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Tardymai
Padėtis Argentinoje

(Tęsinys)
Kaunas. 1983 m. gegužės 29 

d. Prie Kauno arkikatedros — 
bazilikos tikintieji rinko 
parašus dėl kunigų — Alfonso 
Svarinsko ir Sigito Tamke- 
vičiaus — išlaisvinimo. Prie 
rinkusios parašus kaunietės 
Giedrės Striokaitės priėjo civi
liai apsirengę trys vyrai. 
Vienas iš jų jėga bandė išplėš
ti iš Giedrės rankų pareiškimo 
tekstą, po kuriuo jau buvo 
pasirašę apie 40 žmonių; kiti 
du, neprisistatę ir neparodę 
jokio dokumento, pagriebė ją 
už rankų ir nutempė į Požėlos 
raj. milicijos skyrių. Čia 
vienas iš saugumiečių iškrėtė 
G. Sriokaitės rankinuką; 
nusirašė pavardę, adresą bei 
darbovietę. Neatitikus adresui 
0ų aparatai rodė ankstyvesnį 
Giedrės adresą), čekistai 
pareikalavo paso. Tardomoji 
paso su savimi neturėjo. 
Saugumiečiai ruošėsi pasiimti 
jos buto raktą ir nuvažiavę 
patys susiieškoti jiems reikia
mus dokumentus. Kategoriš
kai pasipriešinus tokiam 
saugumiečių šeimininkavi
mui, G. Striokaitė milicijos 
mašina buvo nuvežta į namus. 
Išeidami įsakė, kad mergina 
rytojaus dieną 10 vai. būtinai 
prisistatytų į Požėlos raj. VRS 
21 kabinetą. Jokio raštiško 
kvietimo atvykti į tardymą 
nepaliko.

Sekančią dieną G. Striokai
tė nenuvyko į milicijos skyrių, 
o išėjo į darbą. (Ji dirba 
Kauno miesto greitosios 
pagalbos punkte felčere). Apie 
14 vai. į darbą prisistatė įpy
kęs molicininkas, Giedrė buvo 
iškviesta pas ligonį. Mili
cininkas griežtai pareikalavo, 
kad ji iki 17 vai. prisistatytų į 
Požėlos raj. milicijos skyrių. 
Ten jos laukė civiliai apsiren
gęs vidutinio amžiaus vyras. 
Tardomajai pasiteiravus 
pavardės,' saugumietis, 
neparodęs jokio dokumento, 
atkirto: „Pet/aitis Juozas“.

Čekistas, tariamasis J. 
Petraitis, pareiškė G. Striokai- 
tei, kad ji į milicijos skyrių 
iškviesta dėl viešosios tvarkos 
pažeidimo, kaltino, kad gatvė
je kėlė sąmyšį, tampė žmones 
už skvernų pasirašyti, plūdo 
pasirašančius. Visa tai 
grubiai išgalvotas melas, kurį 
čekistas kartas nuo karto 
kartojo viso tardymo metu.

Tardymo metu iškviestoji 
buvo apklausinėta, ar neturi 
užsienyje giminių, ar neteista,

KATALIKAI PASAULYJE
Priėmė ukrainiečius

Spalio 25 d. Šventasis Tė
vas, tarp kitų asmenų, priva
čiose audiencijose priėmė tris 
ukrainiečius arkivyskupus: 
kardinolo Slipyj pavaduotoją 
arkivyskupą Lubachiwsky, 
Winnipego, Kanadoje, arki
vyskupą Hermaniuk ir 
Filadelfijos ukrainiečių arki
vyskupą Sulyk. Popiežių su ad 
limina vizitu taip pat aplankė 
grupė Meksikos vyskupų.

Jėzuitai išsiskirstė
Koncelebracinėmis pamal

domis spalio 25 d. Romoje 
buvo užbaigti Jėzuitų vienuo
lijos 33-jo visuotinio susirinki
mo darbai, kurie vyko nuo 
rugsėjo 2 dienos ir kurių metu 
buvo išrinktas Jėzuitų vienuo- 
lijos naujas vyriausiasis vado
vas, olandas kunigas Ko- universitete 
venbach. Visuotiniame su- disertaciją 
sirinkime, vadinamoje gene- persekiojimus

ką dirba tėvai ir t.t. G. 
Striokaitei, paprašius greičiau 
eiti prie reikalo, nes jos laukia 
ligoniai, pradėjo klausinėti, 
kas liepė rinkti parašus, kur 
gavo pareiškimo tekstą, vėliai 
pradėjo negrinėti kiekvieną 
teksto sakinį, klausinėti, iš kur 
pažįsta kalinamus kunigus ir 
žino, kad jie uoliausi Lietuvos 
kunigai ir t.t. G. Striokaitė 
paaiškino, kad paskui niekšus 
neina minios žmonių, be to 
visi gerai žino, kaip atrodė 
parapijos prieš ateinant dirbti 
šiems kunigams ir kaip jos 
atrodo dabar.

Čekistas bandė įtikinti 
Striokaitę, kad žmonės pikti
nasi parašų rinkimu. 
Galiausiai pareiškė, kad 
apskritai parašų rinkimui 
reikia gauti specialų leidimą. 
Saugumietis reikalavo, kad G. 
Striokaitė milicijos viršininko 
vardu parašytų paaiškinimą, 
nurodant, kodėl pažeidė viešą
ją tvarką, kas liepė rinkti 
parašus, ar pilnai sutinka su 
pareiškimo tekstu ir ką galvo
ja daryti, panašiai progai 
pasitaikius. Paaiškinime G. 
Striokaitė nurodė, kad ją, 
berenkant parašus prie 
arkikatedros bazilikos, užpuo
lė trys vyrai, kurie, nieko 
nepaaiškinę, nusitempė į mili
cijos skyrių, o kaltinimą viešo
sios tvarkos pažeidimu laiko 
neteisingu, su pareiškimo 
tekstu sutinka ir toliau, reika
lui esant, gins kunigus.

Tardymo pabaigoje čekistas 
dėjosi labai geru, norinčiu 
padėti, išdrįso kalbėti net apie 
tikėjimo laisvę. G. Striokaitei 
paaiškinus, kad ji neturi laiko 
panašiems pokalbiams, nes 
jos laukia ligoniai, saugumie
tis, pažadėjęs dar susitikti, 
tardomąją paleido. Tardymas 
truko maždaug dvi valandas.

Birželio 20 d. Kauno miesto 
greitosios pagalbos punkto 
patalpose, kur turėjo būti 
apsvarstytas G. Striokaitės 
elgesys, susirinko: vyr. gyd. 
Jarašienė, pavad. Sasnaus
kienė, vyr. med. felč. Girdaus- 
kienė, gydytojos — 
Romanskienė, Jurevičienė, 
Maskaliova. Vyr. gydytoja 
perspėjo G. Striokaitę, kad ši 
savo elgesiu padariusi nemalo
numų darbovietei, įtikinėjo, 
jog nereikėtų kištis į tokius 
dalykus. G. Striokaitė pasakė, 
kad „pasitaisyti“ nepažada, 
nes viską jau anksčiau yra 
gerai apgalvojusi.

(Pabaiga)

ralinėje kongregacijoje, daly
vavo 210 Jėzuitų vienuolijos 
rinktų atstovų iš viso pasau
lio, jų tarpe ir Lietuvių Jėzui
tų provincijos vadovas, kun. 
Antanas Saulaitis iš Chica- 
gos.

Pradėjo studijas
Apie 6,000 profesorių ir 

studentų spalio 24 d. vakare 
dalyvavo Šv. Petro bazilikoje 
įvykusiose pamaldose, ku
riomis buvo pradėti nauji 
studijų metai popiežiškuose 
Romos universitetuose. Šv. 
Mišias aukojo popiežius Jonas 
Paulius II drauge su 82 kuni
gais, atstovavusiais įvairių 
universitetų profesoriam bei 
studentam. Lietuviam čia 
atstovavo doktorantas kun. 
Pranas Dauknys, kuris 
domininkonų Sv. Tomo 

yra įteikęs 
apie Bažnyčios 

Lietuvoje.

Turkijos žemės drebėjimo nusiaubtose apylinkė- Sugriauta apie 2,500 namų, kiti 750 sužaloti, be 
se jau suskaičiuota 1,332 žuvę. Nuotraukoje moti- pastogės liko 25,000.
na verkia prie penkių savo vaikų kūnelių.

Austrijos spauda 
apie ok. Lietuvą

Viena. — Austrijos sostinė
je Vienoje nuo praėjusių metų 
yra leidžiamas sovietinių 
problemų tyrimo instituto 
mėnesinis biuletenis „Ost 
Nachrichten“, kuriame yra 
Pabaltijo kraštam skirtas 
specialus skyrius. Paskuti
niuose biuletenio numeriuose 
pateikiama gausių informaci
jų apie Pabaltijyje sugriežtin
tas represines priemones prieš 
žmogaus teisių gynėjus ir 
religinius veikėjus, taip pat 
rašoma apie didėjantį Pabal
tijo kraštų ekonominį 
išnaudojimą. Vis didesni 
maisto kiekiai gabenami iš 
Pabaltijo į Rusiją. Biuletenis 
pateikia gausių informacijų 
apie religinės laisvės varžy
mus Lietuvoje ir tikinčiųjų 
persekiojimą, apie aštrinamą 
Estijos rusinimą, bet ir Estijo
je pasireiškiantį tautinį sąjū
dį, apie latviam kitaminčiam 
keliamus teismo procesus. 
Taip pat rašoma apie Pabal
tijo kraštų uostų plėtimą kari
niam tikslam, tuo metu, kada 
sovietinė propaganda skelbia, 
kad Baltijos jūra turi būti 
paversta taikos jūra.

„O kaip gyvena kun. Alfon
sas Svarinskas?“ — paklausė 
Salzburgo, Austrijoje, krašto 
valdytojas (Landeshaupt- 
mann) dr. Wilfried Haslauer 
sovietų valdomos Lietuvos

Grenada išvaro 
Rytų diplomatus

St. Georgės. — Grenada 
nutraukė diplomatinius ryšius 
su Sovietų Sąjunga ir su Libi
ja. Keturi Libijos diplomatai ir 
12 „patarėjų“ jau išskrido iš 
salos į Meksiką. Vakar turėjo 
išskristi JAV karinio transpor
to lėktuvais likę 40 Libijos 
piliečių, bulgarai, rytų vokie
čiai, sovietai ir šiaurės korėjie
čiai.

Grenados gubernatorius 
Scoon pareiškė, kad jis greit 
paskelbs laikiną Grenados 
vyriausybę, kuri tvarkys kraš
to reikalus iki rinkimų. Rinki
mai gali įvykti už šešių mėne
sių. Gali užtrukti ir ilgiau, 
pasakė gubernatorius.

Pamaldose dalyvavo ir po
piežiškos Lietuvių Sv. 
Kazimiero kolegijos auklėti
niai, kurie filosofiją ir teolo
giją studijuoja įvairiuose 
Romos universitetuose. 

ministrą pirmininką Ringau
dą Songailą, pasirašant 
Salzburgo ir Lietuvos susi
broliavimo aktą. Susibrolia
vimo aktas buvo iškilmingai 
pasirašytas Salzburge spalio 
mėnesio viduryje. Kalbė
damas šia proga, Lande- 
shauptmann dr. Haslauer 
pabrėžė, kad Sakbargą ir visą 
austrų tautą su lietuvių tauta 
ypač jungia per šimtmečius 
išugdyta meilė savo valsty
binei nepriklausomybei ir 
prisirišimas prie katalikiško 
tikėjimo. Salzburgo krašto 
valdytojas, be to, pažymėjo, 
kad austram labai rūpi lietu
vių sąžinės belaisvių ir 
žmogaus teisių gynėjų liki
mas. Jie turi teisę žinoti, kaip 
gyvena, pavyzdžiui, kun. 
Alfonsas Svarinskas, kuris šių 
metų gegužės 6 d. buvo nuteis
tas 7 metus kalėti ir 3 metus 
pasilikti tremtyje vien dėl to, 
kad, kaip uolus kunigas, gynė 
religinę laisvę ir pagrindines 
žmogaus teises, priklausy
damas Tikinčiųjų teisėm ginti 
katalikų komitetui.

Sugedo sovietų 
karinis laivas

Washingtonas. — Sovietų 
branduolinis povandeninis 
laivas sugedo Atlanto 
vandenyne tarp Bermudos 
salos ir Pietinės Karolinos. 
Laivas vandens paviršiuje 
kelias dienas pamažu plaukė 
Kubos link. Vakar jį pasitiko 
iš Kubos atplaukęs sovietų 
pagalbinis remontų laivas.

JAV žvalgybos lėktuvai 
kelias dienas turėjo progą 
fotografuoti retai matomą 
sovietų povandeninį laivą. 
Nustatyta, kad tai „Viktor 3“ 
klasės laivas, 341 pėdos ilgio, 
6,000 tonų su 90 jūreivių įgula. 
Šie laivai jūrose pasirodė 1978 
m. Nežinia, kokie gedimai 
privertė laivą pakilti.

— JAV senatas patvirtino 
lėšas slaptiems žvalgybos 
veiksmams prieš Nikaragvos 
valdžią.

— Gdansko kunigas Hen- 
ryk Jankowski lapkričio 15 
pakviestas į prokuroro įstai
gą, kur jam bus įteikti kaltini
mai.

— Irako vicepremjeras pasa
kė Paryžiuje, kad Irakas jau 
gavo penkis prancūzų karo 
lėktuvus spalio mėn.

TRUMPAI 
IS VISUR

— Prezidentas Reagąnas va
kar dalyvavo Libane ir Grena
doje žuvusių JAV kareivių 
atsisveikinimo ceremonijose.

— Spalio mėnesį Amerikoje 
vėl sumažėjo bedarbių skai
čius, dar 320,000 pradėjo dirbti 
ir bedarbių nuošimtis siekia 
8.8.

— Grupė Kongreso narių 
išvyko į Grenadą susipažinti 
su padėtimi šioje saloje.

— Prez. Reaganas pasiuntė 
Izraelio premjerui Shamirui 
užuojautos telegramą dėl Liba
ne teroristų atentate žuvusių 
karių.

— Šiaurinėj Airijoje, Belfas
to policijos mokykloje, sprogo 
bomba, vienas policininkas 
žuvo, vienas sužeistas.

— Tripolio miesto apylin
kėse sirų remiami palestinie
čiai puola dvi PLO pabėgėlių 
stovyklas, kur gyvena 25,000 
žmonių. Apie 80 palestiniečių 
žuvo, daugiau 200 buvo sužeis
tų. PLO vadas Arafatas 
apeliavo į arabų valstybes, 
prašydamas sustabdyti 
skerdynes.

— .Izraelis ketvirtadienį 
vykdė kareivių mobilizavimo 
pratimus. Arabų šalys aplinki
niais keliais buvo nuramin
tos, kad tai nėra tikra mobili
zacija, o tik bandymai.

— Chryslerio automobilių 
darbininkai pradėjo streiką 
Tvvinsburge, Ohio. Šis strei
kas kainuoja bendrovei 40 mil. 
dol. į dieną, nes dalių negau
na ir kiti bendrovės fabrikai.

Lenkai reikalauja 
atšaukti sankcijas
Varšuva. — Lenkijos 

vyriausybė pareiškė, kad JAV 
siūlymas atšaukti kai kurias 
ekonomines sankcijas yra 
nepakankamas. Lenkijai tos 
sankcijos padarė sunkių 
nuostolių, kuriuos Amerika 
turinti kompensuoti. Lenkijai 
bus sunku sugrąžinti užsienio 
bankams skolas, kol nebus 
atšauktos ekonominės sankci
jos.

„Solidarumo“ profesinių 
sąjungų vadas Lech Walesa 
paskelbė, kad Nobelio premi
jos atsiimti į Norvegiją 
važiuos jo žmona Danuta su 
13 metų sūnum Bogdanu. Juos 
palydės šeimos draugas T. 
Mazowiecki. Walesos žmona 
perskaitys jo parašytą Taikos 
premijos priėmimo kalbą. 
Walesa bijąs pats važiuoti į 
Oslo, nes vyriausybė gali 
neleisti jam grįžti atgal į 
Lenkiją.

Buenos Aires. — Argenti
nos prezidento rinkimus 
laimėjęs Raul Alfonsin yra 
pirmas radikalų partijos 
kandidatas, laimėjęs tą vietą 
nuo 1927 m. Partija esanti šiek 
tiek į kairę nuo Argentinos 
politinio centro, tačiau stebė
tojai mano, kad ideologiniai 
skirtumai šiuose rinkimuose 
mažai reiškė. Daugiau reiškė 
asmeniniai kandidatų bruožai. 
Alfonsin yra geras kalbėtojas, 
nebijąs išeiti prieš aiškią 
daugumą, jei jo įsitikinimai to 
reikalauja. Dar 1972 m. jis 
sukėlė radikalų partijoje 
maištą,siūlė keisti programą, 
pats išėjo prieš populiarų par
tijos pirmininką Ričardo Bal- 
bin ir suvažiavime smarkiai 
pralaimėjo. Buvo manoma, 
kad tuo bus baigta jo politinė 
karjera. Jis tačiau pasižymėjo 
kaip puikus organizatorius, 
surinko partijai daug naujų 
narių, kurių parama buvo 
išrinktas partijos vadu ir 
kandidatu į aukščiausią 
valstybės vietą.

