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Vogti iš bažnyčios — 
• • „visuomenei nepavojinga 

Ateistiniai muziejai supirkinėja vogtus daiktus 
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Krosna (Lazdijų raj.). 1981 
m. balandžio 25 d. du išgėrę 
jaunuoliai iš Krosnos bažny
čios pavogė gipsinę angelo 
figūrą, kurią vėliau meno tary
ba įvertino 75 rub. Nusikaltė
liai buvo sugauti ir pristatyti 
milicijai. Vieną iš jų milicija 
paleido iš karto, mat pas jį 
nerado pavogtų daiktų. Ant
ras — Arūnas Micka 1981 m. 
liepos 13 d. buvo teisiamas 
Lazdijuose. Teismas nusikalti
mą pripažino nepavojingu 
visuomenei, kadangi vogė iš 
bažnyčios, todėl nusikaltėlis 
Micka buvo nuteistas tik patai
sos darbams darbovietėje 
vienerių metų laikotarpiui, 

tarybines įstaigas ir valdžios 
p a r e i g ū n u s . . . " . Įga l io t in i s 
ba ig i a r a š t ą g r a s in imu : 
„...įspėju jus, kad būsime 
priversti religinę bendruo
menę nuimti nuo registracijos, 
o maldos namus uždaryti". 

Mažeikių bažnytinis komi
tetas į Anilionio grasinimą 
atsakė taip: „Kadangi kun. 
An tanas Beniušis tiesioginiai 
priklauso nuo Kurijos ir Jūsų, 
mes į kun. Beniušį šiuo atžvil
giu neturime jokios teisinės 
galios". 

Židikai (Mažeikių raj.). 1981 
m. rugpjūčio 24 d. Židikuose 
laidojama Kleopatra Rapa-

„Milžiniškas ateistinės propa
gandos sriautas taip giliai jaučia 
savo vidinį nepilnavertiškumą, 
kad laiko sau pavojumi mūsų, 
tikinčiųjų, komentarus (< 

atskaitant iš mėnesinio atly
ginimo 20% valstybės naudai. 

Taigi, apvogta bažnyčia, o 
valstybė gauna iš to 500-600 
rub. Tuo tarpu vagys vėl laisvi, 
iš kurių vienas net nebuvo 
kaltinamas. 

Bylos metu niekas nekreipė 
dėmesio j klebono pastabą, jog 
reikia išaiškinti motyvus, 
kodėl jie vogė. Vagys išsinešė 
figūrą, gyrėsi, kad. nuvežę į 
ateistinį muziejų, gausią ne 
mažiau kaip dv. šimtus rublių. 
Visiems žinoma, Kad ateisti
niai muziejai net iš paauglių ir 
vaikų supirkinėja daiktus reli
g ine t e m a t i k a , v i s i š k a i 
nesiteiraudami, iš kur jie 
gauna, tuo skatindami vagys
tes bažnyčiose, kurios paskuti
niuoju metu ypatingai padaž
nėjo. 

Mažeikiai. — 1981 m. spalio 
14 d. Relgijų reikalų tarybos 
įgaliotinis Anilionis pasiuntė 
Mažeikių Katalikų bažnyčios 
komitetui įspėjimą, kad jis 
s u d r a u s t ų kun. A n t a n ą 
Beniušį, kuris „pamoksiu metu 
skleidžia melą ir šmeižtą apie 
tarybinį gyvenimo būda. puola 

lienė. Laidotuvėse dalyvavo 
Židikų klebonas kun. Dominin
kas Giedra ir Ylakių parapijos 
al taristas kun. Klemensas 
Arlauskas. 

Rugsėjo 12 d. kun. Dominin
kas Giedra buvo iškviestas pas 
Mažeikių rajono V K pirminin
ko pavaduotoją Songailą. 
Kabinete sėdėjo du liudinin
kai. Pavaduotojas barė kuni
gą, kad jis į laidotuves 
pasikvietė svečią kunigą ir be 

paiyHėio rmrusrjj \ leidimo 
kapines. Klebonas atsikirto: 
„Esu pagyvenęs kunigas ir 
žinau, kaip laidoti katalikus, 
todėl prašau manęs nemoky
t i " . B a i g i a n t i s pokalb iu i , 
p a v a d u o t o j a s S o n g a i l a 
pagrasino kun. Giedrai, jog 
viską pranešiąs įgaliotiniui 
Anilioniui. 

Ariogala. 1982 m. sausio 20 
d. Ar ioga los Melioracijos 
vaidybos salėje LTSR proku
roro pavaduotojas Barauskas 
skaitė paskaitą politiniais 
klausimais. Kažkas paklausė, 
kodėl dabar Lenkijoje tokia 
betvarkė? Prokuroras atsakė, 
jog dėl visko esąs kaltas 

„lenkų išpera" popiežius, kuris 
lenkus sukurstė ir tebekursto. 
Salėje kilo pas ip ik t in imo 
šurmulys, o vienas iš dalyvių 
užprotestavo: „Kaip jums ne 
gėda taip nepagarbiai atsiliep
ti apie viso pasaulio žmonių 
gerbiamą popiežių?" 

Šiauliai. 1981 m. spalio 20-21 
dienomis Šiaulių Šv. Jurgio 
bažnyčios vikaras kun. Felik
sas Baliūnas tardymui buvo 
iškviestas į Vilniaus KGB. 
Tardytojas Kazys teiravosi 
apie kratos metu paimtus daik
tus ir dvi dienas bandė kunigą 
perauklėti. 

Leipalingis. 1981 m. 
gruodžio 12 d. Robertas Gri
gas savo pareiškime Lietuvos 
Prokurorui skundžiasi, kad 
milicininkai ir saugumiečiai 
kratos metu iš jo paėmė reli
ginių knygų, Pleterytės (1831 
m. sukilimo dalyvės) nuotrau
kas ir net ateistines knygas, 
kuriose buvę pabraukymų. 
Dalis knygų visiškai neįtrauk
ta į kratos protokolą. 

„Vilniaus valstybinio pe
dagoginio inst i tuto, kur 
studijuoju, — rašo Grigas, — 
auditorijose be paliovos giria
ma pati tobuliausia ir huma-
*A-*.o*"»-icii*3jLcx viki:j L r i i i c v< ; iScwVc i r -

ka. Tačiau joks politinių 
mokslų dėstytojas nekalbėjo, 
kad šios teisėtvarkos pagrin
du gali būti cenzūruojama 
asmeninė biblioteka, kon
fiskuojama religinė literatūra, 
užrašai, netgi ateistinės kny
gos, jeigu jos su pabrauky-
mais ir pastabomis. Kokia 
nuoga tendencija uždrausti 
galvoti, vertinti, diskutuoti 
netgi su knyga, gulinčia tavo 
stalčiuje. Negi milžiniškas 
a t e i s t i n ė s p r o p a g a n d o s 
sriautas taip giliai jaučia savo 
vidinį nepilnavertiškumą, kad 
laiko sau pavojumi mūsų, 
tikinčiųjų, komentaras paraš
tėse? Ir koks atrodo veid
mainiškas 1831 m. sukilimo 
dalyvės Emilijos Pleterytės 
paminė j imas ra joniniame 
laikraštyje, kai tuo pačiu metu 
atiminėjamos jos atvaizdų 
kopijos!" 

KATALIKAI PASAULYJE Kape l ion , , s u v a i i a v i m a s 
Asyžius . — Asyžiuje švento 

Pranciškaus gimimo aštuonių 
šimtų metų jubiliejaus proga 
buvo susirinkę Europos kraštų 
karo kapelionai, kurie čia mel
dėsi už visų karų žuvusiuosius 
ir už pasaulinės taikos apsau
gojimą. Susitikimo šūkis buvo 
„Taikos tarnyba karių tarpe", 
dalyvavo karo kapelionai iš 
Italijos, Lenkijos. Portuga
lijos, Ispanijos, Prancūzijos, 
Britanijos, Olandijos ir Austri
jos. 

784 milijonai ka ta l ikų 

V a t i k a n a s . — 1981 metais 
katalikų skaičius pasaulyje pa
siekė beveik 784 milijonus. 
Vyskupų buvo 3,800, kunigų 
beveik 414 tūkstančių, brolių 
vienuolių daugiau negu 73 
tūkstančiai, o seserų vienuolių 
960 tūkstančių. Šie statistiniai 
duomenys yra skelbiami 
paskutiniame Misijų metraš
tyje. Žymiai padidėjęs yra 
katekistų skaičius: jų dabar 
jau yra apie 209 tūkstančiai. 
Vyskupų, kunigų ir seserų vie
nuolių skaičiumi pirmauja 
Europos kontinentas, kur pri-
skaitoma 1.255 vyskupai, 
daugiau negu 243 tūkstančiai 
kunigų ir daugiau negu pusė 
milijono seserų vienuolių. 

Nauja Rytų apeigų 
vyskupi ja 

Va t i kanas . — Šventasis 
Tėvas įkūrė naują Rytų apei
gų katalikų vyskupiją — epar-
chiją — Australijoje gyvenan
tiems ukrainiečiams. Naujoji 

vyskupija, kurios centras bus 
Melbourne, apima aštuonias 
ukrainiečių parapijas. Jom 
priklauso apie 30 tūkstančių 
ukrainiečių tikinčiųjų su 12 
kunigų. Naujosios vyskupijos 
valdytoju — eparchu — yra pa
skirtas prieš 68 metus Ukra
inoje gimęs vyskupas Prasko. 

Lankės i Dala i L a m a 

V a t i k a n a s . — Popiežius 
Jonas Paulius II privačioje 
audiencijoje priėmė Tibeto 
budistų aukščiausiąjį dvasi
ninką Dalai Lama Tenzin 
Gyatso. Dalai Lama praeityje 
jau du kartus lankėsi Vati
kane — 1973 m. susitikdamas 
su Paulium VI ir 1980, pasi 
matydamas jau m dabartiniu 
popiežium. 

— Rytų apeigų kongrega
cijos naujuoju sekretorium 
Š v e n t a s i s Tėvas p a s k y r ė 
ukrainietį vyskupą Marusyn, 
drauge jį pakeldamas į arki
vyskupus. 

R o m a . — Popiežius Jonas 
Paulius II aplankė Popiežiš
kąją mokslų akademiją Va
tikane, susitikdamas su čia 
baigusiais posėdžiauti moksli
ninkais, daugumoje įvairių 
pasaulio kraštų Mokslų aka
demijų pirmininkais. Moksli
ninkai buvo susirinkę pa
rengti bendrą dokumentą apie 
branduolinio karo pavojus 
ž m o n i j a i . D o k u m e n t a s , 
kur iame iškeliami bran
duolinio karo pavojaus moksli
niai ir moraliniai aspektai, bus 
įteiktas Šventaiam Tėvui. 

Lietuva tėvyne mūsų, pilkų kryžių krašte, 
Kokią duoklę, kokią auką šiandien tau atnešti? 

Antanas Miškinis 

Lenkijoj 
demonstracijų nebus 

Varšuva. — Lenkijos sau
gumas ėmėsi visokių priemo-
nįų, kad nebūtų įmanoma su
ruošti demonstracijų ar 
protestų. Buvo suimta nemaža 
įtariamų Solidararr.o veikėjų, 
taip pat pognnd: ."tio laikraščio 
„Tygodnik Mazr-wsze" galimų 
bendradarbių. Opozicijos 
išplatintuose lapeliuose gyven
tojai raginami susilaikyti nuo 
demonstracijų ir sakoma: 
„Tegul bus mums palikta 
pasakyti, kada r kur reikės 
demonstruoti ir protestuoti 
prieš Solidarumo uždarymą, 
ne valdžiai". 

ŠVEDAI IEŠKO ANTRO 
POVANDENINIO LAIVO 

Pirmasis, manoma, paspruko nepastebėtas 

— Prancūzų Korsikoje ne
priklausomybės reikalaujanti 
politinė grupė susprogdino 99 
nedideles bombas. 

S tockholmas . — Švedijos 
helikopteriai išmetė giluminių 
bombų netoli kito povan-

, deninio laivo, pastebėto prie 
užblokuotų vandenų. Jau pra
dedama manyti, kad iš Horsf-
jarden įlankos svetimos vals
t y b ė s l a i v a s p a s p r u k o 
nepastebėtas. Viceadmirolas 
Bror Steffenson. Švedijos kari
nio štabo viršininkas, sako, jog 
Baltijos jūros dugnas netoli 
Švedijos labai nelygus, akme
nuotas, išraižytas, tai gaudyti 
povandeninius laivus labai 
sunku, gal sunkiau nei bet kur 
kitur pasauly. 

Kap. Sven Carlsson minėjo. 

kad ketvirtadienį apie 2:30 
vai. p.p. švedų laivynas pa
juto, jog prie šiaurinio įėjimo į 
įlanką atsirado judantis objek
tas. ,,Mūsų pajėgos jį apšaudė 
keturiom giluminėm bumbom. 
Mes nežinom, ar jis tuoj dingo 
ir kur dingo". Kitas pranešė
jas minėjo, kad apie 5 vai. p.p. 
vėl buvo numestos dvi gilumi
nės bombos prie išėjimo iš 
Hors įlankos. Kap. Cay Holm-
berg, povandeninių laivų spe
cialistas, sakė, kad bombos 
buvo numestos 15 jardų nuo 
laivo, norėta tik sugadinti jo 
vairavimo instrumentus. 

Šios savaitės incidentas lai
komas vienas didžiausių Šve
dijos teritorinių vandenų 
pažeidimu. Oficialiai nemi
nimas vardas, kieno gali būti 
pirmas arba antras povande
niniai laivai, bet spauda rašo 
atvirai, neabejoja, jog tai arba 
sovietų, arba lenkų. 

Įėjimas j slaptą Švedijos karo laivyno bazę, tune
lį Horstjarden įlankoje netoli Stockholmo. Šioj 
įlankoj tebegaudomas svetimos valstybės povan
deninis* laivas. 

Salvadore 
S a n Sa lvador . — Kariuo

menė sunaikino partizanų 
stovyklą, rado lėktuvams nusi
leisti taką. suėmė jų aviacijos 
ekspertą. Žuvusių partizanų 
priskaitoma 62. 

M a n a g v a . — Čekoslova
kija, Bulgarija ir Rytų Vokie
tija pažadėjo ekonominę 
p a g a l b ą m a r k s i s t i n i a m 
Nicaragvos režimui. 

— Olof Palme, švedų social
demokratų pirmininkas, vėl 
perėmė valstybės valdymą. 
Spekuliuojama, kad tuoj bus 
nuvertintas Švedijos pinigas, 
panašiai kaip padarė Norve
gija ir Suomija. 

— Išnnktas Meksikos prezi
dentu Miguel Hurtada vakar 
San Diego mieste susitiko su 
pre.Ą Reaganu. Neformalūs 
pasikalbėjimai lietė daugiau
sia ekonominius reikalus, 
pasienio susisiekimą, nele
galių imigrantų klausimą 

— V. Vokietijos kancleris 
Helmut Kobl kito mėnesio vi
dury planuoja atvykti į Ameri
ką, susitikti su prezidentu Rea 
ganu. Nori pagerinti kiek 
pašlijusius V. Vokietijos san
tykius su Amerika. 

Rekordinis akcijų 
pirkimas 

New Yorkas. — Praėjusį 
ketvirtadienį New Yorko biržo
je akcijų pirkimas pasiekė 
naują rekordą — 147 mili
jonai. Buvęs a n k s t e s n i s 
rugpjūčio 26 dienos rekordas 
viršytas 10 mil. Toks didelis 
judėjimas biržoje ir akcijų 
kilimas aiškinamas numa
tomu ūkiniu pagerėjimu, gal ne 
tuoj, gal tik už 6 a r 12 mėnesių, 
sako Wall Street ekspertai. 

Libija nemoka 
skolų Maskvai 

Maskva. — Sovietai turi bė
dų su savo skolininkais. Mask
va pareikalavo, kad Libija pra
dėtų mokėti skolas , be t 
diktatorius pulk. Kaddafi į ra
ginimus nekreipia dėmesio. 
Libijos skolos siekia kelis a r 
keliolika bilijonų dolerių. Libi
jos beveik vienintelės pajamos 
yra iš naftos, bet naftos kai
nos nekyla, kaip buvo tikėtasi, 
be to, jos ir perka pasaulis 
mažiau, vyksta konkurencija, 
tai valstybės įplaukos nelei
džia galvoti apie skolų mokė
jimą, rašo „Newsweek". 

Traukia į teismą 
prezidentą 

Washingtonas . — Califor-
nijos respublikonų kandidatas 
į Kongresą Gary R. Arnold 
respublikonų susirinkime Bal
tuose rūmuose buvo pre
zidento nutildytas, kai kėlė la
bai aš t r ius k laus imus ir 
prezidentą kaltino nukrypus 
nuo konservatizmo. Dabar jis 
kelia kriminalinio pobūdžio 
bylą prezidentui ir respubli
konų partijai, kad rinkiminei 
kampanijai surinkti pinigai 
drabstomi Reagano taksų 
politikai ginti. 

N a i r o b i . — Etiopijos 
pastangos nuversti somaiijos 
vadą gen. Moharnmed Barre 
nesiseka. Sovietai remia Etio
piją, trys mėnesiai vyksta 
mūšiai pasieny, Somaiijos teri
torijoj, bet Amerikos remia
mas Barre atsilaiko ir ma
noma atsilaikys, rašo NYT. 

— Balandžio mėnesį išsi
veržusio ugnikalnio EI Chi-
chon, Meksikoje, dūmai ir 
pelenai Amerikos atmosferai 
įtakos neturės, oras nuo to 
nepasikeis. Anksčiau buvo 
spėliojama, jog pelenų dulkelės 
sumažins saulės energiją ir 
žiema turėtų būti šaltesnė. 

— Komunistai kartu su 
krikščionimis demokratais 
sutinka, kad sunkiai sergąs 
buvęs Italijos karalius Um-
berto II sugrįžtų į Italiją. Um-
berto, 77 metų. savo kraštą 
turėjo palikti 1946, kai tauta 
nubalsavo ir buvo įrašyta į 
konstituciją, jog panaikinama 
monarchija. Karalius nori mir
ti savo šaly. 

K A L E N D O R I U S : 

Spalio 9: Denis, Pubiija. 
Dalius. Banguolė. 

Spalio 10: Pranciškus. Eu-
lampija, Gilvydas, Aukse. 

Spalio 11: Kolumbo diena. 
Germazas, Zinaida. Santau-
tas. Daugvydė. 

Spalio 12: Serafimas, Domi
na, Gantas. Deimena. 

Saulė teka 6:56. leidžias 6:19. 

ORAS 
Besikeičiantis debesuotu

mas, galimas lietus visą sa
vaitgalį, temperatūra tarp 65 ir 
72 laipsn. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. spalio mėn. 9 d. 
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GABIEJI JAUNUOLIAI, RAŠYKITE.,. 
I mano prašymą aukoti 

mūsų kūrybingo jaunimo kon
kurso premijoms buvo gausiai 
ir dosniai atsiliepta. 

Iki spalio 1 d. konkurso pre
mijoms paaukojo Ateitininkų 
sendraugių sąjungos centro 
vaidyba, Los Angeles atei
tininkai sendraugiai, Toronto 
ateitininkų tėvų komitetas, dr. 
Jurgis Brinkis, dr. Jonas Dėdi
nas, dr. Antanas ir Kazimiera 
Juzaičiai, Juozas ir Dana Mit-
kai, kun. dr. Juozas Prunskis, 
dr. Arūnas ir Aušrelė Liulevi-
čiai, Vacys Rociūnas ir Cle-
velando ateitininkai sendrau
giai. 

Pridėjus prie anksčiau auko
jusiųjų dr. Adolfo Damušio ir 
Antano Mažiulio (a.a. rašyt. 
Aloyzo Barono atminimui) bei 
laukiant kai kurių pažadų iš
pildymo susidaro pakan
kamai didelė suma ne tik šių 
metų konkurso premijoms, bet 
gera pradžia ir sekantiems me
tams. 

Mecenatų laiškų prierašai 
bei pastabos atskleidžia jų 
mintis ir jausmus. Dr. Jonas 
Dėdinas rašo: "Sveikinu Jus 
išrinkus naujus "Ateities" kon
kurso laimėtojus... Tikiuosi, 
Kad jaunimas supras Jūsų pas
tangas organizuojant "Atei
ties" konkursus bei redaguo
jant šį žurnalą ir savo uoliu 
Dendradarbiavimu užtikrins 
tolimesnį, šio žurnalo tobulėji
mą 
ra Juzaičiai išreiškė savo 

suburti jaunimo pastangas 
katalikiškai ir lietuviškai min
čiai ugdyti". 
Toronto ateitininkų tėvų ko
miteto vardu A.A. Slivinskas 
palinkėjo: "Sėkmės jums ir to
liau tęsti šį prasmingą lietu-

I V i l o L l l l d I I >revičiūtės Nuot r . V . B a c e v i č i a u s . 

KRISTINA IR ILONA 
"ATEITIES" VAKARE 

Dvi jaunos, kylančios ins- tralijoje. Tuo pat metu Kris-
viško kūrybingo jaunimo dar- trumentinės muzikos atlikėjos t ina, kaip akompaniatorė, įsi-
bą" 

Pereitų metų premijų įtei
kimo iškilmėse didysis mece
natas kun. dr. J . Prunskis pa
skelbė šūkį: "Jūs, gabieji 
jaunuoliai, rašykite, patrauk
lius kūrinius, o mes, žilagal
viai, rašysime čekius". Tas šū
kis tebegalioja. Vyresnieji rašo 
čekius. Bet ir jaunimas neatsi
lieka. Iš tiesų jie kiek ir pra
lenkė vyresniuosius. Vos laik
rodžio dūžiui paskelbus 
konkurso terminą, redakcijos 
pašto dėžutėn įkrito keturių 
jaunuolių sparnuoti bandy
mai — matyt, kad bandė at
skristi laiku, bet gal mūzos del
sė ir dėl to pavėlavo. Jiems tuoj 
parašiau: "Nenusiminkite. 
1982 - 1983 m. konkursas jau 
prasidėjo". 

Tikrai, 1982 - 1983 m. "Atei
ties" jaunimo konkursas jau 
yra prasidėjęs. Redakcijoje tik
rai turime premijuotinų jauni
mo kūrinių, o taip pat kitų me
tų premijoms jau turime šiek 
tiek pinigų. Pradžia pradėta. 

Už tai esu nuoširdžiai dėkin
gas jaunimo premijų mecena
tams ir linkiu daug kūrybinio 

Dr. Antanas ir Kazimie- Įkvėpimo jauniesiems kūrė-
Juzaičiai išreiškė savn J a mS-

iš Clevelando pirmą kartą 
pasirodys Chicagos lietuvių 
scenoje "Ateities" vakare. Tai 
Kristina ir Ilona, pianisto And
riaus ir Irenos Kuprevičių duk
ros. 

jungė į "Nerijos" vokalinį 
vienetą, su kuriuo koncertavo 
JAV-ėse, Kanadoje bei Pietų 
Amerikoje. 

