigu ne visi 
gali aukoti savo dienas ir 
valandas, tai visi gali ir turi 

aukoti savųjų globai ir šalpai, 
ypač kad dabar jau ir politinės 
reikšmės įvykiai dažniausiai 
remiasi Balfo globa — tai nau
jausieji pabėgėliai ir imigran
tai, dar nepajėgę susikurti 
žmoniško gyvenimo taip grei
tai, kaip jie norėtų. Daryti ge
ra yra pareiga, nuo kurios 
neišlaisvinamas nė vienas, ga
lįs bet kuriuo būdu artimui, 
juoba savo tautos vaikui pa
gelbėti. Tikime, kad seimas ras 
naujesnių priemonių savo už
davinius parodyti išeivijos vi
suomenei. Bet jei ir seimas to 
nerastų, tai žmogiškumas ir so
cialinis bendravimas nieko 
neišteisina ir nieko nepalieka 
laisvo nuo šalpos ir globos pa
reigų. 

Balfas emigraciniame lai
kotarpyje (1948-51) pagelbėjo 
atvykti didelei daliai pabėgė
lių ir šelpė likusius. Dideli lai
mėjimai buvo ryšiai su pana
šių t iks lų amer ik ieč ių 
institucijomis. Taip pat dideli 
darbai tada buvo parūpinti ga
rantijas, bet ano meto uždavi
niai buvo išspręsti. 

LIETUVIU BENDRUOMENĖS TARYBA 
IR APYLINKIŲ PAREIGOS 

LB Tarybos trečios sesijos suvažiavimo 

Rimties valandėlei 

Kurie šalpa rūpinasi, nelai
ko savo darbų tik pasivaikš
čiojimu praeities keliais. Jie ži
no, kad tie keliai buvo nelygūs 
ir reikalingi ištiesinimo. Bal
fas susirado savo kelią, jis ran
da tikruosius kelius ir dabar
tyje. Seimas turės žvelgti ne į 
tai, kas buvo, bet kas yra ir kas 
reikia atlikti. Ne tik materiali
nės gėrybės šalpos būdu tei
kiamos skurstantiems, pase
nusiems, iš Sibiro be sveikatos 
grįžusiems ar Sibire tebe-
skurstantiems, bet ir politinė 
bei teisinė globa reikalinga.Tai 
turi būti aišku Balfo vado
vams ir visiems, norintiems tai 
žinoti. Dabartinės Balfo cent
ro valdybos pirmininkės Mari
jos Rudienės pastangos, — kar
tais iki savęs ir savo sveikatos 
skriaudimo, norint išgelbėti 
kokį naują pabėgėlį, — turi 
suspindėti naujais paskatais 
visiems delegatams, seime 
sprendžiantiems globos, šal
pos ir aukos reikalus. 

Seimas gal pakeis direk-
toriato sudėtį, gal ir valdybon 
išrinks naujų žmonių. Bet 
svarbiausia, atstovai iš anks
to turi būti pasiryžę ne kovai, o 
darbui, ne reklamai, o šalpai ir 
globai. Norėtume visi matyti 
jaunesnių žmonių Balfo direk-
toriate, skyrių veikloje, kad 
šios institucijos tęstinumas 
dar ilgam laikui būtų užtikrin
tas. Ir lengva to norėti, bet ne
lengva surasti naujoje kartoje 
pakankamą skaičių tokių žmo
nių, kurie prisimintų vargo die
nas ir nesuinteresuotai patys 
imtųsi kitų vargą mažinti. 

Vis dėlto reikia ir apie tai sei
mo delegatams, nepaisant, 
kaip jie dar laikosi, pagalvoti, 
kad institucija, tiek daug pada
riusi, daug daranti ir dar daug 
galinti padaryti brolių šal
pai, nesusilpnėtų ir neatsirem-
tų tik gauta pašalpa pri
simenančiais. Reikia įtraukti į 
darbą tokius, kuriuose socia
linis, tautinis, meilės savo bro
liams pajautimas būtų veiklos 
variklis ir Balfo išsilaikymo 
laidas. 

Balfo seimui linkėtina, pra
bėgant pro praeiti ir svarstant 
dabartį, giliau pažvelgti ir į 
ateitį, kurioje dar daug tautie
čių lauks šalpos ir globos da
barties pasaulio netikrume. 

Pr. Gr. 

Lietuvių Bendruomenė, 
veikdama demokratiškais 
pagrindais, savo sistematiš-
koj struktūroj per LB apylinkių 
grandinę gali ūmai pasiekti 
visur, net tolimuose kontinen
tuose gyvenančius lietuvius, 
pvz., kai ištinka reikalas ginti 
pavergto lietuvio ar visos 
tautos pažeistas teises. O tokiu 
reikalu ir skubių darbų ne 
kartą jau yra buvę ir atlikta. 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, tokiai paskir
čiai dirbdama modernios 
technikos dėka, per atskirose 
valstybės esančias LB kraštų 
valdybas (jų turi daugiau 15), 
apygardų valdybas ir pagrin
dinį Bendruomenės ramstį — 
žemiausią „valdžią" — apylin
kių valdybas, pasiekia perife
rijose gyvenančius lietuvius. 
Taigi apylinkių valdybos būna 
pagrindinis uždavinių vykdy
tojas ir ryšininkas išsibarsčiu-
sioj mūsų išeivijoj. 

JAV-se (ir kituose kraš
tuose) vyriausias Bendruo
menės organas yra visuotiniu 
ir slaptu balsavimu rinkta LB 
taryba, kuri išsirenka tarybos 
prezidiumą, krašto valdybos 
pirmininką, tvirtina sudarytą 
krašto valdybą ir kitus darbo 
vienetus. Tad šitaip veikia LB 
administravimas. 

Trumpai pažvelgus į LB 
stuktūrą, norėčiau suglaustai 
pažvelti ir į LB tarybos daro
mus nutarimus bei apylinkių 
dalyvavimą sesijose. 

Bent keletoj tarybų sesijų, 
gal net ryškiausiai VH-tos 
tarybos (1973-1976) sesijose 
buvo diskutuotas klausimas, 
ar priimti apylinkių pirmi
ninkus į tarybos sesijas. Su 
nežymia persvara šis pasiū
lymas buvo atmestas. Be to, 
VH-tos tarybos prezidiumas į 
paskutinę sesiją specialiais 
svečiais pakvietė ir visus LB 
apylinkių valdybų pirmi
ninkus. Pirmą (ir vienintelį!) 
kartą jiems buvo suteikta teisė 
siūlyti ir diskutuoti. Tai buvo 
naudingas pasiūlymas dar 
geresniam bendruomeninės 
veiklos jungimui. 

Būdamas LB tarybos nariu 
ir apylinkės pirmininku, nieka
da nepritariau ir dabar nepri
tariu apylinkių pirmininkų į 
LB tarybą priėmimui su balsa
vimo teise. Priežastys: apylin
kių pirmininkai nėra renkami, 
kaip LB tarybos nariai visuoti
niu ir slaptu balsavimu. Būtų 
kitokia klasė. Kelionės ir kt. 
išlaidas ne visos apylinkės 
būtų pajėgios apmokėti. JAV 
yra apie 70 apylinkių. Tai arti 
pusės visų tarybos narių. O 

RENGIA 
MISIONIERIUS 

Veronoje, šiaurės Italijoje, 
įvyko 33-ieji kasmetiniai 
misionierių Lotynų Amerikos 
kraštams parengimo kursai. 
Šiais metais kursuose daly
vavo 56 būsimieji misionie
riai, kurių tarpe yra kunigų, 

vyrų ir moterų vienuolių ir 
pasauliečių. Misijų darbui besi
rengiančių pasauliečių tarpe 
buvo aštuonios vedusios poros. 
Veronos misionierių parengi
mo kursus iki šiol jau baigė du 
tūkstančiai trys šimtai asme
nų, kurie dabar jau dirba 
įvairiuose Lotynų Amerikos 
kraštuose. 

šiaip jau mažai apylinkių 
pirmininkų teatsilanko į tary
bos sesijas. Įtraukus į sesijas 
apylinkių pirmininkus, susi
darytų apie 150 balsuojančių 
narių. Juk vargiai kada į sesi
jas galėtų susirinkti kvoru
mas, vargiai būtų pajėgiama 
padaryti teisėtus nutarimus. 
Būtų ir daugiau priežasčių. 

Apie LB apylinkių pirminin
kų dalyvavimą tarybos sesi
jose klausimas buvo disku
tuotas ir siūlytas įnešti į* 
ateinančios tarybos sesiją 
Vakarinio pakraščio apygar
dų ir apylinkių pirmininkų 
suvažiavime š.m. balandžio 25 
d. Chicagoj. Tikėdamas, kad 
šis klausimas gali iškilti spalio 
24 ir 25 dienomis Bostone 
įvyksiančioj sesijoj, siūlyčiau, 
kad apylinkių pirmininkai 
arba įgaliotiniai turėtų teisę be 
tarpininko dalyvauti sesijų 
diskusijose ir pasiūlymuose. 
Apylinkių pirmininkai netu
rėtų turėti teisės balsuoti. 
Dabar jis gali gauti tą teisę 
kalbėti nuėjęs, nusilenkęs ir 
paprašęs kurio tarybos nario, 
kad jam leistų . Gal dėl to 
apylinkių pirmininkai sesijose 
yra visiškai pasyvūs. 

Po to, kai anos tarybos sesi
jos nutarimu su apylinkių 
pirmininkais buvo „susitvar
kyta", apylinkės mažai ką 
bežino apie tarybos sesijų su
šaukimus, jų nutarimus ir t.t. 
Būna spaudoj reporterių 
aprašymai su komentarais, bet 
laikraščių iškarpų susiraši
nėjimo bylose nedokumen
tuojama ir taip apylinkės šio 
ryšio ne tur i . Apylinkių 
valdybos turėtų gauti sesijų 
protokolų kopijas. Apie pasku
tinių tarybų sesijas, tų sesijų 
sušaukimą, apylinkės nėra 

I iflftl 

proga 
informuojamos. 

1982 m. turėtų įvykti X 
t a r y b o s r i n k i m a i . Šioje 
būsimoje sesijoje reiktų 
pataisyti — priimti rinkimų 
ta isykles ir neuždelsiant 
atspausdinti ir išsiuntinėti 
apylinkėms, o besivėluojant 
galima pakenkti geresniam 
rinkimų pasisekimui. 

Pereitoj tarybos sesijoj, be 
apylinkių pritarimo ir žinios, 
buvo nutarta dirbančiam soli
darumo įnašų pakelti iki 10 
dol. Šis nutarimas apylinkėse 
(bent kai kuriose žinomose) 
susilaukė neigiamų rezultatų. 
Pvz. Brighton Parko apylin
kėj, Chicagoj, kurie su tuo 
nutarimu sutiko — užsimo
kėjo, bet buvo ir pareiškusių — 
„išbraukti". Bijau, kad toks 
nutarimas nestiprins ir atei
nančių metų LB X tarybos 
rinkimų. Be to, šis reikalas 
buvo LB Vakarinio pakraščio 
apygardų-apylinkių suvažia
vime siūlytas persvarstyti LB 
IX tarybos trečiojo j sesijoj. 

Apylinkių valdybos per savo 
sudarytas rinkimų komisijas 
įvykdo LB tarybos rinkimus, 
kuriuos atlieka artimai veik
damos su apygardų valdy
bomis. Juk visų rūpestis ir 
pastangos taryboj ir LB visoje 
vadovybėje turėti supran-
tačius apie organizacinį dar
bą. Jei nebūtų pareigingų tary
bos narių, bereikšmės būtų 
tarybos sesijos, jei nebūtų 
pareigingų apylinkių valdybų 
— nebūtų ir judrios Lietuvių 
Bendruomenės. Su pareigin
gumu ir sutartinai dirbdami 
užtikrinsime neišnykstančios 
išeivijos išlikimą. 

J. Šlajus, 
LB Brighton Parko 

apylinkės pirmininkas. 

ŠVENTUMAS BAŽNYČIOJ 

Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus lankytojai, susirinkę 
svarstyti tradicinio šiaudinukų meno. Iš kairės: St. Balzekas 
III, Estelle Yakutis, Julia Pupelis, N.N., Jean Vance, kongrs. 
John G. Fary, Helen Sabon ir p. Butkus. 

Nuotr. P. Maletos 

Tas faktas, kad Bažynčios 
tikslas yra jos narių šventu
mas, galima tuojau padaryti 
išvadą, kad šventumas yra 
Bažnyčios ypatingoji žymė, jos 
esminis pažymys. „Bažnyčia, 
— sako Vatikano II susirin
kimas, — yra nepaliaujamai 
šventa" (LG.39). Pats Kristus 
jai suteikė šią žymę, nes ją 
myli kaip savo sužadėtinę, „ir 
atidavė už ją save, kad ją 
pašventintų... kad padarytų ją 
garbingą, neturinčią jokios 
dėmės, nei raukšlės, nei nieko 
tokio, bet šventą ir nesuteptą" 
(Ef.5,25-27). Kristus ją padarė 
savuoju kūnu ir pripildė Šven
tąja Dvasia. 

Kalbėdami apie Bažnyčios 
šventumą, teologai daro skir
tumą tarp aktyvaus šventumo 
ir pasyvaus. Aktyvus šventu
mas yra visos tos priemonės, 
kurios jungia su Dievu, tai yra 
Kristuas paliktieji malonių 
šalt iniai — sakramenta i . 
Pasyvus šventumas yra pati 
vienybė su Dievu. Aišku tad, 
kad aktyvus šventumas 
pasi tarnauja pasyviajam 
šventumui. Šventumo priemo
nės yra tam, kad padarytų 
žmones šventais. 

Be to, vienybė su Dievu gali 
reikštis įvairiais laipsniais. Už 
tat gaiima kalbėti apie ordi
narinį šventumą tų, kurie 
laikosi Dievo įsakymų, vengia 
sunkių nuodėmių, kurios atski
ria žmogų nuo Dievo. Tobulas 
šventumas bus tada, kai 
pasiekiama tokios stiprios 
Dievo meilės, jog vengiama net 
lengvų nuodėmių, netobulu
mų, o šalia budraus Dievo 
įsakymų užlaikymo, dar 
stengiamasi laikytis evange-
liškųjų patarimų. Pagaliau 
heroiškas šventumas bus tada 
įvairios dorybės, praktikuo
jamos aukštame heroiškame 
laipsnyje. Yra dar ir vadi
namas charizmatinis šventu
mas, kada reiškiasi stebuklų ir 
pranašystės dovanos, kurias 
Dievas laisvai suteikia kai ku
riems savo išrinktiesiems 
draugams, arba Kristaus žaiz
dos, kokias turėjo pvz. šv. 
Pranciškus Asyžietis. 