R. Alfonsin gimė 1926 kovo 
13 d. Jo tėvas buvo ispanas 
imigrantas. Žmona Ispanijos 
baskė. Šeimoje yra šeši vaikai. 
Vienas gyvena JAV-se.

Jaunystėje Alfonsin baigė 
karo mokyklą, tačiau gavęs 
leitenanto laipsnį iš kariuome
nės pasitraukė ir baigė teisės

Irano puolimas
Teheranas. — Graikų 

prekinis laivas buvo sužalo
tas Persų įlankoje, netoli 
Irano Bandar Khomeini uosto. 
Irako lėktuvai apšaudė laivą 
raketomis, kurios sužeidė laivo 
kapitoną ir kelis jūreivius. 
Graikų laivą lydėjo Irano karo 
laivai.

Iranas pasigyrė, kad ketvir
tadienį kariuomenė pasi
stūmėjo toliau į Iraką, užėmė 
12 Irako vietovių, paėmė į 
nelaisvę daug irakiečių, o 
užmušė apie 1,200 kareivių. 
Irakas šiuos laimėjimus pa
neigia, skelbia, kad puolimas 
buvo atmuštas.

Sugavo Rytinės 
Vokietijos šnipą

Bostonas. — FBI suėmė 
Rytų Vokietijos mokslininką 
Alfred Zehe, atvykusį į 
mokslininkų konferenciją. Jis 
jau keleri metai bandė pirkti iš 
karo laivyno tarnautojo slap
tus karinius dokumentus. 
Tarnautojas, kurio pavardė 
neskelbiama, informavo apie 
šį siūlymą saugumo įstaigas. 
Vokietis jam buvo parūpinęs 
specialią foto kamerą ir filmų, 
kurias jis atsotogų metu turė
jo nuvežti į Rytų Berlyną. 
Liepos mėn. laivyno tarnauto
jas nuvežė filmą, atsiėmė pini
gus ir grįžo namo. Šnipas 
Zehe dabar vėl atvažiavo į 
Ameriką ir buvo suimtas. 
Federalinių saugumo tamaup- 
tojų žiniomis, parduoti 
dokumentai nesudarė JAV 
saugumui grėsmės.

— Pietų Korėjoje įvyko 
trumpa studentų demonstra
cija prieš valdžią. Prezidentas 
Reaganas raginamas nelanky
ti Pietų Korėjos, kurią valdąs 
diktatorius. Policija suėmė 40 
studentų.

— Kinijoje penki „keturių 
gaujos“ veikėjai nuteisti kalė
ti 15-18 metų. Jie buvo „kultū
rinės revoliucijos“ vadai.

— Izraelis uždarė arabų 
Betliejaus miesto universitetą 
dviem mėnesiam, nes studen
tai mėtė akmenis į Izraelio 
kariuomenės dalinį. 

mokslus. Politikoje ėmė 
reikštis savo gimtajame 
Chascomus mieste, 70 mylių 
nuo Buenos Aires. Jau 24 m. 
amžiaus buvo išrinktas į 
valstijos legislatūrą, o vėliau 
pateko į parlamentą.

Naujasis prezidentas paskel
bė, kad jis sustabdys ginklų 
pirkimą, o kreips dėmesį į švie
timą, kuriam reikės skirti 30 
nuoš. valstybės lėšų. Jis žadė
jo socialinį teisingumą, kovą 
su nedarbu, žadėjo likviduoti 
alkį ir neraštingumą.

Tarp Argentinos negerovių 
Alfonsin pasmerkė ir pasta
ruoju metu labai įsisiūbavusį 
antisemitizmą. „Los Angeles 
Times“ neseniai Kenneth 
Freed straipsnyje surašė daug 
antisemitizmo Argentinoje 
pavyzdžių. Atvirai plati
namos prieš Izraelį ir prieš 
žydus nukreiptos knygos. 
Žydų kolonijose daužomi 
langai, svastikomis teplioja
mos sienos. Žydams grasina
ma laiškais ir telefonais. Tele
vizijos ir radijo pranešėjai 
dažnai kaltina žydus dėl įvai
rių Argentinos sunkumų, 
įrodinėjama, kad prieš 
Argentiną veikia „tarptautinė 
žydija“. Rugsėjo mėnesį 
Comodoro Rivadavia mieste 
siautė gerai organizuotos gau
jos, daužė langus, pasitaikė 
net šūvių. Blogiausia, rašo 
korespondentas, kad policija 
nė nebandė sustabdyti smurto 
veiksmų. Žydų Argentinoje 
gyvena 280,000. Jų 44 mokyk
los gavo grasinimų, kad bus 
susprogdintos, o vienoje buvo 
rasta bomba.

Šių išsišokimų prieš žydus 
nemini žinių tarnybos, apie 
juos nerašo spauda. Minėtas 
korespondentas rašo, kad kalti 
ir katalikų kunigai, kurie anti
semitizmo nepasmerkia, bet 
provincijos miestuose Rosario 
ir Tecumane pamoksluose 
kursto nuotaikas prieš žydus, 
vis primena, kad Jėzų nukry
žiavo žydai. Prie šių argenti
niečių nuotaikų daug prisi
deda ir arabų organizacijos: 
PLO ir Arabų Lygos atsto
vybės parūpina leidiniams 
lėšų.

Libane dar vienas 
teroro sprogimas
Jeruzalė. — Libaną sukrė

tė dar vienas teroristų puoli
mas. Šį kartą, savižudžio 
vairuojamas, pilnas dinamito 
sunkvežimis susprogo okupuo
toje Libano zonoje, Tyres 
mieste, prie Izraelio kareivi
nių. Sprogime žuvo 14 Izraelio 
kareivių, 30 dingo, 30 sužeisti. 
Pastate buvo ir karinė 
daboklė, kur žuvo 35 libanie
čiai, kurie buvo tardomi izrae
liečių.

Libano musulmonų šijitų 
organizacija paskelbė, kad jos 
kariai įvykdė šį puolimą prieš 
okupanto jėgas. Izraelio karo 
lėktuvai tuoj puolė Libano 
kalnuose šijitų kaimus ir 
padarė jiems sunkių nuosto
lių.

KALENDORIUS
Lapkričio 5 d.: Lėtas, Berti- 

lė, Auktumas, Judrė.
Lapkričio 6 d.: Leonardas, 

Edviną, Ašvydas, Vigandė.
Lapkričio 7 d.: Ernestas, 

Karina, Sirtautas, Gata.
Lapkričio 8 d.: Gotfridas, 

Sopatra, Svirbutas, Domą.
Saulė teka 6:26, leidžiasi 

4:42.
ORAS

Saulėta, temperatūra dieną 
55 1., naktį 40 1.

1

1
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„ATEITIES“ AKADEMINIS 
SAVAITGALIS

L. BONĖNAS

Pabaiga
Lietuvybę — atgaivinti, 

išlaikyti, ar sukurti?
Po trumpos pietų pertrau

kos Loreta Stončiūtė kvietė da
lyvius pasiklausyti iš Wa- 
shingtono atvykusio prof. dr. 
Antano Sužiedėlio paskaitos 
„Lietuvybę: atgaivinti, išlai
kyti, ar sukurti?”. Paskaiti
ninkas pastebėjo, kad kai kal- 
bamę apie tautą ir tautybę, 
dažnai kalbame moralistine 
prasme. Savo paskaitoje jis 
žvelgs iš kito požiūrio — iš in
divido. Todėl sustos prie lietu
vybės reikšmės identiteto išsi
vystymo ir žvelgs į lietuvybę, 
kaip dalį asmeninės gyveni
mo erdvės. Laikas mums čia 
neretai atrodo sustojęs ir nu
stembame sužinoję, kad ilgiau 
gyveno Dainava, negu nepri
klausoma Lietuva. Pasaulis 
dabar sparčiau keičiasi, negū 
bet kada anksčiau. Keičiasi ir 
vertybių gradacija. Vieno žmo
gaus priklausymas nuo kito vis 
didėja. Norint darniai gyven
ti, reikia sugyventi. Mes pra
dedame jausti savo aplinkos 
trapumą. Didėja susižinojimo 
svarba. Pajuntame, kad vi
suomenė grindžiama ne savo 
narių kolektyviniu panašu
mu, bet jų skirtingumu. Pas
kaitininkas pastebėjo, kad su
sidomėjimas lietuvybe tikrai 
jungiasi į šių dienų savo šak
nų ieškojimą. Mūsų lietuviš
kas gyvenimas yra arena, ku
rioje žmonės reiškiasi. Jis 
palietė daug reikšmingų lietu
vybės aspektų, kurie atitiks 
kasdieninio gyvenimo pulsą. 
Baigdamas paskaitą pastebė
jo, kad galima tikėtis, kad ši 
epocha duos lietuvybei naujų 
galimybių — gal tai bus nau
ja drobė, naujiems paveiks
lams.

Paskaitą komentavo Aušra 
Liulevičienė, kuri svarstymui 
pateikė šešis klausimus, su 
paskaitoje iškeltomis minti
mis, dėl technikos kai
tos proceso, praeities naudo- 
dojimo, patriotinių akinių, lietu
vybės, kaip asmenybės sklai
dos, atitrūkimo nuo Lietuvos, 
ir svarstymų moralistinėj plot
mėj). Diskusijose dalyvavo K. 
Jazbutis, dr. K. Eringis, kun. 
V. Bagdanavičius, dr. A. Liu- 
levičius, M. Pleškys, K. Bra- 
dūnas. Susirinkusiųjų vardu 
dr. A. Sužiedėlis buvo prašy
tas parvežti sveikinimus šir
dies priepolio ištiktam tėveliui 
prof. Simui Sužiedėliui.

Simpoziumas apie 
kultūrinį išeivijos 

gyvenimą
Dr. Linas Sidrys suširinku- 

siems pristatė simpoziumo 
„Naujų sąvokų išeivijos kultū
riniame gyvenime ieškoji
mas” dalyvius: poetą Kazį 
Bradūną, dailininkę Dalią 
Kolbaitę ir muzikę Emiliją Sa- 
kadolskienę.

Kazys Bradūnas svarstė, 
kas yra tos naujos sąvokos li
teratūroje. Kiekvienas rašyto
jas turi būti naujas. Paminėjo 
didelį skaičių išeivijoje sukur
tų kūrinių, kurie tikrai pralau
žė naują erdvę. O kaip toliau? 
Truks klausytojų gausos. Kal
bančių kol kas dar netrūksta. 
Didelis būrys akademinio pa
siruošimo literatūros moksli
ninkų. Kodėl ant to pagrindo 
nepastatomas literarūros rū
mas? Kodėl nėra viso išeivijos 

literatūros pasvėrimo? Čia sri
tys, kurios laukia darbų.

Dalia Kolbaitė mato lietu
viui menininkui dvi galimy
bes: arba įsijungti į tarptauti
nės dailės sroves, arba kurti, 
ieškant tautai būdingesnio 
veido. Tautinė dvasia mene 
nėra neįmanoma. Aišku, ne
galima tik priklijuoti tauti
nius ornamentinius motyvus. 
Išeivijoj kūrėjas laisvas ne tik 
socialine, bet ir metafizine 
prasme. JAV grįžta figūraty- 
vinis menas — kaip tik čia at
siveria naujos galimybės.

Emilija Sakadolskienė pri
siminė kompozitoriaus Da
riaus Lapinsko pasakymą, 
kad už Lietuvos muzikos bė
das atsakingas Bachas. Ji pa
ti labiau kaltintų Verdi, Men- 
delssohn ir Puccini. 
Užsikonservavimo pasekmės 
— stovyklose dainuojamos 
dainos neretai vertimai, ar tik 
dainuškos. Mūsų liaudies mu
zikos didysis turtas — diso
nansinė sutartinė — dingsta 
romantizmo stilaius aranžavi- 
me. Daugelis jaunųjų šios su
tartinės dar net nėra girdėję. 
Solistų repertuare irgi domi
nuoja tas pats romantizmo sti
lius. Turime keisti savo muzi
kinę aplinką.

Simpoziumo dalyviams pa
sisakius, besiklausanti publi
ka karštai stojo diskusijosna. 
Kalbėjo kun. V. Bagdanavi
čius, dr. A. Liulevičius, dr. A. 
Damušis, K. Pabedinskas, A. 
Liulevičienė, dr. K. Eringis, R. 
Lapas, J. Damušienė.

Vakare rinkomės į Jaunimo 
centro didžiąją salę „Ateities” 
žurnalo vakarui. „Ateities” 
jaunimo kūrybos premijų kon
kurso laimėtojams premijas 
įteikė vyr. redaktorius kun. dr. 
K. Trimakas ir administrato
rius Juozas Polikaitis. Jiems 
talkino redaktoriai Rma Sid- 
rienė, Aldona Zailskaitė, Sau
lius Kuprys. Premijas laimė
jusiųjų vardu žodį tarė Gytis 
Liulevičius. Dalyvavusiųjų pa
dėka tenka vakaro rengimo 
komiteto pirmininkui Vytau
tui Šoliūnui. Susirinkusiems 
skanią vakarienę patiekė ga
bioji šeimininkė Ona Norvilie
nė. Šokiams grojo „Aido” or
kestras, kuriam vadovauja 
Darius Polikaitis.

Kokia įtaka 
užsienio politikai?

Nors oro pranašai žadėjo lie
tų ir audrą sekmadienio rytui, 
pasirodė, kad ir sekmadienis 
bus toks pat nuostabiai gra
žus, kaip ir šeštadienis. Rude
nėjančia gamta pasidžiaugti ir 
akademiniam savaitgaly da
lyvauti atvažiavo tikrai gau
sus būrys į Ateitininkų na
mus Lemonte. Punktualiai, 
vos kelias minutes po pusės 
vienuolikos, dr. Austė Vygan- 
tienė pakvietė paskaitininką 
Viktorą Naką, kuris rašo di
sertaciją rusų istorijos srityje 
Georgetown universitete ir 
paskaitos komentatorių dr. 
Juozą Meškauską. Viktoro Na
ko paskaitos tema: „Kiek ir ko
kios įtakos lietuviai gali turėti 
JAV užsienio politikai?”.

Puikiai paruoštoje ir gražiai 
perduotoje paskaitoje buvo pa
žvelgta į keturis pagrindinius 
politinės veiklos būdus (tero
ro, civilinio nepaklusnumo, 
„lobbying”, politinio proceso 
iš vidaus) ir kiek lietuviai tais 
veiklos būdais yra pasinaudo-

Korp! „Gajos“ valdyba 1935 metais Vytauto Didžiojo uni
versitete. Iš kairės sėdi: Izabelė Eidukevičiūtė, pirmininkas 
Jurgis Starkus ir Ona Blonskytė; stovi: V. Stropus ir vice
pirmininkas Kazys Rimkus. Dr. Jurgis Starkus (taip pat ir dr. 
K. Rimkus) yra gerai pažįstamas Chicagos lietuviams. Dr. 
Juozas ir dr. Petrutė Starkai gruodžio pradžioje išsikelia į 
Kaliforniją.

ję. Paminėtas prieš 20 metų 
svarstytas klausimas Daina
va ar Alabama? Žvelgiant į 
lietuvius JAV-se gyvenančius, 
paskaitininkas pastebėjo, kad 
su 832,000 lietuviai sudaro 
mažiau pusės nuošimčio visų 
JAV gyventojų. Ta prasme, 
galime didžiuotis palyginus di
dele įtaka. Žvelgiant į politi
nės įtakos galimybes ateityje, 
paskaitininko nuomone kon
kretūs rezultatai gali būti gan 
kuklūs, tačiau reikia prisimin
ti, kad daugeliu atvejų prie lie
tuvių prisidės ir kitos grupės. 
Kalbėtojas nėra optimistas, 
dėl greitos Sovietų imperijos 
žlugimo, tačiau mato, kad net 
ir periodais, kada sovietams 
seksis santykiai su Vakarais, 
gali būti labai naudingi mūsų 
ryšiai su Lietuva tautinės kul
tūros palaikymui ir tautinio 
atsparumo ugdymui.

Savo komentaruose dr. Juo
zas Meškauskas ilgiau sustojo 
prie pasyvaus pasipriešinimo 
būdų. Taip pat kėlė abejonių, 
ar „lietuviškasis ghetto” yra 
taip pavojingas, kaip iš pas
kaitos atrodytų. Galop abejo
jo, ar technologai ir daktarai 
būtų žalingi politiniam išeivi
jos darbui, nes jie duoda ir fi
nansinę veiklos bazę atski
riems projektams. Diskusijose 
dalyvavo kun. dr. K. Trima
kas, dr. K. Pemkus, prof. M. 
Mackevičius ir K. Pabedins
kas. Diskusijas reikėjo nu
traukti, nes paskaitininkas tu
rėjo skubėti į lėktuvą.

Kartu meldžiamės 
ir giedam

Akademinę savaitgalio dalį 
susumavo jautriame žodyje dr. 
Juozas Meškauskas. Jis sa
vaitgalį matė, kaip dar vieną 
kartų bendravimo ir bendra
darbiavimo atvejį. Tikrai, vi
siems ryto dalyviams krito 
akin didelis skaičius jaunųjų, 
kuriuos į Ateitininkų namus 
šv. Mišioms atsivežė mūsų 
jaunosios šeimos. Šis kartų 
bendravimas matėsi ir šv. Mi
šiose, kurias atnašavo ir pa
mokslą sakė „Ateities” redak
torius kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. Šv. Rašto ištrau
kas skaitė doktorantė Grasil
da Reinytė, aukas prie alto
riaus nešė dr. Jolita Narutienė 
ir dr. Juozas Meškauskas, o 
Ateitininkų himną giedojo 
prof. Balio Vitkaus vedami vi
si susirinkusieji. Altorių pa
puošė Mida Tamulionienė.