Šiuo metu Kristina ir I lona 
lanko Clevelando valstybinį 

Abi seserys mėgo muziką universitetą ir kartu toliau tę-
nuo jaunų dienų. Abidvi pra- sia muzikos studijas. Kristina 
dėjo skambinti fortepionu, bet taip pat akompanuoja uni-
greitu laiku Ilona susidomėjo versiteto baleto ir modernaus 
trompete, kuri tapo jos pagrin- šokio klasėms ir yra Chorai 
diniu instrumentu, nors šalia Arts Performing Society akom-
jos ji mokėsi groti violončele, paniatorė. Ilona groja Cle-
Kristinos mėgiamiausias ins- veland Women's Orchestra bei 
t rumentas buvo ir tebėra forte- universiteto Brass Choir ir 
pionas, nors ji taip pat grojo 
smuiku ir klarnetu. 

Tiek lankydamos pradžios 
mokyklą, tiek gimnaziją, abi 
seserys aktyviai dalyvavo įvai
riuose muzikiniuose pasirody
muose. Ilona ir Kristina taip 
pat priklausė "Grandinėlės" 
šokių sambūriui: Kristina kaip 
šokėja, Ilona kaip "Grandinė
lės" muzikinio vieneto narė, 
kuriame ji ir šiandien tebe
dalyvauja. Su "Grandinėle" 

Jazz ansamblyje. 
Spalio 16 d., Jaunimo cent

re, Ateities" vakare Kristina 
(fortepionu) ir Ilona (trompete) 
atliks meninę programą: due
tu — Andante ir Alegro (J. Guy 
Ropartz), Fantaisie (J. Ed Ba
rat) ir Fantaisie (Andre Worm-
ser). Be to, Kristina fortepionu 
atliks M.K. Čiurlionio du 
Preliudus, Giedros Gudaus
kienės Trys lietuviškas patar
les ir Alberto Ginastera Ar-

atsirado ir puiki proga koncer- gentinišką šokį. 
tuoti Jungtinėse Amerikos Laukiame Ilonos ir Kristi-
Valstybėse, Kanadoje ir Aus- nos Chicagos lietuvių scenoje. 

9fe 

džiaugsmą: "Džiaugiamės, 
kad Jums taip puikiai vyksta 

Kęstutis Trimakas, 
'Ateities" vyr. redaktorius 

SAVA 

ATEITIES 
A ;ADEMINIO 

TGALIO 
1982 m. X 15-17 d.) 

PROGRAMA 
PęriKtadienis , spal io 15 d. 

— Jaunimo centro kavinėje 
7:30 v.v. vakaronė bendra te
ma: "Dabarties Lietuva išei
vijos rašytojų kūryboje". Prog-
— a m o j ę : p o e t a i K a z y s 
Bradūnas ir Julija Švabaitė -
Gylienė su sava kūryba; Ju
lius Balutis. Agnė Kižienė ir 
Daiva Markelytė skaitys Baro
no, Malerytės. Landsbergio ir 
kitų rašytojų kūrybą. 

^ e i t a r i i ' r -. spalio 16 d. 
— Jaunimo centro apatinėje 
-aa-ja 

9:30 paskaita tema: "Atei
ties Lietuvos santvarka po-
=.— -."2:-; spaudoje ir jos paly-
ĮpTiitnafl su vakarų pasaulyje 
vyraujančiomis sistemomis". 
Referuoja: dr. S. Sužiedėlis. 
Komenta tor ius : kun. V. 
Bagdanavičius. 

11:00 paskaita tema: "Kroni
kos autorių prielaidos apie 
pasaulinę ir vietinę Bažnyčią, 
pasauliečių atsakomybę ir dva
sininkų vaidmenį". Referuoja: 
tėv. A. Saulaitis, SJ Komenta
torė: ses. dr. Julie - Shainaus-
kaitė. 

12:30 pertrauka. 
2:00 paskaita tema: "Pogrin

džio spaudos pažiūra į išei
vijos veiklą". Referuoja: dr. A. 
Idzelis. Komentatorė: Emilija 
Pakštaitė - Sakadolskienė. 

3:30 simpoziumas: "Pogrin
džio spaudos politiniai bruo
žai'". Vadovauja: kun. dr. J. 
Šarauskas. Referentai: kun. dr. 
J. Šarauskas, S. Kuprys, J. 
Pabedinskas 

7:00 banketas — "Ateities" 
žurnalo jaunimo konkurso pre

mijų įteikimas 
Sekmadien i s , spal io 17 d. 

— Ateitininkų namuose — 
Lemonte. 

10:30 paskaita tema: "Reli
ginio persekiojimo psicholo
giniai bruožai". Referuoja: dr. 
A. Norvilas. Komentatorė: dr. 
D. Katiliūtė - Boystun. 

12:00. šv. Mišios. Atnašaus 
— kun. dr. K. Trimakas. 

1982 — 1983 M. 
PARTIZANO DAUMANTO 
KUOPOS K A L E N D O R I U S 

susirinkimas 
— čiuožimo iš-

d. susirinki-

Spalio 3 d. 
Spalio 17 d -

kyla. 
Lapkričio 14 

mas. 
Gruodžio 5 d. — Eglutė. 
Sausio 9 d. — susirinkimas.. 
Vasario 6 d. — susirinki

mas. 
Kovo 13 d. — susirinkimas. 

Balandžio 17 d. — susirinki
mas. 

Gegužės 1 d. — šeimos šven
tė. 

Viskas, išskyrus iškylą, 
vyksta Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 1:30 vai. po pietų. 

LIPNICNO KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Lipniūno kuopos antrasis su
sirinkimas įvyko spalio 1 die
ni afl Audriu Polikaitį. Susi
r ink imą pradėjo kuopos 
seki j rė Rūta fetroputė sukal-
bėd; . aa maldą. 

r- >pos pirminin kė Dalia Po-
lihaitytė supažindino su šio su
sirinkimo paskaitininku — Al
giu Korzonu. Paskaitos tema 
— Fotografija. 

Po įdomios paskaitos p. Ire
na Poiikaitienė visus dalyvius 
pavaišino. 

Po susirinkimo, kuopos na
riai, nenorėdami greitai išsis
kirstyti, sustojo restorane pa
sigardžiuoti skfmiais ledais. 

Aušra Jasaitytė 

IŠVYKA 
Kun. A. Lipriiūno kuopos pir 

moji išvyka bus sekmadienį, 
spalio 17 d. Vyksim į Brook-
field zoologijom sodą. Išvyksi
me 12:30 v. iš Švenč. M. Mari
jos Gimimo lietuvių parapijos 
(Marąuette Parke) kiemo. Kvie
čiame visus narius ir jų drau
gus išvykoje dalyvauti. 

Valdyba 

DALYVAUKIME 
PAiMALDOSE 

Visi studentai 
vra kviečiama šį 

ateitininkai 
sekmadienį 

(spalio 10 d.) 10:45 vai. r. daly
vauti šv. Mišiose Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, 1736 W. 4t'th 
Street, Chicagoje. Visi laukia
me 

Chicagos studentų 
ateitininkų draugovė 

ČIUOŽIMO IŠKYLA 

MAS suvažiavime Dainavoje Rita Stukaitė praneša apie 
Kun. A. Lipniūno kuopos veiklą. Nuotr. A. S o d o n i o 

Partizano Daumanto jaunu
čių ir jaunių ateitininkų kuopa 
rooSi i čiuožimo iškylą sekma 
dietij, spalio 17 d. nuo 2 iki 4 
vai. po pietų. Nariai ir jų šei
mos važiuos iuožti an t ledo 
Reuters Ice Skating Rink, 
Gleu Ellyn. Chicagos prie
miestyje. 

Partizano Daumanto kuo
pa m? Joniai kviečia ir kitų kuo
pų narius bei jų žeimas daly
v a u t i š i o j e i š k y l o j e . 
Neturintieji pačiūžų, galės iš-
sinomuoti vietoje. Daugiau in
formacijų suteiks Jūra Vasi
liauskienė. Tel,: 469 — 9463. 

Danutė Licugminienė 

A. STULGINSKIO 
K U O P A VEIKIA 

A. Stulginskio moksleivių 
kuopa tikisi labai smagiai pra
leisti sekančius veiklos metus. 
Rugpiūčio 24 d. susirinko dvi
dešimt vienas kuopos narys 
pas Tijūnėlius Buffalo Grove. 
Atvyko daug naujų mokslei
vių ir sugrįžo seni nariai. 

Inžinierius Donatas Tijū
nėlis rodė įvairias skaidres ir 
papasakojo apie pasikeitimus 
technologijos srityje. Ateityje 
bus labai reikalinga įvairiems 
darbams žinoti apie kompiute
rius ir robotus. Moksleiviai 
atidžiai kaiusė D. Tijūnėlio 
minčių, o vėliau patys nariai 
davė klausimus ir pareiškė sa
vo idėjas. 

Po įdomios paskaitos praei
tų metų kuopos vicepirminin

kė Daina Tijūnėlytė ir And 
r ius P a b e d i n s k a s , buvęs 
valdybofl narys , pravedė nau
jo! valdybos rinkimus. Į šių 
...t &q va.asoą b u vo išrinkti: Ri
ta Ostrauskaitė ir Rasa Tijū-
Dėfytė (pirmininkės), Liudas 
Venclovas (vicepir.), Andrius 
Kurkulis (iždininkas), Maria 
uabed:nskaitė 'Sekretorė), ir 
Antim Venclovaitė (korespon
dentė). Šių metų kuopos globė
jai bus ponios Balčiauskienė ir 
Tijūnėlienė. 

Rinkimus pabaigus, kuopa 
ruošė plakatus šokiams, ku
riuos ruošia Stulginskio ir Lip
niūno kuopos su studentų at-kų 
draugove. Šie šokiai įvyks 
Ateitininkų namuose lapkri
čio mėn. 6 d., 8 vai. vak. Visi 
lietuviai yra kviečiami į šiuos 
šokius pasilinksminti, pašok
ti, ir pasiklausyti "Aido" or
kestro. 

Rasa Tijūnėlytė 

A T E I T I N I N K U 
P A S I T A R I M A S 

Rugpiūčio 30 d. prof. dr. Č. 
Masaičio namuose, Thompso-
ne (netoli Putnamo), įvyko 
ateitininkų pasitarimas. Daly
vavo Ateitininkų Federacijos 
vadas J. Laučka, jo žmona 
(jiedu lankė Putnamą) ir būrys 
kviestinių: kun. S. Yla, prel. V. 
Balčiūnas, kun. J. Vaišnys, 
kun. V. Cukuras, kun. R. Kra
sauskas, ses. Augusta Sereiky-
tė, rašytojas J. Jankus su žmo
na, doc. A. Vasaiti8, O. 
Stankaitienė, O. Strimaitienė, 
pats šeimininkas prof. Masai-
tis ir dr. J . Kriaučiūnas. 

Tartasi ateitininkų organi
zaciniais reikalais: stengtis pa
daryti sendraugių ir jų šeimų 
vasaros atovyklavimą Kenne-
bunkporte ir Dainavoje finan
siniai labiau pasiekiamu, to
kių s tovyklų ideologinių, 
visuomeninių ir kultūrinių pro
gramų sudarymu ir taip pa t 
jaunesniųjų ateitininkų kursų 
reikalais, stengtis įtraukti į or
ganizaciją daugiau jaunimo. 
Reikiamam ateitininkų sąra
šų sudarymui naudoti spau
dą, kviesti talkon apylinkių 
veiklesnius ateitininkus ir kit. 
Iškeltas reikalas rasti kandi
datą į Federacijos vadus, ka i 
ateinančiais metais vyks rin
kimai. 

Tartasi, kaip rūpintis ateiti
ninkų, bet ir visos lietuviškos 
jaunuomenės dorcr kėlimu ir 
doriniu auklėjimu. Tuo klausi
mu beveik nieko nerašoma 
spaudoje, mažai girdima kuni
gų pamoksluose, o ir jaunimo 
kursuose tie dalykai mažai lie
čiami. Tiesa, doros reikalai yra 
subtilūs ir gana asmeniniai, 
bet reikia rasti būdų dorą kel
ti, ypač jaunuoliuose, ir pasi
ryžta tų būdų ieškoti, juos ap
tarti ir skleisti. Prisiminti ir 
lietuviškos spaudos platinimo 
bei lietuviškų parapijų išlaiky
mo reikalai. 

Po pasitarimo dalyviai pasi
vaišino šeimininko patiektais 
užkandžiais ir pabendravo. 
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A T E I T I N I N K Ų 
F E D E R A C I J O S 

TARYBOS POSĖDIS 

Atei t in inkų Federaci jos 
Tarybos posėdis yra šaukia
mas š.m. spalio 23 dieną 8:30 
vai. r. Ateitininkų namuose, 
Lemonte, IL. 

Programoje — 
"Žvilgsnis į save" 

Įžangines pastabas padarys 
vyr. Ateitininkų federacijos va
das Juozas Laučka. Po to bus 
sąjungų pirmininkų praneši
mai ir pageidavimai, Šalpos 
fondo rūpesčiai ir planai, posė
džio dalyvių nuomonės bei 
diskusiniai pokalbiai. 

Yra tikslu bent retkarčiais 
blaiviai pažvelgti į savo veiklą 
ir jos darbų verte, pasidžiaugti 
laimėjimais ir pasiryžti pageri
nimams. Visi AF tarybos na
riai ir Chicagos vietinės tary
bos nariai yra kviečiami 
atsilankyti ir posėdžio svars
tymuose dalyvauti. 

.4. Darnusis, 
AF tarybos pirmininkas 

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

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr . ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; ieštad. 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

?a07 VVest 103rd Street 
V • -indos pagal susitarimą 

O n s o t e l . — 582-0221 
i>R., * ̂ INA JAKŠEVIČIUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6J2Z S. Kedzie Ave. Chicago 
• M 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIŲ PRITAIKYMAS 
2636 W. 71st Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v.r. iki 9 v.v. 

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 436-5566 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ* GYDYTOJAS 

4600 W. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4 

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12,1—6. 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Va!.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, III. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

'. i. 372-5222, 236-65 7 5 

D mmi> PETKUS 
\K;I I ;GOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
H O. VVABASH AVE. 
Va ' sndos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
?104 S. Roberts Road 

1 rr vi j vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Ista'cos tel. 652-1381 
DR. F?RC. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
14C7 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt. 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak. 

Treč. ir šešt. uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr., treč. ir šeštaci. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai vak. 
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.p. 

Ofiso tel. RE "-1168; rezid. 2i9-2«i9 

m. tmm PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
26^S V. 7 i s t St. — Tel. 737-5149 

V*l. pagai susitarimą. Uždaryta treč. 

M. IE.3KAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
26.^6 VV. 63rd Street 

Vai.: antr i-4 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
0R. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5 
;r 6-7 — iš anksto susitarus. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 
DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 Wes» 63rd Street 

v'al pagal susitarimą: antr., treč. 
ketv 10 v ryto iki 6 v vakaro 

Tel. — 778-3400 



Aušros Vartų bažnyčios 

DEIMANTINĖ 
SUKAKTIS 

Chicaga kadaise galėjo di
džiuotis tuzinu lietuviškų pa
rapijų ir bažnyčių. Keičiantis 
miesto sudėčiai, lietuviškos pa
rapijos nyko, mažėjo ar perėjo į 
svetimtaučių rankas . Tiesa, jos 
buvo statytos pirmiausia reli
giniam kultui, — aptarnauti 
savo tautiečių dvasinius reika
lus lietuvių kalba. Bet jos 
nenustojo savo tikrojo pasky
rimo, tarnaudamos kitomis 
kalbomis Dievo garbei ir žmo
nių sieloms, kaip dabar Dievo 
Apvaizdos, Visų Šventųjų ar 
Šv. Kryžiaus bažnyčios ang
liškai ir ispaniškai. 

Vis dėlto lietuviams yra gar
bė, kad jie savo metu pasireiš
kė kaip geri organizatoriai, uo
lūs katalikai, patriotiški lietu
viai. Jie statė bažnyčias ir kūrė 
mokyklas, kad jose galėtų lie
tuviškai melstis ir savo vaikus 
mokyti tėvų kalbos ir papro
čių. 

Viena tų Chicagos lietuviš
kų parapijų, atlikusių didelę 
misiją lietuvių tarpe, yra Auš
ros Vartų parapija vadinamo
je West Sidėje. Jos istorija yra 
plati, nes čia buvo dvasinis 
centras, kuriame veikė Marijo
nų vienuolija, čia skleidėsi ir 
spausdinto žodžio šviesa. Šį 
sekmadienį Aušros Vartų 
parapijos bažnyčia švenčia jau 
deimantinę — 75-rių metų gy
vavimo sukaktį. Nors para
pija pradėta organizuoti 1904 
m. ir pirmuoju laikinu klebonu 
buvo paskirtas kun. Vincas 
Bukaveckas, bet Aušros Vartų 
parapiją tik 1906 m. kun. Kazi
mieras Ambrozaitis suorgani
zavo, pastatydino bažnyčią, 
kuri buvo baigta ir pašventin
t a 1907 m. rugsėjo 15 d. Taigi ši 
da ta ir laikoma parapijos gy
vavimo, veiklos, religinio ir 
tautinio darbo pradžia. 

Po kun. K. Ambrozaičio 1915 
m. buvo paskirtas klebonu 
kun. P. Serafinas, puikus or
ganizatorius, kalbėtojas, admi
nistratorius ir dvasingas kuni
gas . Bet jis 1918 m. įstojo į 
Marijonų vienuolyną. Arkiv. J. 
Mundeieinas pritarė jo įstoji
mui į vienuolyną, bet pasiūlė 
parapiją perimti marijonams. 
Pirmasis marijonas klebonas 
ir buvo paskirtas kun. Pr. Meš
kauskas, kuris pradėjo parapi
ją tvarkyti vienuolišku uolu
mu. 

1919 m. pradžioje klebono 
pareigas Aušros Vartų para
pijoje perėmė Amerikos mari
jonų tėvas kun. Feliksas Ku
d i rka , pasižymėjęs savo 
organizaciniais, administraci
niais sugebėjimais ir gerai iš
mąstytais pamokslais bei pa
skaitomis. Tų pačių metų 
sausio 29 d. marijonai jau bu
vo perėmę iš lietuvių kunigų 
sudarytos bendrovės dienraštį 
Draugą, kurį redagavo kun. dr. 
P . Būčys. 1920 m. prie parapi
jos namo buvo nupirktas ketu
rių aukštų namas. J i s buvo 
pertvarkytas gyventi vienuo
liams, o dalis skirta spaustu
vei, redakcijai ir administraci
jai. Čia buvo sukurtas spaudos 
ir dvasinis centras, iš kurio il
gus metus sklido krikščioniš
ka ir lietuviška šviesa ne tik 
Chicagai. bet ir visos Ameri
kos bei pasaulio lietuviams. 

Kun. F. Kudirka, būdamas 
klebonu, tuoj įvedė naujas pa
maldas rytais ir vakarais. Sek
madieniais buvo sakomi gerai 
paruošti pamokslai, popietė
mis skaitomos paskaitos, daro

mi susirinkimai, mokomi vai
kai katekizmo ir lietuvių 
kalbos. Parapija išsimokėjo 
skolas, susigrąžino parapie-
čius, kuriems buvo įgrisę skolų 
mokėjimai ir kurie buvo atšalę 
nuo savos bažnyčios. Kun. Ku
dirkai padėjo tokie mokslo ir 
spaudos žmonės, kaip kun. 
prof. P. Būčys (vėliau vysku
pas) ir kun. V. Kulikauskas. 
Čia buvo perkeltas ir vienuoli
jos noviciatas, čia buvo pri
imami ir mokomi kandidatai, 
kurie vėliau, tapę marijonais, 
darbavosi lietuvių tarpe. Tik 
1923 m. noviciatas buvo iškel
tas į naujai pastatytus no
viciato namus C la rendon 
Hills, bet čia liko ir toliau dva
sinis centras, nes čia buvo 
spauda, religinis gyvenimas, 
atremtas į savą kalbą ir savus 
papročius. 

Sunku išskaičiuoti visus čia 
klebonais buvusius kunigus, 
bet savo įnašą šioje parapijoje 
yra palikę a.a. kun. P. Drau
gelis, kun. J. Vaškas, kun. J . 
Dambrauskas (vėliau buvęs 
provinciolas), kun. A. Švedas, 
kun. J . Savukynas, kun. B. 
Vaišnoras. Dabar čia klebono 
pareigas eina ir parapijos jubi
liejų rengia kun. Antanas 
Kelpšas. 

Aušros Vartų parapijos apy
linkėje įsikūrė ir nemaža nau
jųjų ateivių, kurių vieni čia tuoj 
gavo darbus, kiti įsitaisė pre
kybas lietuvių apgyventame 
centre. Bet pamažu, miesto gy
ventojų sudėčiai keičiantis, 
daugumas išsikėlė į Brighton 
Parką ir Marąuette Parką, o 
vėliau ir dar toliau. Spaudos 
darbas išsiplėtė, ir tos patal
pos jau buvo ne tik nepato
gios, bet ir neįmanomos tinka
mai atlikti darbus, kurių 
reikalavo nauji laikai ir skai
tytojų skaičius. Pradėjo mažė
ti ir parapija, nes lietuvių vie
tą užėmė italai ir kitos 
tautybės. 1937 m. buvo pasta
tytas naujas spaudos centras, 
kurin išsikėlė visos Draugo 
įstaigos. Parapija liko tik ten 
likusiems lietuviams, bet turė
jo aptarnauti ir svetimtaučius, 
kurie jau turėjo net persvarą. 

Dabar Aušros Vartų parapi
ja tėra tik maža lietuvių sala. 
J i gali didžiuotis savo praei
timi, savo turėtais nuopel
nais ir savo atliktais darbais. 
J i dar dabar liko lietuvių para
pija su lietuviu klebonu, galin
čiu aptarnauti tuos likučius, 
kurie pasiliko ištikimi savo 
apylinkei, savo parapijai ir sa
vo gražiai praeičiai. 

Ši parapija pereitą mėnesį 
pasiekė savo deimantinio am
žiaus, kuris iškilmingai šven
čiamas šį sekmadienį, spalio 
10 d., 3 vai. po pietų. Šv. Mi
šias laikys vysk. Vincentas 
Brizgys. Šventėje dalyvaus lie
tuviai ir nelietuviai, parapie-
čiai ir buvę parapiečiai, kurių 
tėvai buvo palaidoti iš šios baž
nyčios, kurie patys šioje baž
nyčioje buvo pakrikštyti ir iš
auklėti. 

Deimantinės sukakties pro
ga reikia prisiminti praeitį, bet 
kartu ir ateitį. Čia išauklėti lie
tuviai jau atliko savo uždavi
nius žemėje Bažnyčiai ir tau
tai . Bet ir tie, kurie dar 
tebegyvena ir prisimena jos 
praeitį, turi ryžtis ateityje at
likti savo misiją krikščioniš
kuose ir tautiniuose keliuose. 

Pr. Gr. 