Jėzus savo maldoje, prašy
damas, kad Bažnyčia būtų 
viena ir vieninga, taip pat 
maldavo savo Tėvą, kad ji 
būtų šventa: „Pašventink juos 
tiesa. Tavo žodis yra tiesa. 
Kaip tu esi mane atsiuntęs į 
pasaulį, taip ir aš juos pasiun
čiau į pasaulį. Dėl jų aš 
pašventinu save, kad ir jie 
būtų pašventinti t i e sa" 
(Jon. 17,17-19). Taip pat prašė 
Tėvo, kad jo sekėjai būtų 

apsaugoti nuo pikto. Negali
ma įsivaizduoti, kad Jėzaus 
malda nebūtų išklausyta. 
Taigi Bažnyčios savybė yra jos 
šventumas. 

Bažnyčioje yra visos šventu
mo priemonės. Ji yra įsteigta 
pašventinti žmones. Jei taip, 
tai Jėzus turėjo Bažnyčiai 
suteikti ir pašventinimo 
priemonių. Tos priemonės yra 
sakramentai, kaip krikštas, 
per kurį žmogus yra inkorpo
ruojamas į Kristų; atgaila, 
kuria atleidžiamos nuodėmės 
ir grąžinama pašvenčiamoji 
malonė; Eucharistija, kuri 
duoda amžinąjį gyvenimą. 

Jėzus Kristus norėjo, kad 
Bažnyčios nariai būtų šventi: 
„Aš jus pasirinkau ir išsky
riau, kad eitumėte, duotumėte 
vaisių ir jūsų vaisiai išliktų" 
(Jon. 15,16). Apaštalai duos 
vaisių, tai yra teiks bent 
ordinarinį šventumą, o per tą 
pirminį laipsnį bus pasiekia
mi ir kiti šventumo laipniai: 
tobulas ir heroiškas šven
tumas. Tai galima išvesti iš 
Kristaus palyginimo apie sėją: 
sėkla, nukritusi į žemę, atneša 
trisdešimteriopą, šešiasdešim
teriopą ir šimteriopą derlių. 
Tai yra vaizdas ordinarinio, 
tobulo ir heroiško šventumo, 

Jėzus, kviesdamas žmones į 
tobulą šventumą, ragina atsi
sakyti pasaulio gėrybių, ragi
na būti skaisčiais, dėl jo meilės 
palikti net tėvą ir motiną. Jo 
pakvietimas ir paraginimas 
neliko bergždžias: visais 
laikais buvo žmonių, kurie 
paklausė Kristaus balso. 

Bažnyčioje yra taip pat ir 
charizmatinio šventumo. 
Jėzus pažadėjo, kad į jį 
įtikėjusieji darys net didesnių 
darbų už tuos, kuriuos jis yra.. 
daręs. Šis pažadas yra šalia.-: 
moralinių dorybių, nes jomis 
niekas negali viršyti Dievo 
Sūnaus. Čia kalbama apie jo 
stebuklus, kurie gali būti 
didesni už tuos, kuriuos darė 
Kristus. 

Siųsdamas apaš ta lus - j - -
pasaulį, Kris tus pažada 
stebuklus kaip dieviškosios, 
pasiuntinybės ženklus: „Kurie: 
įtikės, tuos lydės stebuklai: • 
mano vardu jie išvarinės vel
nius, kalbės naujomis kalbo
mis, ims plikomis rankomis 
gyvates ir, jei išgertų mirs-: 
tarnų nuodų, j i e nepakenks. Jie 
dės rankas ant ligonių, ir tie 
pasveiks" (Mrk.16,17-18). 
Bažnyčioje visuomet buvo 
stebuklų, taigi ir charizma* . 
tinio šventumo. 

J. V. 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 

JURGIS GLIAUDĄ 

76 
— Kas dabar? Randi skirtumą? 
— Milžinišką. Ji savo noru nuėjo. Jos valia. Ken

čiu, bet keršto nejaučiu. 

„Apie Vilbėną pasakysiu vėliau ,—tvankia 
prielaida nusitarė Feliksas,- juk oficialiai aš nieko, 
ničnieko dar nežinau". 

— Ką darytumei, — paklausė Vingros, — jeigu, 
tau su Lora begyvenant, ją išžagintų? 

— Toks nebegyventų, — atsakė Vingra. 
— O kaip su Lora? 
— Ji būtų man ta pati, gal giliau mylima. 
Nors gerokai išgėręs, Vingra nesutiko ūkti 

nakvoti pas Feliksą. Jis pakilo kelionei namo. Toks gi 
tolimas kelias tuščiais greitkeliais. Tiktai naktinės 
šmėklos tą valandą bekeliauja, kaip raganos ant 
šluotų, kada pasislepia mėnulis. Pakilo vėjas, lapai 
šlamėjo taip smarkiai, kad buvo prie lango girdėti. 
Greitkelyje nėra žmonių, greitkelį užgrobė šmėklos... 

Vėjas atrodė sunkiu, tvankiu tamsos kvėpavimu 
ties visa žeme, ties visu universu. 

Nubėgo gal valanda. Telefono skambutis prikėlė 
lovon įvirtusį psichiškai labai nualintą Feliksą. 

— Dar nemiegi? — paklausė Vingra. — Miegok, 
drauguži. Visi geri vaikai jau lovose. Parvykau kaip 
žaibas. Važiavau kaip viesulas. Ant greitkelio tiktai 
blogi vaikai. Gerieji visi lovose su mamų lopšinėmis. 
Miegok, kaip geras vaikelis. Sapnuok savo baltą 
Vilbėną... 

Basomis kojomis Feliksas nušlepseno prie baro ir 
užgesino dekoratyvias šviesas. Kambary buvo nauja 
dekoracija: vėjo judinamas gatvės žiburys, kuris už 
gatvės posūkio taškė kambario sienas šviesiais taš
kais. 

„Ničnieko aš dar nežinau apie Vilbėną,-jis sau 
pasakė. - Oficialiai ničnieko". Jis griuvo lovon, bijo
damas pasapnuoti Vilbėną. 
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Kaip užmuštas išmiegojęs visą naktį, Vincas 
pakirdo su isterišku ryžtu tvarkyti savo gyvenimą. 
Jis stebėjosi: tiek sukrečiančių įspūdžių, tiek ap
maudo ir baisumo, o jis, va, miega per visą naktį be 
sapnų, be kliedėjimų. Nejaugi Vilbenos epizodas 
nesutraiškė jo kaip vabalo po vežimo ratais? 

Devynių dar nebuvo, kada jis išsiruošė iš stu
dentiško bendrabučio į miestelį, kur buvo Vilbenos 
ligoninė. Visų pirma Vincas norėjo įteikti Vilbenai 
gėlių puokštę ir pasakyti trumpai ir drąsinančiai „aš 
su tavimi", arba „lieku šalia tavęs" — ir kada jos 
rugiagėliškos akys deklaruos jam, kad ji įvertina jo 
ištikimybę, pasakyti jai „Vilbėną, aš mylėjau tave, 
aš myliu tave". 

Jis bus atviras su ja iki sielos išsisėmimo. Taip 
atviri Žmonės būna galbūt kautynių lauke, mirtinai 
sužeisti, mirčiai siautėjant, paskutinės išpažinties 
minutėje. 

Vilbėną nustebs ir paklaus: 
— Bet gi aš žinau, tu nori būti vienuolis. 
J is švelniai numos ranka ir nusišypsos: 
— Tada galvojau dėl Felikso. Dabar jo nebebus 

ir aš kalbu atvirai: myliu tave, sutik būti mano 
žmona. 

Ji pagalvos valandėlę, pažiūrės į gėlių puokštę ir 
ištars: 

— Gerai... 
Vincas įjungė savo smulkiaekranį televizorių ir 

pirmas vaizdas buvo baldų sankrovos skelbimas, 
kurį jis daugelį kartų buvomates. Įvadinė melodingo 
maršo melodija įstrigo klausoj. Ritmingai svirdu
liuodama šlaunimis, vulgariai ir gundančiai, pro 
lovų rikiuotę ėjo Lora Vingrienė ir savo ilgais, 
nervingais pirštais glostė lovų medžiagą. Padėjusi 
ranką delnu aukštyn ant medžiagos, Lora rodė žiū
rovui staigiai susisvajojusį veidą ir intymiai apnuo
gintą delną. Meistriškai uždėta kosmetika darė ją 
deive, fėja, laume. Giliu nukuždėjimu Lora sakė: 
„geriausia iš geriausių". 

Skelbimą sekė vietinės naujienos. Pranešimai 
apie žudynes, padegimus, subadymus peiliais ir žagi-
nimus. Įkvėptai ir gyvai kalbėjo apie kriminalis
tikos žiaurybes. Iš karto programos herojus buvo 
žmogžudys. 

Programa, kaip visada buvo kruvina, pilna 
šlykštybių, raportuojant lytinius iškrypimus, vaikų 
naudojimą pornografijai. Rytinė programa visai 
pamiršo, kad teka saulė, kad gyvenimą lydi saulė ir 
gerosios idėjos. 

Vincas minutę galvojo apie Lorą. Ji prirakinta 
prie reklamuojamų lovų. Ji galėtų būti gera aktorė, 
naudinga geram, švariam gyvenimui. Kodėl ji nuėjo 
tarnauti absurdui? 

-
Jis norėjo suteikti vizitui pas Vilbėną jaukų 

dekoratyvumą. Jis nenorėjo atrodyti „šiaip sau 
užsukęs aplankyti svečias". Jis norėjo atrodyti 
„įvykio sukrėstas draugas", kuris atskubėjo linkėti 
vilčių ir parodyti meilę. 

„Kokių gi vilčių?" jis tikrino savo mintis. Pats 
save ramino: „vilčių, kad ši baisi istorija skubomia 
užsimirš ir kaip nebūta". 

(Bus daugiau) 

. M 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
KAUKIŲ BALIUS 

Lietuviškoji Los Angeles 
radijo valandėlė (Kalifornijos 
Lietuvių Radijo klubas) šiemet 
savo rudeninį balių rengia 
spalio mėn. 31 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje — vakare. 
Šis balius bus ypatingas ta 
prasme, kad po daugelio metų 
pertraukos vėl bus kaukių 
balius. Anksčiau čia kaukių 
baliai buvo gana „madoje", bet 
ilgainiui jie dingo iš lietuviškų 
balių „apraiškų". Kalifornijos 
Lietuvių Radijo klubas nutarė 
savo rudeninį balių paįvairin
ti — ruošti kaukių balių. 
Paskyrė net tris premijas 
geriausioms kaukėms: 50 dol., 
30 dol. ir 20 dol. 

Numatyta trumpa komiška, 
„trijų sesučių" programėlė, bus 
gera vakarienė, baras, laimin
gų numerių stalas, šokiams 
gros europietiško tono orkest
ras. 

Klubo valdyba ir valandėlės 
bendradarbiai kviečia lietuviš
kąją publiką — valandėlės 
klausytojus baliuje dalyvauti, 
tuo prisidedant prie valan
dėlės išlaikymo. Vlandėlė 
išsilaiko tik aukomis, nuo 
balių likusiu pelnu ir tik labai 
maža dalimi iš labai negausių 
komercinių skelbimų. 

Rengėjai mielai laukia ir tų 
lietuvių, kurie gyvena toli nuo 
Los Angeles miesto ir jų namų 
lietuviškas žodis ir daina 
valandėlės radijo bangomis 
nepasiekia. 

vb. 

NOSTRADAMO 
PRANAŠYSČIŲ 

KNYGA 
Pranašaujami karai ir kitos nelaimės 

! 

AL. TENISONAS 

Tūkstančiai prancūzų dabar 
jaudinasi dėl XVI amž. M. Nos-
tradamo baisių pranašavimų. 
Tie ne visur aiškus pranaša
vimai buvo patikėti kompiu
teriui ir rezultatai paskelbti 
knygoje, kuri per trumpą laiką 
pasiekė 300.000 egzempliorių 
kodą. 

Nostradamus daug išpra
našavo, tačiau nenumatė, kad 
1981 rugsėjo mėn. du broliai 
prancūzai dėl jo pranašavimų 
pradės bylinėtis Aut - Pro-
vence teisme. Alain Pigeard de 
Curbert (46) apkaltino savo 
jaunesnį brolį Jean Charles 
(45), kad tas suklastojo jų tėvo 
raš tus apie Nostradamo 
pranašavimus, kad sukeltų 
publikoje paniką ir tą sukeltą 
baimę finansiniai išnaudotų. 
Alain nori per teismą brolio 
Jean Charles knygą „Nostra
damus istorikas ir pranašas", 
kuri jau pasiekė 300.000 egz. 
laidą, išimti iš apyvartos. 

Nostradamus pranašauja 
pasauliui, Europai ir labiau
siai Prancūzijai baisiausias 
nelaimes, net sunaikinimą. Eu
ropos netolimoje ateityje laukią 
visokie smurtai, revoliucijos, 
sovietų ir arabų įsiveržimai. 
Vakarai būsią užkariauti, su
deginti, sunaikinti ir pries^OOO 
metų kilsiąs naujas pasaulinis 
karas ir viską sunaikins. Po to 
prasidės naujas atsikūrimo lai
kotarpis. 

Prancūzijos spauda gauna 
tūkstančius laiškų iš įbau
gintų skaitytojų su užklau
simais, kas daryti ir kur eiti, 
kad išvengtų naujųjų „rytų 
nonnanų" antpuolių. Jau yra 
žmonių, persikėlusių gyventi į 
Kanadą. Jean Charles įvarė 
baimę daug kam, tačiau ne vi
siems. 

Michel Nostradamus (jo se
nolis vadinosi Cassonet) bu
vo gimęs 1503 metais gruodžio 
14 dieną, studijavo mediciną, 
domėjosi astronomija, Įei
dinėjo almanachus, kalen
dorius ir parašė 1555 m. knygą 
„Pranašavimai", skirtą XX 
amžiui. Laiške savo sūnui 
Cesariui jis rašė, kad jo pra
našavimai skirti Vakarams 
įspėti nuo didžių pavojų žydų ir 
krikščionių kultūrai, kurie XX-
ame amžiuje užgrius Vakarus. 

Nostradamą sunku skaityti 
ir suprasti. Tai dėl to, kad jis 
naudojo kodą, alegorijas - abs-
trakcines sąvokas, kad iš-

Vilniaus dieną prisimenant. Būrys dalyvių, atlikusių apeigas prie žuvusiems už laisvę paminklo 
Jaunimo centro sodelyje. * * Nuotr. P. Maletos 

vengtų viduramžių bažnyti-
n ė s i n k v i z i c i j o s b ū t i 
sudegintam ant laužo. Vie
name savo rašte Nostradamus 
rašo, kad iš jo gyvenvietės 
Salom tūkstančiai gyventojų 
buvo sudeginti, nes buvę nepa
kankami krikščionys. 

Vienas iš Nostradamo pra
našavimo aiškintojų buvo dr. 
de Fontbrune, tėvas dviejų sū
nų, dviejų brolių, kurie dabar 
viešai bylinėjasi. Dar prieš II-jį 
pas. karą daktaras manė kai 
kuriuos Nostradamo pranaša
vimus išaiškinęs, bet jis leido 
ir suprasti, kad visas kūrinys 
yra bereikšmis. 