Savo pamoksle kun. dr. K. 
Trimakas kėlė mintį, kad nau
jos sąvokos yra lygiai svar
bios ir krikščionių gyvenime. 
Tai ne šių laikų išradimas: 
apaštalas Paulius oponavo 
pirmajam popiežiui Petrui dėl 
apipjaustymo ( ir gal kaip tik 
dėl Pauliaus įžvalgos mes esa
me krikščionys). Šiais laikais 
įvairiai prieinama prie Jėzaus 
(paminėta vieno japono rašy
tojo naujas priėjimas, kuris ja
ponams Jėzų daro labiau su
prantamą). Ir mes turime 
ieškoti, ką randam — bran
ginti, o ko nesuprantam — ne- 
siverst priimti, bet neniekinti, 
palikti kitiems, kuriems tai bū
tų kelias į jų išganymą.

Po šv. Mišių dalyviai dar il
gai šnekučiavosi, džiaugėsi 
puikiai pavykusiu akademi
niu savaitgaliu. Buvo truputį 
gaila, kad pats pagrindinis

NAUJA JAS CENTRO 
VALDYBA

Jaunųjų'Ateitininkų sąjun
gos centro valdyba, vadovau
jama Birutės Bublienės, baigė 
savo kadenciją. Nuo š.m. 
spalio 29 d. JAS vadovavimą 
perima Ramunė Rač
kauskienė, 16425 S. Kenton, 
Oak Lawn, IL 60453. Vice
pirmininkė — Marytė Gai- 
žutienė, sekretorė — Laima 
Šalčiuvienė ir dvasios vadas 
kun. Antanas Saulaitis, S.J. 
Buvusioji valdyba — Birutė 
Bublienė pirm., kun. A. Sau
laitis, Janina Udrienė, Gra
žina Kriaučiūnienė, Linas Mi- 
kulionis, Romualdas 
Kriaučiūnas, Kristina 
Veselkaitė > ir Ramunė Miku- 
lionytė dėkoja visiems glo
bėjams ir’vadovams talkinu
siems sąjungos veikloj bei 
skiepijusiems ateitininkiškus 
principus jauniausiems fede
racijos nariams, o naujajai 
valdybai linki sėkmės ateities 
darbuose.

Nuotr. A. J.

CHICAGOS 
SENDRAUGIŲ 

SUSIRINKIMAS
Spalio 9 d. Jaunimo centre 

įvyko metinis ateitininkų 
sendraugių susirinkimas. 
Dalyvavo daugiau 30 narių. 
Skyriaus pirm. inž. K. Pabe
dinskas pranešė apie skyriaus 
praeitų metų veiklą ir finan
sinį stovį. Pirmininkas kėlė 
ateitininkų susibūrimo vieto
vių svarbą, būtent Dainavos 
stovyklos ir Ateitininkų namų. 
Po pranešimo susirinkusieji 
išreiškė padėką poniai Elenai 
Razmienei, kurios pastangos, 
rūpestingumas ir nenuilsta
ma globa padarė Ateitininkų 
namus jaukiu visų mūsų židi
niu. Mielam Vytautui Šoliū
nui už vadovavimą šios vasa
ros ateitininkų stovyklai 
Dainavoje ir Rasai Šoliūnai- 
tei, kurios muzika ir dainos 
kėlė stovyklautojų nuotaiką, 
ateitininkai sendraugiai 
nuoširdžiai dėkoja.

„Ateities” akademinio savait
galio organizatorius Jonas Pa
bedinskas kaip tik šią savaitę 
turėjo išvykti Europon darbo 

j reikalais ir negalėjo savo dar
bo vaisių pats pamatyti. Po 
šio trečiojo savaitgalio perša
si mintis, kad jie tampa svar
bia mūsų lietuviško kultūrinio 
gyvenimo dalimi.

Visur ir viskam reikia 
pinigų. Pirmininkui pasiūlius, 
susirinkimas nutarė padidinti 
nario mokestį: nedirbantiems 5 
dol, dirbantiems — 10 dol. 
metams.

Pirmininkas ragino visus 
dalyvauti mūsų tradicinėse 
šventėse: Kūčiose, Šeimos 
šventėje ir Šiluvos atlaiduose.

Į naują vadlybą 1983-1984 
metams vienbalsiai išrinkti: 
dr. Arūnas Liulevičius, Kazys 
Pabedinskas, Milda Tamulio
nienė. Jiems duota teisė 
reikalui esant pakviesti 
daugiau narių. Į revizijos 
komisiją išrinkti Dalia 
Katiliūtė-Boydstom, dr. Algis 
Norvilas ir Vytautas Šoliūnas.

STULGINSKIO KUOPA
Stulginskio moksl. at-kų 

kuopos antras šių metų susi
rinkimas įvyko spalio 28 die
ną Šoliūnų namuose. Esame 
dėkingi Rasai Šoliūnaitei ir vi
sai Šoliūnų šeimai už pakvie
timą ir nuotaikingą vakarą.

Pradėjęs susirinkimą, Liu
das Venclovas papasakojo 
apie praėjusį suvažiavimą Cle- 
velande. Po to — einamieji rei
kalai. Prof. Mečys Mackevi
čius papasakojo apie savo 
kančias ir vargus nacių kon
centracijos stovykloje. Jis pa
lietė įvykius Lietuvoje prieš 
karą ir po karo, lietuvių jaus
mus ir priešų tikslus. Po to bu
vo diskusijos. Iškilo klausi
mas — ką priešai (daugumoj 
vokiečiai) darė su lietuvėmis 
moterimis? Ponas Mackevi
čius paaiškino, kad ir jos bu
vo vežamos į stovyklas, bet 
buvo atskirtos nuo vyrų ir dir
bo kitokius darbus. Pasibai
gus pašnekesiams, visi išėjo
me laukan prie laužo, kur 
kuopos kandidatai pasirodė su 
savo tradiciniu vaidinimėliu. 
Pradžioje laužas neužsidegė. 
Iš tolo, kažkur miške, girdėjo
si šauksmai, kad reikia skau
tų, kad uždegtų laužą. Bet Ra
sos ir Sauliaus Šoliūnų dėka 
laužas užsidegė, liepsnos aukš
tai kilo. (Laužas buvo toks | 
karštas, kad mano sportbačių 
padai pradėjo tirpti, o žarijos 
skylutėmis nusėjo batų nosį!). 
Galima sakyti, kad kandidatų 
vaidinimas buvo įdomus (Ga
lima ir kitaip sakyti!). Jis bu
vo pavadintas „Lietuvos zono
je”, pagal „Twighlight Zone”. . 
Visi rijome dešreles ir „marsh- I 
mallows”. Prie to darbo prisi
dėjo Šoliūnų šeimos ma
žiausias — Kastytis Šoliūnas. 
Turėjome ir svečių iš Lipniū- 
no kuopos: Audrius Polikaitis, 
Marius Katilius, Algis Sodo
ms ir Andrius Narbutis. Val
dyba įėjo į vidų „slaptai” pa- I 
sitarti su Lipniūno kuopos 
atstovais apie organizuoja
mus Lipniūno kuopos šo
kius, kurie įvyks lapkričio 18 i 
d., 7:30 v. v., at-kų namuose. 
Gros „Aidas”. Pernai toks va
karėlis labai pasisekė. Visi 
gimnazistai kviečiami daly
vauti, kad vėliau nesigailėtų 
praleidę visų metų smagiau
sius šokius! Įėjimas 4 dol. pa
dengti salės, orkestro ir už
kandžių išlaidas. Valdybai 
posėdžiaujant, lauke girdėt lie
tuviškų dainų aidai; jas prie 
laužo pravedė Rasa Šoliūnai- 
tė ir MAS CV narys Darius 
Polikaitis. Karts nuo karto gir
dėjosi, kaip Darius ir Rasa vie
ni dainavo savo pačių gra
žiausius kūrinius, grodami 
gitara ir akordeonu. Apie 11 
vai. vak. pradėjom skirstytis, 
praleidę smagų ir lavinantį 
vakarą. Ateinantis susirinki
mas bus pas Joyce Vaikutytę 
penkt. lapkr. 11 d., 7:30 v. v., 
(6544 Pontiac Dr., La Grange, 
tel. 246 — 2761). Prašome su
simokėti nario mokestį ir už 
marškinėlius. Laukiame visų, 
kurie norėtų įstoti į mūsų kuo
pą.

Aras Tijūnėlis
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DR. VIJAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849
Vai.: pirm, ir penkt. 12—5; antr. ir ketv. 
12—6:30; šešt. tik susitarus.

DR. K. G. DALUKAS
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

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; šeštad. 10-3 vai.

Ois 735 4477: Rez 246 0067: arba 246 6581

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimu

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. —‘ 582-0221
DR. JANINA JAKŠEVICIUS

J O K Š A
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
0R. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
Odos ligos 

KOSMETINĖ CHIRURG1IA 
Valandos pagal susitarimu

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., ketv. ir šeštad.

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

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

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą.

DR. ARVYDAS J. DAILIDE
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30)
Olympia Fields, III.

Tel. 748-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Family Medical Clinic
217 East 127 St., Lemont, 111.

1 mylia j vakarus nuo Ateitininkų namų
Tel. 257-2265

Vai. pagal susitarimą.

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 7-1168; rezid. 239-2919

DR. JONAS MAŽEIKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lawn 
Tel. 423-8380.

Valandos pagal susitarimą

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12 — 4 
o —8 antr. 12—o penkt 10—12.1—c

Namų 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS —
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255

Valandos pagal susitarimą

Tel. 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Avė.

Valandos pagal susitarimu

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė 
Tel. 563-0700

Valandos pagal susitarimu

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses”
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

\ ai pagal susitarimu Uždaryta treč

Dr. Juozo Meškausko ofisę perėmė 
T. RAMA, M.D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
(71-mos ir Campbell Avė. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344
Res. 852-0889

Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt.
3 iki 7 v.p.p. Tik susitarus

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

I’ROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street

Vai.: antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195
DR. V. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71«t Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm . antr ketv ir penkt. 
2-6; šeštadieniais pagal susitarimą
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Arkivysk. M. Reinys —

HEROJIŠKO
KANKINIO MIRTIS

Okupuotos Lietuvos did
vyrių, šventųjų, kankinių mir
tis yra paskatinimas gyvie
siems išlaikyti savo tikėjimą, 
tėvynės meilę, įsitikinimų stip
rumą ir kovoti iki laimėjimo. 
Daug yra tų herojų, kurių mes 
nežinome. Daug yra šventųjų 
ir kankinių už savo tikėjimą ir 
tautos ateitį. Jų taip pat dabar 
dar nežinome ir šventaisiais 
paskelbti negalime. Bet jie 
gyvi yra tautoje, kuri neša ver
gijos pančius, ryškūs pavyz
džiai ir tarp viso pasaulio 
lietuvių, nors apie juos šiose 
sąlygose mes negalime visko 
patirti. Viena mes žinome, kad 
jie buvo priversti, kaip kadaise 
Romos pirmieji krikščionys, 
atiduoti savo gyvybes už 
Dievą ir tikėjinią. Už savo 
giliausius įsitikinimus užmo
kėjo herojiška mirtimi.

Lapkričio 8 d. sueina trisde
šimt metų, kai mirė vienas 
ryškiausių nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjų, švento gy
venimo, doros skleidėjų, kata
likiškos visuomenės auklėtojų 
a.a. arkivyskupas Mečislovas 
Reinys. Nuo bolševikų jis 
kentėjo kalėjime jau 1919 
metais, kaip įkaitas ir visuo
menės autoritetas. Jis kantriai 
nešė visuomeninio darbo 
naštą nepriklausomybės 
laikais, nors tai nebuvo 
lengvas darbas prie tuometi
nio gyvenimo aplinkybių. Jis 
kentėjo nuo lenkų intrigų ir 
pasipriešinimo, būdamas Vil
niaus arkivyskupijos admi
nistratorius vokiečių okupa
cijos laikais, kai reikėjo 
tvarkyti religinius reikalus 
Lietuvos sostinėje ir kartu 
reikėjo saugotis okupanto. Ir 
nacių okupacijoje į jį su pasi
priešinimu žiūrėjo, jo kata
likišką ir tėvynės reikalams 
skirtą veiklą nuolat sekė.

Bet jis nuolaidų niekam 
nedarė. Jis žinojo, kad tar
nauja tik Dievui ir savo tau
tiečiams, tarnauja ištikimai 
pagal Kristaus mokslą kiek
vienam žmogui, kuris jo pagal
bos reikalingas. Lietuvos 
okupantas, su didesniu žiau
rumu grįžęs antrą kartą, norė
jo sunaikinti pagrindinius Lie-‘ 
tuvos stulpus, kuriais rėmėsi 
dorinis ir tautinis jos 
gyvenimas. O arkiv. M. Rei
nys ir buvo tas stiprusis stul
pas, kurio bolševikai negalėjo 
pakęsti.

*

Arkiv. Mečislovas Reinys 
buvo gimęs 1884 m. vasario 5 
d. Taigi ateinančių metų pra
džioje bus šimto meto sukak
tis nuo jo gimimo. Pernai 
birželio 10 d. buvo septynias
dešimt penkeri metai, kai jis 
buvo įšventintas kunigu, o šie
met birželio 5 suėjo penkias
dešimt septyneri metai, kai jis 
buvo įšventintas vyskupu. Bet 
jo dvasinės hierarchijos kelias 
nėra visas jo gyvenimo vaiz
das. Jis buvo mokslininkas, 
kuris žinojo gerai psicholo
giją, biologiją, geologiją, 
anotomiją ir socialinę politiką. 
Tų mokslų jis pasiekė dide
lėmis pastangomis, pabrėž
tinu darbštumu ir savo gabu
mais. Jie buvo naudingi jam 
profesoriaujant, keliant ne
priklausomos Lietuvos kultū
rą ir mokslą, kuri daugiau 
kaip šimtą metų buvo žlug
doma senosios Rusijos 
valdžios.

Arkiv. Reinys buvo visuo
menininkas savo visa prigim
timi. Jis rūpinosi jaunimo 
auklėjimu, dirbdamas ir glo
bodamas ateitininkus ir pava
sarininkus. Jis darbavosi 
krikščionių demokratų eilėse, 
kai reikėjo statyti Lietuvos 
nepriklausomą gyvenimą ir 
kurti valstybinę santvarką. 
Jis buvo net užsienio reikalų 
ministeris, kai reikėjo ginti 

Lietuvos Reikalus tarptautinės 
politikos viršūnėse. Bet jis 
visų pirma buvo kunigas, 
vyskupas, dvasinis vadovas, 
auklėtojas. Jis aukojo savo 
laiką ir darbus, kad Lietuva 
kiltų savo kultūra, dora, vidi
niu įsijautimu į krikščionišką 
gyvenimą, atsidavimu savo 
tautos reikalams.

Tai pilnutinis žmogus, kuris 
nevengė jokio darbo ir jokios 
pareigos, kad tik galėtų pa
dėti savo iš okupacijos ir karo 
griuvėsių kylančiai tautai, ją 
naujindamas Kristaus dva
sioje, jai teikdamas moksli
nius ir religinius pagrindus, ją 
šviesdamas ir auklėdamas. 
Tapęs Vilkaviškio vyskupu 
pagelbininku, jis rūpinosi 
jaunų kunigų auklėjimu semi
narijoje, kad nauji kunigai 
būtų tikrai pasiaukoję Kris
taus dvasią nešti į savo 
parapijas, savo aplinką ir su
prantamu žodžiu skleistų Kris
taus Evangeliją. Čia ir iškyla 
jo didybė, jo auka ir jo šven
tas, geriausiams tikslams — 
Dievui ir žmonėms — skirtas 
gyvenimas.

♦

Bolševikai tokį žmogų, kuris 
turėjo autoritetą lietuvių tau
toje, kuris buvo stulpas, atre- 
miantis tautos gyvenimą, 
norėjo kuo greičiau sunai
kinti, kad savo kėslus — ateiz
mą ir rusinimą okupuotame 
krašte greičiau galėtų vykdyti. 
Antroje rusų komunistų oku
pacijoje jau 1947 m. arkiv. Rei
nys buvo suimtas ir uždary
tas sunkiausiose sąlygose 
Vladimiro kalėjime. Nors kali
nys ir belaisvis, jis nedarė 
jokių nuolaidų. Net protes
tanto vokiečių užsienio reikalų 
tarėjo dr. Gotthold Starke, 
sėdėjusio su arkivyskupu vie
noje kameroje, liudijimu, 
arkiv. Reinys buvo didžiadva
sis herojus. „Jo laikysena yra 
tikrai Bažnyčios šventojo 
laikysena. Jo autoritetas 
sklido pro kalėjimo sienas iš 
vienos griežtai izoliuotos celės 
kiton“.