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS IR 
KOVA DĖL LIETUVOS 

Ar bendroji lietuviška Politika turėtų likti, kokia 
buvus, ar ji keistina? 

DR. D. KRIVICKAS (Pabaiga) 
I e š k o t i naujų kel ių 

Taip pat reikėtų plačiau nu
šviesti ir įvykius, privedusius 

Rimties valandėlei 

ŠVENČIAUSIAS 
SAKRAMENTAS 

Svarbiausias iš visų Kris- atšaukti, 
taus įsteigtųjų sakramentų yra Tikras Kristaus buvimas Eu-
Eucharistija (graikiškai: Dė- charistijoje taip pat aiškiai 
kojimas) arba Švenčiausias matyti iš žodžių, kuriais jis 

bet ir bendrai laisvojo vakarų prie sovietų agresijos prieš Lie- Sakramentas. Jis yra krikščio- paskutinės vakarienės metu įs 
Keičiantis politinio gyveni- pasaulio knygų įsileidimą ir tuvą ir kitas Pabaltijo valsty- n iu- dvasinio gyvenimo cent- teigė ŠvČ. Sakramentą: "Imki 

mo aplinkybėms, keičiasi ir ga 
limybės Lietuvos laisvinimo 
akcijai užsienyje: Helsinkio ak
tas, Belgradas, Madridas, Af
ganis tanas , įvykiai Lenkijoje, 
Europos parlamentas ir paga
liau pastaruoju metu sunkė-
jant i Sovietų Sąjungos padė
tis. Reikia turėti galvoje ta ip 
pat ir besitęsiančią kovą pa
čioje Lietuvoje ne tik ryšium su 
žmogaus teisių nuolatiniais 
pažeidimais, bet ir nuolatiniu 

nepriklausomos Lietuvos pa
siekimų nuvertinimu, iškrai
pymu ir dargi net niekini
mu, o taip pat komunistų 
vedama akcija prieš vadina
mą lietuvišką buržuaziją už
sienyje Lietuvos nepriklauso
mybei atstatyti . Taip pvz. 
"Tiesos" rugpiūčio 7 d. nr. is
torijos mokslų kandidatas Juo
zas Jermalavičius straipsnyje 
"Ideologinės kovos frontuose" 
ta rp kitko rašo: "Monopoli
joms tarnauja ir lietuvių bur
žuazinė emigracija. J i , atsi
ž v e l g d a m a į d a b a r t i n ę 
tarptaut inę padėtį, vėl keičia 
savo antiliaudinės veiklos tak
tiką. Buržuazinės lietuvių išei
vių organizacijos, jų veikėjai ir 
ideologai mėgina aktyvinti re
akcinę veiklą, dangstydami ją 
klastingomis nacionalizmo 
idėjomis... 

Buržuaziniai rašeivos — nuo 
profesorių iki reporterių — spe
kuliuoja vadinamąja "tautos 
laisve". Kaip jie patys ją su
pranta? Visų pirma buržuazi
niai nacionalistai vengia aiš
kinti " tautos laisvės" politinį 
turinį. Tačiau jų interpretaci
joje nesunku pastebėti, jog 
"tautos laisvės" idealu laiko
ma kapitalistinė santvarka. 
Nacionalistinės emigracijos li
teratūroje "laisva tauta" fak
tiškai vad inama tokia sant
v a r k a , kurioje buržuazi ja 

galimybes jomis pasinaudoti, bes. Kaip jau anksčiau minė-
aš jau praeitų metų Clevelan- ta, straipsnyje istorijos mokslų 
do Vliko seime esu kėlęs reika- kandidatas teigia: "Darbo 
lą plačiau aptarti demokrati- žmonių klasinė kova buvo ap
jos turinį. vainikuota 1940 m. socialisti-

Iškeldamas šią problemą, aš nės revoliucijos pergale ir 
norėjau ne tiek specifiškai ieš- Tarybų valdžios atkūrimu". 
koti Lietuvos gyvenimui ati
tinkamų santvarkos bruožų, 
kiek iškelti reikalą supažin
dinti Lietuvos visuomenę, ypač 
jaunąją kartą, su Vakarų Eu
ropoje veikiančiomis demo
kratinėmis sistemomis ir ypač 
jų ūkine ir socialine santvar
ka, kaip nuosavybės teise, tei-
ka, įskaitant nuosavybės teisę, 
teisę į darbą, socialinį drau
dimą ligos, nelaimingų atsitiki
mų ar senatvės atveju, medi
cininį aprūpinimą, švietimą ir 
t.t. Taip pat reikėtų plačiau nu
šviesti Vakarų E uropos j au tolo
kai pažengusią ūkinę ir politinę 
integraciją sujos pagrindiniais 
atributais, kaip Bendroji rinka, 
E uropos parlamentas, žmogaus 
teisių bei laisvių patikrinimo 
procedūros tarptautinėmis p r ie 
monėmis irt.t. Okinėbei politinė 
integracija Vakarų Europoje 
plečiasi, užtikrindama ją suda
rančioms valstybėms jų politinį 
suverenumą ir nepriklau
somybę, kartu ir sąlygas išlai
kyti kiekvieno krašto laisvę, 
tęsti savo politinį, civilizacinį ir 
kultūrinį vaidmenį. 

Ta pačia proga reikėtų iš
ryškinti mūsų pagrindinius 
tikslus, kuriuos trumpai gali
ma būtų apibrėžti. Mūsų pa
stangos sugrąžinti tautai jos 
teises: teisę turėti santvarką, 
paremtą tautos suverenumu, 
Žmogaus asmenybės orumu, 
pagrindinių žmogaus teisių ir 
laisvių gerbimu ir laisva ūkine 
individualia iniciatyva. Mūsų 
socialinių siekimų pagrindas 
yra ir bus tikras socialinis tei
singumas, paremtas pagarba 

laisvai galėtų išnaudoti darbi- ^ ^ k a d ^ ^ ^ u JQ 
ninKus ir Kitus aaroo žmo- š d m a g a ] ė t ų n a u d o t i s k u l t ū . 

ros ir civilizacijos pasieki
mais, patikrinant valstybės 
globą ligoje, senatvėje ir nelai
mingais atvejais. Mes siekia
me valstybinės nepriklauso
mybės, nes ji yra tautinės 
kultūros ugdymo ir išlaikymo 
būtinoji sąlyga. Mes siekiame 
nepriklausomos Lietuvos lais
voje Europos šeimoje, susijun
gusioje ūkiniais ir politiniais 
ryšiais, nebojant kiekvienos 
tautos interesų ir savitumų. 

nes . 
Nesunku pastebėti, kad šiuo

se teigimuose yra prieštaravi
mų. Pradžioje tvirtindamas, 
kad buržuaziniai nacionalis
tai vengia aiškinti "Tautos 
laisvės" politinį turinį, jis to
liau pats savo fantazijoj suku
ria jos turinį. Turėdamas gal
voje okupuotoje Lietuvoje 
esamus suvaržymus, liečian
čius ne tik vadinamos buržua
zinės literatūros naudojimą, 

Socialistinės revoliucijos te
zė vis dažniau kartojama agre
sijai pateisinti. Tačiau jie pa
miršta pridurti, kad ji buvo 
vykdoma Maskvos komisaro 
Dekanozovo raudonosios ar
mijos pagalba, ką patvirtino ir 
Liaudies seimas, būtent: "Da
bar liaudis, galingosios raudo
nosios armijos padedama, nu
vertė smetoniškųjų pavergėjų 
jungą ir įsteigė savo valstybė
je sovietinę valdžią. Jei Lietu
vos liaudis galėjo savo šalyje 
įsteigti vienintelę teisingą 
valstybės santvarką, tai visa 
tai yra tik Sovietų Sąjungos dė
ka". 

Tai buvo aukso raidėmis iš
rašyta Vyriausybės 2inių 7-9 
Nr. Gal Jermalavičius šio Vy
riausybės Žinių numerio nėra 
matęs, nes jis užrakintas spe-
cialinėse spintose. 

Visoms šioms tarptauti
nėms, istorinėms ir ideologi
nėms problemoms nušviesti 
yra reikalinga plati ir planin
ga visuomeninė talka. Kova su 
komunistine sistema yra kar
tu ir ideologinė kova. Tuo at
žvilgiu yra ypatingai įsidėmė
tinas Algirdo J. Kasiulaičio 
straipsnis "Kelios mintys išei
vijos visuomeninių santykių 
klausimu", tilpęs "Tėvynės 
Sargo" 1982 m. 2 Nr. Organi
zacijoms, tiesiogiai suintere
suotoms Lietuvos laisvinimo 
akcija, tektų sutartinai nusta
tyti šių problemų pirmumų 
laipsnį, atsižiūrint į šių dienų 
tarptautinę būklę. Šių talki
ninkų būrį turėtų sudaryti Vli-
kas, Altą, PLB, Amerikos L ie 
t u v i ų B e n d r u o m e n ė i r 
Kanados Lietuvių Bendruo
menė. Pagal 1964 m. susitari
mą iniciatyvos šiam reikalui 
turėtų imtis Vlikas. Sutarus 
dėl bendro darbo gairių ir iš to 
einančios koordinacijos, n e 
sunku būtų išspręsti ir tų dar
bų finansavimo problemą. 
Gražus tam pavyzdys yra ALT 
ir Amerikos Lietuvių Bendruo
menės sutarimas Lietuvos at
stovybės rūmų remontui vyk
dyti. 

ras ir tam tikra prasme visas te ir valgykite: tai yra mano 
krikščionybės turinys. kūnas ( o paduodamas taurę), 

Eucharistija yra tikra auka gerkite iš jos visi, nes tai yra 
ir tikras sakramentas. Kitais mano kraujas, naujosios san-
žodžiais tariant, Eucharistija doros kraujas, kuris už jus ir 
yra sakramentinė auka ir au- daugelį išliejamas nuodėmių 
kos sakramentas. Kadangi šv. atleidimui" (Mat. 26, 26 — 28; 
Mišių auka turi savyje ir šv. Mk. 14, 22 — 24; Luk. 22, 19 — 
Komuniją, tai Eucharistija^ga- 20). 
Įima sakytį yra ir šventoji au
ka ir komunija. Tačiau šis su
skirstymas nėra realus aukos 
sakramento suskaldymas. 

Tikras ir realus Kristaus bu
vimas Eucharistijoje įrodo
mas Išganytojo žodžiais, ku
riais jis pažadėjo įsteigti 
Eucharistiją. Prieš tai įvyko du 
dideli stebuklai. 

Išvakarėse Viešpats Gene 
zareto ežero pakrantėje ste
buklingai padaugino duoną. 
Vidunaktį jis vaikščiojo ežero 
bangomis akivaizdoje savo 
mokinių, mažame laivelyje be-
kovoj ančių su siaučiančia aud
ra. Šiais stebuklais jis parodė, 
kad turi visišką galią duonai ir 
savo kūnui. 

Kitą dieną Kafarnaumo si
nagogoje jis pažadėjo tą sak
ramentą, kuriame duonos pa
vidalu duos sielų maistui savo 
tikrąjį kūną. "Duona, kurią aš 
duosiu, yra mano kūnas už pa
saulio gyvybę. Tuomet žydai 
ginčijosi tarp savęs ir ėmė 
klausinėti: Kaip jis gali mums 
duoti valgyti savo kūną?" 
(Jon. 6, 51 — 52). Reiškia, žy
dai pažodžiui suprato Kris
taus žodžius. Bet Išganytojas 
savo žodžių neatšaukia, nepa
taiso, o kartoja, juos dar su
stiprina pabrėždamas: "Iš t i e 
sų, iš tiesų sakau jums: jei 
nevalgysite Žmogaus Sūnaus 
kūno ir negersite jo kraujo, n e 
turėsite savyje gyvybės. Kas 
valgo mano kūną ir geria ma
no kraują, tas turi amžinąjį gy
venimą ir aš jį prikelsiu pas
kutiniąją dieną. Mano kūnas 
tikrai yra valgis ir mano krau
jas tikrai yra gėrimas. Kas val
go mano kūną ir geria ma
no kraują, tas pasi l ieka 
manyje, ir aš jame. Kaip mane 
siuntė gyvasis Tėvas ir aš gy
venu per Tėvą, taip ir tas, ku
ris mane valgo, gyvens per ma
ne" (Jon. 6, 52 — 57). Kai 
daugelis mokinių dėl šių, kaip 
jie sakė "kietų žodžių", nuo jo 
pasitraukė, Kristus verčiau bu
vo pasirengęs ir dvylikos apaš
talų netekti, kaip savo žodžius 

Visais laikais šie Kristaus 
žodžiai buvo suprantami, kaip 
tikras jo buvimas Eucharisti
joje. 

Tą vyksmą, kuriuo Kristus 
atsiranda Švč. Sakramente, 
Bažnyčia vadina "transsubs-
tancijacija" (substancija — es
mė, trans — per, taigi vienos 
esmės perkeitimas, vertimas 
kita — perėjimas). Tai reikia 
suprasti taip: konsekracijos žo
džiais, kuriuos Kristaus vieto
je jo įgaliotas kunigas ištaria į 
duoną ir vyną, duonos esmė 
virsta Kristaus kūno esme, o 
vyno esmė — Kristaus kraujo 
esme. Lieka tik matomoji duo
nos ir vyno forma arba regi
mieji pavidalai. 

Juk mes paprastai skiriame 
kiekvieno daikto išorę, pojū
čiais pasiekiamus pavidalus ir 
tuose pavidaluose glūdinčią, 
tik protui pasiekiamą esmę. 
Nors, pavyzdžiui, kurio nors 
daikto pojūtiniai pavidalai 
kinta, tačiau daiktas pasilieka 
tas pats. Jo esmė nekinta. 
Kviečio sėkla iš viršaus labai 
skiriasi nuo išaugusio kviečio 
arba vikšras nuo vabzdžio, ta
čiau vis dėlto žinoma, kad už tų 
skirtingų pavidalų slypi tas 
pats daiktas — kvietys ar 
vabzdys, kitaip tariant, ta pati 
esmė, ta pati substancija, ku
rią mes ne pojūčiais, o tik pro
tu suvokiame. 

Taip pat nuo išviršinių pojū
tinių duonos ir vyno pavidalų, 
turime atskirti jų esmę, jų sub
stanciją. Kiekviena esmė yra 
susijusi su savo pavidalais. Ji 
atrodo taip, o ne kitaip. Pasi
keitusios konsekruotos duo
nos, pasikeitusio taurėje vyno 
lieka tik pojūtiniai duonos ir 
vyno pavidalai. Tai liudija 
mums Apreiškimas, tai ryš
kiai pasako konsekracijos žo
džiai. Po tais iŠ prigimties sve
timais pavidalais slepiasi 
tikrasis Kristaus kūnas ir 
kraujas. Mes jų negalime ma
tyti, bet tik tikėte tikime. Mes 
tikime Kristų ir jo žodžius. 

J. V. 

SKIRTINGI 
PASAULIAI 

Ištraukos iš romano 
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Je i visi žmonės turėtų 
dideles ir plačias pažiūras, jie 
visi būtų tolerantiški. Jie 
pagerbtų kitų pažiūras ir elge
sį. Jie taip lengvai nesmerktų 

trūkumams, nuotaikų keistu
mams, ar net moralinėms 
klaidoms, kaip Kristus — 
Dievas ir Žmogus, nes Jo 
pažiūros yra be galo plačios. 

kitų intencijų ir veiksmų. Nie- J a m pakanka kūrinių geros 
kas nėra daugiau atlaidus valios. Pagal tai Jis daro savo I 
žmonių dvasios nukrypi sprendimus, 
m a m s , c h a r a k t e r i o Kun Kaz. Barauskas 

Akimirksniais man atrodė, kad mama fantazuo
ja, perdeda, bet žinau, kad ir praeityje ji kentėdavo 
panašių apkalbų, nors, ypač tėvui dar gyvam tebe
sant, niekas mūsų šeimoje jos ne tik nemušė, bet net 
ir neprištaraudavo. Nejau sovietinis auklėjimas, 
priespauda ir paklusnumas komunizmo dogmoms 
šitaip pakeitė tuos pačius šeimos narius? O gal tai 
tik partijos nario Jono Bubnio šeima tokia? 

Visą gyvenimą mamą kas nors skriaudė ir ji 
visada tik skųsdavosi savo artimiesiems. Kadangi 
buvau mylimiausias sūnus, tai dažnai klausydavau 
jos skundų. Tačiau anais laikais tie skundai buvo tik 
apie Petronėlės nepaklusnumą arba, jai jau tapus 
mergina, išėjimus ir dingimus be pranešimų. 

Šie skundai, jau svoetinėj santvarkoje gyve
nant, visai skirtingi. Motinos auklėjimą perėmė 
bolševikas vyras, materialistinis komunizmas ir toji 
baimės, sekimo, įdavimų ir pranešimų santvarka, 
kurioje jie gyvena jau daugiau, kaip trisdešimt metų. 
Bijodami to „opiumo" ir religingų žmonių, perse 
kioja visus Kristaus sekėjus. Mano mamos drąsu
mas ir įpratimas visada tiesą sakyti į akis ne 
vienam komunistui negali patikti. Tačiau iš mamos 
kaiškų ir skundų aiškiai matau, jog suniekšėję 
šeimos nariai pavertė mamą visų nuodėmių atleidi
mo ožiu... J i kalta jau vien tuo, kad ji tiki į Dievą, o 

dukters elgimąsi su motina, jaučiasi galingesnė už žodžiu, labai norėčiau Tave pamatyti ir asmeniškai 
bejėgę senutę ir kiekviena proga siekia tai parodyti, padėkoti už visus nuoširdžius rūpesčius. 

Beje, tarnaitę laikyti ir komunistiniai parei- ,,Kiti mano vaikai Lietuvoje nėra tokie. Jie labai 
gūnai gali. J a s vadina „namų pagelbininkėmis", nes pasikeitė, jeigu taip galima pasakyti lietuviškai. Mat, 
žodis tarnaitė yra feodalinės santvarkos liekana, aš lietuviškai pramokau pati praktiškai, niekur 
Tačiau pats tokio darbo buvimas įrodo viso bolševi- nesimokydama. Nors visus savo vaikus auklėjau 
kinio pasaulio veidmainiškumą. Žinoma, tik svar- vienodai ir niekam skirtumų nedarydavau, bet 
būs pareigūnai arba operos bei dramos aktoriai gali geriausi mano vaikai buvo vyriausias sūnus Romual-
laikyti tarnaites, nes uždirba daugiau, kaip papras- das ir Rolandas. Romualdas buvo nepaprastai gabus 
tieji darbininkai ar tarnautojai. Taig klasės liko tos vaikas: būdamas tik 3 su puse metų amžiaus, pats 
pačios, kaip ir buržuazinėje santvarkoje, tik ponauja išmoko skaityti, 5 metų jau lankė pradžios mokyklą, o 
ten komunistų partijos nariai. Visos teorijos parašy- prieš pat jo šeštąjį gimtadienį jis manęs paprašė, kad 
tos mažiesiems, paprastiems darbininkams, atseit, nuo jo šeštojo gimtadienio pradėčiau jam duoti piani-
komunizmo vergams, o viršūnės tvarkosi vistiek no pamokas, 
laikydamiesi feodalinių principų. „Jis nepaprastai mylėjo muziką, o labai mėgda-

Vargšė mama niekad nesigilindavo j socialinę vo klausytis mano skambinimo, ypač dainavimo, 
žmonių padėtį, bet mūsų namuose laikant tarnaites. Kiekvieną vakarą prieš vakarienę su vaikais dainuo-
visada su jomis elgėsi žmoniškai ir dažnai pati virtu- davau vaikų daineles ir žaisdavome, o sekmadieniais 
vėje šeimininkaudavo, palikdama tarnaitėms kitus (ypatingai Rusijoje gyvenant) pasikviesdavau kaimy-
darbus. nų vaikus sykiu su mumis žaisti ir dainuoti. Manau, 

Dabar gi mama liko žemesnė ir už sovietinę kad Rolandas tai atsimena, 
tarnaitę... Skaudu skaityti apie šias mamos skriau- „Dar neturėdamas 8 metų amžiaus, Romualdas 
das. Sieloje jau tada, gavus laišką, kilo protestas pats pasiruošė, be kitų pagalbos vienas mokydama-
prieš sesers elgesį su motina. Nebeatsimenu, ar sis, j pirmą gimnazijos klasę ir prašė, kad nupirkčiau 
parašiau ką nors laiške Petronėlei, bet žinojau, kad jam gimnazisto uniformą. Jis pats parašė prašymą, 
mama nenori to. nuėjo vienas j gimnaziją (tada mes laikinai gyve 

O netrukus atėjo ir kitas mamos laiškas, šį kartą nome Smolenske ir Petronėlė buvo maža. tai aš 
rašytas ne man, o mano žmonai Silvijai. Datuotas negalėjau palikti mažųjų >. išlaikė egzaminus į pirmą 
vasario 15 dieną. 

„Brangi Silvija! 
„Nors aš Tave asmeniškai ir nepažįstu, bet iš 

Rolando laiškų supratau, kad esi labai jautri, atjau
čiant kitus, norinti visiems daryti gera. maloniai 
sugyventi. Rolandas irgi rašė, kad esi gera, švari ir 
tvarkinga šeimininkė ir rūpiniesi savo artimu, pavyz
džiui, nori mums atsiųsti geriausius ir naudingiau-

jie Jį neigia. Žinoma, tarnaitė, matydama tikros sius daiktus siuntinyje, kad mums tiktų. Vienu 

klasę visomis penkiukėmis. Buvau labai nustebinta ir 
niekad nepamiršiu, koks buvo mano Romualdas. Nuo 
tų egzaminų Romualdas priėjo prie manęs ir pasakė: 
,Mama, aš noriu su tavim rimtai pakalbėti. Ar galiu?" 
Nuo tol mudu ėmėme draugauti, dalintis mintimis ir 
tartis visais šeimos reikalais, o jis nuo manęs nieko 
neslėpdavo, prašydavo mano nuomonės, prašė 
patarimų. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. spalio mėn. 9 d. nv EJUOSE HORIZONTUOSE 

Cindy Vilekbrektaitė — Miss Londonas 

LIETUVAITĖ - MISS LONDON 
Kanados Londone rugsėjo 25 

d. vyko Miss London parinki
mas 1983-iems metams. Iš visų 
kandidačių tinkamiausia buvo 
pripažinta C. Vilembrektaitė 
(Willen), 19 m. amž. Visa 
V i l e m b r e k t ų š e i m a nuo 
mažiausio iki vyriausio akty
viai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje. Šeimos galva yra 
apyl. v-bos iždininkas ir Kana
dos LB krašto tarybos narys. 
J is taip pat yra išrinktas į 
Pasau l io Lietuvių seimą, 
vykstantį ateinančiais metais 
Chicagoje. Visi dalyvauja 
..Baltijos" ansamblyje ar 
„Pašvaistės" chore ir kitose 
organizacijose. 

1983 m. Miss London yra 
Vakarų Ontario universiteto 
Londone studentė ir nori būti 
gydytoja — odos ligų specialis
tė. Ji š.m. pavasarį baigė 
gimnaziją labai gerais pažy
miais (vidurkis apie 85) ir 
neturėjo problemos įstoti į 
norimą universiteto kursą. 