Jean Charles Pigeard de 
Curbert (alias dr.Fontbrune) iš
studijavo savo tėvo raštus, per
skaitė Nostradamą, rado nau
ją raktą tam paslaptingam 
tekstui aiškinti, tą kodą ir teks
tą davė kompiuteriui aiškinti ir 
priėjo prie naujų aiškinimų ir 
atskleidimų, kurie tikintie
siems ir bailiams nebedavė ra
miai miegoti. 

Kadangi pagal Fontbrune 
Nostradamus kalba ir apie 
„raudonos rožės atėjimą", dau
gelis tuoj suprato, kad tas to
l i a r e g i s i š p r a n a š a v o ir 
Mitterando laimėjimą ir pa
tikėjo kitų jo nelaimių pra
našavimams. 

P a k l a u s t a s a p i e 
Nostradamo pranašavimus, 
Jean Charles de Fontbrune pa
reiškė: „Trečiasis pasaulinis 
karas prasidės po revoliucijos 
Anglijoje ir Prancūzijoje ir dėl 
religijos persekiojimų Lenki

joje". N. aiškiai pasako, kad 
Katalikų Bažnyčia Lenkijoje 
būsianti persekiojama, kad 
Prancūzija turėsianti sun
kumų su Persija (Iranu), kad 
kilsiąs karas tarp Izraelio ir 
arabų, kad rusų ir amerikiečių 
laivynai susikausią Vidurže
mio jūroje, kad aukso kaina ta
da labai pakilsianti, bet ir greit 
po to nusmuksianti. Aukso ver
tei nusmukus, seks Vokietijos 
ir kitų Vakarų kraštų okupaci
ja. Ją vykdys rusų — arabų są
jungininkai. Vakarai būsią 
puolami iš oro, iš jūros ir iš sau
sumos . 

Pagal de Fontbrune, inva
zija įvyksianti penkerių metų 
būvyje. Rusai užkariaus ir 
Vakarus per 27 dienas (karo 
specialistai numato per 72 va
landas)^ okupacija truksianti 
mažiausiai 2 metus. Tada susi
peš rusai su arabais, daug sri
čių ir Vakarų Europos miestų 
bus sunaikinta, sulyginta su 
žeme. Paryžius būsiąs sunai
kintas atominės bombos ir žus 
milijonai žmonių. Į konfliktą 
įsimaišys ir kiniečiai, bet apie 
2000 metų atsiras vienas įta
kingas asmuo (žinoma, pran
cūzas), kuris amerikiečių iš ry
tų padedamas, pradės naują 
Vakarų išlaisvinimą. Reimse 
bus paskelbtas Vakarų kara
liumi. 

Jean Charles tyli apie tai, 
kad kompiuteris daug prana
šavimų negalėjo išaiškinti. Jis 
nurodo skaitytojams į įvairius 
pranašavimus, ir tai daugeliui 
skaitytojų sukėlė nerimą. 

Jean Charles vyresnysis bro
lis pyksta dėl šio kūrinio ir jo 
nepaprasto tiražo. Alain 
Pigeard nurodo, kad jo tėvas 
buvo klasikas, kuris ilgus me
tus studijavo N. ir 1938 m. pa
rašė knygą, kur numatė Hit
lerio žuvimą. Ši knyga per 
vokiečių okupaciją buvo iš
imta iš apyvartos. 

,Aš pykstu ant brolio,- sako 
Alain de Curbert, — kad jis 
moksliškai parašytą tėvo kny
gą pavertė į populiarią pa
saką, kuria spekuliuoja įvaryti 
baimę tikintiesiems. Perdirbęs 
ir panaudojęs mano tėvo kūri
nį, mano brolis jį nuvertino. Aš 
tai palikčiau be protesto, jei ne
būčiau girdėjęs radijo praneši

mo, kad ta brolio knyga varo 
žmones iŠ proto". 

Per prancūzų žinomos žur
nalistės Eve Rųggieri praneši
mą paskambino viena klau
sytoja ir verkdama pasiskundė, 
kiek baimės ji iškentėjo, skai
tydama Nostradamą. „Tos mo
ters atsišaukimas mane giliai 
palietė, -pareiškė brolis.-Jean 
Charles neturi,teisės bauginti 
žmones. Ką jis su savo knyga 
padarė — tai gėda. Jis nieko ki
to nerašo kaip nesąmonę, ne
kontroliuojamą, pseudomoks-
lą, kuris nesiremia mano tėvo 
studijomis. Aš prašau teismą 
nubausti mano brolį didžia 

Ateitininkų „Kęstučio" korporacijos suvažiavimo, įvykusio 
ft.m. gegužės mėn. dalyviai. 18 k.: Kazlauskas, Jonas Pabe
dinskas, kun. Vytautas Bagdanavičius, Juozas Dėdinas. 
Antroje eilėje — Vincas Simanavičius. Antanas Balčytis, Vy
tautas Orentas, Bernardas Žukauskas, Zigmas Smilga, 
Mažeika ir Algis Žukauskas — pirm. 

pinigine suma, kurią atiduo
siu Unicef ui". 

Tuo tarpu Jean Charles kny
ga dar labiau išgarsėjo ir per
kama. Ji verčiama į ispanų, 
anglų ir italų kalbą. 

Nostradamus mirė 1566 me
tais liepos mėn. 2 dieną. Savo 
mirimo datos jis tačiau neiš
pranašavo. 

Nebus gražesnės paguodos 
senatvėje, kaip žinojimas, kad 
visą savo jaunatvės jėgą 
paskyrėme darbams, kurie su 
mumis nesensta. 

A. Schopenhauer 

ATEITININKAI 
(Atkelta iš 2 psl.) 

SUSITIKIMAS 
SU NAUJA MAS 

CENTRO VALDYBA 
Sekmadienį, spalio 4 d., įvy

ko MAS CV suruoštas susirin
kimas Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Dalyvavo Chicagos 

•ir apylinkių bei Cicero kuopų 
moksleiviai, globėjai ir kali tė
veliai. 

Popietė prasidėjo šv. Mišio-
mis, kurias' atnašavo kun. An
tanas Markus, naujasis MAS 
CV dvasios vadas. Po Mišių 
visi valgė pietus maloniai 
bendraudami. Susirinkimą 
pravedė naujoji MAS CV: Dai
va Barškėtytė - pirmininkė, Li
nas Palubinskas • vicepirm., 
Edis Šulaitis - iždininkas, 
Raminta Pemkutė - korespon
dentė, Vitas Laniauskas - sek
retorius, Laima Šulaitytė - ap
linkraščio redaktorė, Rima 
Valiulytė - narė, Vilius Dun-
džila - narys ir kun. Antanas 
Markus - dvasios vadas. • 

Sekė pranešimai apie atei
nančius Kolumbkursus — spa
lio 10-12, Putname; Kalakur-
sus — lapkričio 25-29 d., 
Dainavoje; ir Žiemos kursus — 
gruodžio 26 — sausio 1, Daina
voje. Vaidyba visus mus ra
gino važiuoti... Taip pat buvo 
paskelbti trys konkursai: 
fo togra f i jų k o n k u r s a s ; 
-marškinukų konkursas (nu
piešti ženklą kuris tiktų Žie
mos kursams; piešiniai turi 

būti nusiųsti MAS CV bet ku
riam nariui iki gruodžio 1) ir 
veiklos konkursas — kuris 

Į vyks tarp, kuopų. Kuopos tu

rės atlikti užduotus uždavi
nius ir tuo būdu rinkti taškus. 
Daugiau apie konkursus bus 
pranešta kursuose. 

Lipniūno ir Stulginskio kuo
pos pranešė apie savo praėju
sius susirinkimus. Taip pat su 
MAS CV aptarė savo kuopos 
rūpesčius, nusiskundimus ir 
pasiūlymus. Po susirinkimo 
buvo išdalintas pirmasis ap
linkraštis. Laima Vadei^ę^. 

fc» 

SENDRAUGIAI 
KALBĖS A P I E 

KONGRESĄ 

Chicagos ateitininkų: 
raugių skyriaus visuotinis 
susirinkimas įvyks spalio 25, 
sekmadienį, 12:30 val. r~Jaiį . 
nimo centro B3 kambaryje (ša- ii 
lia kavinės). 

Dar tebegygename kong- • 
reso nuotaikomis, tebesidali- •-
name įspūdžiais, tad ir šiame'* 
susirinkime svarbiausioj i • 
n a g r i n ė j a m a t e m a bus: - ! 
„Kongresas ir kas po jo'*! JCal-1 
bės dr. Arūnas Liulevičius ir it 
Alina Skrupskelienė. Kongre- '-
sinėmis temomis bus galima -
pasisakyti ir visiems sendrau-1 
giam8. . T į* 

Susirinkime bus taip pat ir ;: 
kiti aktualūs pranešimai, vai- . 
dybos darbų ataskaita, nau-;j 
jos valdybos rinkimai ir" kt.;į 
Maloniai kviečiame visus^sen- J 
draugius dalyvauti. Kvie-;| 
čiame atvykti ir neseniai;; 
mokslus baigusius, bet dar ofi-1 
cialiai į sendraugių skyrių;; 
neįstojusius jaunuosius aka-;* 
demikus. Atskiri kvietimai ne-'* 
bus siuntinėjami. 
Chicagos sendraugių, sk. v-ba » . . . j Į 

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ 
GIESMĖS, OPEROS AKI JOS IR 

P L O K Š T E L E S 

DAINOS, 
KŪRINIAI 

1. OPERŲ ARUOS. Stasys Baras. Conductor 
Darius Lapinskas. Kaina i; $7.00 

2: DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS. Jonas Vaznehs. 
Kaina fa, $7.00 

3. OPERŲ ARIJOS. Dana Stankaitis. Conductor 
Alvydas Vasaitis. Kaina $10.00 

4. BALTOS GĖLĖS. Hamiltono mergaičių choras „Aidas". 
Dirigentas, sol. muz. Verikaitis. Kaina ... $7.00 

6. Putinai. Hamiltono mergaičių choras „Aidas". 
Vadovas Jonas Govėdas. Kaina $8.00 

7. VALIO JAUNYSTEI. Los Angeles LB jaunimo 
ansamblio „Spindulys" choras. Kaina $8.00 

8. KUR DANGUS UGNIM LIEPSNOJA. Clevelando 
Ramovėnų vyrų choras. Vadovas muz. Julius 
Kazėnas. Kaina $6.00 

9. GAUDŽIA TRIMITAI. Dvylika lietuviškų maršų. 
Įgrojo Stuttgarto pučiamų ansamblis. Dirigentas 
Bronius Jonušas. Kaina $6.00 

10. TĖVYNEI AUKOJAM. Lietuvių meno ansamblis 
„Dainava'. Diriguoja Algis Šimkus. Kaina $5.00 

39. 

40. 

41. 

42. 

$7.00 

$6.00 

$6.00 

$6.00 

$6.00 

11. VASAROS ŠOKIS. Lietuviškos lengvos 
muzikos rinkinys. Kaina 

12. TĖVIŠKĖS NAMAI. Broniaus Budriūno kūriniai. 
Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos choras. 
Kaina 

13. TYKUS BUVO VAKARĖLIS. Lietuvių dainos 
ir Šokių muzika. Kaina 

14. VILIJA. Moterų kvartetas su L. Stuku. 
Kaina 

15. TIK TAU VIENAI. įgrojo L.S.T. Neo-Lithuania 

16. SKAMBĖKITE DAINOS. Juoze Krikštolaitytė-
Daugėla. Pmf piano Genovaitė Korsakienė. 
Kaina $6.00 

17. LAŠA LAIKO LAŠAI. Brocktono 
Šv. Kazimiero choras. Kaina $6.00 

18. DAINOS. Alodia Dičiūtė-Trečiokas. 
Kaina $500 

19. KAI KRINTA LAPAI. Alodia Dičiūtė-Trečiokas. 
Lietuvos Valstybinės operos solistė. Kaina $6.00 

20. ŽIBUOKLĖS. Lietuvių mėgstamos dainos. 
Direktorius L. Stukas. Kaina $6.00 

21. VAI, LĖKITE DAINOS. Knights of Lithuania 
Choir. Director Faustras Strolia. Kaina $6.00 

22. VARPAS. Toronto lietuvių choras „Varpas". 
Dirigentas muz. St. Gailevičius. Kaina $6.00 

23. MY LITHUANIAN MEMORIES. Lionė Jodis 
and her guitar. Kaina $7.00 

24. PAVASARIS. Dainuoja dvynukai Šalčiai. 
Kaina $9-0° 

25. VIOLETA. Dainuoja Viokta Rakauskaitė. 
Kaina 16-00 

26. DAINUOJU JUMS AUREUA. 
Aurelia Paukštelis. Kaina $6-00 

27. OI, TOLI, TOLI... Iithuaman choir „Viltis" 
of Philadelphia. Kaina . •_- $6.00 

28. PENKTOJI LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ. 
(2 pi.) Toronto 1978. Kaina $14.00 

29. LIAUDIES GIESMĖS. Tėviškės parapijos 
choras. Dirig^ J. Lampsatis. Kaina $6.00 

30. YRA ŠALIS. Praurimė dainuoja. Kaina $8.00 

31. DAINOS IR ARIJOS. Laima Stepaitis. V 
Soprano. Kaina .».•'• •• -• $7.00 

32. SU" JUMIS. Žiemelytė. Akompanuoja ' v 

muz. Jonas Govėdas. Kaina $7.00 
33. ANOJ PUSĖJ NEMUNĖLIO. Dainos 

į juostelę įrašytos Lietuvoje. Kaina $5.d©— 
34. SVAJONIŲ SŪKURYJE. Birutė Tamošiūnaitė. 

' Kaina ^ • $61W -
35. SVAJONIŲ SODAS. Lietuviškos lengvos * * » 

muzikos rinkinys. Kaina \^ $6.00^, 
36. AŠ TAU SAULĖTOS VASAROS LINKIU. L » 

Dainuoja Stasė Klimaitė. Kaina $8.00 
37. LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ DAINŲ REČITALIS. 

Dainuoja Stasė Klimaitė. Kaina $5.00 
38. KOKIAIS KELIAIS AŠ KELIAUSIU. J? 

įdainavo „Baltija" vyrų kvartetas. Vadovas -•-LSVI 
Algirdas Modestas. Kaina $6;pjiV 
DAINOS. lietuvių ir kitų tautų dainos. ' :& 
Birutė Valterienė. Kaina $PJ&£K 
LIK SVEIKAS. Raiša atlieka raaM 
Benjamino Gorbulskio dainas. Kaina $8.0t)į ' 
KEBLYS. Liaudies dainos ir rezginės ^ 
giesmės. Antanas Keblys. Kaina $8J30X 
LITHUANIAN COMPOSERS. Andrius Kuprevičius. 
Kaina $7.56 . 