Tai tikro herojiško kan
kinio, kuris žinojo, už ką ken
čia ir ko siekia, laikysena, jo 
viso asketinio švento gyve
nimo vaizdas. Jis nepalūžo net 
kalėjime, persekiojimuose ir 
kankinimuose. Jo žodžiai, 
žuvus vienam kaliniui, yra tes
tamentas tautai, kenčiančiai 
priespaudą ir persekiojimus. 
„Neliūdėkime. Nukankintieji 
kovoja drauge su mumis... Jie 
stiprina mūsų gretas. Tegul 
bus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą. Jie gyvena 
amžinai“. Ir jo pėdomis da
bartinėse okupacinėse sąly
gose seka daugelis. Prisi
mintini tik kun. Svarinskas, 
kun. Tamkevičius, B. Gajaus
kas, N. Sadūnaitė ir daugelis 
kitų.

Negalima arkiv. M. Reinio 
išbraukti iš išeivijos minčių ir 
širdžių. Jis 1937 m. kelis mė
nesius lankėsi JAV-bėse ir 
stiprino lietuvius, aplanky
damas net 52 lietuvių parapi
jas ir sakydamas jiems pa
mokslus, stiprindamas jų 
tikėjimą ir viltį, svetimose 
žemėse. Šis herojiškas kan
kinys, atidavęs už tikėjimą ir 
savo tautą gyvybę, yra, ir turi 
būti pavyzdys visiems, kurie 
nori geresnio gyvenimo, kurie 
nori išauklėti savo jaunąją 
kartą, vertą savo pranokėjų, 
didvyrių, kankinių ir šventųjų.

Minint jo mirties 30 metų 
sukaktį, reikia tik atgaivinti jo 
gyvenimą ir darbus, jo auką 
iki mirties svetimoje žemėje ir 
svetimame kalėjime. I jį įsi
žiūrėję mes turime būti stip
resni savo aukos dvasia ir ryž
tu už tikėjimą ir tautą.

Pr. Gr.

JAUNIMAS ŽIŪRI J ATEITĮ
V-io Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongreso nutarimai

Dvidešimtyje puslapių su
rašyti V PLJ kongreso nuta
rimai tarsi būtų per didelis 
krūvis PLJS valdybai įgyven
dinti. Politinio pobūdžio nuta
rimuose atsiliepiama į Lietu
vos pogrindžio spaudą, 
pasisakoma dėl “Holocaust” 
filmo, OSI keliamų bylų, Sei
nų vyskupijoje daromų skriau
dų lietuviams tikintiesiems, 
dėl ryšių su kitomis politinė
mis grupėmis, dėl Lietuvos 
diplomatinės tarnybos ir dėl 
ryšių su Lietuvos jaunimu. 
Kultūros — švietimo srityje 
reiškiami nusistatymai litua
nistinės katedros, Pedagogi
nio lituanistikos instituto, sa
višvietos ir pagalbos kitiems 
lituanistikos srityje reikalu. 
Kongresas taip pat padarė 
konkrečius nutarimus savo or
ganizacinei struktūrai stip
rinti ir veiklai tobulinti.

Jaunimo kongresas sureda-l 
gavo gražų, save įpareigojan
tį sveikinimą Lietuvos jau
nimui, iš kurio buvo gavęs! 
jaudinančiai jautrų laišką.

Pirmu žvilgsniu žvelgiant,’’ 
nutarimų labai daug, — dau
giau negu valdyba, realistiš
kai vertinant, galėtų ' juos 
įvykdyti. Bet, iš antros pusės, 
tenka džiaugtis, kad iš viso1 
pasaulio kampų suvažiavu
siam jaunimui rūpėjo lietuviš
kų problemų visuma, o ne jų 
dalis. Valdybai teks padaryti 
atranką — vieniems nutari
mams duoti pirmumą, kitų 
vykdymą kiek atidėti, o dar 
kitus palikti kaip ženklą, kad 
tie klausimai yra jaunosios 
kartos interesų orbitoje.

Nesigilinant į nutarimų de
tales, PLJ kongreso nutari
mus teigiamai vertinti tenka 
dėl kelių priežasčių:

1. Per vienašališkas ideolo
ginių organizacijų jaunimo 
tempimas į kultūrinės veiklos 
pusę, ačiū Dievui, nedavė vai
sių. Jo interesai liko išbalan
suoti. Įsisąmoninę, kad “išei
vija ir etnografinė Lietuva 
sudaro vieną tautą”, pasaulio 
jaunimas esmiškai padaro tei
singą išvadą, kad “kultūrinė 
ir politinė veikla yra neišski
riamos lietuvybės išlaikymo 
darbo dalys”. Toks sprendi
mas rodo aukšto laipsnio tau
tinį sąmoningumą, nes yra 
nukreiptas į pagrindinį lietu
viškos veiklos tikslą — tautos 
laisvę.

2. Jaunimas propagandi
niame sąmyšyje susiorienta
vo ir atpažino planus kurian
čias ir konkrečius darbus 
dirbančias lietuvių organiza
cijas ir išreiškė norą su jomis 
bendradarbiauti. Tarp tų or
ganizacijų nutarimuose mini
ma Lietuvių Bendruomenė,

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU
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„Daktare, tokie įvykiai ne tik žemina ligoninės 
vardą, bet kenkia, kaip mano, taip ir visų tarnauto
jų prestižui. Dėl tų priežasčių stengiuosi kuo 
greičiausiai kaltininką išaiškinti, kad galėčiau nuo 
to nelemto žmogaus atsikratyti. Pašalinti jį, kaip 
piktžolę, iš mūsų tarpo“, kiek įsikarščiavięs kalbėjo 
direktorius.

„Ta pačia proga noriu jums priminti, kad vi
saip stengiausi neįvelti jūsų į tą aferą. Prašiau 
policijos inspektoriaus, kad jis padarytų jums išimtį 
— neapklausinėtų. Bet kur tau! Jis kietas, kaip 
granitas. Tvirtino savo, kad tokie yra įstatymai. Jis 
turi jų laikytis! Be to, tarnautojų parodymai dažnai 
jam padeda nustatyti kaltininką. Todėl neturėjau 
kitokios išeities, kaip pasikviesti jus į savo kabine
tą. Policijos inspektorius jau pakely. Jis pažadėjo 
man, kad ilgai jus nevargins“.

Netrukus prisistatė aukštas, stambus, pilnoj uni
formoj policijos pareigūnas. Jo juodi, tik kai kur 
sidabrinėmis gijomis padabinti plaukai buvo dailiai 
suglostyti, iš kiek uždribusių antakių žybčiojo 
tamsios akys. Padavęs savo stamboką ranką, jis 
taip giliai pažvelgė į mane, kad jo žvilgsnis pervėrė 
mane nuo galvos iki kojų. Staiga pajutau keistoką 
baimės jausmą. Ir nejučiomis krūptelėjau.

Jis šyptelėjo ir, ilgai nelaukdamas, ramiu tonu 
tarė:

„Daktare, prašau, nesijaudinkit. Jus niekas

JUOZAS KOJELIS

Baltų Laisvės lyga, Lietuvių 
informacijos centras New Yor- 
ke, Ethnic Community Servi
ce Chicagoje, Keston kolegija, 
European Liaison Group, prie 
tokių organizacijų tektų taip 
pat pridėti “Americans for 
Due Process” ir “Batun”.

3. 80 proc. balsų dauguma 
PLJ sąjungos vadovybė suda
ryta Californijoje, kuri jau du 
dešimtmečius yra tapusi pri
vačios iniciatyvos lietuvių po
litinės akcijos židiniu. Visuo
meninių interesų turintis 
Califomijos jaunimas tų nuo
taikų yra paliestas. Jie su vy
resniaisiais kasmet dalyvau
ja politinėse svarstytose, 
seminaruose, diskusijose ne 
rezoliucijoms perskaityti ar 
scenos uždangai traukyti, bet 
kaip lygūs lietuviškų proble
mų sprendimo partneriai. Pa
saulio lietuvių jaunimo atsto
vai atpažino kalifomiečių 
visuomenines kvalifikacijas ir 
“liaudies” būdu išreiškė jiems 
pasitikėjimą.

Kalbant apie visuomeninės 
— politinės srities nutarimus, 
gal PLJS valdybai nereikėtų 
eikvoti savo energijos dėl 
“Holocaust” filmo, nei Seinų 
katedros reikalų ir net diplo
matinės lietuvių tarnybos. 
Vienos problemos nebe taip 
jau aktualios, kitos gal kiek 
per jautrios, kad nauji žmo
nės pajėgtų prie jų iš teisin
gos pusės prieiti. Gal jaunimo 
valdyba neturėtų per daug už
simoti ir OSLreikalu. “Ameri
cans for Due Process” vienete 
yra susitelkę kompetetingi ir 
pasiaukoję žmonės. Jie reika
lingos medžiagos yra daug su
rinkę ir efektingai ją naudo
ja. Jiems trūksta 
autoritetingų mokslininkų pa
rašytų studijų, ir čia jauni
mas nedaug ką galėtų padėti. 
Trijų veiksnių santalka gyny
bai renka pinigus. Čia jauni
mas pagalbinėje rolėje galėtų 
būti naudingas. Tačiau, ma
no nuomone, būtų žymiai 
svarbiau, kad pasaulio jauni
mas per savo organą “Žiny
ną” būtų informuojamas apie 
piktas jėgas, siekiančias ne 
tiek karo nusikaltėlius išaiš
kinti (bolševikiniai nusikaltė
liai nė kiek negeresni už na
cių talkininkus), kiek 
sufalsifikuoti Lietuvos istori
ją ir pasmerkti visą lietuvių 
tautą. Daug nesivarginant, 
geros medžiagos galima rasti 
jau užbaigtų vadinamų “na
cių kolaborantų” bylų spren
dimų motyvacijoje.

Tačiau platūs jaunimui 
veiklos laukai atsiveria gyve
namųjų kraštų informacijos 

srityje: su teisinga informaci
ja prasiveržimas į spaudą, ra
diją, televiziją (kad tai gali
ma padaryti, — geras 
pavyzdys trečios kartos Ame
rikos lietuvis Antanas Mažei
ka Californijoje), Lietuvos po
grindžio spaudos platinimas, 
rezistencinių ryšių palaiky
mas su Lietuvos jaunimu, ak
cija už sąžinės kalinius, Lie
tuvos laisvės bylos kėlimas 
tarptautiniuose forumuose ir 
kt.

Labai konkretūs nutarimai 
padaryti organizaciniais klau
simais. Čia mažiau raginimų 
ir skatinimų, o daugiau įpa
reigojimų. Daugumą jų įgy
vendinus, PLJ sąjungos struk
tūriniai pamatai sustiprėtų.

Sveikintini taip pat pasau
lio lietuvių jaunimo kultūri
niai — lituanistiniai įsiparei
gojimai ir smulkiai išdirbtas 
planas talkinti tų kraštų jau
nimui, kuriam pagalba reika
linga. Laikydamas save in
tegralia PLB dalimi, šito 
plano vykdyme jaunimas nu
matęs su Lietuvių Bendruo
mene artimai bendradarbiau
ti.

Džiaugiantis kongrese pri
imtų nutarimų dauguma, ver
tintojo pareiga paliesti ir tuos 
nutarimus, kurie, jo nuomo
ne, nepilnai išmąstyti, gal ne
pilnai išreikšti ar gal nebūti
nai ir reikalingi.

Teisingai pvz. nutarimuose 
atkreiptas dėmesys “į didė
jantį mišrių Šeimų skaičių” ir 
reikalą jas “įjungti į lietuviš
ką bendruomenę ir veiklą”. 
Tačiau prieš tai turėjo būti 
priminta jaunimui pareiga 
mišrių šeimų vengti. Mišrios 
šeimos, kaip bekalbėsime, pa
greitina tautinės bendruome
nės silpnėjimą, nežiūrint at
vejų, kai mišrios šeimos 
bendruomenei yra daug nau
dingesnės, negu jai žuvusios 
grynai lietuviškos šeimos. Į 
mišrias šeimas, mano supra
timu, reiktų žiūrėti kaip į Hel
sinkio susitarimus: geriau, 
kad jų nebūtų buvę, tačiau, 
faktui įvykus, bandyti iš jų iš
gelbėti mūsų naudai visa tai, 
kas įmanoma.

Reiktų stipriai suabejoti 
kongreso pageidavimu išeivi
jos laikraščiuose įvesti gyve
namų kraštų kalbų skyrius. 
Daržovių mišrainė ant stalo 
puikus dalykas, bet kalbinė 
mišrainė kalbinio jausmo ne
ugdo. Juo labiau tokį nusista
tymą , kad ir netiesioginiai, 
nereiktų laikyti “lietuvišku šo
vinizmu”. Tėvai ir lituanisti
nių mokyklų mokytojai savo 
vaikams ir mokiniams, paly
ginamąjį prasme, turėtų būti 
ne “lietuvių — anglų”, “lietu-

neįtaria. Narkotikai pradėjo dingti dar prieš jums 
ateinant čia dirbti. Tikėkit manim, kad ligoninės 
direktorius ne tik prašė, bet ir maldavo mane, kad 
neįvelčiau jūsų į tą nešvankią bylą. Tačiau 
įstatymai lieka įstatymais! Turiu jų laikytis! 
Nuosekliai eiti prie galutinų rezultatų. Apklausinėti 
visus tarnautojus, visus be išimties! Be to, nusikalti
mas ne tik buvo papildytas, bet ir toliau tęsiamas. 
Esu tikras, kad tokioj įtemptoj atmosferoj niekam 
nėra smagu dirbti. Matau, kad tarnautojų akyse 
auga vis didesnis ir didesnis nerimas. Ir žinau, kad 
kiekvienas iš jūsų nekantriai laukia, kad kaltininką 
kuo greičiausiai surasčiau. Kaip gi aš galiu be jūsų 
visų pagalbos tai padaryti? Nusikaltėlis pats į poli
cijos būstinę neprisistatys!

Ta pačia proga noriu pridurti, kad aš jau vieną 
žmogų gana rimtai įtariu. Tačiau tol, kol nepačiu
pau jo už rankos, negaliu jį vagyste apkaltinti. 
Todėl noriu jus paprašyti padėti man. Kai budėsit, 
būkit akyli, šekit kiekvieną žmogų, kuris įeina į 
gailestingos sesutės budėjimo kambarį. Ir jei paste- 
bėsit bent mažiausią įtarimą, praneškit man. Ar 
galiu laukti iš jūsų tos paslaugos?“

Susivokiau, kad kitos išeities man nebėra, tik 
sutikti. Automatiškai linktelėjau galvą, nors tokia 
uždėta pareiga man buvo ne prie širdies.

Jis padėkojo. Plačiai nusišypsojęs, davė man 
kelis panašius į gailestingosios sesutės klausimus. 
Už man suteiktą nemalonumą mandagiai atsipra
šė. Padavė savo telefono numerį. Ir atsisveikinęs 
išėjo.

Sugrįžus į moterų ligų skyrių, mano įtempimas 
šiek tiek atslūgo.

Gailestingoji sesutė, pamačiusi mane, pasiteira
vo:

„Daktare, kokiu reikalu direktorius jus kvietė?“

Rimties valandėlei

ATPIRKIMO
Mirusiųjų prisikėlimas reiš

kia atpirkimo įvykdymą. Vi
sas žmogus, taigi su kūnu, tu
ri gauti atlyginimą už savo 
žemiškąjį gyvenimą. Pagal ka
talikų mokslą Marija, Dievo 
Sūnaus Motina, yra visų 
krikščionių pavyzdys, nes ji 
gavo atpirkimo įvykdymą, ka
da buvo su kūnu priimta į dan
gų. Si tikėjimo dogma yra iš
vada bendrojo Šv. Rašto 
mokslo apie santykį Marijos 
su Kristumi ir Apreiškimo pra
tesimas, vykdomas Bažnyčio
je, Sv. Dvasiai pagelbint.

Taigi kiekvieno paskiro 
žmogaus išganymas įvyks ga
lutinai tik tada, kai bus už
baigtas visų teisingųjų išga
nymas, o drauge ir viso 
pasaulio, kuris amžinybėje 
užims naują vietą, nes tai bus 
naujas dangus ir nauja žemė, 
kaip moko apaštalas šv. Pet-

Vyskupas Vincentas Brizgys 
kalba „Kauno arkivyskupijos“ 
knygos sutikimo vakaronės metu 
Jaunimo centre.

Nuotr. Petro Maletos

vių — ispanų” ir kt. “žody
nai”, bet “lietuviškos enciklo
pedijos”.

Kalbant apie vadovų pa
ruošimą, nutarimuose į šį rei
kalą gal irgi per lengvai pa
žiūrėta. Vadovus išauginti 
reikia daug pastangų, daug 
laiko ir tinkamų kandidatų. 
Siūlomi “vadovavimo kursai” 
naudingi, bet tik pasitobulini
mui. Neklysiu teigdamas, kad 
PLJ sąjungą vadovais dau
giausiai aprūpino ateitinin
kai ir skautai. PLJS valdyba 
su tomis jaunimo organizaci
jomis turėtų artimai bendra
darbiauti ir su jų vadovybė
mis tartis, kad savo 
programose stiprintų visuo
meninio pasiruošimo dalį. 
Tinkamas dėmesys į tai turė
tų būti atkreiptas ir lituanis
tinėse mokyklose.

Aplamai pasakius, iš dau
gelio gerų PLJ kongreso nu
tarimų PLJS valdyba turėtų 
išrinkti pačius svarbiausius ir 
nuo jų pradėti jai suteiktų pa
vedimų vykdymą.

„Lygiai tuo pačiu, kaip ir jus, sesute. Policijos 
pareigūnui turėjau atsakyti į panašius, kaip ir jūs 
klausimus“.