Reprezentuoti savo apylin
kę, o ypač visą Kanadą, paren
kamos tinkamiausios mergai
tės iš 18-25 m. amž. grupės. Jos 
turi būti netekėjusios, negim

džiusios vaikų ir t.t. Reikalavi
mai yra dideli ir kitais atžvil
giais: kandidatė turi būti ne tik 
graži, bet ir inteligentiška ir 
gerai orientuotis pasaulio 
problemose. J i turi praeiti visą 
eilę pasikalbėjimų su atitinka
mais pareigūnais ir duoti 
tinkamus atsakymus į suktus 
to įvykio teisėjų klausimus. 
Sveikiname mieląją lietuvaitę, 
kuriai pasisekė šį egzaminą 
geriausiai išlaikyti. Tarp kitko 
ji yra draugė praėjusių metų 
Miss London — dabartinės 
Miss Universe Karen Bald-
win, kuri ir paskatino ją 
„surizikuoti". 

Dabar lietuvaitė ruošiasi 
naujam ir sunkesniam egzami
nui — Miss Canada pageant, 
kuris bus rodomas Kanados 
CTV televizijos stoties iš 
Kitchener pirmadienį, lapkri
čio 1 d., nuo 8 vai. vak. iki 9:30 
v.v. Tad nepraieiskime retos 
progos — lapkričio 1 d. sekime 
tą įvykį televizijoje, linkėdami 
l ietuvaitei Cindy Willen 
(Vilembrektaitei) tokios pat 
sėkmės ir šiame konkurse — 
tapti pirma lietuvaite Miss 
Canada. p. p 

LIETIMAI CALIFORMJOJE 
LITUANISTINIS 

ŠVIETIMAS 
PRIE RAMIOJO 
VANDENYNO 

1949 m. Los Angeles mieste 
apsigyvenus daugiau lietuvių 
šeimų, turinčių mokyklinio 
amžiaus vaikų. kun. J. Kučin
gis, tada dar neseniai perėmęs 
Šv. Kazimiero parap. vadova
vimą, įkūrė kuklią savaitgalio 
mokyklėlę, kuri dėl mažo mo
kinių skaičiaus sutilpo atsitik
tinai rastose patalpose — ga
raže ir rūsyje. Bet tai buvo 
padaryta pradžia, kaip buvęs 
parapijos klebonas prel. J. Ma-
ciejauskas buvo planavęs, kad 
ateiviai galėtų auklėti savo 
vaikus lietuviškai, kad jie mo
kėtų lietuvių kalbą ir mylėtų 
Lietuvą... 

Nuo to laiko praėjo daugiau 
30 metų. Mokykla išleido daug 
mokinių, kurie yra įsijungę į 
lietuvių visuomeninį gyveni
mą, ir dažnas atveža jau savo 
vaikus šeštadieniais į lituanis
tinę mokyklą, įsikūrusią pui
kiose parapijos mokyklos pa
talpose. 

Šiemet lituanistinė mokykla 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 
11 d. Ją lanko 100 mokinių. 
Mokykloje yra vaikų darželis, 
kurį veda R. Vilkaitė ir A. Kun-
gys. I skyr. mokytoja yra A- Že-
maitaitienė. 2 skyr. — J. Venc

kienė, 3 skyr. — A. Nelsienė, 4 
skyr. — O. Razutienė, 5 skyr. — 
G. Plukienė. Toliau mokslas ei
namas grupėmis ir dėstoma da
lykiniai. Lietuvių kalbos gra
matiką — E. Dambraitė, lietu
vių l i t e r a t ū r ą — L. 
Jarašiūnienė, lietuvių kalbos 
rašybą — M. Sandanavičiūtė — 
Newsom, Lietuvos istoriją ir 
geografiją — M. Naujokaitis, ti
kybą — kun. Olšauskas (visuo
se skyriuose, išskyrus pirmąjį, 
kuriame moko V. Polikaitytė), o 
pirmajai komunijai ruošia D. 
Polikaitienė. Dainavimą moko 
ir chorą veda A. Polikaitis. Tau
tinius šokius moko D. Varnienė. 
A. Mičiulytė ir J. Bužėnas, 
akompanuoja O. Barauskienė. 
Vyresniųjų grupių visuomenės 
mokslo seminaro koordinato
riai yra G. Leškys ir D. Polikai
tienė. Be to. dar yra klasė lietu
vių kalbos nemokantiems, šios 
klasės mokytoja yra V. Gedgau
dienė. Prie mokyklos bibliote
ka, kurios vedėja S. Gorodeckie-
nė. 

Šiems mokslo metams tėvų 
komitete yra: pirm. E. Mattis, 
sekr. R. Barauskas, iždininkė 
I. Sekienė ir nariai — R. Mulo-
kienė. A. Žemaitaitis. R. Viz
girdienė, A. Kudirka ir A. Ze-
maitaitienė. Mokyklos vedėja 
yra D. Polikaitienė, o mokyk
los globėjas prel. J. Kučingis. 

L I E T U V I Š K O 
SAVAITGALIO 

J S P C D 2 I A I 
Rudeniškas, tačiau gražus 

buvo šeštadienio, rugsėjo 25 d., 
pavakarys, kai Washingtono ir 
apylinkės lietuvių automobi
liai riedėjo į Elvyros ir Jurgio 
Vodopalų sodybą Great Falls 
miestelio, Virginijos valsti
joje, pašonėje. O toji sodyba ir 
didelė ir, ačiū jos mieliems 
savininkams, pilna lietuviš
kos šilumos. Sulėkimo tikslas 
buvo paremti Washingtono K. 
Donelaičio vardo lituanistinę 
mokyklą ir pabendrauti su iš 
Floridos atvykusiu dailininku 
Juozu Sodaičiu bei jo žmona 
Aldona. 

K. Donelaičio lit. mokyklos 
tėvų komitetas, kuriam šiais 

Tėvai, turintieji mokyklinio 
amžiaus vaikų, būtinai turėtų 
pasinaudoti proga, leisdami 
juos į mokyklą. Ypatingai tu
rėtų jausti pareigą tie tėvai, 
kurie dėl kurių nors priežasčių 
negalėjo savo vaikų išmokyti 
lietuviškai kalbėti. Šiam rei
kalui yra klasė silpnai kalban
tiems ar visai nemokantiems 
lietuviškai, vedama toje srity
je prityrusios mokytojos V. 
Gedgaudienės. Tik bendromis 
pastangomis sulėtinsime kelią 
nutautėjimui. Tegul Šv. Kazi
miero lituanistinė mokykla bū
na lietuvybės švyturys mūsų 

7. Medžiukas 

MAIRONIO MINĖJIMAS 
Lietuvių Bendruomenė ir LA 

ateitininkai maloniai kviečia 
visus LA ir apyknkėse gyve
nančius lietuvius į tautinio at
gimimo dainiaus Maironio 120 
metų gimimo ir 50 metų mir
ties sukakčių minėjimą. Jis 
įvyks š. m. lapkričio 13 d., šeš
tadienį, 7:30 vai. vak., Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Pas
kaitą "Maironis ir jo laikai" 
skaitys poetas Stasys Santva
ras, kuris Maironį asmeniškai 
pažino. Meninę minėjimo da
lį atliks LA Dramos sambūris 
su soliste Stase Pautieniene ir 
vyrų kvartetu: Rimantas Dab-
šys, Emanuelis Jarašiūnas, 
Antanas Polikaitis ir Bronius 
Seliukas. Dainoms akompa
nuos pianistė Raimonda Apei-
kytė. Po programos bus vaišės 
apatinėje salėje. 

Jonas Motiekūnas 
P I R M O J O LIETUVIŲ 

MOTERŲ SUSIRINKIMO 
M I N Ė J I M A S 

Šiais metais sueina 75 m. 
nuo pirmojo lietuvių moterų su
sirinkimo, įvykusio 1907 m. 
spalio m. 6 — 7 dienomis, Kau
ne. Tas susirinkimas buvo iš
kilmingai paminėtas 1937 m. 
Kaune, 1967 m. — New Yorke 
ir gal kur kitur. Šiais metais 
bus paminėtas Los Angeles, 
nes tai.buvo svarbus įvykis — 
pradžia organizuoto lietuvių 
moterų veikimo. 

Minėjimas įvyks š. m. spalio 
24 d., 12 vai. Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėje. Numa
tyta įdomi programa. Minėji
mą pradės pirmininkė B. 
Skirienė. V. Jonuškaitė — Zau-
nienė kalbės apie pirmąjį susi
rinkimą. Istorikės Gintės Da-
mušytės paskaita: "Lietuvių 
sąžinės kalinių problema" ir 
kt. Programai vadovaus teisi
ninkė Ramunė Barkutė. Po 
programos — vaišės. įėjimas 4 
doleriai asmeniui. 

Kviečiame visus atsilankyti 
į šį renginį. Minėjimą ruošia L. 
M. Klubų Federacija. 

metais pirmininkauja Jonas 
Bačianskas, vis ieško kelių, 
kaip suramstyti šios nedidelės 
mokyklos biudžetą. Štai atsi
rado proga pasikviesti pla
čiojoj lietuvių visuomenėj po
puliarų dailininką J. Sodaitį ir 
mokyklos tėvų komiteto globo
je sostinėje surengti jo kūrinių 
parodą. Paroda ir buvo numa
tyta sekmadienį, rugsėjo 26 d., 
Lietuvių misijos salėje pirmų
jų šio rudens lietuviškų Mišių 
proga. 

Tačiau Elvyra Vodopalienė, 
kurios sodyba ne vienu atveju 
yra atvira būriams lietuvių, su
galvojo, kad parodos išvakarė
se reikia susitikti su dailinin
ku platesniam lietuvių būriui, 
kartu visiems pabendrauti prie 
vyno ir sūrio. Kai sutemo ir 
virš jų sodybos plačiame plote 
esančiam ežerėlyje įsižiebė iliu
minacinės šviesos, jautėmės 
esą kuone žemiškam rojuje. Ir 
šovė mintis, kaip lietuviai sa
vo darbo dėka sugeba suma
niai ir gražiai įsikurti. Ir tai ne 
viską skirdami materijai. Pvz. 
Vodopalų sodyboje suskaičiau 
kuone šimtą lietuvių dailinin
kų kūrinių, jų tarpe ir keliolika 
jų dukters Vidos darbų. 

Tokioje aplinkoje vyko susi
tikimas ir susipažinimas su 
dail. J. Sodaičiu ir jo žmona. 
Pasirodo, kad dailininkas bu
vęs plunksnos žmogus — žur
nalistas ir lietuvių spaudos lei
dėjas. Dar jaunas būdamas, 
pradėjo rašyti koresponden

cijas "Lietuvos aidui", Mari
jampolėje įsteigė ir redagavo 
juokų laikraštėlį "Pašiną" iš
spausdino apysakų rinkinį jau
nimui. Karo audrų atblokštas į 
V. Vokietiją, įsteigė ir kartu su 
Albinu Valentinu redagavo 
laikraštį "Apžvalgą", kurios 
išėjo 75 numeriai, taip pat juo
kų laikraštį "Dievo Paukšte
lį". Įsteigė ir knygų leidyklą 
"Gabiją", kurį darbą tęsė 
Brooklyne. 

Vėliau New Yorke baigęs 
architektūrinę braižybą, 20 
metų dirbo New Yorko miesto 
susisiekimo skyriuje grafinių 
išraiškų dekoratyvinį darbą. 
Nuo čia buvusio laikraštinin
ko ir leidėjo kelias pasisuko į 
dailę, kuriuo jis dabar tebeei
na. Jo paveikslai, prie kurių ta
pybos, pasak paties dailinin
ko, j is p r i e ina d a u g i a u 
grafišku būdu, yra viliojantys 
savo linksmumu ir liaudišku
mu, nors kartais gal ir per
krauti simboliais. Todėl ne
nuos tabu , k a d žmonėse , 
palyginus nebrangūs, dail. J . 
Sodaičio paveikslai populia
rūs ir mielai perkami. 

Nors dauguma Washing-
tono ir apylinkės lietuvių na
mų sienos yra pilnos meno tur
tų, tačiau jau pirmą vakarą, 
vaišinantis ir besišnekučiuo
jant Vodopalų sodyboje, apie 
10 paveikslų iškeliavo į žmo
nes. Ir svarbiausia, kad ten bu
vo susirinkusi ne vyriausioji 
karta, bet tie, kurių vaikai lan
ko lit. mokyklą ar neseniai ją 
yra baigę. Taigi daugumoje vi
durinioji karta, jau šios šalies 
mokyklų auklėtiniai. 

dail. J. Sodaičio asmenį ir kū
rybą trumpais bruožais aptarė 
D. Lukienė, dailininkui paro
dos globėjų vardu padėkojo lit. 
mokyklos tėvų k-to pirminin
kas J. Bačianskas. Specialiose 
sienelėse beliko gal tik pusė ar 
mažiau dailininko atsivežtų 
p a v e i k s l ų . T i k i u , k a d 

Cia pat salėje buvo gali- džiaugėsi dailininkas, nebe-
už dolerį a r porą įsigyti reikalo čia atvykęs. Džiaugėsi 

mokyklos tėvų komitetas, 

Kai kitą dieną dar gerokai 
prieš lietuviškas Mišias, ku
rios atnašaujamos 2 vai. p.p., 
nuvykome į Lietuvių misijos 
bažnyčią Georgetowne, para
pijos salėje specialiose sienelė
se jau buvo iškabinta dešim
tys dail. J . Sodaičio paveikių ir 
susirinkę netikėtai daug žmo
nių 
ma 
anksčiau išeivijoje ar Lietu
voje išleistų knygų. Knygas lit. 
mokyklai paliko iš Waahing-
tono išsikėlęs istorikas V. 
Trumpa ir Almėnų šeima. Tė
vų k-to paprašytas, knygas 
pardavinėjo nuolatinis jų pla
tintojas dr. R. Kondratas ir vi
sos pajamos už parduotas kny
gas teko lit. mokyklos naudai. 

Mišiose, kurias atnašavo iš 
New Yorko specialiai pakvies
tas Fordhamo universiteto 
prof. kun. V. Jaškevičius, SJ., 
dalyvavo labai daug žmonių, 
pasiilgusių lietuviško žodžio. 
Lietuvių kalba atlaikytos Mi
šios buvo palydėtos lietuviško
mis giesmėmis ir po kelių mė
nesių pirmą kartą išgirdome 
pamokslą lietuvių kalba. 

Po Mišių vėl prigužėjo pilna 
parapijos salė įvairių kartų lie
tuvių. Net ir svečias pamoksli
ninkas buvo nustebintas, kad 
sostinėje ir apylinkėse gyvena 
tiek lietuvių. Faktas, kad 
Washingtono lietuviškas telki
nys vis didėja. O kai kuris ren
ginys iš anksto plačiau parek
lamuojamas, ta i išeina tik į 
naudą. Tai parodė ir rugsėjo 
25-26 d. savaitgalis sostinėje. 

Susirinkus visiems į salę, 

lit. 
gavęs naujų pajamų biudžetui 
sudurstyti. Tėvų komiteto na
riai privačiai užtikrino, kad ir 
šiais metais jie rengs Naujųjų 
metų sutikimą, kuriam gerą 
pradžią padarė pernykščių me
tų tėvų komitetas. 

Naujųjų wašingtoniečių tar
pe teko matyti solistę Neriją 
Linkevičiūtę - Kasparienę, ku
rios koncertas netrukus bus 
Baltimorėje, o rečitalis Wa-
shingtone ateinantį pavasarį. 
Taip pat buvo prof. dr. V. Var
dys su šeima, šešiems mėne
siams apsigyvenę sostinėje, dr. 
Petras V. Kisielius, dr. A. Pem-
kus ir visa eilė kitų naujų vei
dų ypač iš akademinio jauni
mo tarpo. Taip pat ir tų 
trečiosios Amerikos lietuvių 
kartos atstovų, kurie lietuviš
kai gal mažai supranta, tačiau 
save laiko lietuviais. 

Per lietuvių misijos ir LE 
Washingtono apyl. valdybos 
leidžiamus biuletenius, tair. 
pa t per informacijas lietuvu 
spaudoje Lietuvių misijf 
Washingtone ir įvairūs rengi 
niai kasmet buria krūvon vii 
didesnį Washingtono ir apy 
linkių lietuvių būrį. 
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THE PEOPLE WHO MAKE IT HAPPEN TO YOU! 
HILTON INN 

3003 Corporate Dr. West, Lisle, IL 
60532, 369-0900. Banąuets for Wed-
dings & Ali Occasions. 175 to 250 Peo
ple. Sunday Special Vedding Package 
.Price. Open for Breakfast, Lunch & 
Dinner. 

1 A I R P O R T A u t o R e n t a i & 
L i m o u s i n e S e r v i c e . 1 9 5 3 0 
Burnham, Lynwood, 111. 895-4040 . 
Across From Lans ing Airport . 
Limousines & Cars For VVeddings and 
AI10ccasions.CallNowforReservation 
for any Date. 

BRIDAL FASHIONS BY SOPHIA 
1942 W. 47tb, Chieago - 254-0682. 
11408 S. Harlem, Worth - 448-
1740. 6234 S. Kedzie, Chieago — 
925-1505. Fashions for the Bride. 
Bridesmaids, Mother of the Bride & 
Flower Giri. 

THE HOUSE OF 
G. BRIDAL & FORMAL WEAR 

3939 W. 95th St., Evergreen Pa rk , 
111. 424-5220. Complete Wedding 
Service by Leonard & Joann Getautas. 
Bridal Gowns & Tuxedos. Custom 
Made Also. 

ACE BAKERY 
3202 S. Hals ted 

225-4973 
Vv'edding Cakes - Birthday Cakes 

Special Childrens Cakes 
Bacon Buns - Kugelis 

Sweet Table & Hor's D*ouevre 

BRIGHTON BAKERY 
Specializing in Wedding Cakes 

2457 W. 46th PI . 
Phone 847-1250 
8359 S. S a g i n a w 
Phone 734-3400 

Niko's Restaurant & Lounge 
7600 S. Harlem 
Bridgevįew, 111. 

496-0300 
Catering to Our Lithuanian Friends 

Banąuets vVįth Elegance 
For Up To 800 People 

CLASS A LIMOUSINE 
SERVICE, INC. 

24 Hour Service for Weddings-
Airport-N'ights ont the Town-

Proms-Conventions 
Dependable, Courteous Service 

924-2285 

GRAND MANOR BANQUET 
HALL & LOUNGE 

5436 Archer, Chieago, 111. 
Reasonabio Wedding & 

Banąuet Packages 
Large Bar & Dance Areas 
"Parties up to 600 Guests" 

767-2300 

STEVEN'S STEAK H O U S E 
476 N. York Rd., E lmhurs t , 111. 

834-6611 
A Fine Tradition of Elegant 

Weddings & Banąuets for Many Years. 
Open 7 Days a week For Lunch & 
Dinner. 

MARGIE'S BRIDAL SALONS 
Serving Chicagoland Brides for over 40 
Years. Elegant Fashions for The Bride 
& Her Partv. 6440 W. 95 th St., Oak 
Lawn — 599-7700. 7401 W. N o r t h 
Ave., River Fo re s t — 771-6600. 
Golf Mill Shopping Center , Ni les — 
299-9080. 

B. S. 

KVIEČIAMOS VISOS 
MERGAITĖS 

Visos Californijoje gyve
nančios lietuvių kilmės mer
gaitės (nuo 6 metų amžiaus ir 
vyresnės) yra kviečiamos įsi
jungti j Los Angeles mieste vei
kiantį "Palangos" lietuvaičių 
skaučių tuntą. Visas susido
mėjusias kviečiame kreiptis į 
I^imą Sturonaitę. 3828 Tracy 
Street, Los Angeles. CA 90027. 
Tel. (213) 662 - 0221. Visos 
kviečiamos ir laukiamos. 

SKY HARBOR BANQUET 
HALL & LOUNGE 

5719 S. Archer, Chieago, 111. 
Banąuets up to 100 People 

Buffet or Fanv.ly Style Dinners 
Reasonable Rates 

767-3628 

One Stop Shopping for all Your 
Wedding Decorations and Supplies 

^mplete Line of Paper BelSs, 
Streamers, Cake Tops, Aprons, Money 
Bags. Bow Bags and Bridal Dolls. 
Plastic & Ceramic Favors. United 
Novelty & Mfg. ( o . 3827 W. Fuller-
ton . Chieago, Ui. 278-6211. 

ESX LIMOl SINE SERVICE 
Cadillac Limousines for All Occasions 

I>ow Rates City & Suburbs 
Wedding Specialists 

Complimentary Champagne for 
Bride & Groom 

Telephone 273-2555 

Enjoy Your Wedding in a Country Club 
Atmosphere. Si lver L a k e C o u n t r y 
Club, 147th & 82nd, Or l and P a r k , 
111. Spacious Dining Rooms for up to 
500 People. Weddings - Banąuets -
Parties - Dinner Dances. 

Call 349-6940. 

WEST LANE BANQUETS 
5350 S. Kedzie, Chieago, 111. Ban 
ąuets for all occasions. VVeddings-
Shovvers-Anniversaries. Qual i ty 
Service-Reasonable Prices. Accom-
modations for 30 to 300. Package Plans 
Available. 436-1600. 

Wedding Cakes -Foun ta in C a k e s . 
All Butter Pound Cakes Also Sweet 
Tables. Ackermann ' s B a k e r y 6043 
W. I rv ing P a r k , Chieago, 111. 725-
9275. Free Ornament with Every 
VV'edding Cake. With This Ad Only. 

Videotape Your Vv'edding or any 
Occasion Ceremony & Reception. No 
Lights. Editing with special effects. 
Low Rates-Free Demo Tapė & Consuia 
t i o n . C i t y & S u b u r b s . 
VTDEOGRAPHERS. Te lephone 
787-2634. 

Feminique Bridal Boutiąue. 5108 
N. Harlem, Harwood Hta., BL 
Everything for the Bride & Her Party. 
Big Sale - 50% & More off Select Styles 
of Formai Wear with this ad only. Mon 
Tues-Th-Fri 12:30 to 9:30 P.M. Wed 10 
A.M. to 5:30 P.M Sat 10 A M. to 5 P.M. 
Sun 12 to 4 P.M 867-5595. 

JIMMY V I N C E N T A N D 
THE MUSIC MEN 

FOR THE FINEST MUSIC 
FOR YOUR WEDDING OR 

ANY OCCASION 
CALL JIMMY 3 8 5 - 3 1 4 4 

N A P L E S B A K E R Y 

SPECIALIZING IN 
WEDDING & PARTY 

CAKES 
424-1810 

3705 W. 9 5 t h S t r ee t 
E v e r g r e e n P a r k 

HAMLIN C L U B 
Hamlin 
CLUB 

SOUTH WEST 
WEDDINGS • SHOWERS 

ANY BANQUET 
50 TO 350 

"Quality at Budget Prices" 
H a m l i n Club 
3757 W. 57 . 