43. AR ŽINAI TĄ ŠALL Liaudies dainos. *' JJ fJ 

Roma Mastienė Kaina $6^6*^ 
44. JŪROS PASLAPTYS. Lietuviškos lengvos , ""* 

muzikos rinkinys. Kaina $? ,W^ 
45. DAINOS. Kun. Vyt Gorinąs. Diriguoja ,uahto 

sesuo M. Bernarda Venckutė, S.S.C. Kaina $6.60'^ 
46. JŪRATĖ IR KASTYTIS. Chicagos * * " * 

Lietuvių opera. Diriguoja Alksandras " *~'x. •** 
Kučiūnas (2 pi.). Kaina $l5.0jfrf 

47. DIEVUI IR TĖVYNEI. Lietuvių tautinis * */\"~ 
meno ansamblis „Čiurlionis". Dirigentas " °j^t 
kompozitorius Alfonsas Mikulskis. Kaina $7jS0°-

48. ČIURLIONIS 30. L.T.M. ansamblis (2 pi.) J 4 m 

„Čiurlionis". Dirigentas Alfonsas Mikulskis. " . > 0 i / 

Kaina $12i.0tTi. 
49. AIDUTĖS SINGS. Director Alice Stephens. -»P.I<\ 

Kaina $6$Kf* 
FROM THE LAND OF RŪTA. . " •'» 
Director Alice Stephens. Kaina $5'.00" 
KUR LYGŪS LAUKAI. Įdainavo 
E. Ivanauskas, N. Tallat-Kelpšaitė ir kiti. "~ , 'M ' 
Kaina $6*.O0» 

52. ANTANAS KUČINGIS su orkestru. « ? * 
Kaina $6:30 
MES ŽENGIAM SU DAINA. New Yorko "'f'; 
lietuvių oktetas. Direktorius Aleksas Mrozinskas. '**»*<> 
Kaina $o.©0" 
PRIEMIERE PERFORMANCE. Lith. Contemporary n " M 

Compositions. Alice Stephens singers. 
Kaina $ S . « t 

55. SODŽIAUS GARSAI. Juozo Stankūno kūriniai. " U , T 
Kaina ~ °8,.00' 

56. ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS pašventinimo 
ir religinio koncerto momentai. Kaina $£00 

57. SUK SUK RATELĮ. Vilniaus tautinis 
choras ir solistai. Kaina $7fOXf 

m i u i i i 

Pas t aba : Užsakant plokšteles per paštą — pinigų nesiųsti" 
Užsimokėsite — gavę sąskaitą. Šį sąrašą išsikirpkite n* 
pasilaikykite. Užsakymus siųsti 
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IV Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinio komiteto sekretore 
Grasilda Reinytė ir komiteto pirmininkas Juozas Rimkevičius posė-

Nuotr. R. K. 

auklėjimu pagal tradicines lyties 
roles: psichologės pastabos (Psi
chologija), Vincas Maciūnas 
"Vaclovo Biržiškos įnašas litu-
anistikon" (Literatūros mokslai), 
dr. Kymantas Petrauskas "Lietu
vių jaunimo būklė išeivijoje: ana
lizė keturių jaunimo studijinių an
ketų nuo 1956 iki 1979 m." 
(Psichologija), dr. A Mickūnas 
"Jeigu filosofas galvotų lietuviš
kai" (Filosofija), R. Šležas "Lietu-

IJg Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
Studentams įdomus ir naudin

gas savaitgalis bus lapkričio 25-28 
d. Ch*kgoje — IV Mokslo ir kūry
bos "Simpoziumas. Simpoziumo 
metir^vfenoje vietoje bus susibūrę 
medicinos daktarų, mokslininkų, 
profe^pTrtį, profesionalų. Bus gali
ma išgirsti jų pranešimus apie pa-
žangas jų srityse ar pan., ir su jais 
net pajnkalbėūti apie kokią nors 
mokslo r $|iką ir darbo galimybes 
toje srityje. Profesinės pažintys 
gali būti naudingos ateityje, ir 
kaip geriau jas užmegzti negu IV 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo me
tu? 

Simpoziumą rengia Lituanisti
kos institutas, Pasaulio lietuvių 
gydytojų sąjunga, JAV lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba ir 
Pasaulio lietuvių inžinierių ir 
archifektų sąjunga. 

Simpoziumo tema: Lietuvių išei
vių įnašas į mokslą. Simpoziume 
dalyvaus maždaug 150 asmenų, 
kurie darys pranešimus, bus ir 
daugiam dalyvių, svečių, prelegen
tų. Mekslmės programos komiteto 
pirmininkas yra dr. Pranas Zun
de, įvairių skyrių pirmininkai: 
Griežtųjų mokslų, technologijos ir 
architektūros — dr. Jonas Bilė-
nas; Medicinos mokslų — dr. Rim
gaudas Nemickas; Humanitari
nių ir socialinių mokslų — dr. Ina 
Užgirienė. Organizacinio komi
teto pirmininkas yra Juozas Rim
kevičius. 

Simpoziumo metu vyks pa
rodos: Moterų dailininkių parodos 
temai">'"Mitologinės būtybės"; 
Pasavno lietuvių architektų ir in
žinierių sąjungos rengiama "Tech
ninių, ūt architektūros darbų paro
da"; rnxoJkslinių darbų paroda ir 
gint4jo^4įrbinių paroda. 

Kuriose mokslinėse institu
cijose arrba ir dėsto Simpoziumo 
dalyviai? Kai kurias jų čia išvar-
dinsiuT- University of Illinois — 
ChidftėF'Circle; University of Ro-
chesfet* University of VZisconsin 
Madisen; Yale University, Cali-
forniapState University, Jiarvard i 
University; University. o f Mary-
land»,«^Purdue University; Uni-\ 
versįfcfc.rf Chicago; The Catholic 
Uniygęsįty of America, Washing-
ton, ,5«Cf j University of Detroit ir 
dauįSk 

Kur dįrba kai kurie Simpoziumo 
dalyviai?^ National Oceanic and 
Atmospnėric Administration; Cle-
velanu Gnnic Foundation; Repub-
Kc StyKTorporation; U.S. Geolo-
gicafflKlffVey; First National Bank 
of OttUfįįo; Library of Internatio
nal 'Retartions; Ontario Crippled 
Ouktoen> Centre ir kitur. 

Bendrinės sesijos suburs visus 
Simpoziumo dalyvius. Dvi tokios 
serijų*; <dc. Inos Užgirienės organi
zuoja a sesijos tema: "Lietuviš
kos vertybės išeivių gyvenime"; 
dr. V-Kavofio organizuojama sesi
jos $ėma: "Išeivija ir kultūrinis 
procesas:" sąmoningumo šuoliai, 
aidtffitbrlkacija ir ištirpimai". 

IV^6kTslo ir kūrybos simpoziu
mo irtitū bus galima išgirsti pra-
nešijhH š i įvairių specialistų, ku-
r i e - f i j f f i s t o v a u j a t o k i o m s 
skirtingoms mokslo šakoms kaip 
Sfeolcirtiii i* filosofijai, architek
tūrai ir 'chemijai ir pan. Toliau 
išvardysiu kai kuriuos paskai-
tinifikiH Ir jų pranešimus. Tai la
bai •mat* dalis visų paskaitų ir 
pioiHlllMų, kuriuos Simpoziume 
bus.Hgsiima išgirsti. Sekite lie
tuvišką' spaudą lapkričio mėn. 
Raginą, visus, kurie nori užmegzti 
ĮHiifsjijįiiui ryšius, kurie nori iš-
girs|i įdĮgfnių dalykų atvykti į IV 
Mokslo ir kūrybos simpoziuą. Štai 
kai kuria paskaitininkai ir jų te-
m o s ' n L s i d r y s "Prekyba gintaru 
Rytiniame Pabaltyje Neolito am
žiuje*'*'(Istorija), Kun. Vytautas 
Bag^dlaVičius "Mokslų ir religi
jos santykių klausimas mūsų lai

vių įnašas į traptautiių kino me
ną: Jonas Mekas, Adolfas Mekas 
ir kiti . 

M o k s l o ir karybos 
s impoziumo 

l a i k a s i r vieta 
1981 metų lapkričio mėnesio 25-29 
dienomis. 
Simpoziumo darbai ir paren
gimai, išskyrus pokylį, vyks: Jau
nimo centre — 5620 South Clare- • 
mont Avenue, Chicagos, Illinois 
60636. Tel. (312)—778-7500. 
Treč iad ien i , lapkričio mėn. 25 d., 
19:30 vai. — Susipažinimo pobū
v i s . 
Ketv ir tadien į , lapkričio mėn. 26 
d., 14:00 vai. — Atidaromasis 
posėd i s . 
Penktadieni* lapkričio mėn. 27 
d., 19:00 vai. — Literatūros 
v a k a r a s . 
Š e š t a d i e n i , lapkričio mėn. 28 d., 
19:00 vai. — Pokyl is , Beverly 
Country Club, 8700 South 
Western A v e n u e , Chicago, Illi
no i s 6 0 6 2 0 . Te l . (312) - 238-
4 3 0 3 . 
S e k m a d i e n į , lapkričio mėn. 29 d., 
13:00 vai. — Uždaromasis po
sėdis . 

I N F O R M A C I J A 
M o k s l i n ė s programos rei
ka la i s : 
Dr. P r a n a s Zunde, 1808 Timo-
thy Dr., NE, Atlanta, GA 30329. 
Tel. (404) 634-7517. 
V i sa i s k i t a i s reikalais: 
J u o z a s Rimkevičius , 4627 S. 
Kilpatrick Ave., Chicago, IL 
60632. Tel. (312) 585-1983. 
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Trijulė studentų 
Ramunė. 

i 
ateitininkų vasaros stovykloje: Laura, Arūnas ir 

Nuotr. R. Musonytes 

Studentų 
ateitininkų žiniai 
Studentų atei t ininkų me

tinis s u v a ž i a v i m a s bus lapkri
čio mėn . 7-8 d. Toronte. 

S u v a ž i a v i m o metu bus ren
k a m a centro va ldyba ir bus 
pas i sakyta dėl ateit ies veiklos. 

Draugovės s iunčia į su
važ iav imą v i eną ats tovą nuo 
penkių narių. 

Ats tovų s ą r a š u s prašome 
prisiųsti centro valdybai iš 
anksto . Siųsti: Edis Razma, 
1100 Buell Ave . , Joliet, 111. 
60435. 
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I i „Ateities 
tarnus. 

' jubiliejinio kongreso Chicagoje susiraskite save ir pažįs-
Nuotr. Rūtos Musonytes 

Pasikalbėjimas 
su lietuvių jaunimu iš 

Brazilijos 

džiauja. 

kais" (Teologija), Eglė Rimavičiū-
tė „Miestų ir aplinkos planavi
mas" (Architektūra), Vita Aukš-
tuolienė „Kaip dvikalbiai vai
kai atsimena žodžių sąrašus vie
noje ir dviejose kalbose" (Psicho
logija), dr. Linas Sidrys „Herpetic 
diseases of the cornea" (Medi
cina), Jurgis Zaikauskas "Aust
ralijos architektūra" (Architektū
ra) , prof. Eric P. H a m p 
„Veiksmažodiniai daiktavardžiai 
ir būdvardžiai" (Kalba), Antanas 
Butkus, Galina Sužiedėlienė, Regi
na Mickevičiūtė - Kulienė "JAV 
gyvenančių vyresnių lietuvių būk
lė ir ateities planai" (Sociologija), 
Jurgis Karuža, Jr. ir Colleen M. 
Karuža "Asmeninė atsakomybė 
asmeninių problemų sprendime" 
(Psichologija), Julija Zabarskienė 
"Lietuvių vaikų intelekto ypatu
mai" (Pshicologija), Viktorija 
Skrupskelytė "Poezijos ženklai To
mo Venclovos kūryboje" (Litera
tūra), Richard Legeckis "Jūros 
srovių studijos, naudojant sateli
tus" (Jūros mokslai ir gamtos a p 
sauga), Romualdas Viskanta 
"Saulės tvenkiniai (Energija), Eu
genijus Čiuplinskaa "Pasyvaus 
saulės šildymo potencialas Kana
doje" (Energija), Aldona Mal-
canaitė - Grinienė "Neigiami reiš
k in ia i vyruose 

Ateitininkų kongrese Chicagoje 
rūgs. 4-6 d. turėjau progos truputį 
pasikalbėti su trim ateitininkais, 
atvykusiais iš Brazilijos. Deja, 
mūsų pasikalbėjimas buvo labai 
trumpas. Kalbėjau su Liucija 
Banyte, gimnaziste; Douglu Sal
džiu, odontologijos, studentu; ir 
Sandra Saldyte, jauna dantiste. 
Sandra daugiausia į mano klau
symus ir atsakė. 

Jauni Brazilijos lietuviai atvy
ko specialiai į Kongresą. Turėjo tik 
15 dienų. Atskrido į Torontą, o po 
to vyko aplankyti Saldžių tėvo 
seserį, kuri gyvena arti Hamil
tono. Tenai pabuvę 4 dienas, atvy
ko į Chicagą. 

Studentai ateitininkai ruošiasi 
ryšium su *ia ateitininkų kongreso metu Chicagoje. 

savo draugovių vėliavas į bažny-
Nuotr. R. K. 

Režisierius Jonas Jurašas praveda dramos barelio 
pratybas studentų ateitininkų stovykloje praėjusią 
vasarą. Nuotr. R. Musonytes 
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Visi trys pirmą kartą lankėsi 
Šiaurės Amerikoje. Sandra sakė, 
kad viskas padarė labai gerą įspū
dį, "ypač Chicaga, dėl to, kad yra 
čia tiek daug lietuvių, lietuviškų 
krautuvių ir barų ir visokiausių 
dalykų. Mums Brazilijoje tokių da
lykų neįmanoma turėti". 

Liucija, Sandra ir Douglas 
Kongrese atstovavo Brazilijos 
ateitininkams. Namo grįžus, tu
rės rašyti apie tai į vietinę spau
dą, pravesti atitinkmą susirin
kimą, ir gal parašyti į "Ateitį". Jie 
teigė, kad Šiaurės Amerikos lie
tuvių jaunimas gana draugiškas. 
Be to, Sandra jau turėjo nemažai 
pažįstamų iš ankstesnių Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos kongre
sų ir pažinojo kai kuriuos, kurie 
atvykę į Pietų Ameriką. 

Paklausiau apie Brazilijos jau
nimo veiklą. Ateitininkai bando 
tenai susirinkti kartą į mėnesį. 
Studentų būrelyje yra maždaug 10 
asmenų. Susirinkimuose kalbasi 
lietuviškai. Du kartus į metus atei
tininkai turi stovyklas — per va
saros ir žiemos atostogas. Pasku
tinius trejus metus Ateitininkų 
Federacija parūpino Brazilijos 
ateitininkų stovykloms bent po 
vieną vadovą iš Šiaurės Ameri-

Sandra pasinaudojo šia proga 
pabrėžti, kad Brazilijos lietu
viams tas vadovų siuntimas yra 
labai svarbus. Ji ragina Ateitinin
kų Federaciją toliau siųsti vado
vus ne tik stovykloms pravesti, bet 
taip pat siųsti kunigus ar kitus, ku
rie galėtų padėti jiems ir dvasinei 
pasiruošti, padėtų susirinkimus 
atitinkamai paruošti ir pravesti. 