Jau ir trečia savaitė artėja prie pabaigos. Tame 
laike ūmai įvyko tai, ko niekados gyvenime nesitikė
jau. Vieną vėlyvą vakarą, man tik ką įėjus į savo 
budėjimo kambarį, suskambėjo telefonas. Telefono 
ragely išgirdau gailestingos sesutės balsą.

„Daktare, prašau nedelsiant sugrįžti į moterų 
ligų skyrių. Atsirado nepaprastai rimtas reikalas“, 
paslaptingai, bet labai susinervinusi sušnibždėjo ji.

„Netrukus būsiu“, atsakiau jai. Ją radau stovin
čią koridoriuj ir laukiančią manęs. Be žodžių pirštu 
ji parodė į plačiai atidarytą vaistų spintelę. Prie jos, 
atlošęs galvą, įbedęs į vaistus akis, stovėjo tas pats 
naktinis valytojas, apie kurį ji man anksčiau buvo 
minėjusi.

„Ak! Tu nedoras žmogau! Sakyk greičiau, ką čia 
darai?“ Labai grėsmingai suriko ji. „Ir vėl tave 
užklupau prie atrakintos vaistų spintelės. Matyt, 
suradai mano naują slaptą raktų vietą? O gal 
suspėjai jų duplikatą pasidaryti? Kur raktai? Kur 
Demerol?“ — metusi žvilgsnį į apytuščių Demerol 
bonkutę, sušuko ji.

Po to sarkastiškai nusijuokė. Pasižiūrėjo į 
valytoją ir, linguodama galvą, pridūrė:

„Taip man patinka! Pakliuvai į spąstus. Dabar 
jau nebeišsisuksi. Turiu liudininkę“.

Valytojas staiga užkluptas apstulbo. Atrodė, 
kad susidariusioj situacijoj jis visiškai pasimetė. 
Akimirką suglumo ir net sustingo. Tik suraukęs 
kaktą, keistom akim žiūrėjo į gailestingąją sesutę ir 
nė žodžio netarė.

„Ko tyli? Kalbėk! Įdomu, kaip save dabar 
pateisinsi?“ — treptelėjusi koja, suspiegė ji.

(Bus daugiau)

ĮVYKDYMAS
ras (IlPetr. 3,13).

Taigi klaida manyti, kad pa
saulio pabaiga bus jo sunaiki
nimas. Pasaulio pradžia yra 
didis tvėrimo stebuklas, o jo 
pabaiga bus taip pat didis 
transformacijos stebuklas — 
pakeitimas pasaulio į naują 
kūriniją, jau sudvasintą ir am
žiną, kur teisingieji gyvens be 
nuodėmės, be skausmo ir 
džiaugsis antgamtine lai- 
<ne. Ir tarp šių dviejų tikėji
mo paslapčių — mirusiųjų pri
sikėlimo ir pasaulio pakeitimo 
— ir mokslo negali būti jokio 
konflikto. Nors šios tikėjimo 
tiesos moksliškais metodais 
negalimos įrodyti, tačiau ly
giai jos negalima ir atmesti. 
Virš žemiškojo pasaulio buvi
mas ir to buvimo būdas išeina 
iš mokslo ribų, būtent iš bet 
kokio stebėjimo ar eksperi
mentų.

Šiandien mokslas jau yra at
skleidęs įvairius gamtos pasi
keitimus, ypač medžiagoje, tai
gi ir pasaulyje bendrai. Tai iš 
to mokslas ir daro išvadą, jog 
dabartinis pasaulis turėjo pra
džią ir turės pabaigą. Nėra jo
kia fantazija tvirtinti, kad 
naujame, sudvasintame pa
saulyje ir medžiaga turės ki
tas savybes. Kai kurie teolo
gai, pvz. Ratzinger tvirtina, 
kad ir pasaulio medžiaga tu
rėjusi kitokias savybes, negu 
jas turi dabar.

Šių dienų teologai (kaip Kari 
Rahner) aiškina, kad Šv. Raš
te tekstai apie dabartinio pa
saulio pabaigą turi du daly
kus: išraiškos būdą ir patį 
turinį. Esąs tam tikras parale- 
izmas tarp tų Šv. Rašto vietų, 
kur kalbama apie žmonijos is 
torijos pradžią ir aprašoma jo 
pabaiga. Šv. Rašto “žemiška
sis rojus”, pirmoji nuodėmė 
juk aprašyta ne prie tų faktų 
buvusių liudininkų, o tik yra 
religinė interpretacija atsira
dusio pasaulyje blogio. Pana 
šiai ir Šv. Rašto vietos, kur 
kalbama apie šio pasaulio pa
baigą, yra apvilktos laiko są
lygomis, ir todėl nereikia jų 
raidiškai suprasti kaip būsi- 
mųjų dar tolimų įvykių.

Bažnyčios mokslas apie pas
kutiniuosius įvykius (eschato
logija) primena kiekvienam 
krikščioniui įspėjamąją ir pa
guodžiančią viziją, kad žmo
gus ją prieš akis turėdamas 
elgtųsi taip, kad jos būtų ver
tas. šv. Raštas ir Bažnyčios 
tradicija nesiekia patenkinti 
žmonių smalsumą apie sen- 
sacinius paskutinius įvykius, 
apie pasaulio pabaigos katas
trofą, o tik nori priduoti jėgų, 
kad gyventų krikščioniškai ir 
būtų verti naujo dangaus ir 
naujos žemės.

J. V.
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
IS SKAUTŲ 

KVARTETO J 
DAINOS VIRŠŪNES

Išeivijos lietuvių telkiniuo
se tautinės veiklos pagrin
diniai judintojai yra lietuvių 
Bendruomenės apylinkės. Per 
pastaruosius dvidešimt metų 
jų rasime kiekvienoje dides
nėje ar mažesnėje lietuvių 
salelėje nuo Kanados šiaurėje 
iki Australijos pietuose. 
Nelengvas buvo LB įsipilei- 
tinimo kelias ypač JAV, kur 
iš senų laikų veikė tiek lietu
vių organizacijų. Tačiau LB 
įsipilietino ir jos rankose 
tautinės veiklos vėliava.

Žvilgsniai krypsta į savo 
gyvenamąją vietovę. Čia 
veikia jauna, gyva ir narių 
skaičiumi vis didėjanti LB 
Washingtono apylinkė. 
Artimiausias Washingtono 
kaimynas tai Baltimorės 
miestas su kadaise buvusiu 
labai dideliu ir garsiu lietuvių 
telkiniu. Anų gyvųjų dienų 
paminklai Baltimorėje ir 
dabar tebėra išlikę: liet. Šv. 
Alfonso bažnyčia beveik pačia
me miesto centre, ir Lietuvių 
namai dabarties dienose 
gražiai atnaujinti bei 
suremontuoti. Tuose Lietuvių 
namuose vyksta ne tik pramo
gos, bet juose taip pat 
įrengtas Lietuvių kultūros 
muziejus, salės, papuoštos 
Lietuvos miestų herbais, juose 
rasi ir kitokio meno.

Nors Baltimorėje dar išli
kęs būrys lietuvių organizaci
jų, tačiau pagrindinė jų, 
jungianti ypač naujuosius 
ateivius, yra Baltimorės LB 
apylinkė. Jos pirmininkas jau 
kuris laikas yra panevėžietis 
Vytautas Ėringis. Baltimorės 
LB, kaip ir kitoms, tenka 
nemažai pareigų atlikti ir 
uždavinių įvykdyti. Prisidėti 
prie festivalių, sporto žaidy
nių organizavimo, kartais 
atlikti bendrus uždavinius su 
LB Washingtono apylinke ir 
pan.

Tačiau vienas pagrindinių 
LB Baltimorės apylinkės 
valdybos krustelėjimų yra 
metinis renginys, ruošiamas 
rudenį. Siame LB renginyje 
kasmet į programą stengia
masi įvesti ką nors naujo, 
patrauklaus. Atsimenu, kai 
prieš trejus metus buvo iš 
Chicagos atskraidintas „An
tras Kaimas“. I tą jaunyste 
dvelkiantį renginį tada 
gausiai susirinko ne tik 
Baltimorės, bet ir kaimyninio 
Washingtono lietuviai. Su
jungtos kaimynų gretos paro
dė, kad dar galima surengti 
originalių renginių, ypač 
patrauklių jaunimui, ir kartu 
susilaukti pelno.

Šio rudens LB Baltimorės 
metinis renginys, įvykęs 
šeštadienio, spalio 22 d., vaka
re savuose Lietuvių namuose, 
man vėl priminė aną renginį, 
įvykusį prieš trejus metus. Šį 
kartą renginio programą 
dominavo ne satyrinis 
teatras, bet daina ir muzika. 
Dainai ir muzikai atstovavo 
vidurinės ir jaunosios kartos 
atstovės: solistė — sopranas 
Nerija Linkevičiųtė-Kasparie- 
nė, akompaniatorė Diana 
Campienė ir kanklininkė Mir
ga Bankaitytė.

Tokios atraktyvios 
programos atlikėjos sujudino 
ir publiką. Maždaug 220 vaka
ro dalyvių tarpe kuone pusę 
salės sudarė Washingtono ir 
jo apylinkių lietuviai, lygiai 
kaip ir prieš mėnesį į 
Washingtone rengtą sol. G. 
Capkauskienės koncertą ir 
dail. A. Galdiko parodą buvo 
sulėkęs maždaug toks pat 
būrys Baltimorės ir apylinkės 
lietuvių. Toks sujungtų gretų 
bendradarbiavimas duoda 
nemažai gražių vilčių atei
čiai.

Šio rudens LB Baltimorės 
apylinkės metinio renginio 
programa buvo viena pačių 
įspūdingiausių, su sol. Neri
jos Linkevičiūtės-Kasparienės 
atliktomis dainomis bei arijo
mis ir Mirgos Bankaitytės 
virtuoziška kanklių muzika. 
Kai šį kartą, klausantis aukš
tai dabar iškilusio soprano N. 
Linkevičiūtės-Kaspareinės at
liekamų dainų bei arijų, ku
rios buvo palydimos gausiais 
ir šiltais aplodismentais, man 
prisiminė praeitis. Prisiminė, 
kaip apie 1956 m. Nerija 
pradėjo dainuoti skaučių 
kvartete Chicagoje. Jos talen
tą greit pamatė kompozi
torius VI. Jakubėnas ir paska
tino siekti dainininkės 
karjeros. Autoriteto paskatin
ta, Nerija baigė konservatori
ją, 1959 m. Chicagoje jaunųjų 
talentų varžybose laimėjo 
pirmąją vietą, 1961 m. anksty
vą pavasarį surengė pirmąjį 
savo rečitalį Chicagos 
konservatorijos rūmuose. Po 
to sekė pagrindinės rolės 
„Dainavos“ ansamblio 
statytuose mizikiniuose 
veikaluose, partijos Chicagos 
Lietuvių operoje, individualūs 
koncertai pradžioje Chica
goje, paskui kituose lietuvių 
telkiniuose, ilgainiui pasiekę 
visą laisvąjį pasaulį.

Todėl ir Baltimorėje Neriją 
stebėjom tebesančią pačioje 
talento viršūnėje, pačiame 
pajėgume. Solistei tiesiog 
artistiškai, gerai į kūrinius 
įsigilinusiai, akompanavo mu
zikė Diana Campienė, pianinu 
pradėjusi skambinti dar 

būdama vos kelerių metų 
amžiaus tame pačiame 

Flensburge, kuriame ir čia 
rašančiam teko gyventi 
pirmaisiais pokario metais.

Be solistės ir akompania- 
torės, taip pat didžiai mielą 
įspūdį padarė „Čiurlionio“ 
ansamblio Clevelande 
augintinės, jaunos kanklinin
kės Mirgos Bankaitytės 
kanklėmis paskambinti 
daugiausia Alfonso Mikulskio 
kūriniai, nors vienas jų buvo 
ir pačios M. Bankaitytės 
kanklėms pritaikytas.

Įspūdį ypač padarė labai 
tinkamas abiejų programos 
atlikėjų suderinimas, nes 
viena kitą gražiai papildė ir 
kartu liko nepertrauktas 
nuotaikos tęstinumas. Taip 
pat buvo taikliai apgalvotas 
repertuaro pasirinkimas tiek 
aplinkai, tiek progai ir 
publikai. Todėl nedvejojant 
tenka tvirtinti,kad tai buvo 
vienas įspūdingiausių 
pastarųjų metų renginių 
Baltimorėje, ir už tai padėka 
ne tik šios atmintinos progra
mos atlikėjoms, bet ir LB 
Baltimorės apylinkės valdy
bai, kuri turėjo gerą skonį ir 

VILNIUS RECOROS

1. Gina Capkas
Lengvos ir Lyrinės Dainos
Gerai žinomos solistės naujai 
išleista plokštelė buvo Įrašyta 
vienoje iš Kanados geriausių, 
studijų. Dainas akompanuoja 
Montrealio Simfoninio orkestro 
muzikantai, šia meno kūryba 
pažymi solistės balso apogėjų, 
Kaina: 14,$ 
(juostelė: 10,$)

2. Montrealio Vyru,Oktetas 
Lauksiu Tavąs Ateinant 
šioje plokštelėje yra Rainuotos 
14 tradicinių, ir liaudės dainų, 
palydimos pianinu. Montrealio 
Vyru, Oktetas yra dažnai kvie
čiamas koncertuoti visoje 
šiaurės Amerikoje.
Kaina: 10,$

3. Montrealio Lietuviu, Choras 
Kalėdos
Viena iš populiariausių lietu- 
viskųploksteliųdabartineje rin
koje. Joje yra įrašytos tradi
cinės ir moderniškos kalėdinės 
giesmės. Net Popiežius Jonas- 
Paulius II pasveikino plokštele, 
laišku.
Kaina: 10,$
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nuojautą, numatydama šio 
metinio renginio programą.

PRISIMINTAS 
A. MIKULSKIS

Pasibaigus koncertui, prieš 
vaišes ir šokius, V. Ėringiui 
tarus trumpą padėkos žodį 
programos atlikėjams, minu
tės atsistojimu buvo pagerb
tas neseniai miręs muzikas 
Alfonsas Mikulskis, kurio 
kūrinius kanklėmis dar tik 
prieš minutę kitą taip subti
liai ir meniškai paskambino 
kanklininkė M. Bankaitytė. 
Manau, kad salėje nebuvo 
tokio žmogaus, kuris nebūtų 
pažinęs a.a. A. Mikulskio. 
Kitą savaitę šioje skiltyje ir 
aš paminėsiu a.a. Alfonsą 
Mikulskį jo laiškų ir 
pasikalbėjimų ištraukomis.

Anas mielas vakaras 
Baltimorėje, kuriame dar teko 
gerokai pašokti bei 
pasilinksminti, jau praeityje. 
Telieka tik palinkėti, kad 
Baltimorės Lietuvių namuose 
dažniau nuskambėtų tokie 
koncertai, kartas nuo karto 
švystelėtų ir novatoriškesni 
sceniniai pasirodymai. Tikė
kime, kad išradinga LB

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Baltimore, Md.

JONO ŽUKO 
VARGONŲ KONCERTAS 

KATEDROJE

Jau daugelis metų, kai Ma
rijos, Mūsų Karalienės, kated

roje, Baltimorėje, žiemos sezo
no metu kas sekmadienį 
rengiami koncertai, kur įvai
rūs muzikai atlieka programą 
vargonais ir kitais instrumen
tais. Šiemet spalio 30 d. to
kiam koncertui buvo pakvies-

Baltimorės apyl. valdyba 
nepabūks kuria proga pakviesti 
rečitaliui vieną iš kūry
bingiausių dabarties aktorių 
— Joną Kelečių arba jaunimo 
bei vidurinės kartos 
džiaugsmui — „Antrą 
kaimą“. To tikimės ir 
laukiam. Tuo tarpu sol. N. 
Linkevičiūtė-Kasparienė su 
vyru porai savaičių kelia 
sparnus Kolumbijos link. Taip 
pat Kalėdų laikotarpiu jos 
koncertai bus ir Floridoje. 

tas žymus mūsų vargonų 
virtuozas Jonas Žukas iš New 
Yorko.

Gražią rudens popietę, be 
amerikiečių klausytojų, susi
rinko nemažas būrys ir Balti
morės lietuvių, vargonų muzi
kos mėgėjų. Vargonai gaudė 
aukštuose katedros skliautuo
se, kartais švelniai, jautriai 
nuskambėdami, o kartais ga
lingai sudrebindami piliorius 
iš pat pamatų ir keldami žmo
gaus dvasią aukštyn, pas 
Viešpatį, kuris suteikė žmogui 
privilegiją kurti dievišką mu
ziką, ją kūrybingai interpre
tuoti, džiaugtis ir pergyventi.

Šiame koncerte girdėjome 
Louis Vierne „Carillon de 
Westminster”, Roger Ducasse 
„Pastorale“, Charles Toume- 
mire choralą — improvizaciją 
„Victimae Paschali” ir Julius 
Reubke devyniasdešimt ket
virtos psalmės sonatą.