735-6480 

T H E JOLLY CLUB 
6501 W. I rv ing P a r k , Chieago. 111. 
6 0 6 3 4 . 7 3 6 - 7 6 0 6 . VVeddings-
Showers-Anniversaries, Dinner 
Dances-Bovvling Banąuets. 4 Elegant 
Banąuet Rooms. Reasonably Priced 
Packages. 

P ITZAFERRO'S BANQUETS 
6755 W. Diversey . Chieago, 111. 
6 0 6 3 5 . 2 3 7 - 9 7 0 0 . Personalized 
Packages 50 to 350 People. Tues. to 
Friday 12-4 P.M. & 7-9 P.M. Saturday & 
Sunday by Appointment Only. 

RIBALDO LIMOUSINE SERVICE 
Cadillac & Lincoln Continental 
Limousines for Weddings & All Oc
casions. Visa, Master Card & 
American Express Accepted. Since 
1947. 24 Hour Service. 1014 W. Van-
Buren St. , Chieago, 111. 332-1221. 

LA FONTAINE 
RESTAURANT INC 

DO IT THE FRENCH WAY 
Parties up to 80 

Business Meetings - Weddmgs - Groups 
Anniversaries - Special Parties 

2442 N. C la rk . 525-1800 

M I T C H E L L S 
FLOWER SHOP 

14309 Beacon — Orland Park 
10142 Rober t s Rd.— Palos Hills 

Custom Bridal Work 
Fresh & Šilk Flowers 

Call For Wedding Consultation 

VENICE BANQUETS 
5636 W. Ful ler ton 
Chieago, 111. 60639 

237-9007 
Banąuets for all Occasions. 

Facilities for up to 700 People 
Wedding & Anniversary Specialists 

VIDEO TAPING 
Relive The Memories 

Video Taping of 
Your Wedding 

Family Reunion, Etc. 
Call 

479-5787 

The I t a l i an Fisherman. 
II Pescatore Banąuet Hal i . 3400 N 
River Road, F rank l in Pk., 111. 
Banąuets for all occasions. Weddings 
Anniversaries-Showers, Birthdays-
Meetings. Package Plan Available 
Telephone 678-0895. 

SUTUOKTUVIŲ 
ŽIEDAS 

-tfif? 
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BLACKMAN JEWELERS 
2323 W. 9 5 t h — 239-3737 

Special Diamond Earring Value. Dia
mond Pierced Earrings 14 K. Yellow or 
VVhite Gold Totai Weight 1/10 et. 
Regular Price $159.00. Sale Price 
$89.00. VVith This Ad Only. 

Sutuoktuvių žiedas yra sim
bolis ir tradicinis daiktas. 
Senovėje sutuoktuvių žiedais 
pasikeisdavo per sužieduo
tuves. Žydai nešiojo žiedą an t 
dešinės rankos, romėnai an t 
kairės, graikai ant kairės 
rankos ketvirto "bevardžio" 
piršto, galai ant kairiosios ran
kos vidurinio "didžiojo" pirš
to. 

Viduramžiais sutuoktuvių 
žiedas vėl buvo nešiojamas an t 
kairiosios rankos bevardžio 
piršto, ir buvo sakoma, kad iš 
to bevardžio piršto eina tiesia 
linija j širdį. 

Momentas, kada jaunave
dys užmaudavo savo sužie
duotinei žiedą, buvo svarbus: 
jei žiedas neužsimaudavo iki 
piršto galo ir likdavo neper
ėjęs per antrąjj piršto narelį, 
tai buvo ženklas, kad žmona 
bus namo ir šeimos galva. Jei 
žiedas užsimovė iki piršto ga
lo, buvo ženklas, kad namo 
galva bus vyras. Išradingos 
mergaitė tad ir pasirūpindavo 
savo bevardį pirštą taip pa
kreipti, kad žiedas liktų tarp 
pirmojo ir antrojo piršto nare
lio. 
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K u l t ū r i n g o ž m o g a u s 
savimeilė neleidžia, jei to 
galima išvengti, naudotis 
labdarybe, todėl jisai taupo 
juodai dienai. 

A. Graurogkan 
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išmokdavo iš motinos, močiu
tės arba vyresniųjų seserų. 
Darbščiais pirštais išrinkdavo 
vis naujus raštus, ieškodamos 
rimo ir ritmo metmenų siūluo
se, dažnai savo darbą palydė-
damos liaudies dainomis. 

J a u n a m a r t ė s d o v a n o s 
Vėliau ausdavo jau sau ne 

tik kasdieninius, bet ir puoš
nius išeiginius drabužius, o 
įvairiaspalvius raštuotus au
dinius ir juostas saugodavo 
margai dažytose kraičių skry
niose ateičiai, nes per vestuvių 
apeigas jaunamar tė turėdavo 
ne tik savo vyro šeimos na
rius, bet ir piršlį, kvieslį, krait
vežį, net ir kaimynų vaikus ap
dalinti juostelėmis. Įžengdama 
į naujuosius vyro namus, jau
noji užrišdavo juostą ant kie
mo vartų, šulinio svirties ir 
daugelio kitų daiktų. Tai do
vanos žmonėms ir dvasioms, iš 
kurių jaunoji tikėjosi palan
kumo. 

Audė ja i r g a m t a 
Sodžiuje austų lietuviškų au

dinių raštai yra archaiški, daž
nai sukurti iš geometrinių 

šeštadienio 1982 m. sp lio mėr 9 d 

ietė Lietuvos Bkyi Magdalena S tankūniene 

DŽIAUGSMAI IR ATPILDAS 
DIRBANT SU JAUNIMU 

LAIMA S I D R Y T Ė 

Grįžtant namo po dviejų 
savaičių vadovavimo Jaunu
čių stovykloje Dainavoje, 
buvau paklausta tėvų: „Na, ar 
b u v o v e r t a v a d o v a u t i ? " 
Nedelsdama atsakiau: „Taip!" 
Bet pagalvoju: „Turiu slogą, 
neturiu balso, visas kūnas 
niežti nuo uodų įkandimų, 
krentu į lovą ir miegu dvylika 
valandų... Tai kodėl man lieka 
toks geras įspūdis iš stovyk
los?" Daug kartų esu girdėju-

Aldona Buntinaitė Putnamo seselių rėmėjų ruoštoje parodoje 
modeliavo Mažosios Lietuvos tautinį drabužį. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

LIETUVIŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI 
ALDONA VESELKIENĖ 

Tautinių drabužių istorija 
įvairiuose kraštuose turi daug 
panašumo dėliai savo užduo
ties, rriekvienas kraštas per 
daugeH šimtmečių puoselėjo 
ypatingas tradicijas, audžiant 
arba siuvinėjant išeiginius 
drabužius originaliais raštais 
ir spalvų deriniais. Šie papro
čiai dažniausiai priklausy
davo nuo apylinkės, natū
ra l ios žal iavos, religinių 
apeigų, pasiuvimo būdo ir su
gebėjimo meniškai išsiausti 
audinius. 

K i t a t auč ia i apie 
l ietuvių aud imą -

Archeologinių kasinėjimų 
metu Lietuvoje buvo rasti me
džiagų fragmentai, juostų ir jų 
audimo įrankiai, siekiant net 
VlII-tąjį šimtmetį. Daugiau ži
nių randame kitataučių raš

tuose. XVI-tame Šimtmetyje J. 
Lasickis rašė apie Žemaitiją, 
kad ten užtikęs jaunutes mer
gaites, dėvinčias prie juostų 
prisegtus mažyčius skam
baliukus. Tai meilė ir rūpestis, 
saugoj ant savo artimiausius 
šeimos narius. XVII-tam šimt
mety Theodor Lepner aprašė 
vestuvinius papročius Lietu
voje, jaunosios atsineštą di
delį kraitį, jos splavinguosius 
gražiuosius audinius ir juos
tas. 

N e t piemenai tės 
audė 

Mažytės mergaitės dar tebe-
piemenaudamos jau ausdavo 
pirmąsias juosteles, primity
viai vieną metmenų galą prisi-
rišdamos prie juosmens, o ant
rą užnerdamos ant kojos 
nykščio. Juostų audimo meną 

Rasa iiiūnėivtė model 
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Tautinių drabužių 
rėmėjų š.m. ppali^ 
madų parodoje. Is 
Renata Aleksiūnaitė, 

utnamo seselių 
centre ruoštoje 

Loreta Grišmanauskaitė, 
Daina Tijūnėlvtė, Daiva 

montažas 
3 d. Jaunirr 
k 

Valaitytė, Alvida Bai 
Alvyde Eitutytė. dr 
Daukutė, Aldona Bun1 
ir Rasa Tijūnėlvtė 

itė. Kimstaudas Kasiulis, 
.usrusia Saulytė. Snfra 
aite, Laura Mikelevičiūtė 

Nuotr .J Tamula ič io 

įoja vilnietišką tautinį drabužį. 
Nuotr. J . Tamula ič io 

(kvadratų ir trik a ~ių) formų, 
primenančios archeologinius 
ornamentus. Do* inuojantys 
žvaigždžių, saulė- ir augalų 
motyvai primena senovės 
gamtos kulto garbinimą. Lie
tuvė audėja, glauc.žiai susijusi 
su gamta, sugebė; daugelį da 
lykų panaudoti savo kūrybai. 
Perkeldama į stilizuotas for
mas, ji parodė dide į originalu
mą ir sumanumą. L.audies 
meno ornamentai yra tautos 
kultūros įžvalgus metraštis. 
Per daugeli šimtmečių lietu
viai išsaugojo senoviškus kul
tūrinius elementu* įaudies me
ne, kalboje, liaudies dainose ir 
padavimuose. Tai veidrodis, 
kuriame atsispindi tautos kul
tūrinis bei visuomeninis gy
venimas. 

Puikvbė ir angf- is pražudo 
Emerson 

si, kad žmonės nori vadovauti 
vien tik dėl egoistiškų priežas
čių. Jie naudojasi proga valdy
ti vaikus. Tačiau tokių tikslų 
vedamas žmogus ilgai neiš
tvertų. Tokiam vadovui nusi
bostų jau po pirmos dienos, nes 
jis patirtų, kad iš jo reikalauja
m a daugiau, negu tik įsakinėti 
vaikams ir nurodyti jiems jų 
darbelius. 

Man jau anksčiau teko būti 
vadove, taigi žinojau, kas 
manęs laukia. Žinojau, kad 
pirmą dieną negali atsistebėti, 
kiek yra vaikų ir kiek energi
jos trykšta iš jų mažų kūnelių. 
Bandai pamiršti visas savo 
p r o b l e m a s ir n o r u s , o 
koncentruojies savo būrelyje, 
stengdamasi atspėti, kokie jų 
būdai ir ar jie derinsis su tavo 
pačios. Didžiausias rūpestis 
yra atsiminti jų vardus, dėkoji 
Dievui, kad tavo būrelyje nėra 
dvynukų. Antrą dieną jau 
lengviau juos atsiminti, tik 
k a r t a i s s u m a i š a i . Tada 
atsiprašau pasiteisindama, 
kad man jau dvidešimt metų. 
todėl atmintis silpnėjanti 
Trečią dieną jau laikas žinoti 
kas yra kieno ..geriausia drau
gė" ir kad jos abi yra 
neišskiriamos, net jei kuriai jų 
tereikia nueiti pas slaugę. 
Ketvirtą dieną jau net gali 
atpažinti broliukus ir sesutes iš 
panašių veido bruožų ir elge
sio. 

Nejuokauk! 
Nuo penktos dienos iki 

stovyklos pabaigos vyriausių 
mergaičių vadovė sprendžia 
komplikuotą galvosūkį. Tuo
met ji turi atsiminti, kuri 
mergaitė simpatizuoja kuriam 
berniukui ir kuris berniukas 
atkreipia į ją savo dėmesį 
(dažnai ne tas pats). Be to svar
bu žinoti, kokia mergaitė 
konkuruoja dėl to berniuko, į 
kurį pirmoji mergaitė įsimylė
jo. Taip pat negalima pamirš
ti, kuris bem ;ukas turi antrą 
vietą jos širdyje. Šita svarbi 
informacija apsunkina vado
vę, kai ją reikia padauginti 
vienuolika kartu dėl kiekvie
nos mergaitės būrelyje* Taip 
pat meilė keičiasi kiekvieną 
dieną. Jei pamiršai ar netyčia 
suklydai, mergaitės susijaudi
na ir paniekinančiai sušunka: 
„Laima, nejuokauk' Gross!" 

Didžiuojies būreliu 

Savaitei prabėgus, vadovai 
pripranta prie savo rūpesčių 
Stovyklautojai perėjo tikra 
„evoliuciją' — stebint visad 
n e r a m ų būr į , p a ž į s t a n t 
kiekvieną individą. O jų elgesį 
yra ne tik įdomu stebėti, bet ir 
įsigilinti į atskirų draugų ir 
draugių cbarakterį ir juos 
pažįstant. 

Iš savo pusės jie susipažįsta 
su tavimi ir staiga pasijunti, 
kad gali su jais bendrauti j.ais-
vai ir draugiškai. Dainavimo 
metu smagiai dainuoji, tiesiog 
išvaidindama žodžius, *cad 
daina jiems reikšmingai įsmig
tų. Jei tavo būrelis pasirodo, ar 
būrelio vardas paminimas 
prieš visą stovyklą — nuošir
džiai paploji ir pasididžiuoji, 
tuo parodydama joms ir 
visiems, kad jos dėi savo 
pastangų yra vertos garbės. 
Vakariniuose pokalbiuose su 
būreliu atidžiai klausai, kas 
tau sakoma, niekad jų ne
paniekindama, bet švelniai 
pataisydama jų klaidas, tikė
dama, kad ir jie išmoks pagerb
ti kitus bei jų pastangas. 
Niekad nesivaržai pasirodyti 
užjaučianti ir suprantanti, jei 
nori prajuokinti vaiką, nors ir 
kvailokai atrodytų, kad tik jis 
pamirštų, jog jam skauda ger
klę, ar pasiilgęs mamos. Supra
timas ir asmeniškas suartė
jimas su stovyklautoju, kaip 
individu, ir yra svarbiausia, 
kodėl man patinka būti vado
ve. Laisvalaikiu ma ta i kad 
mažytė mergaitė verkia pasiil
gusi mamos, tai susidraugauk 
ir pralinksmini ją, nors ir labai 
pati norėtum tuo laiku pailsė
ti. Kai ji laiminga nubėga, pati 
jaučiuosi patenkinta, pakilu
sia nuotaika, net atsigavusi. 
Per sporto šventę tenka bėgio
ti, be sustojimo galvoti, organi
zuoti, išlaikyti nuotaiką . 
Tenka raginti vaiką, kad 
stengtųsi pasiekti geriausių 
pasekmių, bet ir suprasti, kai 
jis daugiau nepajėgia. Kai 
matai, kad kuris vaikas liūdi, 
viską atidedi į šalį, kol jį 
įtikini, kad nors jis bėgime 
paliko paskutinėje vietoje, bet 
jis daug padėjo kvadrate, kad 
be jo komanda būtų buvusi 
daug silpnesnė. 

Kai dvi draugės susipyksta 
ir stengies padėti joms susi
taikyti, kai vaikas atbėga 
parodyti kokį rankdarbį pada
rė, kai girdi, kad stovyklau
tojas be jokio ragin imo 
pagaliau kalba lietuviškai, kai 
šypsena nušviečia veidą po 
pergyvento sunkumo, tada 
supranti, kodėl vadovauti yra 
taip smagu ir gera. Nors gauni 
atlyginimą ir štabas man
dagia i dėkoja vadovams . 
tačiau tų malonių vaikų šyp
senos, laimingas nusiteiki
mas, su jais sugyvenimas, 
lietuvišku žodžiu pasikei
timas, yra geriausia ir tiksliau
sia vadovams padėka ir dide 
lis atpildas. 

ATRASTOS SENOS 
GYVENVIETĖS 

Dėka foto nuotraukų, pada
rytų iš kosmoso, tarp Vol
gos ir Dono upių. atidengta 
šimtai senovės gyvenviečių 
apie 17,000 metų senumo. 
Piliakalniai ir primityvios gy
venvietės yra Satpos žemumo
je, prie Satpos ežero. Maskvos 
radijo pranešimu, archeologai 
jau atkasė keletą piliakalnių ir 
rado tenai įrodymus, kad žmo
nės ten gyveno prieš 17.000 
metų. Šioje vietovėje yra apie 
750 pilkapių, labai turtingu se
novės iškasenomis. 

T. 

MŪSŲ VEIKLA 
S t u d e n t ė Laima Sid-

r y t ė , kurios straipsnį čia 
spau. diname, išvyko į Europą 
studijuoti. Saizburge, Aust
rijoje, ji gilinsis meno isto
rijoje. 

* B i r u t ė S a l d u k i e n ė , geolo
gė, rašo iš Europos ir džiaugia
si susitikusi su bendra mūsų 
klasės ir studijų laikų drauge 
Mari ja Mi lvyd iene Davos 
Platze, Šveicarijoje. -Ji taipgi 
patenkinta gerai pavykusiais 
s u v a ž i a v i m a i s Montrea ly , 
Kanadoje. Londone ir Osio 
miestuose. Suvažiavimai įdo
mūs ir naudingi, sutikti neeili
niai įdomūs žmonės. Birutė, 
entuziastingai nusiteikusi, kal
bina visos kėdainiškius į su
važiavimą per Padėkos dieną 
St. Petersburg Beach, Fla. 

* Da i l . Magda l enos Bi ru 
t ė s S t a n k ū n i e n ė s meno dar
bų paroda vyksta Galerijoje 
744 N. Wells St., nuo rugsėjo 28 
d. ligi spalio 17 d. Iškilmingas 
at idarymas įvyko spalio I d. 

* D a i l G i e d r ė s 2umba-
k i e n ė s paroda atidaryta va
kar, spalio 8 d., Čiurlionio 
Galerijoje, 5620 S. Claremont. 
Paroda vyks iki spalio 24 d. 
Rengėjos yra LSS Skaučių 
Sesijos vadija. 

Dai l . Anas t az i jo s T a m o 
š a i t i e n ė s kilimų paroda nuo 
spalio 19 iki 30 d. vyks Chica-
goje Galerijos patalpose, 744 
N. Wells St. 

Š E I M l K O N G R E S A S 

Vatikano valstybės sekreto
rius kardinolas Casaroli po
piežiaus Jono Pauliaus II var-
du p a s i u n t ė l a i š k ą 
t a r p t a u t i n i a m vedus ių jų 
kongresui, kuris šiomis dieno
mis įvyko Seattle. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Kongre
se dalyvavo vedusiųjų sąjū
džio delegatai iš šešiasdešim
ties įvairiu pasaulio kraštų. 
Kardinolas Casaroli laiške 
pažymi, kad šeimos židinyje 
yra brandinama tikroji meilė ir 
yra ugdomos visos kitos 
pagrindinės gyvenimo verty
bės. 

K A T E D R O S 
S U K A K T I S 

Dievo Motinos vardo Sydnė-
jaus k a t e d r a i Australijoje 
rugsėjo mėnesį suėjo lygiai 
šimtas metų. Sydnėjaus arki
vyskupas kardinolas Freeman, 
specialiu laišku atkreipdamas 
tikinčiųjų dėmesį į katedros 
jubiliejų, primena, jog bažny
čia nėra tiktai vieta religinio 
kulto atlikimui. Bažnyčia yra 
židinys, iš kurio spinduliuoja 
teisingumo, taikos ir darbin
gos žmonių tarpusavio meilės 
dvasia, bažnyčia telkia aplink 
save visas geros valios pastan
gas, kuriomis yra siekiama 
perteikti pasauliui krikščio
niškąją pasaulėžiūrą, ugdyti 
žmonių tarpe tikrą pilietinį 
dorovingumą. Bažnyčios vaid
muo yra svarbus ir dvasinių 
pašaukimų srityje, pažymi 
kardinolas, primindamas, kad 
Sydnėjaus katedroje buvo 
konsekruoti šimtai kunigų, 
dabar apaštalaujančių pasau
lio misijose. 

Balzeko Lietuvių Kultūros muziejais moterų gudos komitetas 
suruoSęs narėms ir viešnioms programą muz.ejaus patalpose. 
Iš K.. Eleonora Katauskienė. Mary Yaier.ce, Judy Stoen ir 
Blanche Kezienė. Kitas Gildos pr-; Iryka autobusu į 
Tempei Lipizzans arklių treniravime ūk; sekmadieny spalio 24 
d. Informacijas teikU Denise Vaikutienė, tel 24S-2761 



DRAUGAS 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M I S C E L L A N E O U S 

I Š N U O M O J A M A FOR K K N T 

10% — a&% — M% pašiau u u k t e t 
MŠ *pdr.*ud* m\*i UĮDI— tr • 
bttlo paa -• — 

FRANK 2 & P C L I S 
3208ra W « t 95th Street 

Telel GA 4-8664 

ISNUOM. 4 kamb. butas (2 mieg.), 
72-os ir Maplewood apyl. 250 dol. 
mėn. Vidutinio amž. žmonėms, t ik su
augusiems. Skambint Ninai (angliškai) 
teL 59^-2258. 

Spaudos konferencijoje prieš sol. Lil i jos Š u k y t ė s 
koncertą. Iš kairės: dr. F. V. Kaunas , J . V i l u t i s , M. 
Val iukėnas , dr. K. Ambrazait is , dr. G. B a l u k a s , 

L ie tuv ių F o n d o tarybo9 pirm. S t . B a r a s 
R e m i e n ė , i n f o r m u o j a n t i s p a u d o s a t s t o v u s . 

N u o t r P . M a l ė t o s 

gauna atlyginimą. Katego
riškai paneigiame. L. Fondo 
tarybos nariai nėra gavę ir 
negauna jokio atlyginimo nei 
už kelionę, nei už posėdžius. 
Net vajų metu tarybos nariai, 
vykdami j New Yorką. Los 
Angeles, St. Petersburgą ar 
kitas vietoves, niekad nėra 
gavę užmokesčio už jų padary
tas kelionės išlaidas. Nei lėktu
vo bilieto, nei viešbučio ar kitų 
išlaidų Lietuvių Fondas nėra 
niekam mokėjęs. Kelionės 
išlaidų pozicija Lietuvių Fondo 
20 metų veikloje nebuvo net 
sąmatoje numatyta. Iki šiol 
tarybos nariai visas kelionių ir 
kitas išlaidas dengė savo lėšo
mis. Kažkas, kažkur, kažką 
maišo ir neatsakingai įvelia 
Lietuvių Fondą. Lietuvių Fon
do vadovybės pasiaukojimas 
gali būti pavyzdžiu ir kitoms 
organizacijoms. 