Klausiau, ar tas pats jaunimas 
veikia ateitininkuose, skautuose ir 
Jaunimo sąjungoj. Aplamai, sa 
kė, kad jaunimas visur dalyvauja. 
Gal kiek mažiau pas skautus ir 
ateitininkus tuo pačiu laiku, bet 
Jaunimo sąjungoj, tautinių šokių 
grupėse ir choruose ir kitur da
lyvauja tas pats veikliausias jau
nimas. 

Sandra, jau baigus studijas, vis 
gyvena netoli namų ir tuo tarpu 
nenorėtų kitur gyventi. Paklau
siau visų, ar jie galvoja grįžti į 

Chicagą ar į Siaurės Ameriką. 
Sandra už visus tris atsakė, jog bū
tinai grįš. Gal į V Jaunimo kong
resą per Pasaulio Lietuvių Die
n a s , o ga l ir k u r i a k i t a 
pasitaikiusia proga. 

Reikėjo pertraukti šį įdomų pasi
kalbėjimą, nes jau reikėjo skubėti į 
bendrąją Ateitininkų kongreso se
siją. Sandra ten buvo Kongreso 
prezidiume, o Liucija ir Douglas 
buvo balsuojantys atstovai. 

Lietuvių studentų 
sąjungos 

suvažiavimus 

(Informacijos paimtos iš registra
cijos anketos) 

Lietuvių studentų sąjungos 
suvažiavimas (LSS) įvyks lapkri
čio mėn. 26, 27 ir 28 d. St. 
Petersburge, Floridoje. (1980 m. 
suvažiavimo dalyviai balsavo už 
šią vietovę.) 

V ie ta ir informacija: 
Suvažiavimas vyks: Holiday Inn, 
5300 Gulf Blvd., St. Petersburg 
Beach, Florida 33706 (813)—360-
6911 

Galima kreiptis į Holiday Tnn jū
sų mieste užsakyti ir sumokėti už 
kambarius. Tik pasisakykite, kad 
esate _kontakte su LS.S., St 
Petersburg Beach ir norite gauti 
kambarį- (Geriausi kambariai yra 
šalia baseino). g j 
Informaci jas apie suvažia- •> 
v imą te ik ia: .—» 
Alena Bobelytė, 4925 60th Avenue u tn 
South, St. Petersburg, Florida r. b 
33715, (818)—867-1650 
S u v a ž i a v i m o programa: 
Paskaitų temos ir kalbėtojai bus 
vėliau paskelbti laikraščiuos. Die
notvarkė jau maždaug sustatyta. 1 

S a v a i t g a l i o d ienotvarkė: . v 3 

Ketv ir tad ien i s : Registracija 
Holiday Inn, 
9:00 Sus ipaž in imo 
($3.50). 
P e n k t a d i e n i s : 

Jtr. 
vakaras - . : J Į 

. t en 

-r»ss 
-Tl 

9:00 Paskaita, 
9:30 Išvyka į Disney World ir Deep 
Sea Fishing (daugiau kai 28 nega-
-li dalyvauti. Pirmieji 14 bus priim
ti rytą ir 14 popiet), 
4:00 Paskaita, 
7:00 LUAU - Holiday Inn 
($10.00). w M 
Šeš tad ien i s : 
9:00 Paskaita, 
10:00 Laisvalaikis, 
3:30 Bendras susirinkimas, 
6:30 Cocktails — Lietuvių klube, 
7:30 Banketas ir šokiai — Lietu
vių klube. ($15.00). '"v« 

iS iJ 
S e k m a d i e n i s : ^ 
2:00 Pietūs Lietuvių klube, Dai- . -
lininkų paroda, 
3:00 Futbolo rungtynės. 

Studentes Rūta Girdauakaitė ii Toronto Ouirejc) ir 
Kasa Narutyte ii Chicagos, studentų ataitlninkų 
vasaros stovykloje. Nuotr. R. Masonytee Pasivažinėjimas Mano vetimu praėjusios vasaros studentu ateitininkų stovykloje. Nuotr. R_Haaonjrt*s 

i 
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J. PUSDEŠRIS - SCENOS MENO UGDYTOJAS 
• 

Jo mirties metines minint 
Kai Justinas Pusdešris mirė, 

pastangos jį šiame dienarštyje ap
rašyti nuėjo niekais, nes negalė
jau gauti nė pačiu pagrindinių 
biografiniu duomenų. Tik dabar, 
metinėms artėjant, velionio naš
lė pateikė keltą svarbiausiu jo gy 
venimo datų nuo gimimo iki pa
sitraukimo iš Lietuvos. Apie teat 
rinę veiklą Detroite radau poroj 
velionio man rašytų laiškų ir šį 
tą atkuriu iš dar neblėstančių pri
siminimų. 

Justinas Pusdešris gimė 1907 
m. rugsėjo 15 d. Kudirkos Nau
miestyje, nepasiturinčioj šeimoj, 
trečias penkių brolių pulkelyje. 
Tame pačiame Kudirkos Naumies 
ty baigė pradžios mokyklą ir ke
turias gimnazijos klases — pro
gimnaziją. Daugiau formalaus 
mokslo eiti nebeteko. Kurį laiką 
padirbėjęs stalių dirbtuvėj, 1928 
m. buvo pašauktas į kariuomenę 
ir tarnavo Panevėžy, ryšininkų 
kuopoj. Po karo tarnybos apsigy
veno Marijampolėj. Iš pradžių dir 
bo cukraus fabrike, o 1936 m. 
priimtas į pašto tarnybą. Tais pa 
čiais 1936 m. vedė Oną Barteškai-
te, su kuria vėliau išaugino dvi 
dukteris ir sūnų. Pašte tarnybą 
pradėjęs laiškininku Kud. Nau
miesty, 1940 m. buvo paskirtas 
pašto v-ko padėjėju Bartininkuo 
se, o 1941 m. — pašto valdinin
ku Marijampolėj. Porą mėnesių 
prieš karo pradžią bolševikų iš 
darbo atleistas kaip nepatikimas. 
Vokiečiams užėjus, įsidarbino ma 
žoj įmonėj buhalteriu. 

Vaidinti ir kitus vaidinimams 

A. a. Justinas Pusdešris 

užsibaigė, jau nė tiek gyvybės ne
parodė, kad kokiu renginiu ar 
bent paskaita, ar straipsniu spau
doje savo 30-metį prisimintų. Bet 
tai ne velionio J Pusdešrio kal
tė. Kalta visuomenė, T V ir ameri
kinio gyvenimo tempo veikiama, 
ilgainiui visiškai nuo lietuviškų 
vaidinimų nusisukusi. Paprašy
tas duomenų apie "Alką" enci
klopedijai (mūsiškei, anglų kal
ba, EL), man velionis noriai jų 
suteikė 1970 m. liepos mėnesį, tad 
artėjant į sambūrio dvidešimtine 
tį. Iki to laiko "Alkos" buvo pa
statyta (chronologine tvarka): 
nežinomo autoriaus muzikinis 
veikalas "Kenčianti tauta", V. 
Alanto "Buhalterijos klaida", 
"Ragučio šaltinėlis" ir Kyla vėt
ra ūkanoj", VilkutaiČio Keturakio 
"Amerika pirty", P. Vaičiūno 
"Sudrumstoji ramybė", A. Škė
mos "Žvakidė" ir "Šventoji Inga' 

pastatytas sudėtingas muzikinis 
veikalas "Vedybos Šapnagiuose", 
kuriame, tiesa, pilna scena jauni
mo daugiausia laiko praleidžia 
dainuodami, bet buvo ten apsčiai 
ir dramatinio elemento. J Pusdeš 
ris veikalą pasigėrėtinai surežisa
vo. Prieš trejetą metų statytas ir
gi muzikinis A. Gustaičio "Sekmi 
nių vainikas", į kurį savo režisū
rinę patirtį .J Pusdešris žinoviš-
kai įpynė ir spektaklį padarė ne
pamirštamai spalvingu. Tarp 
"Sapnagių" ir "Sekminių" berods 
buvo dar keletas veikalų, tik var
dų veikiai negaliu prisiminti. Ak, 
dar 1969 m. paminėtas Antanas 
Škėma ir publikai pateiktos kelių 
jo veikalų ištraukos. Čia pamai
nam režisavo tai Dalia Juknevi
čiūtė (irgi jau amžinybėje), tai J. 
Pusdešris. jų sudėtinis spektaklis 
buvo vienas geriausių Detroito 
lietuvių istorijoj. 

Tiek apgraibom, paskubom 
apie velionį J. Pusdešrį. Jo mir
ties metinėm priartėjus- Kaip sce
nos meno ugdytojas ir puoselėto
jas, jis ypač daug davė Detroito 
lietuviams, o per gastrolinius spėk 
taklius šį tą padalijo ir tarp to
limesniųjų. Dauguma jo "Alkos" 
aktorių tebėra gyvi ir sveiki. Spė
ju, kad kas nors turi ir visas -jo 
spektaklių programas. Ar never
tėtų, sakysim, jo dviejų, gal trejų 
mirties metinių proga išleisti mo
nografinę brošiūrėlę su kiekvieno 
spektaklio aptarimu, su pastaty
mo datomis, aktorių vardais bei 
rolėmis. Būtų gražiai paminėtas 
lietuviškam išeivijos teatrui nu-
siplenęs žmogus, o kartu su juo ir 
dramos sambūris "Alka". 

Mirties metinėse Justiną Pus
dešrį prisimenu su pagarba ir dė
kingumu. 

Alfonsas Nakas 

gatmuO lefimsDini 

Professional 
Porcelain 

Resurfacing Inc. 
Sjie Alioto 

htatM 
LMf lastMf 
tarate* Į ' " g 
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burti pradėjo paauglio metuose, i A. Kairio "Diagnozė", dar keletas 
Lankydamas gimnaziją, vėliau | neįvardintų lietuviškų veikalų ir 
dirbdamas, susikviesdavo Šešupės 
pakrantėn savo amžiaus jaunuo
lius ir su jais bandė ką nors in
scenizuoti. Gyvendamas Mari
jampolėj, vaidindavo su įvairių 

keletas svetimų autorių. Iš viso 
buvo sukurta apie 40 spektak
lių ir dar paruošta visa eilė radi
jo montažų. Turėta gastrolinių 
išvykų į Clevelandą, Chicagą, į 

^organizacijų jaunimu ir turėjo aplinkinius 'Kanados miestus. J. 
sudaręs nedidelę savo scenos mė-; Pusdešrio statomi veikalai būda-
gėjų trupę. Kai vasarą grįždavo,vo kruopščiai surepetuojami ir 
pas tėvus, Kud. Naumiesty dau-! paruošiamas įdomus scenovaizdis 
giausia veikė ir vaidino su pavasa-i (dažniausiai Vyt Ogilvio, daili-
rininkais. Pagaliau 1941 m. kon-jninko ir autoriaus, dešinės velio-
kurso keliu įstojo į Marijampolės nio rankos). Kol dar publika lie-
teatrą ir ten jau reiškėsi kaip pir- tuviškus renginius lankė, J Pus-
maeilis aktorius, vėliau režisie-; dešrio "Alkos" pastatymus nepa-
rius, pastatęs Vyt. Alanto "Už-! prastai mėgo. 
tvanką, S. Čiurlionienės "Aušros j Kaip Z. Arlauskaitės-Mikšienės 
sūnus", V. Adomėno "Svetimas: "Dramos mėgėjų sambūris", kaip 
plunksnas" ir gal dar vieną kitą į G. Gobienės "Šilainė", taip J 
veikalą. Deja, jo pamėgtas dar-; Pusdešrio "Alka" nuolat paruoš-
bas profesionaliniame teatre bu-jdavo meninę programą bet ku-

vo nutrauktas 1944 m. vasarą, kaip jriai organizacijai, kai ši užsima-
ir daugelio tūkstančių kitų tautie į nydavo kokią sukaktį minėti, ko-
čių pamėgti darbai tėvynėje. j kį vajų skelbti. Šitaip "Alka" daug 

Su šeima atsidūręs Vokietijoje, j pasitarnavo ALB Radijo klubui, 
gyveno Amberge, Rotenburg an;SLA, Dlocui ir kitoms organiza-
der Taube miestely, trumpiau j cijoms. Buvo atvejų, kad J Pus-
Dillingene ir Kemptene. Ir klai- Į dešris kaip režisierius eidavo į 

iiiiiiiitimiiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiumiiii 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTfc 
UŲ tpraSoma dr. J. Vaišnoros. MK 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

• 
Knyga yra tik teologine \i dei j*iv 

ittių vietovių aprašyme ir dėl K* 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskairyti kiekvienam lietuviui, bes; 
dominčiam Lietuvos istorija ai vie 
jovėmis. Knyga didelio formato, 44* 
psl. — kaina $3.85. Galima ją Įsigyti 
'Drauge". 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiii 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

kioj isvietintoje buity savo pa
šaukimo neužmetė, kiek sąlygos 
leido burdamas jaunimą vaidini
mams, ypač Amberge 

Į Ameriką atplaukė 1950 m. 
Tris mėnesius pagyvenęs "VVater-
bury, Ct., pirma pats vienas, pas
kui ir seimą atsikėlė i Detroitą. 
Apie 20 metų išdirbęs Fordo au
tomobilių pramonėj, sulaukęs 62 
metų išėjo į -pensiją. Amerikoje 
30 metų išgyvenęs, mirė 1980 m. 
lapkričio 1 d. ir palaidotas Holy 
Sepulchre kapuose. Jeigu būtų gy 
venęs Justinas Pusdešris — darbi 
ninkas, tai jo išeiviškoji biogra
fijos dalis čia ir pasibaigtų. Bet bu 
vo antrasis Justinas Pusdešris, 
kultūrininkas — teatralas, kurio 
veiklai Detroite aprašyti neuž
tektų nė kelių šimtų puslapių. Čia 
glaustai prisiminsiu tik pačius 
svarbiausius jo kultūrinės biogra
fijos faktus. 