Jonas Žukas dar nepriklau
somybės metais, kaip Švieti

Save This Handy Guide for 
, Professional Services i-------------- ------------------ 1------------ --------------- -
Lawyers

Gerald A. Venkus
1 Attorney

General Practice, Real Estate, 
Wills, Divorce and Criminal Law 

5255 W. 95th Street
Oak Lawn, III. 
tel. 636-6110

Dr. Wafik A. Hanna, 
Board Certified

Praktika ribota koametinai veido 
chirurgijai ir plaukų persodinimui 

3722 S. Harlem, Riverside, III.
442-7111.

40 S. Clay Hinsdale, III.
887-8180Dillon & Nash, LTD.

... Attorney s
Practice concentrated in Real Estate 
Taxation and Real Estate Matters 
No charge for initial consultation 
221 N. La Šalie — Suite 2238

Tel. 782-9025

Dr. Jūrate R. Barsky. Board Cer
tified Dermatologist, Diseases of the 
skin, Cosmetic Sldn Surgery, Hair 
Transplantation, Liposuction. Speaks 
Lithuanian — 120 Oak Brook Mali, 
Oak Brook, III. 60521. Tel. 654- 
2630.Steven J. Rosenberg, 

Attorney
’ormerly Chief of the Financial Crimes 
Jureau of the Illinois Attorney Gene- 

ral’s office — Criminal Division and 
Enforcement attorney, U.S. Securities 
and Exchange Commission. 111 W. 
Washington, Chicago, Suite 1826

Tel. 726-0383

Center for Gastrointestinal 
Diseases

• 9208 S. Commercial — 221-6968
• 1463 Ring Rd., Calumet City, 

III. Tel. 891-0080
• Board Certified in Intemal 

Medicine
• Board Certified in Gas 

troenterology (the Digestive System).
Practice limited to the diagnosis and 

treatment of ailments of the digestive 
System — (Stomach, Colon, Rectum, 
Liver, Pancreas, Gali Bladder, Small 
Bowel, Ulcers, Cancer Screening, 
Hemorrhoids, Constipation, Cirrhosia, 
Obesity, Colitis, Diarrhea). Eųuipped 
with the latest Fiberoptic Endoscopic 
Eąuipment for diagnostic and 
Therapeutic Evaluation of Bowel 
svithout any risk of Radiation.

Kenneth Rosenburg 
Attorney

Practice concentrated in Real Esi rtte, 
Condo conversions and Landlord- 
Tennant matters. No charge for imliai 
consultation. Office h'ours by appoint- 
ment. 120 W. Madison and 4554 N. 
Broadway Tel. 878-5802

Alan H. Slodki, attorney. Practice 
concentrated in Chapter 13. Bankrupt- 
cy, Real estate matters, Drunk driving 
defense, Suspended Drivers License 
matters. Criminal defense, Divorce and 
Adoptions and small business matters. 
77 W. Washington St. Suite 1420.

-Tel. 372-3877.

Nursing Homes

California Gardens 
Nursing Center 

2829 S. California 
Tel. 847-8061 

Comprehensive Physical 
Rehab Programa 

Medicaid and V.A. approved

Michael D. Ettinger 
Attorney 

Specializing in Criminal Defense 
Trial Work and Divorce matters.

4237 1/2 W. 95th Street 
Oak Lawn, III. 60453 

Tel. 499-1200

Ganan, Shapiro & Smith 
Attorneys

Practice concentrated in work related 
injuries (Worker’s Compensation) 

and other personai injuries 
210 W. Illinois St.

Chicago, IL 60610 Tel. 822-0040

Brentwood Nursing & Rehabili- 
tation Center — Private and Medi- 
care Residents — Physical and 
Occupational Therapy — Skilled 
Nursing.

5400 W. 87th St., Burbank, IU. 
Tel. 423-1200.DENTISTS

Dr. Herbert Gordon 
Practice Limited to Orthodontics 

Offices:
5251 N. Harlem 
Tel. 631-8034

3166 N. Lincoln Avė. 
Tel. 472-7466

-ui

Hearing Aida

Dr. Chris H. Sarlas
Practice limited to children

11125 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. 239-1130

7350 College Drive
Palos Heights, III.

1 Tel. 448-1100

Supreme Hearing Products 
5 N. Wabash 

Tel. 236-1234 
Ali makes of Hearing aide 

sold at affordable pricea 
Over 30 years at the šame location 

Ask for Robert F. Rybarczyk
i Chiropractors Patricia Mastricola, Ine.

Patricia Mastricola holds a Mastere 
Degree in Clinical Audiology from 
Northwestern University. Diagnostic 
evaluation and hearing aid recommen- 
dations. Ali makes of hearing aide sold 
at less than suggested retail prices. Call 
for an appointment.

55 E. Washington - 782-1130

Dr. A. C. Larcher, 
Chiropractic Physician 

8036 S. Western, Chicago 
Tel. 434-6200 

Chiropractic Orthopedics, 
Acupuncture and 
Sports Medicine

Doctors Professional Vision — Hearing Co. 
(For 35 years) at 3335 W. 95th, 

Evergreen Park, 
Tel. 422-6170

Ali makes of Hearing aids sold at lesa 
than mfg. suggested retail price.

• Expert Repair Service • Free Loaners 
• Free Hearing Tęst

Dr. Aaron Kerlow
Specializing in the diagnosis 

and treatment of diabetes 
thyroid problems, weight problema 

and hypertension.
4253 S. Archer

Tel. 247-3444__________
Hearing Aide

Ali makes & modele available up to 
$200.00 off suggested retail price. No 
charge for Hearing Tęst. Master Hear
ing aid Providers.

6052 N. Addison — 736-6261 
10643 S. Pulaski - 445-4410 

7914 North Avė.,
Elmwood Park, III. Tel. 452-5730 

—

Dr’s R. M. Stein and Dr. M. A. 
Gerstein. Board Certified in 
ophthalmology. Specializing in 
Cataract Surgery, and Laser Surgery 
and Permanent wear contact lenses. 
3034 W. Peterson Avenue, 
Chicago, III. 60659. Tel. 973-3223.

1

mo ministerijos stipendiatas, 
drauge su kitu lietuvių vargo
nų virtuozu Zenonu Nomeika 
studijavo Paryžiaus konser
vatorijoje ir baigė vargonų 
klasę. Jų profesorius buvo vie
nas iš žymiausių vargonų vir
tuozų Marcei Duprė. Baigęs 
studijas, J. Žukas koncertavo 
Kaune, po karo Vokietijoje ir 
emigracijoje visoje eilėje JAV 
miestų. Ir šį koncertą surengė 
ne LB-nės apylinkė, ne bet ko
kia kita Baltimorės lietuvių or
ganizacija, o pati katedros ad- 
ministacija, kuri organizuoja 
šiuos koncertus, grynai kultū
rinio, o drauge ir religinio in
tereso vedama. Mums malo
nu, kad amerikiečiai pastebėjo 
lietuvį virtuozą.

ara

Žmonija visada labiau gina 
savo papročius, kaip savo įsta
tymus.

Montesguieu

VOTE
Tuesday, Nov. 8,1983

Polis open from 6 a.m. to 7 p.m. 
District 527 Morton College

Board of Trustees 
Vote for Three

X] 210 Vincent Guarna 
P [X] 211 Ron Kiefer 

N S 212 Victor Šatas 
C Morton College District 527

indudes Berwyn, Cicero, Stickney, 

, Forest View, Lyons and McCook.

4
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TANTALO KANČIOS
Politinis pasikalbėjimas 

su Didžiuoju Magistru

Naudinga žinoti

Anomis didelių įvykių die
nomis, kai tūkstančiai jaunų 
lietuvių jaunimo džiaugėsi ir 
linksminosi baigę darbus, 
salės pakrašty pastebėjau 
tikrą milžiną. Jis, jaunatviško 
siautulio pagautas, taip pat 
kilnojo kojas iki ausų ar net 
aukščiau. baskui, mano 
nustebimui, trenkė sau 
kumščiu į kaktą ir atsirėmė į 
sieną. Gal paralyžius jį ištiko, 
ir reikėtų šaukti gydytoją? 
Atrodė, jog kiekvienu metu jis 
gali nepatogiai išsitiesti ant 
grindų. Bet ne, taip blogai dar tamstos neklystama nuomonė 
nebuvo. Jis tiktai kažkam i apie aną oraciją? 
grūmojo, žadėjo sutrinti į 
dulkes ar dar smulkiau, o 
griūti neturėjo jokių užmačių. 
Sukaupęs savo žirigeidišką 
dvasią, priėjau prie to milžino 
ir jį pažinau: juk tai mūsų 
orakulas (atsiprašau — 
oratorius)! Tiek apie jo 
liepsningas iškalbas 
prirašyta, anekdotų prikurta, 
o čia štai ar žaibas jį palietė, 
ar gyvą žuvį prarijo, ar dar 
kas keistesnio jam atsitiko.

— Tai, vadinas, stovite kaip 
svyruojanti dorėnų kolona 
ant atskilusios uolos, belau
kianti, kada bus eilė prasmeg
ti į Egėjo negailestingas 
bangas.

— Turiu laikytis. Vienas 
likau tarp priešų. Anie fran
tauninkai sukurstė viso pasau
lio jaunimą ir senimą. Bet juk 
tai viskas fiasco. Jei aš kur ne
dalyvauju, vadinas, viskas 
niekai, ši minia juk stovi ant 
bedugnės krašto!

— Bet tik ką mačiau ir 
tamsta kilnojai savo elegen- 
tiškas kojas iki atsimušei lyg į 
balkį.

— Tai visai kas kita. 
Mankštinaus. Labai sveika. 
Beje, o kas tamsta toks būsi? 
Ar tik ne iš anų nevidonų eilių 
ir ateini su abejotinais užda
viniais provokuoti gerus 
vyrus, tokius kaip aš?

— Turiu prisistatyti: esu 
eilinis „Spyglių“ politinis 
korespondentas, bet jokiai 
partijai nepriklausau.

— Nemėgstu eilinių. Klau
syk, jei esi nepartinis, įsijunk į 
mano legioną. Tuoj pat duosiu 
didelės svarbos uždavinį ir 
pakelsiu iš eilinių į komtūrus.

— Vaje, ką girdžiu! Tai 
tamsta toks galingas. Iš kur 
tokie įgaliavimai?

— Juk ar ne tamsta pra
dėjai mane vadinti magistru! 
Esu viršininkas! Turiu ir pažy
mėtinai stiprų balsą.

— Girdėjau. Kai tamsta 
užrėki, tai Jericho mūrai su
griūtų tą pačią akimirką, 
nereikėtų trijų dienų, kaip 
anais Maižiešiaus laikais.

— Vienam kovojant su 
priešais, reikia negailestingai 
ir švaistytis žaibais.

— Ar tiesa, kad priešų kas
dien ne mažėja, o daugėja? 
Kada jų bus galas?

— Kol aš būsiu gyvas, jų 
galo nesulauksi.

— Šventa teisybė. Tamsta 
tikras herojus, visagalis ir 
visa žinąs. Tai gal pasakysi, 
kaip ten buvo su tomis Smar- 
gonės meškomis, kurios kojas 
kilnojo taip pat iki ausų? Tik 
gaila, kad nei Smargonės, nei

Smardonės jokiam geografi
niam žodyne neteko užtikti, 
vadinas varpas skambėjo 
kažkurioj kitoj nežinomoj baž
nyčioj. Man tačiau, kaip dau
geliui kitų, pritrenkiančiai nu
skambėjo anas meškų 
prilyginimas šiems laikams ir 
apskritai ano didvyrio kalba. 
Tikra pramoga buvo skaityti 
tokius dvasinius svaičiojimus. 
O stilius! Nei Ciceronas nepri
lygtų. Linksmumo dėlei anoji 
kalba, kaip šedevras, bus 
minima ilgus amžius. Kokia gi

Vienas toks čikagietis J.M. 
parašė pusbroliui laišką j 
Lietuvą ir užklausė, ar nebūtų 
jam geriausia išeitis parvykti j 
tėviškę ir ten laimingai už
baigti senatvę. Gavo greitą 
atsakymą:

— Gerai, kad nori atvykti. 
Kad galėtum laimingai už
baigti savo dienas, to negaliu 
garantuoti, bet kad greit baig
si vargus, tai labai tikras daly
kas.

...fe £

G.UE1
HA VINTO ILkOEELPEtLOPACE 

E klok) Hl HA
UUA TtLEFOUATA B

bl ftlKJGRAZJAHGDTD/

Iš italų spaudos.

Tas Walęsa! Jis laimėjo Nobelio taikos premiją ir man net 
nepaskambino, nepadėkojo!

oYįl oi©
J,' Į

Balys Pavabalys
VĖL TAIKA SU MEŠKA
Aš rusišką vodką išliejau 
Ir butelį tuoj sudaužiau, 
Pasielgti kitaip negalėjau. 
Bet viską tuojau sulaižiau.

Juk negalima pykdyt sovietų 
(Nušovė lėktuvą, ar ne), 
Kad visą pasauli žavėtų 
Jie savo taika šiaudine.

Jonys Aluona
KELIAI Į GARBĘ

Išgarsėjo vyrai, kur dėl sosto mušas, 
Išgarsėjo ponios ruošdamos balius. 
O ir aš, bičiuliai, nesu koks glušas, 
Ryt-poryt i garbę rasiu sau kelius.

Aukso asilas perlipa ir per 
aukščiausią sieną.

— Oro pranašystės atsižymi 
nepaprasta fantazija, poetine 
vaizduote ir prieštaravimu 
tikrovei.

— Ligoninės privalo turėti 
kambarius, kuriuose galėtų at
gaivinti sąskaitų mokėtojus.

— Kiekvienas politikas tiki, 
kad krašto gerovei nieko dau
giau nereikia, o tik jo iš
rinkimo i valdžią.

pagar-

mano
už tei-

— Tai neišsemiamas, neiš- 
džiūstąs išminties išsišokimo 
žybtelėjimas nevertiems šaipū
nams, žemiškos tolerancijos 
sklidina taurė, pilna gailesčio 
ašarų sau ir priešams, huma
niškumo ir kartu nevidonams 
prakeikimo ištarimas. O 
meškos — geri gyvuliai, jas 
galima pakinkyti malūno gir
noms sukti ir traiškyti fran- 
tauninkų kėslus žmonijai 
sunaikinti.

— Kalbi kaip iš Lenino 
katekizmo.

— Prašau daugiau 
bos.

— Meškoms?
— Mano žodžiams, 

legionui, kovojančiam
sybę, kenčiančiam didelius 
nuostolius.

— Ar daug tokių kenčian
čių ir kovojančių tamsta turi?

— Sakiau, legioną.
— O divizijų legione daug?
— Ne skaičiuje galybė. 

Prisipažįstu (tik niekam 
nesakyk ir nerašyk!), kad 
patyriau ir šiokių tokių nuo
stolių. Dezertyrų visur yra. 
Antai buvę man ištikimieji 
legionieriai perbėga į priešų 
stovyklą su visais ginklais. 
Kai kurie daliniai in corpore. 
Kelia priešų vėliavas, rikiuoja 
jų gretas. Net čia pat salėj, 
matai ten, mano paties vaikas 
su kitais tokiais pat pučia 
frantauninkų dūdas, muša jų 
būgną. Jei ne mano amžina 
tvirtybė, būtų pasaulio galas.

— Ai, ai, ai! Ką aš girdžiu!
— Taigi, kad ai, ai, ai.
— Taip iš legiono nieko ir 

neliko?
— Kaip neliko, jei liko pora 

gražių ponių. Jos vienos atsto
ja pusę legiono. Pamėgintum 
su jomis susitikti ir pasi
ginčyt!

— Dar kiek sugaišinsiu 
tamstos brangų laiką. Tams
ta, kuris viską gali ir viską 
žinai, sakyk, ar teisybė, kad 
ano kilniojo hidalgo garsioji 
kalba, pasakyta 
važiavime, kaip 
neprilygstamas 
haliucinacijų 
prilygstąs ir
žargonui, buvo pasiūlyta lite
ratūrinei ar iškalbos Nobelio 
premijai gauti?

— Ne vienai, bet dviem. 
Frantauninkai neleido šve
dams paskirti literatūrinės 
premijos, o kad negavo taikos 
ir sugyvenimo premijos, tai tie 
patys susibaudėliai sumaišė 
norvegų sriubą.

— Sriubą? Kopūstų sriubą?
— Sumaišė ne kopūstų sriu

bą, bet sriubą jų galvelėse.

legiono su- 
pavyzdys ir

Šedevras, 
unikumas, 
maskviniam

— Nepretenzingas yra tas, 
kas, turėdamas 35,000 dol., na
mus statosi už tokią pat sumą.

— Pesimistas yra optimis
tas su patirtimi.

Po Korėjos lėktuvo nušovimo.
Iš austrų spaudos

— Reikia turėti didelį samtį, 
kad galėtum sumaišyti...

— Nesityčiok tamsta iš ne
laimingo viršininko. Tokiais 
pašiepiamaisiais klausimais 
tik gaišini mane. Reikia sku
bėti kol nevėlu inspektuoti 
legionierų likučius. Juk reikės 
vėl kada organizuoti kryžiaus 
žygį prieš netikėlių lietuvių 
tvirtovę, reikės kinkyti žirgus.

— Taip, taip. Lygiai taip 
darė ir nabašninkas šviesios 
praeities ponas Kichotas. 
Laikykis, magistre, nepasi
duok ubagams. Jei nebūtų 
tamstos, būtų labai neįdomu 
gyventi. Ir romėnai anais 
laikais sakė, kad reikia ne tik 
duonos, reikia linksmybių, 
reikia ir linksmintojų, juokda
rių. Ir karaliai tokius išlai
dydavo.