Vietoj bandę kaišioti paga-
, , . .- No special Ed background needed, 

UUS Į g e r a i l e a a n t j v e ž i m ą , fiiim,} il| | | | | | |lliH!llimiII?!?lHllimi!!llIIII we wiil train through c-ur profession 

AUGA LIETUVIU FONDAS 
Rugsėjo mėnuo Lietuvių 

Fondui buvo labai reikšmin-
A. J U O D V A L K I S tas, iš kurių jau 56 realizuoti ir 

gauta 638,500 dol. Tai labai 
gas. Be kasdieninių bėgamųjų per investavimų komisiją, o svarbi suma, sudaranti apie 
darbų, rugsėjo 18 d. buvo kitą dalį R. W. Graybill bendro- ketvirtadalį viso pagrindinio 
suruoštas labai sėkmingas vė. Investavimų komisija netu- kapitalo. Ir toliau L. Fondas 
iškiliosios Miuncheno operos ri laiko ir galimybių sekti skirs rimtą dėmesį paliki-
solistės Lilijos Šukytės koncer- judrią akcijų rinką ir greitai mams ir testamentų sudary
tas, palydėtas pianisto Anta- daryti sprendimus. Turėtas mui. Kiekvienas lietuvis turi 
no Smetonos. Lietuviškoji savo žinioje akcijas Investa- sudaryti testamentą ir bent 
visuomenė labai šiltai priėmė vimų komisija nutarė pervesti daų turto palikti Lietuvių Fon-
solistę Liliją Šukytę ir pasi- bendrovei R. W. Graybill, kuri dui 
džiaugė puikiu dainavimu, specializuojasi akcijų rinkoje ir Sudarant testamentą, įrašy-
Smo koncertu Lietuvių Fon- turi visas galimybes t inkamu ti t i k s l p a v a d i n i m ą L i thua-

l , P r ? d e j ° ^ J ™ ^ s a v o m e , t u * « ? " operacijas. Šiek n i a n F o u n d a t i o n Nr . 17755, 
veiklos dvidešimtmetį. Pagnn- tiek padidės mokama komi- £422 W M a r a u e t t e Rd. 

• dinis L. Fondo minėjimas vyks sija, bet pagerės investavimų Chicago IL 6 0 6 2 9 
lapkričio 27 d. Jaunimo centre padėtis. Šiuo metu palūkanos Lietuvių Fondo * Federal 
banketo metu. Programą atliks už certifikatus krinta, o akcijų K r e d i t o k o o p e r a t y v a B a u g a i r 
visų mėgiamas operos solistas vertė kyla Reikia sekti ekono- v e i k l ą i e č i a g i u 0 m e t u j a u 
Jonas \ a « i e h s palydimas minę padėti ir atitinkamai d u s u mįlįjonai dol. 
operos dirigento Alvydo Vasai- orientuotis. 

Vyresnio amžiaus žmonėms 
Beje, Lietuvių Fondo nariai, namų įsigijimui Lietuvių Fon-

papildę savo įnašą 100 dol. ar do taryba pritarė be L. F. 
naujai įstoję, gauna vieną f inansinių įsipareigojimų, 
bilietą nemokamai. Lietuvių Studijų ir inkorporavimo reika-
Fondas laukia įnašų papil- iams taryba paskyrė 1,000 dol. 
dymo ir naujų narių įstojimo. N e m a ž ą s u s i d o m ė j i m ą 
nes yra gera proga dalyvauti sukėlė jau trečias šiais metais 
sukaktuviniame bankete. 

Po vasaros atostogų, rugsė
jo 15 d., buvo susirinkusi Lietu
vių Fondo valdyba ir peržvel
gė bėgamuosius reikalus bei 
pasiruošė tarybos posėdžiui. 
Posėdžiui vadovavo vicepirm. 
dr. A. B. Gleveckas. nes pirm. 
dr. O. Balukas dėl dukters susi-

GRIGALIŪNAS CONSTK. 
Nauja statyba — Medžio darbai 

Namų pataisymai 
TEL. — 925-1518 

Apdraustas — Sąžiningas 

ISNUOM. 4 kamb. butas Erightcn 
Parke. Skambint po 1-os vaL popiet 
tel. 247-3838. 

ISNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) Šviesus 
naujai išdekoruotas butas. Apšildytas. 
Plyta ir šaldytuvas. D i vorai. 73-čios 
ir Campbell apyl. 245 dol. mėnesiui. 
Suaugusiems. Skambint po 5 vai. vak. 
Savaitgalį visą d. tel. 776-8180. 

D S M E S T O ! 

VIZITINIŲ KOITILIŲ 
REIKALO 

Vizitinių kortelių naudojimą* y r * 
gražu* paproty*. B ixn i« i* i jas p a 
čiai naudoja. Bet t inka ir ritu iuo-
mų a u t o v a m * turėti graiiaa riai-
t inai kor t t lM. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiai* re ikala is 
Būsite patenkinti m ū s ų patarnavi
mu * 

H E L P W A N T E D 

NEED A D C m O N A L 1NCOME 

pelno paskirstymas, pasiekęs 
90,000 dol. Iki šiol gauta prašy
mų: 33 studentų prašymų, 
49,000 dol. ir 51 kitų praš., 
295,000 dol., iš viso 84 prašy
mai 344,000 dol. 

indėlių. 
Meno puoselėjimo komisija 

t v a r k o d a i l . D o m š a i č i o 
paveikslus, juos išpakuoja ir 
kataloguoja. Apsauga gera, 
vėsintuvas veikia ir nėra pavo
jaus sudrėkti. Mezgami ryšiai 
su meno žinovu prof. Byiaičiu 
Detroite, da^1 Jurgutiene, 
turinčio didžiausią kolekciją. 
Projektuojama pirmą parodą 
turėti Detroi te . Vokiečių ] 
Įstaigos domisi Domšaičio 1 

įsijunkime savo auka ir darbu, 
kad didesne suma galima būtų 
paremti lietuvių jaunimą, švie
timą, kultūrą, meną ir mokslą. 

1982 m. spalio 1 d. Lietuviui 
Fondas turėjo 5143 narius, 
kurie sudėjo pagrindinio kapi
talo 2,318,000 dol. 

Lietuvybės išlaikymo reika
lams paskirstyta 981,500 dol. 

Kam sekasi 
biržoje? 

Naujai paskelbta studija ro
do, jog turtingiems asmenims 
akcijų biržoje sekasi geriau 
negu mažiau turtingiems. Pvz., 
investatoriai, kurių metinės 
pajamos iš normalaus profe
sinio darbo prašoko 200,000 
dol., iš savo 1973 m. parduotų 
šėrų realizavo 8.3% pelno. O 
investatoriai, iš kasdieninės 
tarnybos uždirbę mažiau negu 
20,000 dol. per metus, tais 
pačiais metais iš parduotų 
akcijų tepelnė tik 4.7%. 

Pagal biržes mokslą to 
neturėtų būti, nes sėkmė akci
jų pirkime bei pardavime turė
tų priklausyti ne nuo kitų 
investatoriaus pajamų, o tik 
nuo investatoriaus sumanu
mo, apsukrumo — ir nuo 
laimės. Tačiau minėtoji Mar
tino Feldstemo bei Shoiomo 
Yitzhaki sugestijonuota, kad 
kai kurie asmenys, — būtent 

[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandėlio. 

0 0 8 M O 8 P A R C E L S E X P R £ S 6 
2901 W. 6Vth S t , Chicago, IL 00629 

SIUNiTiNIAI i UETUVį 
TeL — M5-S1S7 

Vytautas Valantinas 
mnnMiiiiiiHiHCHiituuiiiuiuumiuiniii 
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V A L O M E 
KILIMUS m BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rolių grindis. 

BUBNYS 
Tei — RE 7-5168 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, M. 60S32, teL 927-5980 

ai training program. Un'imited in 
come, goiden opportunity. 
Contact Mrs. Smith — 445-5000-01 

M I S C E L L A N E O U S 
* " * * l , * , , ^ , , 1 * * ^ » B ^ * * » » » « , e « s » * » ^ s j » e ^ « s » » « B i B » ^ ^ e j » e ^ e ^ H » * B j e » e > « B s » « » 
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M. A. Š I M K U S 
LVCGMJE TJJt a£RVXCa 

NOTA.RT PUBLIC 
4 U t S. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIJtflNsV HkvUUmai, pildomi 
PILIHTTBRa PRAJYMAI tr 

Kitokie blankai. 
iiiiurniiiiiiiuiiiiiniiiuiuiiuuuiuiiiiiiii! 

R E A L E S T i H 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

7228 S. WHIPPLE STREET 
3-jų miegamų Georgian stiliaus na

mas. Nebrangus 
BUDRAITIS REALTY 

Tel. — 767-0600 

Savininkas parduoda 8 vienetų po 4 
kamb. (po 1 miegamą) namą Gage 
Parke. Kaina žemiau 5 metų pajamų. 
Galima pirkti ant kontrakto — 11%; 
Skambint 778-5479. 

iuitiniiinihuiiiuiiUitiiiiiiniiiiiiiHiuiiii 

n — a m r m n a e 

E L E K T R O S 
rnCDOUU — PATAISYMAI 

Turiu Chicag-oa mlaato leidimą. 
Dirbu Ir aimiejity. Dirbu iTeitai, ga
rantuotai ir aaiinincai. 
4514 S. Tuiman Ave. 32T-3559 

ŪDIJUS P U M P U T I 

Iš Krukonio fondo paskirta 5 
stud. po 100 dol. ir trims po 500 jos pasiekia 
dol., iš viso 2.000 dol. Po šimti- būstinę, kad 

Žmonėse sklinda kalbos ir 
lietuvių Fondo 
oliau gyvenan-

žeidimo automobilio avarijoje nę gavo studentai, dalyvavę tieji tarybos nariai už atvyki-
pirmą kartą Lietuvių Fondo dviejų savaičių lituanistikos mą ir dalyvavimą posėdžiuose 

seminare. Iš EI. Ciplijauskie-
nės fondo gavo: 2.000 dol. A. 
Adomėnas ir 1,000 dol. R. A. T a r p tOStLJ i r daLt lŲ 
Žemaitaitis. 

urtingieji, — sugeba sumušti 
kūryba ir norėtų turėti savo I vidurkius ir realizuoti konsis- I 
o-aleri'ose. [ tentiškai aukštą pelną. Stu- į 

dijos autoriai paaiškinimo 
savo atradimui neturi. 

d. i 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Dėčių 
Tai. 5*5-3624 po 5 v a i vak. 

Kalbėti Uetavilka; 

Spalvotoa i r papraato*. Radijai , 
S t e r e o ir Oro Vėaintuvai . 

P a r d a v i m ą * ir t a i s y m a s . 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St , teL 776-1486 
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A V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TaL S7S-1882 arbm 576-6996 
firaiiUilS1f!ii1IHIHI!lliIHllHHIUillllUIII 

istorijoje posėdyje negalėjo 
dalyvauti. 

Tarybos posėdis įvyko rugsė
jo 18 d. vidurdienyje, prieš pat 
L. Šukyte3 koncertą. Margučio 

"Tarp tostų ir dainų" yra lietuviš-
Per Švietimo tarybą paremta k°s estradines muzikos plokštelė. Iš 

patalpose. Posėdžiui vado- vaikams skirta spauda: Eglu- d e š i r n t damų, aštuonios įdainuotos Ri-
vavo tarybos pirm. Stasys tė 1,000 dol. Tėvynės žvaig*- • * ° d v i i° P^^nos ir atliekamos 
Baras, o sekretoriavo Mykolas dutė( Drauge") 400 dol Vilne- R i m° T r o r r-Pe t ė s g^imu. Dainos: 
D ™ g a . D a t a v o 14 tarybos >ė -..Darbininke", 400 "dol. ir 7£ £ E l £ £ \ £ Z & 
ir o vaidybos nariai, jų tarpe V Švietimo gairės 600 dol., iš viso diena. Vai, žydi. žydi. Paryžiaus tan-
Kamantas iš Grand Rapids, V. 2.400 dol. go. Žibuoklė. Mergužėlė. Vėlyvi žie-
Kutkus iš Detroito ir M. n „ , , dai 

Per Kultūros tarybą paskir
ta: PL archyvui 1,500 dol., 
jaunimo muzikos festivalio 
paruošimui 2.000 dol., iš viso 
3,500 dol. 

PACKAOS: E I P K E a g A%3ZyCT 
liAJrUJA S O R £ 2 K T £ X a 

SIUNTINlAi 1 Li£TU¥4 , _ 

M O V I N G 
, ftSPJCNAS perkrauato baldua ii 

i ki tus da iktua . Ir i i toli įa ieato lei-
= r m j dimai ir p i lna apdrauda. 

Prfsmarne MA3TER CHARGE ir VISA 

Teief. — WA 5-8063 

Kam mokėti nuomą — geriau morgi-
čių. 5 ir 4 kamb. medinis. I autorii. 
garažas. Gen pamatai. Mažas įmok& 
jimas. Savininko paskola iš 10%. 
Brighton Parke 
Dailus pensininkui modinis namuiutt. 
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at-
rementuotas. 42-os ir Ar+esian Apyl, 
2-jų butų medinis. Įrengtas skiepas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei šeimai. 
Nebrangus. 72-os ir Campbell apyl. 

Skambint 4S9-787I 
ilMAITIS BEALTI 
2951 We«t 6Srd Strwl 

61-os ir Pulaski apyL parduodamas 4 
didelių kamb. mūr. "ejcpandable" na
mas ant 50 p. sklypo. Karštu vand. 
apšild. {rengtas rūsys. Skambint sa
vininkui tei. 581-0775. 

i mimMmurmnnnpmiiiuniimmimitii 
BUTC NUOMAVIMAS 

Draudimą* — Valdymą* 

Namų pirkimą* — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notarlata* — Vertimai 

BELL REALTCKS 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedne Ave. — 778-2233 
• imi i imni i imiuinuniHtiHuininim 

- • • 

KURIAM SUUI MOKĖTI 
D A U 6 U U T 

P1KKDAKI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO saoo ixi ii.ooo 

' i b i ; pageidaujame-* gtro* rfiftea 
I prek»a. Maiataa ii Europo* •a.ndiiių. 
J«0S W. «»th S t . Chicago, UI. 6063S 

Į TELES?. SSi-aTS* 

Lenkauskienė iš Cieveiando. 
Pranešimus padarė šie pirmi
ninkai: tarybos — St. Baras, 
valdybos — dr. G. Balukas. 
investavimų — P. Kilius, pelno 
skirstymo — dr. K. Ambro-
zaitis, palikimų — V. Nau
džius, narių verbavimo — M. 
Lenkauskienė, informacijos — 
A. Juodvalkis, ūkio tvarkymo 
— St. Baras, kredito koopera
tyvo — dr. A. Razma, meno 
puoselėjimo — dr. G. Balukas, 
leidinio — A. Bagdonas, 
sukaktuvinio pokylio — M. 
Remienė. 

Posėdis buvo pozityvus ir 
d a r b i n g a s , p r a n e š i m a i 
kondensuoti ir dalykiški. 
Stasys Baras pateikė 12 
veiklos punktų kaip pagyvinti 
ir išplėsti L. Fondo veiklą. Tai 
-,ebe pranešimas, bet ištisa 

v ienų metų veiklos programa, 
kurios tarybos nariai šiame 

Kaina su persiuntimu $10.00. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 
Chicago, IL 60629 

Per PLB valdybą — Litua
nistikos katedrai 6,250 dol. ir 
Vasario 16 gimnazijai 2,000 
dol., iš viso 8,250 dol.. Litua
nistikos institutui 3.000 dol., 
Amerikos lietuvių bibliotekos 
leidyklai 2,000 dol., Lietuvių 
operai 1,000 dol., IV mokslo ir 
kūrybos simpoziumui 1,000 
dol., Los Angeles jaunimo 
dainų ir šokių ansamblio 
Spindulio kelionei j Australiją 
paremti 1.490 dol., UICC lit. 
kursų adm. išlaidoms padeng
ti 1,360 dol., Dainavai 2,000 
dol.. Grandinėlei 2,000 dol. 

Kaip matome, prašymų yra 4 E 
kartus daugiau, kaip leidžia 1 
gaunamas pelnas. Komisijai a 
nelengvas uždavinys atrinkti S 

imtiiiHimitnmiiiiiitiiinmiMiiiiniiimii 
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RADIO K D f O S VALANDOS 
IiatuvU Kiiba šeštadieniais sr Sekma-
ganiais nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto. 

Stoto WOPA 1490 AM 

Transticjama ii nuosavos studijos 
Marquett« Pkt., vedėja Aidor.a Daukus. 

71*t So. M*pIewood Ava^, 
Chicago, IL 0M3* 
Tat — 77S-1M3 

HMUItnUilIIilIliilIliUilIilIlIlIlIlIHIlIlH! 

Chrysler LeBaron Medallion 
2-C' Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYHJUt • DfFEftIAL 

PLYMOVTM • K CARS 
"U WILL UKB U r ' 

Arohar —¥1 7-iSIS 

1 • • • • • • • * « • • • • • • * • « • • • • • • • • • « • » • • • • * • • * ' 

! WAGNER and SONS I 
; TYPEWRITERS AND 

I ADDING MACHINES 

i Nuomoja, Parduoda, Taiao 
J Viri 50 met^ patikimas Įumi 
l pats-njavimai. 

• MII Sa. FuiasU Rd., Chicago 

- SSM111 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m, 

P U S M E Č I U ! 
1125.00 Chlcagoje 

^ 9 7 . 0 0 
C i c e r o j e 

(15/30/^10 /UM> 

S529 So. Kedzie Avenue 
I. BACEVIČIUS — 778-2233 

IlIfllIllIIIIIIIIIIIlHllllIIIIIUliflIlISIIIlIflIlI 

KAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir įdedu visu rūšių 

Pečius Ir Vandens šildytu-viis 
A. BANYS — TeL 447-8806 

!i!niifi;i!ifi{ffiiĮii!iHiiiiiifiimicnnniiiiii 

V. SASNAUSKAS j į^ p r i e 
atlieka visu3 j $65 ooo 

C E M E N T O D A R B U S 65-os ir Kedzi 
Nauius ir pataisymus 

TeL — 476-8402 

73-iia ir Campbell — 2-jų miegama 
rezidencija. 2 maš. garažas. $38 000. 
60-ta ir Talntan — 2-jų butų po 3 
miegamus. Garažas. Prašo $52.000 
70-ta ir Mapiewood — 2-jų butų mūr 
Puikiai išlaikytas. Dideli kambariai. 
Įrengtas rūsys. Garažas. Tik $57,500. 
74-ta ir Maplewood — 14 metų senu
mo. 3-jų butų. Galima perimti seną 
paskolą. $79,000. 
4-rių butų puikiai išlaikytas mūras. 
Pilnas rūsys.Garažas. Galima perimu ,.. 
seną paskolą $57,500. 
44-ta ir Albany — 2-jų butų po 6 
kamb. mūras. Pilnas rūsys. Garažas, 

transporto ir krautuvių. 

• 

aasasasssag 
P A R D A V I M U I 

M A T R A C A I 
Master PIi Lumoitig 

UoaBSMd. BO«S«KL bssurad 

; Parduodami įvairių dydžių matracai. 
j 15 metų garantija. Nemokamas pri-
! statymas, seną matracą išvežame Fa-

Nauji darbą: ir pataisymai. Virtuvis į briko kaina, pradedant nuo 52 dol. 
ir vonios kabinetai. Keramiko* p i y e - ' viengubai lovai. 
les. Kar3to vandens tankai. Flood con-
trol UžsikimSę vamzdžiai įSvaiomi i 

I Į elektra. Palikite pavardį ir telefoną — 
i lietuviškai. IĮ 

SEB4PJNA3 636-2960 

SEDDrSC SPECIA1JSTS 
5412 W. S5th St., Oak iMmtt, EL 

TeL — 424-4499 

Remkite tuos verslinirJkus ku-
1 

rie skelbiasi dieu. ..Drauge". 

e — naujesnis 4-rių bu
tų mūras. Dideli kambariai. Puikus 
pirkinys. Verta pamatyti 
66-ta ir Pulaski, Ofisas ir 2 krautu
vės. Taip pat liuksusinis 5 kamb- na
mas savininkui. Kaina 9 kartai meti
nių pajamų. 
Prie 106-tos ir Central — S butų, 3-;ų 
metų senumo liuksusinis namas. Bu
tai su balkonais. Pilnas rūsys. Kaina 
9 kartai metinių pajamų Galima per
imti seną pasko'ą. 

Norintieji y irk H ar parduoti 

kreipkitės } 

BUDRAIČIO IŠTAIGĄ TEL. 767-0600 
arba užeikite 

6600 S PULASKI ROAD 

Turime komputerį—priklausome MLS 

^tii i iHiii i i i iUiii i i i iuiMiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i iHiHiii i imiiniumiii i i i i i i i i i i i i i i i i i^ 

JAY DRUGS VAISTINE f 
2759 W. 71«t St. Chicago, UI. 60629 l 

p -ėdyje dėl labai riboto laiko p a č m s s v a r b i u o s i u s p r o j ek tus . 
nesvarstė, bet paprašė iš Komisija sveikint ina už 
anksto įteikti susipažinti ir i i t u a m s t i k o s s eminaro studen-
kitame posėdyje pareikšti savo t r e r r n m ą 

nuonu nes. L a b a i s v a r b u s y r a palikimų 
Iki šiol dalj tunmų akcijų klausimas. Lietuvių Fondo yra 

administravo pats L. Fondas užregistruotas 101 testamen-

SSTESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTĄ! • FANNTE MAY SAL 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS I 3 

I 
= D. rUHLMAN. B.S.. HecutniotM Tautu., 
r Atdara HokiadieBUuj nuo 9 vai ryto iki 10 v*l. vakaro = 
= MkaMdkantaia OMO 9 vml ryto iki S30 vai vakaro = 

| Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 | 
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Tarp tosti; ir dainy 
"Tarp tostų ir dainų" yra lietuvis-

kos estradinės muzikos plokštele. IS j 
dešimt dainų, aštuonios įdainuotos Ri- I 
mo, o dvi jo parašytos ir atiiekamos j 
Rimo Trompetes grojimu. Dainos: j 
Vien tik mums. Pavasaris gimtinėje. 
Prie šaltinio Varžybos Meta tokia 
diena. Vai, žydi, žydi. Paryžiaus tan- į 
go. 2ibuok!ė. Mergužėle. Vėlyvi žie- j 
dai 

Kaina su persiuntimu Siū.OO. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, įU$ W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

R E A L E S T A T E 

rir 
F L O R I D A J Ū S Ų L A U K I A ! * 

Įsigykite nuosavybę saulėtoje HjORrDOJK dabar 
kol kainos yra palyginamai žemesnės. 

Dėl namų, apartmentų arba žemės pirkimo arba turimos 
nuosavybės išnuomavimui kreipkitės į lietuvj ARŪNĄ 
STRASDĄ, kuris yra senos ir žinomos kompanijos 
K E Y E S narys. Kreipkitės — Arūnas G, Stras^a*. 
Associate Keyes Cx>. ReaJtors, 618 U.S. Hwy. No. L N. 
Palm Beach, FL. 33408. Tel. N. Palm Beach: 3a>—&45-6()36, 
Eves: 305—626-7406. 

I 

/P 



MOŠŲ K O L O N I J O S E A. A. V. KAREIVA PALAIDOJUS 
ftiiladelphia, Pa. 