Nuo 1951 m. Detroite ėmė veik 
ti Dramos sambūris "Alka". J. į 
Pusdešris buvo šio sambūrio vie-! 
nas iš kelių organizatorių, paskui j 
iki mirties jo pagrindinis režisie-1 
rius, tarkim meno vadovas, o ne
retai pasiimąs ir kurią reikšmin
gą rolę. Inkorporuotas valdinėse 
įstaigose ("Alka Dramatic Club" 
vardu) sambūris intensyviai vei
kę pirmąjį dešimtį, dar gan pa
stoviai, kad ir rečiau, scenos vei
kalus statydavo ir antrą dekadą, 
o tik trečiojoj, kuri kaip kartas 
nežinau kurį mėnesį šiais metais 

talką ir ne "Alkos" vardu. Prisi
mintinas bene prieš tuziną metų 

AUKLĖJIMO PAMOKOS 
Chicagos mokyklų superinten

dente Ruth B. Love kelia rei
kalą, kad mokyklose būtų įves
tos auklėjimo pamokos, kurių 
metu vaikai būtų mokomi teisin
gumo, tolerancijos, patriotizmą, * 
pilietinių vertybių ir kitų dori
nių privalumų. 
AREŠTAI DfcL NARKOTIKŲ 

Šešis mėnesius sekusi ir tyru
si policija susekė 71 asmenį, 
spekuliuojantį sintetiniu heroi
nu. Spalio 14 d. Chkagoje areš
tuoti 2 6 žmonės. Patraukti teis
man ir du gydjįojai ir keturi 
vaistininkai, įsivėlę j šią speku
liaciją. Narkotikai Ibuvo dau
giau platinami juodųjų tarp juo
dųjų. 

PERKAME SB3CM A>TIKIXES IR 
MODERNIŠKAS EfiLES, O TAIP PAT-
«ry ĮVAIRIAS ATSKI
RAS DALIS ir RfBUS. 

MOKAME MII lllHMII 
ŠIAS KAINAS. 

TEL. 674-9393 

JAV DRUGS VAISTINĖ 
2759 W . 71st St., Chicago, UI. 60629 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
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! AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimą*. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataiaymai. FIRESTONE TTRES. 
VVheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

C0UNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wesf 59th Strttt — Tt l . GA 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popie: 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

WA6NER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
5610 So. Pulasld Rd.. Chicago 

Phone -581-4111 

Brangiai mamytei 

MA. 
BRONISLAVAI ŠPAKEVKIENEI 

amžinybėn išėjus, jos dukteris GRAŽINĄ ŽUKAUSKIE
NĘ, REGINĄ GRTJBLIAUSKIENE, DANUTE SVIRS
KIENE, sūnų JULIŲ ir jų šeimas, giliai užjaučiame ir 
drauge liūdi 

RAČKAUSKŲ ŠEIMA 
ALFONSAS ŠEŠPLAUKIS 

A . f A. 

Mielai ONAI TONKŪNIENEI staiga 
mirus, vyre Mikola Tonkūne, sūnų Algį ir 
šeimą, dukrę Ritone ir šeimę, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

PRANAS, ANGELĖ MICKŪNAI 

Come to where 
THE FUN NEVER SETS 

^Veekend Cackage 
for«Two$13Q 

Enjoy three days and two nights e8V^6a8^ ^^mW 
at the world-farnous Arlington 
Hotel. The weekend package for two includes $30 worth 
of FREE food and beverages, and FREE hot thermic baths 
and massages for two. No room charge for children 18 
and under when accompanied by parents. 

It's a worid of fun with tennis, golf, horsebade riding, sailing, 
swimming and a whole lot more, so make reservations now 
bv caHing 1-623-7771 in statė or 1-800-643-1502 out of statė. 

™EARUNGTON 
Hot Springs National Park, Arkansas 

CLASSIFIED ADS 
HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga seimininke 
Namų ruošai ir prižiūrėti vaiką, pilną 
laiką. Nors kiek kalbanti angliškai. 
Kreiptis į MRS. HIMEL, pirmad. iki 
penktad. 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. — 

Tel. 346-8355 

M1SCELLANEOUS 

SIUNTIMUI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, m. 60632, teL 927-5*60 

Dutehman Contractors 
Established 1959 

ROOFMAKING AND GENL 
HOME REPAIRS 

Call anytime for estimates 

Jim Hammer 
TeL 593-3287 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

FOR RENT 5 nu , 2 bdrm. apt—heat-
ed, fully carpeted; adults only. Mar-
ąuette Park area. Call 

OGAKO NUOMOTI 

IEŠKAU 1 ar 2 kamb. Marąuette Park 
rajone, su valgiu ar be valgio. 

TEL. — 434-2341 

B E A L E S T A T E 

FOR SALE HOUSE VS OAK LAWS 
AREA BY OWXER 

8 bed. — 1% baths — paneled — 
overstzed garage. $80,000.00. 

Call 424-4441 for appointmeas 

•IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII1 

M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4256 S. Maplevrood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ UlcvieUmal, pUdoml 
PIUETTBfiS PRAiTMAI ir 

kitokie blankai. 
'iimmmmiimiiinmuiiiimuniimiiimĮ 
lllllllllllllllllllllllllllliHHIlllllllllllllllUH 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio. 

COSMOS PABCELS EXPRESS 
2501 W. Wth St, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
>mnimti»HiHHiiini«"""'"rmiMiHiiHin 

V A L O M E 
KILIMUS m BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• • • » • # • • • - • • » * • • • • * • • « - » • * • • « . 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIIll 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I RAS TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIUIIillUUlIUIII 
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P L U M B I N G 

Lot nr. 71st & Califomia with*2-csr 
brick gar. (one end of gar. converted 
into living ųuarters. TeL 596-1064 

GRAŽIOJE GAMTOJE Hamiltone. 
Michigan, tarp Union Pier ir Grand 
Rapids, lietuvis savininkas dėl senat
vės parduoda 25 akrų sodybą su gyv. 
namu ir ūkio trobesiais ir priedais. 
Žuvingas prūdas, vynuogynas ir vais
medžiai. Land Contract Skambint 

(616) 751-5398 arba 561-2622 

Arti 73-čios ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500. 

Marąuette Parko apyL liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 69-os ir RoekweIL Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

Brigbton Parke mūr. 3-jų botų ir 
krautuve. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų ir gerų namų 
Investavimui. 

Skambinkit teL 436-7878 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 West 6Srd Street 

Insurance — įneštas Tas 
Notary PubUe t-

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiNu 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namrj pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Verflmai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie A ve. — 778-2288 .................. m m — Į 

DĖMESIO! 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu-
' ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 

kt piyteleS. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tų galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavarde ir telefonų. 

SERAPINAS — 686-2980 
•HIIIIMIIIHIIIIII 
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A. T V E R A S § 
LAIKRODŽIAI IB BBANOBNTBtS = 

Pardavimas ir Taisymas = 
= 2646 W 69th S tne t — TeL BE 7-1941 | 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiu^ 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityt. 

STATOME NAUJUS PASTATUS 
TAISOME SENUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
Skambint 8 4 7 - 7 5 6 4 
po 6-tos valandos vakaro-

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chkagoje 

{593.00 
O i e e r o j e 

(10/»/&vUM) 
Pensininkams aulo apdrauds 

Amfius 82 iki 80 m. 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrauato baldos ir 
kitua daiktus. Ir ii toU miesto lei
dimai ir pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telel. — WA 04068 

6529 So. Kedzie Aveme 
I. BAClvYICIŪS — 7 7 8 4 2 3 3 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 876. 1882 arba 376-1998 
iiiiiiiiimiiiiiiimmmiimiiiiiiiiiiimiiiii 

10% — SO% — SO% pl«iaa 
u i npdrauda aoo nsjerfes tr 
Milo paa mtu. 

F R A N K Z I P 0 L I S 
S208y2 Weet 95th Street 

Tetet GA 4-8654 
• •^•™ • 

Remldte tuos Uzniertna, kn-

E L E K I R O S 
ITEDlafAf — PATAISTMAI 

Turiu Chieacos mlasto leidimą. 
Dirbu ir ulmie»ty. Dirbu (rattal. ga
rantuotai ir aasininfat 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPTJTM 

T A I S O 
SKALBIMO Ot DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis \ Hermaną Deck] 
TeL 616 6614 po S vaL vak. 

KslMti lietuvilkai 

PACKAGE KXPRE8S AOKNOT 
MARIJA HOBXaKXEirS 

SIUHTIMIAI 1 UĖTUV4 
Labai pageidaujamos aaroa rOHea 

prekes. Maistas Ii Europos aaadsit 
MOS w. ssth si., chicagbTm. m 

TeL 128-2787 

miiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE., 
nes Jis plačiausiai skaitomas lietuviu, 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vt-

priemsmos. 



čhirtionio ansamblio choristai — bosai repeticijoje ruošiantis muz. J. 2ilevifiiaus 90 m. minėjimui Clevelande. 

I f | Nuotr. V. Bacevičiaus 

motinai, kuri anais priespaudos 
ir spaudos draudimo laikais iš
augino nepailstančius laisvės ko
votojus, Nepriklausomybės Akto 
signatarus, Steigiamojo seimo tau
tos atstovus, atlikusius pareigas į bėgo nešdamas kartu ir mus. 
nepriklausomos Lietuvos valsty- Rymau balkone, matau kaip 

prel. J. Balkūno aktualios paskai- į DRAU3AS, Sestadienia, 1981 m. spalio mėn. 17 d. 
tos išklausyti ir, susitikus su ar
timaisiais, bendromis mintimis 
pasidalinti. 

Ruošėmės į namus, nes laikas 

bes atkūrime ir paskutinių laiku 
motinai, išauginusiai dabartinius 
pogrindžio kovotojus ir prieš oku 
panto atneštą vergiją-

Malonu buvo amžinai žaliuo
jančiu sodu ir ežero aplinkoje pa
buvoti šioje darbingoje išvykoje, 

palmės šnara, glostomos aud
ringų vėjų. 

Marija Pėteraitienė 

Negaila mylimos, eilėrašty 
numirusios. 

Bernardas Brazdžionis 

-

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 
VEIKU IŠKYLA SEMINOLE 

PARKE 
— • ALRK Moterų sąjungos 76 kuo 
pos St. Petersburg, Fla., išvyka 
•buvo Seminole parko 9 paviljone 
spalio 7 d. 12 vai 

vėje prel. J. Balkūnas pravedė ge
gužines pamaldas. Kelionėje te
ko skristi lėktuvais, plaukti lai
vais, važiuoti traukiniu ir auto
busais. Kelionę lydėjo gražus sau
lėtas oras. Iš Genua plaukiant Vi
duržemio jūra aplankė Turkiją, 
Juodąją jūrą, Bulgariją (aplankė 

Prel. J. Balkūnas Tautos fondo! 
garbės pirmininkas ir LB, Lietu- į 
vių Krikščionių demokratų sąjun- į 
gos St. Petersburg skyriaus valdy
bos vicepirmininkas, yra labai ge
ras paskaitininkas ir pamokslinin 
kas, ne tik savųjų, bet ir svetim
taučių tarpe, sugebąs Lietuvos 
valstybę vaizdžiai nušviesti pra
eityje ir okupuotą dabartyje. 

MOTERŲ KUOPOS VEnCLOJ 

Mintys iš kuopos darbų. Don-
dr. J. Basanavičiaus buvusį gyv. 

Tylus šiltas rytas, saulutė lyg! namą, ką bylojo esanti iškaba). 
i*U»dusi iš jūros kilo į mėlynas! Lankė Graikiją, Akropolį, Atėnus I na Kamm, 76 kuopos pirmininkė, 
skaidrias padanges, medžių lapai i ir t. t Kelionėje visur dominavo j kuri ją ir suorganizavo, anksčiau 
ir plačialapės palmės spindulius anglų kalba ir doleris. Romoje Šv. 
rinko, žuvėdros krykštavo, suk- Petro bazilikoje šventė Sekmines, 
damos ratą, ieškojo vandens pa- Šv. Tėvas Jonas Paulius II-sis iš 
viršiuje nardančių žuvelių. Į iš- į bazilikos priekinio balkono pa

laimino maldininkus. Iš Romos 
birželio 12 d. išskrido į New Yor-
ką ir iš ten į namus — St. Peters-

gelsvažiedžius si- ! burg Beach, Florida. 
Prel. J. Balkūno 

vyką važiavome vieškeliu, medžių 
pavėsyje, palikdami baltąsias mag
nolijas, rausvuosius oleandrus, 
pounsetijas ir 
kamoras. Štai, amžino pavasario Į 
krašte ir gražusis Seminole Par- Į 
kasj. kuriame linguodamos palmės, 
šve!nus vėjelis ir saulutė, berda-

, ma'Spindulius, rudenėlyje su pa
vasario šypsena sutiko mus. 

Išvykos programai vadovavo 
šios kuopos pirmininkė Donna 

-Kamm, pasveikinusi dvasiškius, 
nares ir svečius, palinkėjusi ge
riausios nuotaikos, pateikė pro
gramą: 12 vai. pietūs, 1 vai. na
rių susirinkimas, 2 vai. prel. Jono 
Balkūno paskaita, ._. „ 

įžanginį žodį tarė kuopos dva
sios-vadas kun. Kęstutis Butkus, 
OFM "Begalinės meilės ir išmin-

-tiės, Dieve, vadovauk mūsų pro-
Uui. ir širdžiai, kad Tavo dieviš
kosios tiesos šviesoje, įžvelgtume 
ir išsirinktume, kas yra geriausiai 
Tavo garbei, Moterų S-gos gero
vei ir mūsų pačių labui, dabar
ties laike ir amžinybėje"... Kun. 

"*K7 Butkus OFM yra tylus, suma-
Bus, darbštus ir rūpestingas arti
mui yra visų gerbiamas klebonas, 

_ visur kartu su mumis, visoje veik
loje yra patarimų ir sprendimų 
autoritetas-

Vaišėms pasibaigus wko kuo-
.jp.z narių susirinkimas. Pabaigai 
nutarta, kad lapkričio 12 d. 9 vai. 
r. Pranciškonų koplyčioje bus at
našaujama Šv. Mišios už perse
kiojamą Bažnyčią pavergtoje Lie
tuvoje. Vėliau buvo prel. Jono 
Balkūno paskaita. Paskaitoje dau
giausia buvo įspūdžiai iš jo ke
lionės Romoje "Ateities" ir ateiti
ninkų jubiliejinio kongreso Chi
cagoje ir atostogų metu dalyvavi-

„ irias kai kuriuose seimuose. 
" **Prel. Jonas Balkūnas kelionę į 
Romą ir Viduržemio jūros ryti
nes valstybes, pasirinko gegužės 
16 d. savo 55 metų kunigystės ir 

„birželio* 5 d. vyskupo A. Deksnio 
*5D metų kunigystės Romoje jubi-
»lįejams atšvęsti. 

Kelionės išvakarėse, gegužės 15 
d., VVashingtone Šiluvos švento-

CICERO BOTTLING WORKS 
Bonnie Miss Beverages 

W« also sell BEER a t competitive 
. - prices. 