Čia teko palikti poną ma
gistrą, didžiai susikrimtusį, 
bedūsaujantį, kenčiantį Tan
talo kančias, bežiūrintį į mūsų 
jaunimo pulkus, kurie negirdi 
jo išganingų perspėjimų ir 
duodasi traukiami kažkokių 
negirdėtų, nematytų frantau- 
ninkų. Kad juos galas! Tas 
didelis vyras gali griūdamas 
sieną įlaužti.

Ciprijonas Zagabaika

Kur jaunamartės ant rankų nešamos
Tokia vieta esanti Adutišky 

(Švenčionių raj.), ir taip tenka 
jaunikiams elgtis tik gelbs
tint, kad ji nenuskęstų gatvės 
purve. Apie „pažangiausios“ 
šalies miestelių tvarkymą 
neiškenčia ir „Šluota“ (1983 
birželis):

1975 metais vienu ypu su 
parduotuvės ir valgyklos pa- ■ lės ir įkrito du iš alubario grįž- 
baigtuvėm buvo išasfaltuota 
šalimais plytinti centrinė aikš
tė bei privažiavimai iki joa 
Postavų gatvėje prie priėjimo į 
maisto produktų parduotuvę ir 
alaus barą nutiestas pirmas ir 
lig šiol vienintelis Adutiškyje 
šaligatvis, 1982 metais atvėrė 
duris nauja ambulatorija bei 
mokyklos priestatas. Koks 
ryšys tarp tų statybų, juolab, 
kad tarp jų septynerių metų 
tarpas! — nustebsite. Nesku
bėkite: ryšys yra — ir netgi 
labai apčiuopiamas: telefono 
kabelis. Kad pernai pasta
tytoms mokyklai bei ambu
latorijai reikalingi telefonai — išrausė 
niekas neginčija. Tik niekas j vienintelį kelią į pirtį, jog pa- 
nežino, koks nelabasis vedžio- vasarį bei rudenį ji beveik nė
jo projektuotojo ranką, nu
brėžusią telefono kabelio liniją 
per asfaltuotą centrinę aikštę 
bei privažiavimus iki jos, išil
gai Adutiškio puošmenos — 
vienintelio šaligatvio ir net du 
kartus kertančią Postavų 
gatvę.

Kadangi laiku nebuvo pasi
rūpinta veiksminga priemone, 
gebančia nuvyti nelabąjį nuo 
projektuotojo galvos, telefono 
kabelio linija buvo nubrėžta 
būtent taip, ir Švenčionių 
kilnojamosios mechanizuotos 
kolonos statybininkai centi
metro tikslumu būtent šitaip 
išrausė tranšėją. Trupėjo as
faltas, skilinėjo ir į visas šalis 
skraidė šaligatvio plytelės...

Žinoma, pirmiausia nuo 
liežuvio sprūstų klausimas, 
kaip galėjo atsitikti, kad vieni 
klojo asfaltą, o kiti jį daužė? 
Tačiau adutiškiečiai, kaip 
patyrėme, nesiryžta kelti šio 
pernelyg sudėtingo klausimo,

pirmininkas A. Lavrinovičius 
netgi bandė sugraudinti sta
tybininkus per rajoninę 
spaudą. Tačiau ir šįkart jie pa
liko kurti...

O per tą laiką i dvi staty
bininkų išdaužtas duobes prie 
prekybos centro prilijo van
dens, atsikraustė penkios var-

tantys adutiškiečiai, sparčiai 
nyko šaligatvio plytelės, o gat
vių perkasos klampino veži
mus bei priglobdavo vieną 
kitą neatsargaus praeivio 
batą.

... Telefono kabelio tiesimas 
Adutiškyje anaiptol ne vienin
telis pavyzdys, kai už projek
tuotojų klaidas bei statybi
ninkų aplaidumą kentėti 
tenka žemdirbiui. Šit, nusižiū
rėję į KMK statybininkus, 
nesutvarkė gatvių perkasų 
šiluminę trasą tiesę Švenčio
nių tarpkolūkinės statybos 
organizacijos vyrai. Antai taip 

ir paliko! —

reikalinga: išsimaudai iki jos 
eidamas. O dalis Stoties gat
vės gyventojų per projektuo
tojų malonę tikrąja to žodžio 
prasme atskirti nuo likusio 
pasaulio. Bene prieš dvi
dešimt metų kažkas parinko ir 
suprojektavo gatvę tokioj 
vietoj, į kurią nei prieisi, nei 
privažiuosi. Apylinkės 
valdžia, bandydama gelbėti 
padėtį, neseniai buvo pasi
kvietusi projektuotojus aptarti 
kelio nutiesimo galimybę. Šie 
pasižvalgę sušneko apie tokias 
darbų apimtis bei kainas, jog 
apylinkės pirmininkas tik iš
blyško ir mintyse peržegnojo 
dar nepradėtą projektą.

Žodžiu, Stoties gatvės 
gyventojų padėtis kol kas 
nežada keistis. O ji. ta padė
tis, gan dvilypė. Žinia, kai 
atsivežtas anglis reikia kilo
metrą kibirais nešioti, o rudenį 
nukastas bulves vėl tokį kelią 
maišais ant pečių tampyti —

t putu* ‘

nes niekaip negali rasti 
atsakymo j kur kas papras
tesnį: kaip priversti statybi
ninkus sutvarkyti tai, ką su
darkę — aikštę, gatves, 
šaligatvj. Kadangi nei reika
lavimai, nei maldavimai nieko 
nedavė, Adutiškio apylinkės

A. Cvirkos piešinys Iš „Šluotos“

šitai blogai. Bet kita vertus, 
svečiai neįkyri, nebent vidur
žiemį ar vidurvasarį kuris 
nors išdrįsta nosį kyštelėti. O 
šios gatvės jaunamartės netgi 
labai patenkintos: jaunikiai į 
namus jas iš tiesų parneša ant 
rankų!

Aš dar negirdėjau tokio nusi
kaltimo, kurio aš pats negalė
čiau padaryti

Goethe

— Ačiū Dievui už perukus ir 
kosmetiką, aš nesemstu paprastai, 
aš senstu kovodama.

įgijau namuką, tokį dešimt butų, 
Nebaugina krizė mano giminės. 
Nenurimstu, vyrai, kad ir kas bebūtų, 
Kol tautiečiai mano vardo neminės.

Aš, kaip niekas kitas, pašnekėti moku, 
Iš deguto medų padaryt galiu.
Aš geriausiai joju partijos širmoku, 
Jei esi mūsiškis — skrybėlę keliu.

Gliaudą ir Ramoną čia ne vienas žino. 
Sako, tie vyrukai rašo romanus.
Jų nei nepaskaitęs niekinu prie džino, 
Kad visi matytų, koks aš sumanus.

Jei kada aukoju doleriuką vieną, 
Balfą arba Altą centais remti imu, 
Laikraščiai terašo apie tai kasdieną, 
Kad minia žavėtus mano dosnumu.

Jei kas rašo priekaištingus 
laiškus redakcijoms, kad pasi
taiko korektūros klaidų arba 
sumaišomi parašai po klišė
mis, verta prisiminti, kaip 
„Milwaukee Sentinel“ vienais 
metais įdėjo tą žemėlapį ir pri
dėjo parašą.

Po baliaus ir pasukos yra 
gėrimas.

Dr. J. Adomavičius

UŽ DOLERI
LOŽĖ

Nikodemas Bagočius staiga 
numirė ir kur daugiau jis 
keliaus, jei ne į dangų. 
Pasibeldė. Atidarė jam vartus 
angelas sargybinis ir ėmė jį 
egzaminuoti: kas, kur, kodėl, 
iš kur, ką gero padarei, kad čia 
nori patekti ir 1.1. Nikodemas 
nebuvo pasiruošęs atsakyti į 
tokius sudėtingus klausimus, 
neturėjo jokio įrodymo, kad 
jam čia skirta vieta. Tada 
gerasis angelas ėmė vartyti 
protokolų ir pajamų knygas, 
ieškoti jo vardo. Atrado! Prieš 
penkiolika ar daugiau metų 
Bagočius buvo davęs Balfui 
vieną dolerį- Lyg ir per 
menkas argumentas. Nuėjo 
angelas paklausti sargybos 
viršininko švento Petro. Tas, 
susipažinęs su byla, pasakė:

— Tokio bilieto, kad už dole
rį galima būtų gauti nors 
stovimą vietą, ponui Bagočiui 
neturime. Grąžink jam tą dole
rį, tegul jis eina į pragarą. Ten 
už tą kainą gaus net ložę 
katilo dugne.

„AUŠROS“ ženkle

Esu "beveik linkęs spėlioti, 
kad rengėjai (Dainų šventės, 
„Spyg.“), norėdami paminėti 
Aušros šimtmetį, lyg tyčia 
atrinko tokias dainas, kurios 
atitiktų to seno laikmečio dar 
primityvų neišprusintą skonį.

A. Kučiūnas, „Akiračiai“

JUBILIEJINĖJ SKAUTŲ 
STOVYKLOJ

, Po audringos ir šlapios nak
ties stovykloj vienas jūros 

< skautas sako kitam:
Toks oras tikrai tinka jūros 

skautams.

Prie vienų durų stovykloje 
užrašas: Redakcija — galima 
įeiti tik su rašiniais!

Nedarykite juokų! Siun
čiant laiškus į USA reikia kli
juoti kanadiškus pašto ženk
lus, ne amerikietiškus. Ar 
spėjot užmiršti, kur esate?

Įspėjimas prie skelbimų 
lentos.

5
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Californijos Žinios
SĖKMINGA MOKSLO 

METŲ PRADŽIA

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lituanistinė šeštadieninė mo
kykla sėkmingai pradėjo nau
juosius mokslo metus. Susi
rinko daugiau 100 mokinių, 
kuriu tarpe keletas suaugusių, 
norinčių išmokti lietuviškai. 
Dėl asmeniškų priežasčių pa
sitraukus kai kuriems moky
tojams, i jų vietas pakviesti ki
ti: vaikų darželiui vesti G. 
Palubinskaitė ir D. Trotma- 
naitė, priešdarželiui, j kurį pri
imami pradedant 3 metų vai
kučiai — R. Nelsaitė, II 
skyriui mokytoja V. Nelsienė,
lietuvių kalbos gramatikai — 
A. Raulinaitienė, Lietuvos is
torijai — J. Izokaitė ir nemo
kantiems lietuvių kalbos — V. 
Arbaitė. Visuomenės mokslų 
klasėje pakviestas J. Kojelis, 
kaip prityręs visuomeninin
kas, supažindinti su visais lie
tuvių gyvenimą liečiančiais 
įvykiais ir problemomis.

Šeštadieninė mokykla yra 
erdviose parapijos mokyklos 
klasėse. Visi tėveliai ragina
mi savo vaikučius leisti moky
tis lietuviškai. Dėl informaci
jos kreiptis į mokyklos vedėją 

"D. Polikaitienę šeštadieniais 
pamokų tnetu. Čia vaikai iš
moks ne tik lietuviškai kalbė
ti, skaityti ir rašyti, bet gra
žiai dainuoti, šokti ir 
deklamuoti, o svarbiausia juos

PIRKITE KALĖDŲ 
DOVANAS

Namams — Jam — Jai —• Vaikams 
Draugams — Giminėms

Šio sąrašo krautuvėse rasite geriausias prekes už prieina
miausias kainas. Pirkite šiose krautuvėse su pasitikėjimu. 
Pirkite dabar, geriausiam pasirinkimui.

Stanley Yurkua Gilta 
244H W. 71st Street 

Tel. 737-5529 
šventėms duokite tradicines 

lietuviškas dovanas. 
Lietuviškas monetas, gintarų, 

puošnias skareles.

Flowera to brighten your 
holiday season!

A complete line of fresh and artificial 
flowers Delivery throughout Chicago 
and suburbs.

Vince’s Flower Shop 
2612 W. 71at St. - 778-7400

Senienos ir Dovanos 
. FEHSER FLORIST , 

12824 S. Western Avė. 
Blue Island, III. 

388-9255 
8600 W. 159 St. - Orland Park 

■ 460-4191

C & W Booka — Hallmark 
Ford City East 
7600 S. Pulaaki 
Tel. 581-3200

For the gifts that will endure choose 
vour books, gifts and Hallmark cards 
from our extensive collection.

Em and Ed's Cypresą Shoppe 
6356 S. Pulaski Road 

For that Special Holiday Gift 
Genuine Crystal, cypress clocks, 

music boxes and other 
exquisite gift itema 

582-1577

jungs tautiniai draugiški ry- 
Ig. M.

MimiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiii
THE LAW OFFICES OF

ANESI, OZMON, LEWIN 
AND ASSOCIATES LTD.

A professional Corporation availabie 
to practice In hearingt, trials, appeais.

Personai Injury. General practice, 
Conitruction related Injuries, Work- 
men'a oompereation. Automobile. Pro
ducts liabillty. Premliee lUbilIty. Mal- 
practice. Sočiai Security dlsabUlty, 
Rallroad Injurlee, Marltlmo and avla- 
tion Injurlea. Real estate, Dlvorce, 
Colleetiona. Bankruptcy. Traffic court, 
Adoptlone. Wllls and Truate. Probate. 
Crlmlnal.

No Fee for Oonaultacioo.
24 hour answertng Service

IM W. RANDOLPH AT WELLS ST.
CHICAGO, O. 90601 — 372-3822 

IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIUUIIIIIIK

FIREPLACE LOGS
Don't torget the romane# h ejceite- 
ment provlded by our seaaoned, spiri, 
har<lwi»d fireplaca wood 
140.00 a face oord dellvered tor a 
inlnlmum of two face eorda 
130.00 a face cord. picked up. 

Telephone — 442-5711

POLON1A TRAVEL AGENCY
CliUagoj—Specialistai kelionėms ruoM 
I rytų Europą. Pilniu patarnavimas 

n. MUwaukee — T™ :~z zzzz 
,■>305 W. Fullcrton 
1239 N Ashland ---------------
2154 W. 47th Street — Tel. 254-2738

Siunčiame siuntinius | Lenkiją

Tel. 235-0303
Tel. 745-0021
Tol. 278-2MS

.voooooooooooooooooooooooo
'*Mt. Greenvvood Chapel'' 

GREENWOOD FUNERAL
HOME

3032 West llltb Street 
•33-2257 5614343

SOOOOOOOOOOOOOOOVOOOOOOOOC

Kalėdoms duokite dovanoms patogią, 
šiltą kaldrą ir pagalves — turime gatavų 
arba pagaminant pagal užsakymą iš mūsų ar 
jūsų plunksnų. Turime pūkų, plunksnų ir 
vilnų. Taip pat dideli pasirinkimų užuolaidų 
langams, lovos užtiesalų ir užvalkalų 
antklodėm. Ondru* & Son, 6533 Cermak 
Rd.. Berwyn — 484-1700.

SIUVAMAS MAŠINAS
Perkame, parduodame, taisome 

visų rūšių ir modelių 
Nemokamas apskaičiavimas jūsų 

namuose (su šiuo skelbimu) 
Reg. $19.95 

4888 S. Archer Avė. - 847-7640

Everything to brighten your holiday 
season! We have a complete line of 
foreign language grecting cards. 1-arge 
seleetion of stuffed animals, figūrines, 
Christmas kniek knaeks.

Adeline's Card & Gift Shop 
3456 W. 63rd St. 778-6604

A Complete Line 
of Foreign Language Cards 

for all Occasions
Patty’s Hallmark Shop 

7601 S. Cicero Avė. 
581-1010

Pavyduoli kankina ne tik 
nelaimės, kurios jį užgula, bet 
ir pasisekimai, kurie aplanko 
kitus.

C. Colton

ACADEMY OF OUR LADY
DĖMESYS MOKSLUI 

PASIRUOSIMAS UNIVERSITETUI 
10-to Iki 12-to skyriaus

Va.ka.rln8 mokykla vaa !kl per. m8n 
Vaauroe Mokykla. Arti susisiekimo.' 

1309 W. 95th St. — TeL 443-2300

ADVOKATAS ALGIS GLAMBA 
•000 South Pulaaki RomI 

Chleago, Illinois 90629 
TELEF. — 707-0003 

Valandos pagal ausitarimą

lllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllll
PRENUMERUOKITE

CATHOLIC DIGEST
Vieneriems metams tik

Pažinimu pasiekiame tik 
pasaulyje randamų tikrovę, o 
absoliutinė būtis atsiskleidžia 
tik tikėjimu.

K. Jaspers

$9.97
Jūsų auka padės išmokslinti brolius 

vienuolius ir kunigus.
Prašome rašyti arba skambinti

FRED ELLYIN
6311 N. Ridgeway Avė.

Chleago, IL 60659 Tcl. 539-2440
llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllill

AVIES KAILINIAI
IR KITŲ ROSIU (LAPES, MINKO, t. L) KAILINIAI 

SIUVAMI PAGAL UŽSAKYMĄ.

Labai žemos kainos, aukštos kokybės darbas. Pertaisomi visokį rūbai.
Atdaras 7 dienas savaitėj nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. Sekni. 11 iki 4:30.

Prityręs kailius

LUDVIK
4348 S. Archer Avenue Tel. 247-1052

DAYTONA BEACH, FLORIDA
baigiami statyti ,,Atlantic Viltas“ Condominium Townhoose 
tratai,— 3764 S. Atlantic Avė., Daytona Beacb, Florida.