KRĖVĖS MINĖJIMAS 

Simpoziumas, skirtas Vinco 
Krėvės gimimo 100-čiui pami
nėti, įvyks spalio 16 d., šešta
dienį University of Pennsylva-
nia, Faculty Club, Conference 
Hali, 36th ir Walnut St., Phi-
ladelphia, Pa. 

Programoje 10:30 vai. atida
rymas. Paskaitos: A. Gustaitis 
— "Vincas Krėvė šiapus ir ana
pus". N. Martinaitytė — "Vinco 
Krėvės Daina apie arą: garsų 
ir reikšmės ryšys". R. Šilbajoris 
— "Dievulis Vinco Krėvės kai
me". Br. Vaškelis — "Skirgai
los struktūriniai ir dramatiniai 
būdingumai". K. Ostrauskas — 
"Vincas Krėvė ir kūrybos es
mė". 

12:30-1:30 — bendri klausy
tojų ir pranešėjų priešpiečiai to 
paties universiteto patalpose. 

Kviečiame visuomenę daly
vauti. 

Rengia Lituanistikos institu
tas ir LB Philadelphijos skyrius. 

Ketmebunkport, Me. 
ŠAULIŲ RINKTINĖS 

STOVYKLA 
Kasmet rengiama darbo die

nos savaitgaly N. A {saulių 
rinktinės kultūrinė stovykla 
praėjo sėkmingai gražioje Tėvų 
pranciškonų vasarvietėje. 

Stovyklos štabą sudarė: virši
ninkas — Edvardas Meilus, Sr., { 
virš. pavaduotojas — Antanas | 
Šeduikis ir štabo narys — Vla
das Pajėda. Stovykla prasidėjo 
šeštadienio ryte, registraciją 
pravedė — Jane Bajarčienė ir 
Stasys Augonis. 2 vai. p. p. 
įvyko iškilmingas atidarymas, 
dalyvavo uniformuoti su vėlia
vomis Jono Vanagaičio kuopa iš 
Bostono, Martyno Jankaus kuo
pa iš Brocktono ir Dr. Vinco 
Kudirkos kuopa iš Worcesterio. 
Sveikinimo žodį tarė rinktinės 
pirmininkas inž. Juozas Stašai-

susirinkimą, kurį pravedė rink
tinės moterų vadovė Anelr Mas
keliūnienė. 

8 vai. vak. didžiojoje salėje 
turėjome tradicinį laužą, kurį 
pravedė E . Meilus, jr., 
pradžioje buvo uždegtos 3 sim- \ 
bolinės žvakutės. Pirmąją už-! 
degė Lietuvos savanoris - kūrė- \ 
jas Kazimieras Kriaučiūnas mi
rusių savanorių-kūrėjų ir parti
zanų atminimui. Antrą žvakutę 
Elena Juciūtė, prisimenant mi
rusius Sibiro kankinius ir tuos, 
kurie tebekenčia priespaudą Si
biro taigose ir dabar. O trečią 
uždegė V. Mantautas už visus 
gyvus ir mirusius brolius ir se
ses šaulius. 

P ;rmadienį 8 vai. ryto rinko-
mėa į koplyčią pamaldoms, ku
rias atnašavo kun. R. Šakalys. 
Po pusryčių didžioje salėje šv. 
Pranciškaus 800 metų gimimo 
sukakčiai paminėti kun. R. Ša
kalys skaitė paskaitą — kaip 
šv. Pranciškus suprato ir vyk
dė evangelijos skelbimą. 

Tarp biznierių, kurie dalyva-Po iškilmingų pamaldų Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje Town of 
Lake vienas iš šios parapijos 
pienierių, Vilimas J. Kareiva, 80 
m. amžiaus, buvo palaidotas Šv. 

"""T' I Kazimiero kapinėse pirmadienį, 
spalio 4 d. 

Kun. Juozas Peplansky (Pe-
plauskas), parapijos klebonas, 
atlaikė prisikėlimo pamaldas ir 
savo pamoksle pasakė, kad Ka 
reiva "buvo ištikimas katalikas, I S t # ( ^ t h a r i n e S , O n t 
pavyzdys savo seimai, geras ne

prisideda prie Bendruomenės ir j 
kitų organizacijų lietuviškos vei- i 
klos. Mes be šios Pranciškonų 
misijos ir jų patalpų neturėtu 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. spalio mėn. 9 d. 

Gediminas Bliūdžius 
iš Barington, 111., prisigrybavęs bara- ' 

vykų Colorado kalnuose. 

Po paskaitos šaudymo varžy
bų laimėtojams buvo įteiktos 
trcfėjos. Tada visi rinkosi į 
aikštę vėliavos nuleidimui. Čia 
Rinktinės pirm. J. Stašaitis tarė 

tis, apibūdindamas vertingą šau-1 atsisveikinimo žodį. Giedant Lie-
lių stovyklavimo tikslą, linkėjo t u v o s n imn^ b u ^ n uieista tri-
visiems pasidžiaugti gražioje s p a i v ė vėliava ir stovykla užda-
gamtoje. Stovyklos viršininkas | ryta. K M. 
Veilus savo sveikinim-.- žodyje Į 
I abrėžė, kad atvykome ne kaip j ——— 
paprasti vasarotojai, bet kaip j i s P T l l l f I 5 I 
organizacinis vienetas su iš I L I U V I M I 
..iksto numatyta programa F I ^srllsrfcy* I P 

3 vai. p, p. buvo šaudymo; - i? w K 1 1 / v J t 
varžybos. Martyno Jankaus j 
Kuopoje pirmą vietą laimėjo E. \ J m i o B e a c h F l a . 
Šaulienė, surinkusi 32 taškus Vk.tr ' 
galimų, 50, antrą vietą V. Rup
šys, surinkęs 31 tašką. Jono 
Vanagaičio kuopoje pirmą vietą 
laimėjo kun. R. Šakalys, surin
kęs 33 taškus, antrą P. Tyla, 
surinkęs 27 taškus. Dr. V. Ku
dirkos kuopoje pirmą vietą Al. 
Zenkus, surinkęs 37 t., antrą E. 
Meilus, surinkęs 28 taškus. 

Nauj. Anglijos šaulių rinkti
nės pereinamosios taurės varžy
bų rezultatai sekantys: Marty
no Jankaus kuopa surinko 92 
taškus, Jono Vanagaičio kuopa 
86 taškus, Dr. V. Kudirkos kuo
sa 57 taškus. 

Sekmadienį, rugsėjo 5 d. prof. 
dr. V. Mantautas skaitė paskai
tą: pagrindinės šaulių idėjos 
klausimais. Po paskaitos 11:30 
vai. buvo atnašautos šv. Mišios 
už gyvus ir mirusius šaulius ir 
šaules. Mišias atnašavo rinkti
nės kapelionas kun. R. šakalys. 
Po mišių buvo padėtas vainikas 
pne lietuviško stiliaus kryžiaus 
vienuolyno aikštėje. Ten trum
pą žodį tarė Sibiro kankinė Ele
na Juciūtė. 

3 vai. p. p. vyko Maironio 
50-ties metų mirties sukakties 
minėjimas. Paskaitą skaitė inž. 
Eduardas Meilus, jr. Meninę 
dalį atliko sol. Benediktas Po-
vilavičius, akompanuojant komp 
Jeronimui Kačinskui. 

Koncerto pertraukos metu 
skaitė Maironio eilėraščius Ele-
"a Šaulienė, Anelė Maskeliūnie
nė ir Elena Juciūtė. Minėjimui 

mnrvfia LB APYLINKES 
VEIKIMAS 

Juno Beach ir plačiu ratu apie 
šią vasarvietę į LB apylinkę su
sibūrę lietuviai nėra užmiršti: 
šios vasaros karščiai didžiai kliu
dė visuomeninei veiklai. 

Artėjantys vėsūs "pavasariš
ki" orai leis žymiai pagyvinti 
mūsų apylinkės veiklą. Jau ne-

, trukus apylinkės valdyba šau-
i kia savo narių susirinkimą. Šis 
svarbus visiems nariams susirin
kimas įvyks š. m. spalių 17 d., 
sekmadienį, 2 vai. p. p. Juno 
Beach Metodistų parapijos ma
žojoje salėje. Susirinkimo me
tu bus prisiminta, kad ir kiek 
pavėluotai. Tautos šventė. Su
sirinkimo metu visi nariai galės 
pasisakyti jiems rūpimais aktua
liais klausimais. Po susirinki
mo bus kavutė. 

Ap-kės valdyba ruošia tradi
cinę gegužinę, kuri įvyks š. m. 
spalių 31 d. 1 vai. p. p. Palm 
Beach Shores pajūryje, prie Co-
lonnades viešbučio, toje pat vie
toje kaip ir anksčiau įvykusios 
gegužinės. Gautas iš šio rengi
nio pelnas yra skiriamas litua
nistiniam švietimui ir spaudai 
paremti. 

Šia proga tenka priminti, kad 
š. m. lapkričio 2 d., Vėlinių mi
nėjimo dieną, 3 vai. p. p. LB 
valdybos kapinių sekcija kvie
čia viens tautiečius atvykti į 
Royal Palm Memorial Gardens 

tuvis patriotas, kareivis, kuris 
sunkiai dirbo, išvystydamas sa
vo prekybinį biznį". Per šv. Mi
šias vargonais grojo Julius Ma
čiulis, solo giedojo jo žmona. 

Kareiva buvo žinomas visoj 
Chicagoj, ypač tarp lietuvių biz
nierių, kuriems jis pristatydavo 
didmenomis (šviežių produktų, 
kaip kiaušinių ir sviesto 

Gimęs Naumiestyje, Lietuvo
je, velionis išgyveno Amerikoje 
73 metus. Jis yra buvęs Da
riaus-Girėno Amerikos Legiono 
posto komandierius, Lithuanian 
Chamber of Commerce garbės 
direktorius, Lietuvos Vyčių sen
jorų kuopos ir šv . Vardo draugi
jos narys. 

Po pamaldų bažnyčioje velio
nis buvo nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines beveik šimto au
tomobilių procesija. Kapinėse 
prie įspūdingo paminklo kun. 
Donald Lavelle, Šv. Kryžiaus 
parapijos vikaras, atliko laido
jimo pamaldas, kuriose dalyva
vo kun. Vito Mikolaitis ir Da 
riaus-Girėno Amerikos legione 
posto kareivių su šautuvais bū
rys. Po garbės šūvių buvęs Da
riaus-Girėno posto komandie
rius Juozas Martikonis Ameri
kos vėliavą, kuria buvo apdeng
tas velionio karstas, įteikė ve
lionio žmonai Elenai. Martiko
nis pravedė ir kariškas apeigas. 

Grabnešiai buvo velionio gi
minaičiai Pilypas Kareiva, Ro
naldas Stasiulis, Edvardas Bra, 
ze, Viktoras Braze, Antanas Ka
reiva ir Antanas Stasiulis. 

Su žmona Elena (Brazaus
kaite) velionis paliko nuliūdime 
du sūnus Vilimą, Jr., marčią Ju-
lią ir Donaldą, marčią Carol, 
dukterį Marilyn Zalesko, žentą 
Stanley, penkis anūkus ir kitus 
gimines. Po laidotuvių vyko pie
tūs giminėms ir svečiams Shar 
ko restorane 63-čioj gatvėj. 

Tarp liūdinčių paliko Donal
das šarka, restorano savininkas, 
kuris pareiškė kad "su Vilimo 
Kareivos mirimu aš jau nebetu
riu krikšto tėvų . . . velkuos bu
vo krikšto tėvas... mano krikš 
to motina buvo Ona Piežienė". 
Piežienė, buvusi žLioma Chica-
gos lietuvių solistė ir chorvedė, 
mirė 1962 m. vasario 18 d. 

vo laidotuvėse, buvo Juozas Ka- me sąlygų ir negalėtumėm taip 
tauskas, Ideal Auto Par ts savi- j gražiai veikti lietuviškoje kultū-
ninkas, kuris yra brolis kun. j rinėje veikloje, būtume pasime

tę ir išsiblaškę, neturėtumėm 
kas mus jungtų. Viską susuma
vus, išdiskutavus, nutarta Pa
rapijų metus iškilmingai pami
nėti šių metų spalio 17 dieną, 
sekmadienį. Programoje 12 vai. 
iškilmingos pamaldos Pranciš
konų koplyčioje, kuri yra Carl-
ton ir Rolls Ave. gatvių kampas, 
pamaldose dalyvaus vyskupas 
Fulton ir iš kitų parapijų kuni
gai. 2 vai. p. p. Multi Culture 
Centre, 185 Bunting Rd. iškil
mingas minėjimas, paskaitą 

Petro Katausko, Juozo Kataus-
KO žmona irgi dalyvavo. 

St. Pieža 

KANADOS ŽINIOS 
PARAPIJOS METŲ 

MINĖJIMAS 
Rugsėjo 5 dieną St . Catheri-

nes, YVellarido Bendruomenių 
valdybos, parapijos komitetas 
ir Buffalo (Lietuvių klubo ats
tovė, dalyvaujant kun. Jovana-
liui Liaubai, OPM, susirinkę dis- į 
kutavo Parapijų reikšmę išeivi
joje, kaip tuos metus paminėti 
Niagaros pusiasalyje. Po disku
sijų ir pasisakymų prieita vie-

j na nuomonė, kad reikia parapijų 
i metus kaip galima, iškilmingiau 
i paminėti. Daryti viską, kad 
j kuo daugiau įtraukus lietuvių į 
j šią reikšmingą veiklą išeivijoje. 
| Parapijų metais daugiau reikia 
| domėtis, prisidėti veikliu lan-
j kymu lietuviškų pamaldų, šven-
• čių minėjimų. Parapijos misijos 
išeivijoje atlieka didelį aarbą 
laikant religiją, tautinius papro
čius, tradicijas ir daug priside
da Bendruomenei, organizaci
joms lietuvišk >je ^eiki je. 

Mes visi Niagaros pvsiasaiio 
lietuviai gerai žinome ir esame 
laimu gi, turėdami Pranciško
nų tmsiją, kuri ne tik aptarnau
ja Niagaros pusiasalio lietuvius 
lietuviškomis pamaldomis, bet 

PARODA AERODROME 
Midway aerodromo patalpose, 

Chicagoje. spaiio 10 d. vyks me
no ir rankdarbių paroda, kurio
je dalyvaus apie 100 menininkų. 
Tęsis nuo 11 iki 6 vai vak. 

CHICAGOS MOKYKLOSE 
Chicagos miesto aukštesnėse 

mokyklose šiemet yra 7000 
moksleivių mažiau, o pradžios 
mokyklose tik 200 mažiau. Ypač 
perpildytos mokyklos, kurias 
lanko ispaniškai kalbančių šei
mų vaikai. 

KAD NEBŪTŲ 
APNDODUIMŲ 

Johnson and Johnson bendro
vė nustojo gaminti ir siuntinėti 
Tylenol vaistus ryšium su kelių 

: stai būtų užantspauduoti ir be 
žymės nebūtų galima į juos įdėti 
pašalinių medžiagų. 

« o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < x 
WID£ WQRLD TRAVEL 

•723 S. Western, Chicago, EL tM43 
TeL — 233-1103 

Complete Travel Service. Air ticketa 
written įmmediately. Our Job is to 
get You the Lowest Fares Possible. 

X K X X > 0 O 0 O O O O O O O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 O 0 

skaitys dr. J. Songaila iš To-!213™1"1* nunuodijimu Chicagos 
ronto. Meninę programą at- i apylinkėse. Cook apskrities ta-
liks Toronto Prisikėlime parapi- į r v b a priėmė reikalavimą, kad 
jos choras, vad. muz. V. Veri- į pardavinėjant be recepto vai
kaičio. Po programos—vaišės. Į' " " ~ 
Iškilmingose pamaldose taip pat 
giedos Prisikėlimo parapijos 
choras. 

Parapijų metų rengimo komi
tetas visus Niagaros pusiasalio 
ir iš toliau lietuvius kviečiame į 
dalyvauti Parapijų metų šven-i 
tėję - minėjime. Ypatingai kvie- Į 
čiame jaunimą, kuris augo mū- j 
sų parapijos ribose. Mes visus j 
jus prašome ir norime matyti • 
Parapijų metų minėjimo šven
tėje. Parapijų metų rengimo 
komiteto adresas; Adolfas Se-
tikas, 10 Clark St., St. Cathe-
rines, Ont, Canada, L2R 5G2. 

DR. IKVTNG POCSCHER, IKPM. 
Board cerufied by American board 

of Podiatric »urgery 
24 hour answering service 

Hours by appointment 
Diseases and surgery of the foot 

and ankle 

6820 S. PULASKI IUL, 
CHICAGO, HJL flM2t 

TEL. — 284-2772 

Parapijų metų 
ieoogiino komitetas 

— Dievas tai kaip vėjas — 
visur jį jauti, bet niekur nema
tai. J . Noimane1 

DVIDEŠIMT VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.f A. 
SOPHIE BARČUS 

Gimusi LAURINAVIdCTe 
Sophie Barčus radijo šeimos vedėja 
Gyveno 715S* So. Maplewood Aveone 

Mūsų mylima motina ir senelė 
mirė 1961 m. spalio 9 d. Palai
dota amžinajam poilsui Liet. 
Tautinėse kapinėse. <jimė Lietu
voje, kiio iš Šiaulių apskr., Už
venčio miesto. Amerikoje išgy
veno 57 metus, «r -~ rx-

A,fA. 
SILVESTRAS KARKLELIS 

Gyveno Gerojo Ganytojo Globos Namuose, 3222 W. 
Marąuette Road, Chicago, Illinois. 

Mirė spalio S d.f 1982 m., sulaukęs 80 m amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilniaus krašte. Amerikoje išgy

veno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Lietuvoje ir ki

t i giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas bus pašarvotas sekmad., 3 vai. popiet 2424 

W. 69 St. koplyčii je. Laidotuvės įvyks pirmad., spal. J I d. 
Iš koplyčios 9 v. ryto bus atlydėtas j Švč. M Mamos Gi 
mimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dom už velioni-" =;įelą l o pamaldų bus nuiydėta* į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: SESUO ir GIMINĖS 
Laidotuvių direktorius Evans — Tel. 737-8600. 

gerbsime ir prisiminsime savo Į 
mirusiuosius. Esant blogam į 
orui, pagerbimo maldos busskai- į 
tomos tų kapinių mauzoliejuje. 

Visi plačios apylinkės tautie
čiai yra kviečiami visuose šiuose 
susibūrimuose dalyvauti. 

Br. Aušrotas. 

Apylinkės pirmininkas 

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA ^thi į mmmftMfflmMg. 
Veda KAZE BRAZD2IONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30—9:00 v. vakaro. Visos laidos iš WCEV stoties 

1450 AM banga 
St. Peters :urge: Šeštadieniais, 12:30—1:00 vai. 

p.p. iš WT1> -toties 1110 banga. 
Adresas: 2646 West 71 st Street — Chicago. IL 

60629. Telefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035. 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPIY 

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 katvirtad. vakarais iki 9 vai. 

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

pasibaigus, sesės šaulės turėjo Į kapines, lietuvių skyrių, kur pa-

RASSBOOK 
SAVINAS 
fk$ liest wpy te ** 

M« us for 
gOtlft. fin«nc§i*«. 

AT out iow ura 

Mutual Federal 
Savinos and Loan [2 

2212 WEST CEPMAK ROAD 

Peter Kazar.au- *av Pres. 

CHICAGO. I L L $0608 
Te! 8*7-7747 

nouns, mot- ^J». r r i.*-* Thur.t-S S«t. * - l 

^jMViM.i HICAGOI AND SINCE 1905 

Paliko gižiai nuliūdusius dukte
rį Aldoną Dauku.-:. anūkus Ter- | 
ry, lCchaei ir Sophia ir kitus gi-
mtoe» Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė priklausė SLA 208-tai 
Moterų kuopai, Amerikos Legio
no 271 E>ariaus ir Girėno posto 
moterų pagelbiniam vienetui, Chicagos Lietuvių Moterų klubui, 
RALFui ir kitom draugijom. 

Mūsų brangiajai motinai ir senelei pagerbti ui jos sielą Sv. Mi
šios buvo atnašautos šiandien Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Prašome vi
su? gimines ir draugus prisiminti velionę savo maldose. 

Mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet neužmirsime. Tu pas mus 
jau nebegrjši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Tegul 
Gailestingas Dievas Tau suteikia amžinąją ramybę. 

Sią dvidešimt vienerių metų mirties sukaktį liūdnai pamini 

DUKTĖ, ANCKAI IR KITI GIMINES 

P E T K U S 
\ f A R Q U r i II 1UNERAL HOMl 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West "1 St . , Chicago — 476-234"; 
1410 5o . 50th A v., Cicero — 863-2108 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narai 

STEPONAS C, IACK (UCKAWICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1213 
U028 So«thwfc*t HiRb^ay, Palos Hilla. I1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S4S SO. CALIFORNIA A\-E. Tel. UAiayette S-S572 

YASAiTIS - BUTKUS 
1446 SO. 5«th AVR, CICERO, ELL. TeL OLymplc 2-lC0« 

http://Vk.tr
file:///fARQUri


8 DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. spalio mėn. 9 d. 

X Kun. Donaldas Petraitis. 
Marijonų vienuolijos vyriausio
jo vadovo pavaduotojas, iš Ro
mos spalio 7 d. atvyko į Chica-
gą. Jis dalyvaus savo gimtinės 

X "The Chicago Catholic" 
savaitraštyje, spalio 8 d. laidoje, 
išspausdintas geras istorinis 
straipsnis apie Aušros Vartų 
parapiją, kuri švenčia savo gy
vavimo 75-rių metų sukaktį. 
Taip pat parašyta, kad spalio 10 
d. vysk. Vincentas Brizgys 3 
vai. p. p. laikys šv. Mišias, kad 
šiuo metu lietuvių parapiečių 
skaičius, besikeičiant miesto gy
ventojams, yra sumažėjęs. Pri
minta, kad iš tos parapijos ki-

parapijos Aušros Vartų 75-rių ' I es dabartinis Marijonų vienuoli
jos generalinis vikaras kun. 
Donaldas Petraitis, taip pat ne
maža seselių kazimieriečių ir 
pranciškiecių. 

x JAV LB Vidurio Vakaru 

metų sukakties minėjime spa
lio 10 d., aplankys savo tėvus 
ir artimuosius ir atliks su vie
nuolijos administracija susiju
sius reikalus. Spalio 19 d. kun. 
D. Petraitis išvyks į Braziliją ir a p y g a r d o s valdyba lapkričio 14 
Argentiną, Pietų Amerikoje. ] d i e n ą dagoje moUsi a p y g a r . 

j dos apylinkių pirmininkų ir val
dybų narių suvažiavimą ir kar
tu apygardos 30 metų jubilieji
nį minėjimą. Po minėjimo ten 

iŠ ARTI IR TOLI 

sijose dirbančių marijonų ir jų 
vedamų darbų. 