3100 S. 48TH CT. — TEL 652-1133 

pasisakymu 

buvo Lietuvos Vyčių centro komi
teto vicepirm. ir ALRK Moterų 
sąjungos centro v-bos pirm., yra 
lietuvaitė (Gustaitytė), gimusi 
Amerikoje, gražiai kalba lietuviš
kai, prenumeruoja ir skaito lietu
viškus laikraščius, žurnalus ir ki
tą spaudą. Dabartinę kuopą su-

ūryi daro nemažas būrvs moterų, s 
"Ateities" ir ateitininkų jubilie- I dalyvauja visuomeninėje veikloje, j 
jinis kongresas rugsėjo 4 — 7 die- j lietuvių tautos bei bažnyčios rei-
nomis Chicagoje praėjo labai 
gražiai, darbingoj nuotaikoj, ypač 
dalyvaujant jaunimui. Iš ALRK 
Susivienijimo seimo aptarimai ir 
ALRK Moterų s-gos reikalai yra 
projekte ir svarstybose. 

kabose, lietuviui reikalingame 
pagalbos ir šalpos darbe. Tradi
cinė kuopos šventė yra Motinos 
diena. 

Mūsų tautos istorijoje yra iš
keliami dideli nuopelnai lietuvei 

Mielam vyrui ir tėveliui 

Ą. + Ą. JUOZUI SKORUBSKUI 
amžinybėn iškeliavus, 

jo žmonai BIRUTEI, dukteriai ir žentui mieliems gran-
diečiams RIMAI ir ALGIUI TAMOŠIŪNAMS bei jo arti
miesiems reiškiame gilią- užuojautą ir kartu liūdime. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS 
GRANDIS 

A. f A. ONUTEI TONKŪNIENEI 
amžinybėn iškeliavus, jos vyrą MYKOLĄ TONKŪNĄ, 
dukrą RJTONĘ RUDAITIENE su šeima ir sūnų ALGĮ su 
šeima — giliai užjaučiame. Šiame didžiam praradimo 
skausme kartu liūdime ir mes. 

0- ir J. UNDRAIČIAI. 
Rockford, IUmois 

A. f A. 
JUOZUI SKORUBSKUI mirus, 

jo dukrai filisterei Rimai Tamošiūnienei, 
netekus tėvelio, gilią užuojautą reiškia 

ČIKAGOS SKYRIAUS A.SJ). NARĖS 
IR VALDYBA 

'JĮBTOfAY FUNERAL HOME 
į Scadous Chapels. We offer pre-
lie**'* "•©unseling on prearranged f u-
nerals. For tnore information contact 
R£YMOND ANDERZUNAS, 7«7-*807 

Cor. Archer A Major. SMS S. Archer 

T O P D O L L A R S 
F*r Antkroes and all other furniture 
yoo ha*e to sell. We Bu> A Scfl New 
& Ųsed Furniture 

1466 S. Cicero Aferai* 
8*3-4413 C52-3830 Home No. 

Mieliems filisteriams 
RIMAI ir ALGIUI TAMOŠIŪNAMS 
mirus jos tėveliui a. a. Juozui Skorubskui, 
reiškiame skautišką užuojautą, 

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
VADIJA 

A. + A. ONAI TONKŪNIENEI 
m i r ų s , 

jos dukrai Ritonei Rudaitienei ir šeimai 
reiškiame gilią užuojautą. 

LEONAS IR GRAŽINA TRAŠKAI 
KOSTAS IR VIDA STANKAI 
KĘSTUTIS IR JANE KIRVAIČIAI 

ŠEŠERIŲ METV MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 

ONA GRUŠIENE 
KASPARAVIČIŪTE ._ i.. 

Jau praėjo šešeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą žmoną, motiną ir seserį, kurios netekome 1975 m. 
spalio 19 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos įvairiose bažnyčiose. 
Maloniai prašome prisiminti a. a. Oną Grušienę savo maldose. 

Tebeliūdi: Vyras, duktė ir sūnus su šeimomis, 
sesuo ir broliai su šeimomis 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1981 m. 
rugsėjo 21 d. Lietuvoje mirė mūsų mylima mamytė, senelė ir pro
senelė, 

A f A . 
JULIJA VAIČELIŪNIENĖ. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos š.m. spalio 25 d., 
12 vai. Sv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 3230 S. Lituanica Ave. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose šv. Mišiose ir pasimelsti už jos sielą. 

Nuliūdę lieka Lietuvoje: Sūnus Mykolas su šeima ir Kun. Juozas, 
Dukterys Julija, ir Kazė Dikčtene su Seimą 
ir kiti gimines. 
Amerikoje: Sunūs Ignas ir anūkes su šeimomis. 

BrangiU kolegei, Rimai, 
T Ė V E L I U I m i r u s , 

linkime užuojautos. 
AUŠRA, SABINA, TOMAS, VIKTORIJA, 
JoANN. KRISTINA IR POVILAS 

A. f A. ONAI TONKŪNIENEI 
mirus, vyrą Mykolą, dukrą Ritone su šei
ma ir sūnų Algį su šeima, nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

SUTKŲ ŠEIMA 

A. f A. ONAI TONKŪNIENEI 
m i r u s , 

reiškiame gilią užuojautą vyrui Mykolui 
ir visiems artiniesiems. 

ZINA IR VLADAS DALIBOGAI 
STEFA IR KAZYS VILŪNAI 

A -j- A. Aldonai Kiršteinienei-Miškinytei 
iškeliavus į amžinąją buveinę, didžio sielvarto prislėgtuo
sius: vyrą — RAIMUNDĄ KIRŠTEINĄ, vaikus — RAI-
MUKA, DARIUKA ir RŪTELĘ, tėvus — MAGDALENA 
ir JONĄ MIŠKINIUS, brolius — KĘSTUTĮ ir VYTENĮ 
MIŠKINIUS bei jų šeimas nuoširdžiausiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

BRONIUS IR SOFIJA STANISKIAI 
Detroitas 

Mylimos motutės 
A + A. 

ONOS TONKONIENES netekus, 
mūsų sesę RITONE RUDAITIENE, jos vyrą TEODORĄ, 

INDRĘ, seseriškai užjaučiame ir guo-ir dukrelę 
džiame. 

KERNAVĖS TUNTO VERPSČIŲ BŪRELIS 

I N A I G I E R Š T I K A I T E I 
t r a g i š k a i m i r u s , 

Tėvams, broliams, seserims užuojautą 
reiškia Inos bendradarbiai 

ROCKVVELL INTERNATIONAL. KOMPANIJOJE: 
NERINGA AMBROZAITYTĖ ALGIRDAS KIUDULAS 
STASYS AMBROZAITIS GENOVAITĖ 
JOANA BOBINIENĖ 
LEONAS D AUKŲ S 
ALBERTAS GEVIS 
ALGIRDAS JEŠMANTAS 
EDVARDAS KIRKUS 
LIUDAS KIRKUS 

MAŽEIKIENĖ 
AUDRONĖ PEŠKIENĖ 
LINAS PEŠKYS 
RAMOJUS PETRAITIS 
MARIUS SADONIS 
STASYS ŽILEVIČIUS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

. 4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

PETK US 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St. , C h i c j g o 
1410 So. 50th Av. , C i c e r o 

Te!. 476-2345 
AIKŠTĖ ALTOMORII i AVIS STATYTI 

. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. spalio mėn. 17 d. 

X Arkivysk. Pauhaus Mardn-
kaus mokslo draugai, gerbėjai ir 
asmeniniai draugai nori pagerb
ti aukščiausiai iškilusį savo 
draugą jo trylikos metų vysku
pavimo ir 35-rių metų kunigys
tės sukakties proga ir planuoja 
kelionę į Romą, kuri numatoma 
ateinančių metų sausio mėnesį, 
pirmasis šiuo reikalu susirinki
mas kviečiamas Šv. Antano par. 
salėje, Cicero, 15 SL ir 49 Ct. 
kampas, sekmadieni, lapkričio 
8 d. 2 vai. p. p. Visi suintere
suotieji kviečiami dalyvauti. 
Reiktų depozituoti 150 doL, kad 
būtų galima rezervuotis vietą. 
Informacijai kreiptis į JPeter 
Mockaitis. tel. 974-3409 arba į 
Ray Fagan teL 798-8607 ar 
534^5111. 

X švč. M. Marijos Gimimo 
mokyklos Motinu klubo susirin
kimas vyks spalio 19 d, pirma
dienį, mokyklos salėje. Bus pa
skaita tema: "Kokių darbų yra 
moterims ir kaip jos gali su
grįžti į darbą". Dalyvaus ir 
atsakys į paklausimus atstovės 
iš AMWAY ir iš šv. Kryžiaus 
ligoninės. Mary Kay (kosmeti
ka), Southwest Woman Wor-
kong Together. paskaita prasi
dės lygiai 8 vaL vak. Po paskai
tų tuoj bus Motinų klubo susi
rinkimas. 

X Vyriausia Skautininke Ire
na Kerettenė šį šeštadienį, spa
lio 17 d, išvyksta į Los Ange
les, Calif., išvesti skautiškų 
vienetų 30-ties metų sukaktį. 
Bus bendra vakaronė, turės po
kalbius su "Palangos" tunto 
vadovybe, dalyvaus sekmadienį 
&v. Kazimiero par. bažnyčioje 
iškilmingose pamaldose ir suei
gose. Gris apie vidurį ateinan-
šios savaitės. 

X AL šankus, Oak Lawn, 
HL, AL Šimkus Const Co., lie
tuviškų organizacini darbuoto
jas, buvo atvykęs į "Draugą", 
pratęsė prenumeratą, apsimokė
jo kitas sąskaitas ir pridėjo di
desnę auką. Labai ačiū už savo 
dienraščio rėmimą. 

X Dr. Jokūbas ir Loreta Stu
ksi iš Watchung, NJ. atvyksta 
j Chicagą dalyvauti "Margučio" 
radijo 50 metų sukaktuvių puo
toje, kuri rengiama spalio 24 d. 
Jaunimo centre. Dr. J. Stukas 
vadovauja "Lietuvos atsimini
mų" radijo programai, kuri 
transluojama iš New Yorko. 
Taipgi vadovauja "The Music 
of Lithuania" radijo programai, 
transliuojamai iš Seton Hali 
Universiteto radijo stoties. 

(pr.^ 
x Albinas Kurkulis, akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Ine, patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(ak.). 
x Į ruošiamą Lietuvos Duk

terų draugijos balių, kuris bus 
šeštadienį, spalio 17 d, Jaunimo 
centre 7 vai. vak., dar yra vietų. 
Prašome užeiti į draugijos pa
talpas, 2735 W. 71 S t , arba 
skambinti telef. 925-3211. Bilie
tų bus galima gauti prie įėjimo. 

(pr.). 
X Akademinio Skautų sąjū

džio metinė šventė įvyks šį šeš
tadienį, Jaunimo centro kavinė
je, 1:30 vai p. p. bus sueiga ir 
ASD ir Korp! Vytis narių pakė
limai. Vakare, šventės balius, 
Saulių namuose. Rezervacijų 
reikalu skambinkite R. Lukienei 
telef. 422-4288. (pr.). 

X B ChicajBos } Torontą ir 
algai 188.06 daL Visai* ketio-
irių reikalais prašome kreiptas 
į Algis Grigas, Four-Way Tra-
vel Service, 3455 W. 63rd SL, 
Chicago, m. 60829. TeL (312) 
47UB00. (pr.). 

x Marijonų bendradarbių Ghi-
cagos apskrities susirinkimas7 

bus šį trečiadienį, spalio 21 d, 
1 vai. p. p. Marijonų vienuolyno 
svetainėje prie "Draugo". Bus 
tariamasi žaidimų popietės rei
kalais. |T jMifein.mi visi marijonų 
rėmėjai. 

X LKVS Ramovės ObJcagos 
skyriaus 30-ties metų veiklos 
sukakties minėjimas bus spalio 
31 — lapkričio 1 d. Spalio 31 
d. Šaulių namuose 7 vaL vak. 
vaišės ir šokiai, lapkričio 1 d 
10 vai. r. Jėzuitų koplyčioje šv. 
Mišios, kurias atnašaus kun. J. 
Borevičiua Apeigas prie Žuvu
siems dėl Lietuvos laisvės pa
minklo praves K Oželis. 

x Medžiagų mokslo sekcijai 
ateinančiame Mokslo ir kūrybos 
simpoziume pirmininkaus dr. 
Stepas Matas iš Repubbc Steel 
Corporation. Tema ir diskusi-! 
jos bus apie technišką knygos 
paruošimą ir išleidimą. Apie tai 
kalbės Donatas Šatas, dr. Adol
fas Darnusis ir dr. Gintaras Rėk
laitis. 

X Kėdainiečiu suvažiavimas 
Chicagoje numatomas Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo dienomis, 
vieną kurį mažiausiai užimtą 
vakarą lapkričio 25-29 dieno
mis. Pasitarti dėl programos, 
visi kilę iš Kėdainių apylinkių 
čikagiečiai kviečiami trumpam 
susirinkimui sekmadienį, lapkri
čio 1 dieną, Jaunimo centre, 
tuoj po 11:15 vaL Mišių, apie 
12 valandą. 

X Mikas Untulis po sunkios 
operacijos grįžo namo, nors 
dar po tam tikro laiko vėl tu
rės vykti į ligoninę patikrinimui 
Dabar jis sveiksta Chieagoje 
savo dukters ir dr. P. Kisieliaus 
priežiūroje. 

iŠ ARTI IR TOLI 

Montrealio lietuvių jaunimo "Gintaro" ansamblio šokėjai ir lietuviškų instrumentų muzikantai ir jų vadovė Rasa 
Lukoševičiūtė po koncerto Jaunimo centre su "Grandies" ansamblio šokėjais. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SVEČIAS IŠ AUSTRALUOS 

Vladas šarauskas, gyv. Mel-
bourne, Australijoje, skaudžiai 
pergyvenęs rugsėjo 7 d žmonos 
Ernos mirtį, atskrido į Chicagą 
ir šiuo metu vieši pas brolį Stasį 
ir Mariją šarauskus, Palos Park, 
UI. Į brolio žmonos a. a. Ernos 
laidotuves iš Chicagos buvo nu
skridęs Stasys šarauskas. 

Spalio 11 d, už a. a. Ernos 
garauskienės sielą, prisimenant 
jos 4 savaičių mirties sukaktį, 
kun. dr. Jurgis Šarauskas St. 
Francis Xavier La Grange para
pijos bažnyčioje atnašavo šv. 