X "Ateities" 
savaitgaly spalio 
mis pagrindines paskaitas skai
tys dr. S. Sužiedėlis, kun. A. 
Saulaitis, dr. A. Idzeiis ir dr. A. 
Norvilas. Jų paskaitos bus spa
lio 16 ir 17 dienomis. "Atei
ties"' savaitgalis bus Jaunimo 
centre ir Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

akademiniam 
15-17 dieno- | pat Jaunimo centre bus Cleve-

lando vyrų okteto, vadovauja
mo R. Babicko, koncertas. 

x Mokslo ir Pramonės muzie
juje vykstanti paroda "The 
Treasures of Tiffany" yra pra
tęsta iki ateinančių metų sau
sio 2 d. Parodoje yra daugiau 
kaip 400 įvairių meno dirbinių 
-— paveikslų, vitražų, kerami
kos, lempų, sukurtų Amerikos 
menininko Tiffany. Salėje ro
domos skaidrės apie jo darbus 

Bendras estų, latvių ir lietuvių vakaras C'.evelande. spalio 
— Čiurlionio ansamblio kanklininkai su savo vadove Ona 

d. čia matomas jaunimas, atlikęs programą, priekyje 
likulskiene. Nuotr. J. Garlos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Jauniems vokalistams, pia

nistams ir instrumentalistams 
primenama, kad dar galima už
siregistruoti konkursui, kuris 
vyks lapkričio 13 d Clevelando 
Dievo Motinos parapijos salėje. 
Konkurse gali dalyvauti nuo 16 
iki 30 metų amžiaus menininkai. 
Skambinti: Andrius Kuprevi
čius, tel. 316—321-1710. Kon
kursą rengia JAV LB Kultūros 
taryba. 

St. Petersburgo lietuvių 
kolonija yra pasirengusi priimti 
JAV LB tarybos narius, atvyk
stančius į pirmąją sesiją spalio 
23-24 dienomis. Į darbą yra įsi
traukę sesijai priimti komitetas, 
vadovaujamas Angelės Karnie-
nės. St. Petersburgo lietuviai 
yra paraginti gyvai dalyvauti 

LIETUVIŲ PAŠTININKŲ 
ŠEIMOJE 

Rugsėjo 22 d. Lietuvių pašti
ninkų sąjungos valdyba valdy
bos narės Onos Idzelienės na
muose buvo susirinkusi poato-

paštininkų 
renginys vyks gruodžio 12 d., 

stoginiam posėdžiui. Posėdžiui i sekmadienį. Tai tradicinės pas

veiks laimės šulinys, šeiminin- spaudoje, šalpos ir kitose orga-
kės — R. Repšienė, R. Miliaus-! nizacijose. Valdyba iš savo ku-
kienė, Ona Idzelienė — paruoš | kliu lėšų kasmet paremia mūsų 

spaudą, radijo valandėles, ben
drinių organizacijų veiklą, kuo 

AUSTRALIJOJ! 
— Melbcurne buvo tinkamai 

atžymėta Pavergtųjų tautų savai
tė. Rugsėjo 17 d. Ukrainiečių sa
lėje buvo suruoštas priėmimas, 
kuriame dalyvavo apie 200 įvai
rių tautybių ir valdžios atstovų. 
Atidaromąjį žodį tarė komiteto 
pirmininkas Albinas Pocius. Pa
grindinę kalbą pasakė Viktorijos 
valstijos senatorius Austin Lewis. 
Rugsėjo 19 d. Šv. Patriko kated
roje buvo atlaikytos ekumeninės 
pamaldos, kurias pravedė Mel-
boumo arkivyskupas dr. Little. 
Giedojo lietuvių ir ukrainiečių 
chorai Iš viso minėjime ir pa
maldose dalyvavo daug įtakingų 
asmenų. Apie Pavergtas Tautas 
daug rašė Australijos spauda. Pa
sisakyta už Pavergtų Tautų lais-

— Melbourno lietuviai gražiai 

kietijoje, jos reikalams suaukota 
doleriai. 

skanias vaišes. 
Antras lietuvių 

vadovavo valdybos pirminin-
kas Jonas Indriūnas, apžvelgda
mas atliktus ir numatomus at
likti artimiausioje ateityje dar-

X "Vyriausio Skautininko 
Krivūlė", Lietuvių Skautų Bro-
bjos vadovams skirtas biulete
nis, rugsėjo mėnesio Nr., pasie
kė "Draugo" redakciją. Biule-j ir filmas. Nors į muziejų įėji- ! bus. 
tenyje rninimas Maironis, skau- \ mas yra nemokamas, bet į pa- j Artimiausias darbas — ruo-
tų santykiai su vandenimis j rodą einant reikia mokėti du j šiamas paštininkų rudeninis po-
(jūrų skautams) ir lietuvių kai-1 dolerius suaugusiems ir 1.25 dol. 1 būvis - gegužinė Vyčių salėje 

spalio 24 d., sekmadienį, 1 vai. 
po pietų. Į tokį pobūvį susiren-

bos svarba. Taip pat yra Vy
riausio Skautininko įsakymai ir 
bendra Brolijos informacija. 
Vyriausias Skautininkas yra v. 
s. Vytautas Vidugiris, Palos 
Verdes. Calif. 

X Kun. A. Gleveckas, Alba-
ny, N. Y., Vaclovas Griškėnas, 
Baltimore, Md., Genovaitė No
rus, Detroit, Mich.. Alfonsas Sa
musis, Richmond Hill, N. Y., Jo
nas Razmukas, Chicago, EI., at
siuntė po 10 dol. aukų ir grąžino 
laimėjimų šakneles. Nuoširdus 
ačiū. 

X V. Mackevičius, Lithuanian 
Bakery & Delieatessen. Omaha. 
Nebr., savininkas. Villa Maria 
Ręst Home. Thompson, Conn., 
Ona Idzeiis. Chicago, 111., grąži
no laimėjimų šakneles su 10 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū, 

X Kun. dr. J. Prunskio 75 m. 
amžiaus jubiliejaus minėjimas 
sekmadienį, spalio 10 d., prasi
deda šv. Mišiomis T. Jėzuitų 
koplyčioje 2 vai. po pietų. Tre
čią vai. Jaunimo centro didžio
joje salėje akademija. Pagrin
dinis kalbėtojas prof. J. Genys. 

vaikams. 
x Cicero šv. Antano parapi

jos salėje spalio 10 d., tuoj po 
sumos bus "Lietuvių diena". Vi
si kviečiami atsilankyti. 

Dovilė" Užubalytė - salčiūnienė 
š. m. baigusi Illinois universiteto Chi
cago Circle bakalauro laipsniu iŠ vers
lo administracijos (specialytė - ekono
mija). 

X JAV LB Lemonto apylin
kės 20 metu sukaktuvinis ban
ketas įvyks lapkričio 6 d., šeš
tadienį. Retso's salėje, 8025 So 
Cass Ave., Darien. Už 25 dol 

Sveikinimai ir dovanų įteikimas ; vieno bilieto kainą, galite pra-
jubiliatui. Meninę programos i leisti vakarą puikioje salėje, su 
dalį atliks solistai Dana Stan- \ "Open Bar - ' ir restorano paruoš- į 
kaitytė ir Algirdas Brazis,; tų puikių pietų. Po trumpo pa-
akompanuos Alvydas Vasaitis. j sveikinimo, įdomią meninę pro- j 
Vaišės kavinėje. Bilietai 5 dol. ; gramą atliks Rasos Šoliūnaitės • 
asmeniui (įskaitant vaišes) gau-1 paruošta jaunimo grupė. Šo

kiams gros Neo-Lithuanų or
kestras. Kviečiame visus pa

ką ne tik paštininkai, bet ir lie
tuvių visuomenė maloniam pa
bendravimui. Bus įvairių pra
mogų, gros Gintaro orkestras, 

x "Margutis" kviečia įsigyti 
bilietus iš anksto spalio 17 d., 
sekmadieniui, 3 vai. p. p. ir da
lyvauti feljetono konkurso pre
mijų įteikimo iškilmėse. Felje
tonų įteikimo iškilmės bus Jau
nimo centre. Dainuos iš New 
Yorko pirmą kartą atvykęs 
*'Harmonijos'' dainos vienetas, 
vadovaujamas Viktoro Ralio. 

X Akadembiio Skautų sąjū-
! ožiu metinė šventė vyks šį va- \ 
. karą. Sueiga prasideda 6 vai. 
vak., po to — vaišės ir šokiai. 
Sekmadienį, spalio 10 d., bus 
laikomos šv. Mišios už ASS na-

! rius Jaunimo centro mažojoje 
I salėje, 11 vai. r. Po to lankomi 

kapai. 

X Birutė Vbndašienė, Chica
go, 111.. Marija Dailidienė, Brook-
field, 111., Vytautas Janušonis, 
Dovvson, Wisc., Viktoras Danė-
nas, Chicago, BĮ., atvyko j 
"Draugą" ir įsigijo naujausių 
leidinių. 

tininkų kūčios. Ta proga Jėzui
tų koplyčioje bus atnašaujamos 
paštininkų intencija šv. Mišios. 
Po pamaldų K. K. Repšių na
muose bendros kūčios ir metinis 
narių susirinkimas. 

Pažymėtina, kad paštininkai 
yra išlaikę gražias tradicijas ir 
jas kasmet pakartoja. Lietu
vių paštininkų sąjunga savo na
rių skaičiumi gal ir nebėra gau
si, tačiau sąjungos valdyba vei
klą tęsia. Lietuvių paštininkų 
šeimos nariai aktyviai dirba 

tenka nuoširdžiai pasidžiaugti. 
Paštininkai džiaugiasi savo tar
pe turėdami kun. Juozą Juoze-
vičių, kuris jau daugelį metų 
paštininkų švenčių metu atna
šauja šv. Mišias ir dalyvauja 
pobūviuose. 

Nepamainomas valdybos na
rys yra ir Kostas Repšys, ku
ris stropiai rūpinasi visais ren
giniais. Posėdyje apie iždą pra
nešimą padarė iždininkas Julius 
Pocius. 

Būtų džiugu, kad spalio 24 d. 
Vyčių salėje su paštininkais 
pabuvotų ir Chicagos lietuviai. 

J . J. 

475 
— A. a. Andrius Simanavičius 

mirė rugsėjo 2 d., sulaikęs 66 m. 
amžiaus. Buvo gimęs A. Panemu
nės valsčiuje. Lietuvoje buvo pa
sienio policijos tarnautojas. Jo 
laidotuvėse dalyvavo apie 200 
asmenų. Liko žmona , Veronika 
ir dvi dukros su šeimomis. 

DON VARNO POSTO 
ŠVENTE 

Don Varno posto Pagelbinis 
Moterų vienetas Nr. 986 švenčia 

narni ir prie įėjimo, (pr.). 
x Antras Kaimas, šiais me

tais kaip 1 
nuo koto! 
rantuotas! 
Pelnas — 

iekad, trenkia visus 
Pasisekimas — ga-
Garbė — užtikrinta: 
apsaugotas. Skam

binkite 422-4288 ir rezervuoki
te vietas spalio 9-10. 16-17 ar 
23-24 pastatymams Playhouse. 
2515 W. 69 St. (pr.). 

X "Draugo" administracija 
ruošia tolimą ir įdomią kelionę, 
kurioje bus galima pamatyti 
Jeruzalę, Kairą ir Atėnų mies
tus. Išvvkstame balandžio 21 d. 
.982 m. Lnfor nacija gaunama 

pas : American Travel Service 
Burbau, 9727 S. VVestern Ave.. 
Chicago, UI. 60643. Te!. (312) 
23K-9787. ( p r . ) . 

x Manigirdo Motekaičio for
tepijono rečitalis įvyks sekma
dienį, spalio 24 d.. 3 vai. popiet 
Jaunimo didžiojoje salėje. Pro
gramoje bus įvairių stilių lietu
vių ir pasaulio kompozitorių 
kūriniai. Bilietai 7 dol., gauna
mi prie įėjimo. Studentams ir 
pensininkams 4 dol 
čiami atsilankyti. 

remti Lemonto apylinkę, ir už
sisakyti stalus pas: Aldoną šo-
liūnienę — 257-6739 arba Mėtą 
Burbienę —- 739-5361. ( p r ) . 

X Dainavos ansamblis stato 
"Vilniaus pilies legendą" pagal 
Aurelijos Balašaitienės libretą. 
Muzikos autorius yra meno va
dovas ir dirigentas Aloyzas Jur
gutis. Chicagos ir apylinkių vi
suomenė kviečiama atsilankyti 
spalio 30 ir 31 dienomis Ma rijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 
Bilietai gaunami Vaznelių pre
kyboje, 2501 W. 71-ma gatvė. 
Telef. 471-1424. (pr.). 

x Ar jūsg bankas ar taupymo 
tnn bendrovė moka jums 8*% už 
taupomąją sąskaitą — (Pass-
book) ? Jei ne — kreipkitės į 
Lietuviu Fondo Fed. Kredito 
kooperatyvą. (gk.) 

X Aust rali >>s a%1*« kailio ii-

X S. Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje paskaitą skaitys 
ir skaidres rodys radijo vadovė, 
aplankiusi Airiją, Eileen R. 
Mackevich spalio 17 d. 5 vai. p. 
p. Visi kviečiami dalyvauti. 

X Kolumbo diena bus pirma
dienį, spalio 11 d. šventė ski
riama mokykloms ir kai kurioms 
įstaigoms. Paštas taip pat ne
veiks. Miesto centre bus para
das, kuri organizuoja miesto 
vadovybė ir jungtinis italų kil
mės komitetas. 

X DLK Birutės draugijos cen
trinio Chicagos skyriaus valdy
bos sudėtyje buvo paskelbta per 
klaidą viena pavardė. N. Norie-1 steika-Bahrij. Genovieve Kra
ne nėra DLK Birutės draugijos 
valdybos narė. 

X Akt. J. Eahrtis, Cicero, UI., 
atvyko į "Drangą", įsigijo nau
jausių leidinių, pratęsė prenu
meratą savo giminaitei Vandai 
Balutavičienei, gyv. Venezuelo-
je, ir dar pridėjo 15 dol. auką 
dienraščio paramai. Labai ačiū. 

x V. Kuznvekas, Stasė Kan-
kus, A. Kupcikevičius, S. Kvie- Į 
cinskas, J. Indriūnas, J. Jasys, Į 

sesijoje ir šeštadienio vakare | parėmė Vasario 16 gimnaziją Vo-
bendravakaryje Lietuvių klube, 
kur tarp kitų dalykų b11 s pagerb
tas ir prel. Jonas Balkūnas. 
Sekmadienio ryte viešbutyje 
prel. -T. Balkūnas su kitais sesi
joje dalyvaujančiais kunigais 
atnašaus šv. Mišias, taip pat jis 
pasakys ir pamokslą. Patir ta , 
kad Dolphin viešbutyje jau y ra 
rezervuoti 27 kambariai. Dalis 
tarybos narių apsigyvens priva
čiai pas lietuvius. 

— Rimvydas ir Dalia Butkevi-
čiūtė Griciai Los Angeles, Cal., 
rugsėjo 20 d. susilaukė pirmgi-
mės dukrelės. Abiejų tėvai 
džiaugiasi anūke. 

— A. a. Elzbieta Tarvydienė-
Vasiliauskienė mirė rugsėjo 22 
d. Los Jollos ligoninėje, San Die
go mieste. J i jau buvo 78 metų 
amžiaus ir gyveno pastaruoju 

ARGENTINOJE 
— Argentinos Lietuvių orga

nizacijų ir spaudos taryba AL-
OST) rugsėjo mėnesį išsirinko 
naują valdybą. Pirrnininkas yra 
Leopoldas Stankevičius, vicepir
mininkas Julius Mičiūdas, iždi
ninkas Adomas Burba, sekreto
rius kun. Augustinas Steigvilas, 
sekr. pavad. Tristan Simanaus-
kas. Į šią tarybą įeina organi
zacijos ir vienetai: Lietuvių metu pas savo sūnų advok. Al

bertą Tarvydą. Velionė buvo į Centras, Lietuva s-s:v:er.:;: 
uoli Šv. Kazimiero parapijos rė
mėja, veikli narė, įvairių organi
zacijų pagelbininkė. Tik svei-
"j-.atai sušlubavus, persikėlė gy-

savo 35-rių metų gyvavimo su- j venti pas sūnų į San Diego. Iš-
kaktį trečiadienį, spalio 13 d.. 
6 vai. vak. Golden Age resto
rano patalpose (4545 W. 95 
St.). Renginiui vadovauja Ann 
Shulmistras, Valerija Stanaitis 
ir Jean Pargauskas. 

Tą vakarą bus pagerbtos na
rės, išbuvusios 35-rius metus. 
ir visos buvusios pirmininkės. 
Pirmoji pirmininkė buvo Ann 
Shulmistras. toliau — Vivien 

augino ir išmokslino du sūnus 
— Edvardą, kuris yra Santa 
Monica kolegijoje profesorius, 
ir Albertą, kuris verčiasi advo
katūra San Diego mieste. 

— Antanas Bimba, JAV ko
munistų veikėjas, čia skaldęs 
darbininkų profsąjungas ir visą 
gyvenimą nė calio nenukrypęs 
nuo einamosios Maskvos lini
jos (kokia ji bebūtų), ilgametis 

Simėnas, Ann Jatis, Anette Mo- Brooklvno 

E. Radzevičiūtė, J. Vidmantas. 
E. Sinsinas, N. Puškorius, A. 
Piktiužis, M. Dambrauskas, kun. 
A. Grigaitis, užsisakė naujausių 
leidinių už didesnes sumas. 

X Baltas laivas mėlynoje Ka
ribų jūroje, — gruodžio mėn. 
4 dieną, vienos savaitės kelio
nėje laivu su Chicagos Lietuvių | V. Kuzavinis. P. Simanauskas, 
Opera. Informacija, brošiūros 
ir registracija (iki spalio mėn. 
15 dienos) pas: American Tra
vel Service Bureau, 9727 So. 
VVestern Ave., Chicago, Illinois 
60643. Tel. (312) 238-9787. 

(sk.). 

X Pasinaudokite proga' Pa
piginti skridimai iš Chicagos į 
Tampą, Florida, (St. Peters-
burg), 167 dol. į abi puses, ga
lioja pavieniems asmenims ar 
grupėms. Skambinti Amber 
Travel — Vidai Jonušienei teL 
448-7420; namu tel. 430 1959. 

(sk.). 
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings. 2212 
W>st Cermak Read. - Telef. 
VI 7-7747. f ak.). 

jicek, Helen Katkus. Anna Kuz
ma, Mary Rudis, Ann Daresh, 
Agnės Barnet ir Anelė Ander-
son. 

Trisdešimt metų Don Varno 
posto Moterų vienetui priklauso 
Jacąue Dywan ir Anny Akers; 
20 metų — Joanne Sobeckis; 
15 metų — Stella Wabol; 10 
metų — Adeline Garb, Mary 
Jurgel, Carolyn Povilaitis ir 
Anna Seagren; 5 metus — Ol-
ga Petrulis. 

Programą atliks ir šokiams 
gros Ąžuolas Stelmokas ir jo 
orkestras. Visi kviečiami daly
vauti. AP. 

I rius, mirė rugsėjo 
Yorko priemiestyje. 

" redakto-
30 d. New 

KANADOJE 

mas, Aušros Vartų parapija, 
Moterų draugija "Birutė", Lie
tuvai Išlaisvinti Centras, Argen
tinos l ietuvių jaunimo sąjunga, 
Berisso Mindaugo draugija, Šv. 
Cecilijos choras, Rosario Lietu
vių Bendruomenė, "Laikas" ir 
Senelių Židinys. Kiekviena drau
gija turi po atstovą taryboje. 

— I Pasaulio Lietuvių seimą 
atstovais 1983-tiems metams iš
rinkti: Jonas Gaidamauskas, 
Zeferinas Juknevičius, kun. Juo
zas Margis, Julius Mičiūdas, An
tanas Mikučionis ir Leopoldas 
Stankevičius. 

— Lujano Marijos šventovės 
kriptoje rugsėjo 18 d. buvo ati
dengtas Aušros Vartų Marijos 
paveikslas su lietuviška vėliava. 
Tai yra pastatyta tarp kitų tau
tų Marijos paveikslų ir vėliavų. 

— A. a. Emilija Cirūnaitė-Ke-
palienė mirė Berisso mieste lie
pos 21 d. Liko sūnus ir duktė 
su šeimomis ir giminės. Palai-

— Sol. Lilija Šukytė sėkmin
gai koncertavo Toronto naujo
joje Roy Thompson salėje rug
sėjo 22, 23, 24 ir 25 dienomis. 
Ten su Toronto simfoniniu or
kestru, diriguojamu žymaus i dota Berisso kapinėse 
maestro Andrew Davis. atliko 
soprano partiją Gustavo Mahle-
rio 2-ojoje, "Prisikėlimo" simfo
nijoje. Kartu su šukyte daina
vo pasaulinio garso kontraltas 
Maureen Forrester. Prieš tai 
rugsėjo 14 d. Šukytė davė solo 
rečitalį Toronto un-to muzikos 
fakulteto rengtame koncerte. 

< Akiniai rii 
dirbiniai gaunami Marauette i T%- Kreipkite* j 
Parke. Savininkai Antanas ir Optical Studio 2437Vt 
Genovaitė Mikai. Prašoma thuanian Plaza Ct. (6 

Visi kvie- j skambint 
(pr.). j vai, vak., 

nuo 9 vai. ryto iki 6 
tel. 925-2468. (sk.) 

ntSmtii ! Lietu-
V. KaroMdtę — 

W. U-
th St.) 

ga ių 
Dr. Evelina Vingili-enė svai-
tyrimo organizacijos "Ad-

diction Research Foundation" 
pavedimu atliko monumentalią 
studiją apie svaigalų įtaką eis
mo nelaimėms. Tačiau "The To-
-orvj >un" rugsėjo 9 d. išspaus-
dino Cair^ Hoy rašinį, kritiš
kai vertinanti minėtos organiza-

>s augmenis. 
— Aukštesnieji lituanistikom, 

k u r s a i s t i p r i a i v e i k i a T ^ r o r . t e . 
s u d a r y d a m i p r o ę ą l i t u a n i s t i n e s 
m o k y k l a s b a i g u s i e m s t o l i a u gi
l in t is 1 l ie tuviu ka.;ba l i t e r a t u -

ieturi 

iuiiimmnmmimummiiimiiiimimiiij 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 68rd Street 
Chicago, III. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seitad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiii 

Advokatas JONAS GIBA1TIS 
8247 So. Kedrie Avenne 
Chicago, Ultaote 60629 

Tel. — 716-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Ssitad. 9 vai. r. iki 1 vai- d. 

Chicago, PI. 
778-176*. 

60629. Telef. 
(•k.) 

Detroito dailininkės, surengusios Lietuvių Bendruomenės apyl. pa 
sėjo 25 d 15 kairės: Danguolė Jurgutienė, Ringailė Zotovienė ir S 
l m s k į ^ n č N'K>' Jr»no 
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DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCšIT, STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkit* — 
ARVYDU KIEIAI 

Tf*.: 434-9655 srbs 737-1717 