Mišias. Pamaldose dalyvavo ne- Į bos narių Broniaus Kasakaičio, 
mažas būrys Vlado, Stasio iri Mečio Valiukėno ir Andrašiūno 

X šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių sklypų savininkų draugijos 
metinis susirinkimas įvyks sek
madienį, spalio 18 dieną 2 vaL 
po pietų, Gage Parko auditori
jos salėje prie Western ir 55 
gatvės. Dienotvarkėje praneši
mai ir svarstymas einamųjų rei
kalų. Visi, kuriems rūpi lietuvių 
kapinių reikalai, kviečiami at
vykti į susirinkimą. Draugijos 
nariai prašomi dalyvauti 

(pr.). 
X Tradfcum Lemento LB Ru

dens balius įvyks spalio 31 die
ną, United Laborers salėje, 12 
West Ogden Avenue, Westmont. 
Bus linksma programa, kurią iš
pildys Lemonto Apylinkės Jau
nimo Teatras, šokiams gros 
Neo-Lithuanų orkestras. Bilie
tai: 1750 doL, o studentams — 
12.50 doL (pr.). 

x Akiniai siuntimui | Lietu
vą, Kreipkitės į V. Karosaite — 
Optical Studio 2437V2 W. U-
thuanian Plaza Ct. (69th St) 
Chicago, IU. 60629. Telef. — 
778-6766. (ak.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimaia ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (ak.) 

x Balttc Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, teL 476-2882, 
sav. Leonidą Kazėnienė. Visų 
rūšių paminklai prieinamiausio
mis kainomis ir sąlygomis. At
dara 10—5 vaL (ak.). 

x Gražioje Floridos vietoje 
f Gulfporte.), išnuomojami žie
mai 2 namai. Kreiptis Chieago
je pas adv. Joną Ciapą, telef. 
776-8702 ar 876-8852 (ak.) 

x PaJdoodami pigiai alijošiai 
— vaistams. 2519 West 69 St, 
telef. HE 4-4933. (ak.) 

x Pensininke ieško miegamo 
kambario Manjuette Parke, ne
toli bažnyčios. Skambinti telef. 
434-3520 arba 476-1974. (sk.) 

X Alfonsas Scerba, Montreal, 
Kanada, pratęsdamas "Drau
go" prenumeratą, pridėjo ir 23 
doL auką spaudos paramai A. 
Scerbą skelbiame garbės pre
numeratorium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Vincentas Udrys, Birmdng-
ham, Mich., užsisakė naujausių 
leidinių ir ta proga pridėjo 10 
doL auką dienraščio stiprinimui 
Labai ačiū. 

X Heten Raobertas, ATCO, 
N. J., pratęsdamas "Draugo" 
prenumeratą, paaukojo ir 10 doL 
Nuoširdus ačiū. 

X Eleonora Badvflkne, Cice
ro, EI., lietuviškų organizacijų 
darbuotoja, pratesdama prenu
meratą, pridėjo didesnę auką. 
Ačiū. 

X "Stotynaa", Nr. 9, rugsėjo 
mėn., lietuvių pensininkų žurna
las, leidžiamas Hamiltone, Ka
nadoje, pasiekė redakciją. Žur
nale yra straipsnių, liečiančių 
vyresnio amžiaus žmonių reika
lus, paskelbtas antras literatūri
nis konkursas ir jau nurodomos 
gautos konkursui novelės, šį 
mėnesį turėtų atrinkti premijas 
laimėjusias noveles. Žurnalėlis 
yra 22 puslapių su atskirų vir
šeliu. 

X Rvukno Pakraščio Tautinių 
šokių šventes rengimo komite
tas atsiuntė 50 doi. su trumpu 
laiškučiu: 'Komitetas savo po
sėdyje paskyrė auką . . . "Drau
gui". Dar kartą nuoširdžiai dė
kojame "Draugo" redakcijai už 
paskirtą vietą Jūsų dienraštyje 
tautinių šokių šventės nuotrau
koms ir aprašymui". Pasirašė 
Alfonsas Dzikas, Rengimo Ko
miteto pirmininkas. Nuoširdus 
ačiū už paramą dienraščiui. 

X Detroito Stasio Butkaus 
Šaunų kuopa, vertindama "Drau
go" gerą informaciją, per mūsų 
bendradarbį A. Grinių atsiuntė 
25 doi auką lietuviško dienraš
čio stiprinimui MieUems šau
liams tariame ačiū. 

x Adv. Saunos ir Roma Ku
priai, Chicago, M., visuomeni
ninkai, mūsų jaunesniosios kar
tos "Draugo" skaitytojai, pra
tęsdami prenumeratą, pridėjo ir 
20 doi. auką. Kuprius skelbia
me garbės prenumeratoriais, o 
už lietuviškos spaudos vertinimą 
nuoširdžiai dėkojame. 

Marijos Sajauskų gaminių ir ar
timųjų. 

Po pietų į Stasio ir Marijos 
šarauskų namus susirinko jų 
artimieji pietų, kurių metu pri
siminta velionė Erna ir jos 
prasmingas gyvenimas. Taip 
pat ta proga Stasį šarauską, 
švenčiantį savo gimtadienį, pa
sveikino, išreikšdami jam ge
riausius linkėjimus. 

Kun. dr. Jurgis šarauskas, ne
seniai grįžęs iš kelionės po kom. 
Kiniją, papasakojo įdomius ke
lionės įspūdžius ir parodė skai
drėse Australijos vaizdų. Kun. 
J. šarauskas Kinijon vyko kaip 
Baltųjų Rūmų buvęs stipendi
ninkas su specialia delegacija ir 
buvo Kinijos vyriausybės sve
čiai Turėjo progą per tris sa
vaites arčiau susipažinti su Ki
nijos žmonių gyvenimu, teko 
kalbėtis su vyriausybės nariais, 
aplankė daug įvairių vietų. Ne
tolimoje ateityje turėsime pro
gos ir kun. dr. Jurgio Šarausko 
įspūdžių pasiklausyti LB Mar-
ąuette Parko apylinkės ruošia
moje popietėje. 

Vladas ir Erna Šarauskai Mel-
borne, Australijoje, visada nuo
širdžiai remdavo lietuviškus už
mojus, aktyviai dalyvavo rengi
niuose, aukomis ypač rėmė ten 
veikiantį Dainos sambūrį ir baž
nytinį chorą. A. a Erna buvo 
iškilmingai palaidota Melbourne. 
Laidotuvėse dalyvavo daug Mel-
bourno lietuvių, Dainos sambū
rio ir bažnytinio choro narių, 
atiduodami paskutinę pagarbą, 
ėjo garbes sargybą prie karsto 
atsisveikinimo ir pamaldų metu. 

Stasys ir Marija šarauskai 
ir Chieagoje dažnai savo auko
mis paremia lietuvišką spaudą 
ir lotus užmojus. jvrš. 

LIETUVIŲ TAUTINIU 
NAMŲ DEŠIMTMETIS 

Spalio 10 d. Chieagoje buvo 
kukliai, bet jaukiai paminėtas 
Lietuvių Tautinių namų dešimt
metis. Sukaktis paminėta vakarie
ne ir trumpa menine programa. 
Dalyvių skaičius buvo mažokas. 
Sekant nuotaikas, vis dėlto kilo 
klausimas, argi pradedame pa
vargti. Juk ne tik Tautinės sąjun
gos, bet ir LTN narių skaičius dar 
nemažas. 

Vakarienės pradžioje LTN pir
mininkas inž. Jonas Jurkūnas, 
trumpai pasveikinęs dalyvius, pri 
siminė LTN reikšmę, jų įsteigi
mą. Nuoširdžiai įvertino valdy-

darbus, be kurių šiems namams 
būtų labai sunku laikytis. Jiems 
išreiškė padėką, drauge padėko
damas ir visai valdybai už rūpes
tį ir darbus, išlaikant šiuos na
mus. Namai, kaip kalbėtojas pa
stebėjo, tarnauja lietuviams, da
bar naujai gražiai atremontuoti 
ir jie tarnaus mums ateinantį de
šimtmetį. Svečius supažindino su 
Los Angeles Tautinės sąjungos 
skyr. pirmininku Bronium Dūda, 
pažymėdamas, kad ir Los Ange
les švęs panašią sukaktį. 

Vakarienės metu aktoriai Zita 
Kevalaitytė Visockienė ir Vladas 
Vijeikis gražiu humoru, sava kū
ryba paįvairino nuotaikas, palies
dami daugelį LTN darbuotojų ir 
jų įkūrėjų darbus bei būdinges
nius bruožus. Programai sava kū
ryba talkino ir Juozas Toliušis. 
Programa trumpa, nuotaikinga. 

Po programos, ukrainiečių or
kestrui grojant, svečiai galėjo pa
sišokti. 

Grįžtant prie LTN, tenka pa
žymėti, kad prieš dešimtį metų 
inž. Jono Jurkūno ir kitų suma
nymas tokius namus įsigyti buvo 
reikšmingas. Be abejo, buvo su
tikta ir kliūčių, tačiau sumani va
dovybė sunkumus įveikė. Jie gra
žiai tvarkomi, jais labai daug lie
tuvių naudojasi, rengdami šven
tes, vestuves, minėjimus, popietes 
ir pan. Juose randame malonią 
aplinką ir jaučiamės savuose na
muose- LTN pirmame dešimtme
tyje savo misiją atliko sėkmingai. 
Tikimės, kad ir ateityje galėsime 
jais naudotis. Teišsipildo LTN 
pirmininko inl Jono Jurkūno žo
dis: "Susirinkime į šiuos naumus 
gausiai atšvęsti ir antrojo dešimt 

V" JI 

mečio . 
Jurgis Janušaitis 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Oedar Rapids, Iowa, birže

lio 7—11 d. įvykusiame General 
Federation of Women's Clubs 
(GFWC) suvažiavime, kuriame 
dalyvavo daugiau 1.500 delega
čių, lietuvėms moterims atsto
vavo Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos (LMKF) pirmininkė 
Margarita Samatienė ir vicepir
mininkė Salomėja Valiukienė. M. 
Samatienė jau ketvirti metai iš 
eilės šiuose GFWC suvažiavi
muose sėkmingai praveda Lietu
vos bylai ir žmogaus teisių rei
kalams svarbias rezoliucijas bei 
pasiūlymus, šių metų suvažia
vimas vienbalsiai priėmė M Sa-
matienės pasiūlymą paremti 
JAV Komisijos Europos saugu
mui ir bendradarbiavimui (US 
Commission on Security and 
Cooperation in Europe) nomina
ciją keturių Helsinkio grupės 
narių — jų tarpe ir Viktoro Pet
kaus — 1981 metų Nobelio tai
kos premijai. Nuotraukoje M. 
Samatienė suvažiavimo daly
vėms kalba apie Viktorą Petkų. 
Spalio 24 d M Samatienė bai
gia LMKF pirrnininkės trejų 
metų kadenciją. Jai priklauso 
gili padėka nuo LMKF narių ir 
lietuviškos visuomenės ne tik už 
sumanų LMKF vadovavimą, bet 
ir už taip efektingą Lietuvos rei
kalų pristatymą amerikiečių 
tarpe. M. Samatienei linkima 
geriausios sėkmės ir toliau dir
bant Lietuvos naudai (Sn.). 

AUSTRALIJOJE -

— "Aušros" teatras Melbour-
no lietuvių namų salėje LX. 20 
pastatė Balio Sruogos 3 veiks
mų komediją "Uošvę". Vaidi
nimas pasisekė, žiūrovų prisirin
ko apie 300. Nemaža jų dalis 
buvo ir iš kitų kolonijų. _ 

— Morta ir Karolis Prašmu-
tai, Melbourno lietuvių visuo
menės veikėjai, atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 29 metų 
sukaktį ir ta proga buvo draugų 
nuoširdžiai pasveikinti. -

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Iffinois 60628 f 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vaL r. iki 1 vai. d 

'iiiiiiniiuiitiiiiiiiiiiimiiiiiiunminimi 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
2649 W. 6Srd Street 
Chicago, 10. 60829 

TeL 776-5162 
Kasdien J)—6 vai. vak. 
' Šeštad. 9—12 vai. 

ir pagal susitarimą 
tiiiiiiiiiiiiitiuiiiiiiiniiuiuiiiiiiiiiimiiiii 
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1982 metų kalendorius 
Algimanto Kezio 

Margarita Samatienė 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

SpaBo 17 d. 
1854 m. britai ir prancūzai 

pradėjo rusų Sevastopolio tvir
tovės apgulimą Kryme. 

1915 m. gimė dramaturgas 
Artnur MiHer. 

1918 m. gimė aktorė Rita Hay-
wortk. 

1945 m. pult Juan Pferon 
įvykdė vyriausybės perversmą 
ir tapo absoliučiu Argentinos 
valdovu. 

1978 m. popiežius Jonas Pau
lius U perėmė pareigas. 

Galima naudotis visais patogu
mais. Pageidaujama vyresnio 
amžiaus. Skambinti PR 8-7050. 

Chicago, UI., Jonė Bružas, Jonas 
Razmukas, čikagiškiai, pratęs
dami prenumeratas, kiekvienas 
paaukojo po 8 doi. lietuviškos 
spaudos Stiprinimui Labai ačiū-

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
A R V Y D U KIELAI 

TH.: 434-9655 arba 737-1717 

meniškų fotografijų 1982 metų 
kalendorius jau išėjo iš spau
dos. 

Kalendorius yra didelio for
mato (17"x23"), atepausdintas 
ant liuksusinio popieriaus, dvi-
mėnesinis su šešiomis meniško
mis nuotraukomis, tinkamomis 
ir rėmavimui. 

Vieno kalendoriaus kaina su 
persiuntimu $12.00. , ,ą 

Užsakymus siųsti: 
"DRAUGAS" Jf5į5 W. 6Srd St., 

Chicago} IL 60929 
iiiiimiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiimifiiiiiimiii 
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iš spaudos MARIJOS AUKSTAITES I 

I 

š 

Ką tik išėjo 
autobiografija: »- -

"NUBANGAVĘ KŪDIKYSTES DIENOS" ' 
Čia autorė atidengia įdomiai menišką ir drauge šiur

pią realybę, kurią ji ir jos šeima, išgyveno anų laikų sis-' 
temoje. 

Knyga turi 233 psl., kaina su persiuntimu 8 doL 
Užsakymus siusti: 

"DRAUGAS" m5 W. 6Srd Street 
Chicago, IL 60629 

f įHintiimNiiiiiNniiiiiiHiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiii 

LKVS Ramoves Chicagos skyriaus valdyba, rengianti savo veiklos 30 metų 
minėjimą. 15 kaires (sėdi): Si. Švedas — pirmininkas, E. Vengianskas — vice-
pirm.; (stovi): V. Valkavickas — iždin., P. Burneikis — sekr. ir A. Repšys 
— kult. reik. vadovas. NM>. P 

S p e c i a l i o s 
K a l ė d o s — N a u j i Meta i 

PRALEISKITE ŠVENTES LIETUVOJE 
1982 M. KELIONĖMS DABAR REGISTRUOTIS 

2emės keliais, pilna kaina nuo tik $424.00* plius žema 
kaina oro skridimas į LIETUVĄ. Vertinga proga, daug 
išvykimo datų. NEMOKAMAI BROŠIŪRA 

JONAS ADOMfcNAS 

ORBITAIR INT. LTD. 
20 Esat 46th S t New York, N.Y. 10017 

TEL. 212—888-1500 
• Po du asmenys kambary. Yra 10—11-

•424.00 iki $705.00 Ūk žemės keliais. 
-12 dienų kelionių nuo 