Erdvūs kambariai; visi butai su keturiais balkonais ir dvi
gubu garažu — skersai gatvę nuo pajūrio. Per priekinius 
langus netrukdomas vaizdas j jūrą; per užpakalinius — į 
žaliuojantį Halifaxo slėnį.

Kainos prieinamos. Skambinti vakarais ir savaitgaliais — 
1—312-425-7160

JONAS STANKUS: P.O. Box 728, Daytom Beach FL. 32029

Lietuvių ekskursija į
ROMĄ IR ŠIAURĖS ITALIJĄ 

šv. Kazimiero 500 Metų Mirties minėjimo Iškilmės.
Lietuvių keleivių intencija šv. Mišias atnašaus 

Popiežius Jonas Paulius n šv. Petro bazilikoje 
1984 m. kovo 4 d.

Kelionėje dalyvaus Jo eksc. Vysk. Vincentas Brizgys.
= IŠVYKSTAME VAS. 27 D„ GRĮSTAME KOVO 12 D., 1984 m. 

Aplankysime Romą, Assisl, Florenciją, Padus, Veneciją, 
Veroną ir Milaną.

15 dienų ir 14 naktų kelionės kaina $1,649.00 asmeniui
E (dviese kambary). $170.00 primokėti vienam asm. kamb.

Į kainą įskaitoma visi valgiai.
Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas
MATILDĄ GAUCIUS arba PETRĄ MOCKUTĮ 

(312) 3324111 dienomis 
(312) 629-2957 po 7 vai. vakaro 

Dar yra ribotas skaičius laisvų vietų.

į WORLD EXPRESS, Ine.
230 W. Monroe St., Chicago, IL 60606

MiiiiiiiimiiiniiiimitiiiiiiiiHniiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiif

FABRIKO IŠPARDUODAMOS 

KALĖDINĖS KORTELES 
VISUOMENE KVIEČIAMA 

25 kortelių ir vokų pakėtai nuo $1.50

ELMCRAFT SHOWROOM 
čia rasite kortelių pobūviams, vestuvėms ir “shower” progoms.

6247 W. 74th Street — Tel. 496-4979 
(BEDFORD PARK) 

Klauskite — STEWART
Pirmad.—penktad. 9 v. r iki9 v. v. Sefctad. 9 v. r. iki 4 v. popiet

CLASSIFIED GUIDE
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir
V. BRIZGYS

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, lU. 60629, Tel 778-8000
Darbo valandos:

Nuo 9 v. ryto iki 5 vai. popiet.
šeštadieniais pagal susitarimą.

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii

SOPHIE BARČUS
RADIO ŠEIMOS VALANDOS

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 

Stotis W0PA 1490 AM
Transliojam ii nuosavos studijos Mar- 
ųuette Pk., vedėja Aldona Daukus

7199 So. Maplewood Avė, 
Chicago, IL 90629 
TeL — 778-1543

MARDA NOREIKIENE 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre
kės. Maistas ii Europos sandėlių.

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
2608 W. 69 St, Chicago, IL 60629 

Tel. — 925-2787

GRIGALIŪNAS CONSTR.
Nauja statyba — Medžio darbai

Namų pataisymai
TEL. — 925-1518

Apdraustas — Sąžiningas

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chlcucoa miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai Ir sąžiningai.
4514 S. Taiman Avė. 927-3559

KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISO 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Dečkj 
Tel. 585-6624 po 5 vai. vak. 

Kalbėti lietuviškai

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambint 927-9107

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m.

PUSMEČIUI
$126.00 Chicagoje 

$97.00 
0 i e • r o J e
(15/30/10, TJM)

6529 So. Kedzie Avenue
J. BACEVIČIUS — 778-2233

SIENAS
Plauname, Dažome 
Lipdome popieriais 

Skambint kiekvieną dieną 
Nemokamai apskaičiavimas 

Tel. — 881-7956 
arba 247-6242

WAGNER and SONS'
TYPEWRFTERS AND 
ADDING MACHINES

Nuomoja, Parduoda, Taiso t
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas.

5610 S. Pulaaki Rd., Ch’go. : 
Phone — 581-4111

Perskaitę “Draugą”, duokite

jj kitiems pasiskaityti. 1 ■IIIIIIIIIIIIUUUUUU1UU1UUMU1UUUU1U

MNUOMOJAMA — FOR RENT

IšNUOM. 4 kamb. apšildomas butas 
Brighton Parke. Tik suaugusiems. Jo
kių gyvuliukų. Skambint 247-1119.

IŠNUOM. butas 1—2 vyresnio amž. 
asmenims. Gage Parke. Skambint — 
737-7083.

IŠNUOM. butas 1 ar 2 vyresnio amž. 
asmenim. Brighton Parke. Arti susisie
kimo ir krautuvių. Skambint po 6 v. 
vakaro tel. 847-2475.

IŠNUOM. vyrams 5 kambarių butas 
Cicero-Parkholme. Patiems apsišildyti. 
195 dol. mėn. Skambint 863-4879.

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga kompanionė vyresnio amž. 
moteriai. Gyventi vietoje: kambarys, 
maistas ir atlyginimas. Apyl. 59-tos 
ir Albany. Dėl daugiau informacijos 
ir interviu skambint 424-9530.

Michigane reikalinga lietuvė moteris 
prižiūrėti paralyžuotą moterj. Gyven
ti vietoje, atskiras kamb. ir atlygini
mas. Skambint tel. (312) 448-3006 ar
ba 1-616-227-3210.

MISCELLANEOUS

10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus.
FRANK ZAPOLIS 

3208^ Mest 95th Street 
TeL GA 4-8654

'iiiiuiiiiimiiii!iiiiimiiiiiiiiiiiini!iiiiiiii
M. A. ŠIMKUS

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleuood. tel. 254-7450
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės Pra
šymai ir kitokie blankai.
iiiiiinimtnnniiiiiiiiuuuiiuuuiiiniiiii'

VALOME
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

1UBNYS
Tel — RE 7-5168

MASTER PLUMBING
Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai.

SERAPINAS — Tel. 636-2960

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

NEDAS, 4059 Archer Avenue
Chicago, IL 60632, Tel. 927-5980 

illlllllimillllllllltllllllllllllllllllllllllllllll

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iiimimniiniiiiiiiiiimiMiiiiiiiiuuiiuiiiii

wTo v i n g”
ŠER1NAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda
Priimame MASTER CHARGE ir VISA

Telef. — WA 5-806S

Burę NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas

Namų pirkimas — Pardavimas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimas

BELL REALTORS
J. BACEVIČIUS

6529 S. Kedzie Avė. — 778-2233

NORI PIRKTI

Ieškome pirkti nebrangaus namuko
Chicagoje arba apylinkėse.

Skambinti 778-8865

REAL ĖST A T K 
------------------------------------ ------------------—
Savininkas Floridoje — Sunny Hills 
parduoda 2 sklypus gretimai. Susido
mėję asmenys skambint tel. 257-5113

Pajamų bungalovv — l'Ą aukšto mū
rinis. 3 butai, vienas su dviem mie
gamais. Garažas. Marųuette Parko 
centre. Nebrangus.

2-jų aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kamb, 3 mieg. Antras sukitės pa
dalintas j 2 butus. Batsiuvio dirbtuvė 
rūsyje. Geros pajamos. 69-ta ir Wash- 
tsnsw.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax

2951 W. 63rd Street
Tel. 436-7878

8 room brick split-level. Immediate 
occupancy. baths, 2 car garage. 
A-l condition. By owner. 8547 S. Kil- 
darė Avė. Open Sunday I to 5 p .m.

Tel. — 460-8414

PATARNAVIMAS
i f

Pietų Chicagoje
Interesuoti parduoti ar pirkti, ap

drausti bei išnuomoti nuosavybę ar 
butus prašau kreiptis j mūsų Įstaigą. 
Mes mielai jums patarnausime. Mū
sų įstaiga priklauso “M.L.S.” — Mul- 
tiple Listing Service. Turime kom
piuterį, aptamaujam pietvakarių Chl- 
cagą ir priemiesčius.

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski Road

TEL. — 767-0600

MISCELLANEOUS

FASHION CARPETS 
KILIMAI 

Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St. — 1^1. 778-9064

Hitiiiimiiinreniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St, tel. 776-1486 
iiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiinni

(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
H mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EKPRESS 
2501 W. 69 CL, Chicago, IL 60629

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
TeL — 925-2737

Vytautas Valantinas

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Stic t
Tel. — PRospect 6-8998

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai

nos yra visiems prieinamos.

6
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KETVIRTADIENIS (XI—24) — 7:30 vai. p.p., Klevelando VAIDILA stoto 
A. Rugšeno POSĖDIS PRAGARE, rež. P. Maželis

PENKTADIENIS (XI—25) — 7:30 vai. p.p., St. Petersburgo ŽIBINTAS stato 
A. Kairio 3 v. komediją TESTAMENTAS, rež. D. Mackialienė

ŠEŠTADIENIS (XI—26) — 7:30 vai. p.p., Hamiltono teatras AUKURAS stato 
P. Vaičiūno TĖVIŠKES PASTOGĖJ, rež E. Kudabienė

SEKMADIENIS (XI—27) — 2:30 vai. p.p., Los Angeles Dramos Sambūris stato 
Mackialienės NEPRIPAŽINTAS TĖVAS, rež. D. Barauskaitė-Mažeikienė.

SEKMADIENIS (XI—27) — 7:00 vai. p.p. — Žymenų įteikimo vakaras ir Vl-to 
Teatro Festivalio uždarymas.

Į VI TEATRO FESTIVALIS |
1983 m. Lapkričio mėn. 24, 25, 26, ir 27 dienomis

= DALYVAUJA: Hamiltono, Los Angeles, Klevelando ir St. Petersburgo Ę 
Draminiai sambūriai.

f JAUNIMO CENTRAS, 5620 South Claremont Avenue f

BILIETAI j VAIDINIMUS po $5.00, gaunami Vaznelių prekyboje 
ir vaidinimų dienomis prie įėjimo. Prašome įsigyti iš anksto, nes visos * 
eilės numeruotos

— O —

KVIETIMAI j žymenų banketą $10.00 asmeniui, gaunami tose 
pačiose vietose ir pas platintojus. Programoje: Režisierių pagerbimas, jį 
Žymenų įteikimas, festivalinės vaišės, atgaiva ir kt.

RENGĖJAS — JAV LB KULTŪROS TARYBA /

Prašome išsikirpti

MŪSŲ KOLONIJOSE ir žada, kiek vietos sąlygos 
leis, lietuvišką veiklą gyvinti 
ir plėsti. Tad džiugus ir šiuo

Union Pier, Mich.
LIETUVIŲ DR-JOS 

VEIKLA RUDENĖJANT

Union Pier, kur dar taip 
neseniai Michigano paežerės 
smėlynai klegėjo lietuviškais 
garsais, savaitgaliais nuo dar
bo pavargę čikagiečiai leido 
smagias ir nerūpestingas 
valandas Karaičių „Gintaro“ 
ar kitų vasarviečių aplinkoje, 
kur buvo jaunimo ir senimo 
gyvas judėjimas ir neretai 
nuskambėdavo garsi sutarti
nė banguojančio ežero pakran
tėje, šiandien yra ramu. 
Apylinkėje gyvenantieji 
tautiečiai daugiausia ramiai 
triūsia apie savo sodybas, 
grėbdami krentančius

ronei. A. Karaitis painforma
vo, kad jam tekę kalbėtis su 
Union Pier besikuriančiais 
lenkais, kurie išreiškė 
pageidavimą palaikyti nuola
tinį ryšį su vietos lietuviais ir 
glaudžiai bendrauti. Šių eilu
čių autorius valdybai pasiūlė 
glaudesnio ryšio su nariais ir 
bendrinės informacijos reika
lams bent kas 3-4 mėnesius 
leisti Union Pier Lietuvių dr- 
jos biuletenį, kuris būtų skiria
mas ir pasiektų visus 190 
narių.

Visi paminėti ir susirinkime 
padaryti pasiūlymai susilau
kė valdybos ir susirinkimo 
dalyvių dėmesio, kas rodo, kad 
Union Pier Lietuvių dr-ja 
entuziastingai žvelgia į ateitį

metu sveikintinas reiškinys, 
rodantis Union Pier Lietuvių 
dr-jos ir tuo pačiu vietos lietu
vių gyvastingumą šioje 
apylinkėje.

Tuo buvo baigtas paskutiny
sis šiais metais dr-jos narių 
susirinkimas, kuris, žvelgiant 
į ateitį, savo dvasia buvo labai 
gyvas, kūrybingas ir našus. 
Po susirinkimo visi dalyviai 
buvo pakviesti prie M. Nenie- 
nės, I. Rinkūnienės ir E. 
Rudžinskienės paruoštų 
skanių užkandžių pasistiprinti 
ir valdybos reikalų vedėjo J. 
Rudzinsko vikriai aptar
naujamo baro atsigaivinti. Už 
šias malonias vaišes jiems 
priklauso susirinkimo dalyvių 
nuoširdi padėka.

Vg.

Vyriausio Dirigento pašauktas j Amžinojo 
Grožio kraštą išvyko 

ALFONSAS MIKULSKIS, 
Dainy švenčių dirigentas ir VLsios 

Dainy Šventės garbes dirigentas, 
Jo žmonai Onai Mikulskienei užuojautos 

žodžius taria
Vlsios JAV ir KANADOS
DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETAS

įvairiaspalvius medžių lapus 
ir ruošiasi žiemai. Kiti 
rengiasi kelti sparnus ar jau 
yra išvykę į Floridą „žiemavo- 
ti“.

Nežiūrint bendrų rudens 
nuotaikų, Union Pier Lietuvių 
dr-ja savo veikloje nesiruošia 
pasiduoti saldžiam žiemos 
miegui. Prieš porą mėnesių 
išrinkta 1983-1984 m. kadenci
jai naujoji dr-jos valdyba 
spalio 15 d. žiemos veiklos 
gairėms nustatyti ir kitiems 
dr-jos einamiesiems bei 
organizaciniams reikalams 
aptarti sušaukė paskutinį 
šiais metais Union Pięr Lietu
vių dr-jos narių susirinkimą 
Gintaro vasarvietės rąstų 
namelyje. Susirinkimą ati
darė ir energingai jį pravedė iš 
eilės trečiai kadencijai 
perrinktas dr-jos pirm. V. 
Bigelis, sekretoriavo — valdy
bos sekretorė I. Rinkūnienė. 
Dalyvavo gausus dr-jos narių 
būrys.

Pradėdamas susirinkimą 
pirmininkaujantis supažin-

P A DĖKA
A. f A.

JIE V A PETKEVIČIENE
Po sunkios ir ilgos ligos iškeliavo amžinybėn spalio 28 d. ir bu

vo palaidota spalio 31 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje.

Reiškiame širdingą padėką visiems atsilankiusiems į šermenis, 
dalyvavusiems laidotuvėse ir palydėjusiems velionę j amžinojo po
ilsio vietą. Nuoširdus ačiū už Jūsų maldas, už užprašytos šv. Mi
šias, už atsiųstos gėles, ir už šeimai pareikštą užuojautą skausmo 
valandoje. Širdingas ačiū karsto nešėjams.

Dėkojame Kun. B. Rutkauskui už maldas koplyčioje, už šv. Mi
šių aukojimą, ir už palydėjimą į kapines.

Didelis ačiū solistui Algirdui Braziui už įspūdingą giedojimą 
gedulingų šv. Mišių metu.

Ačiū laidotuvių direk. p. Vance už patarnavimą.

Ypatingai didelis ačiū dr. Petrui Kisieliui ir Loretto ligoninės 
personalui už jų rūpestingą globą mūsų brangios a. a. Ievutės jos 
ligos bėgyje.

Visiems kurie mus guodė užuojautomis ir maldomis, ir pasitar
navo šeimai sunkioje atsiskyrimo valandoje, tariame labai didelį 
ačiū.

Nuliūdusi SEIMĄ

Prabėgo vieneri liūdesio metai, kai Aukščiausias pašaukė taip 
netikėtai į amžiną gyvenimą mūsų mylimą vyrą, tėvą, senelį.

Minint šią skausmingą vienerių metų mirties sukaktį, lapkričio 
12 d., šeštadienį, pirmą valandą 30 minučių bus šventinimas pamink
las š.v. Kazimiero kapinėse (sekcija 62 — blokas 10).

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos šeštadienį, lapkričio 
12 d., 5 vai. vak. švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, šv. Mišios 
bus atnašaujamos Tauragės bažnyčioje ir Gaurės, Lietuvoje.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose 
ir paminklo šventinime. Prisiminkite Izidorių maldoje.

Nuliūdę: ŽMONA, DUKTĖ, SŪNUS, MARČIOS, ŽENTAI
ir ANŪKAI.

A. f A. JADVYGAI SADAUSKIENEI 
mirus, mielą bendradarbę Stasę Žemai
tienę ir jos šeimos narius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

COOK COUNTY LIGONINĖS 
PATALOGIJOS SKYR. BENDRADARBIAI

dino su naująja dr-jos valdy
ba ir pateikė dienotvarkę. 
Nutarta suruošti Naujųjų 

_ Metų sutikimą, kuris bus nau- 
. jai įsikūrusių Stitilių reziden

cijoje. Iškilmingam Vasario 16 
minėjimui jungsis prie Bever- 
ly Shores Lietuvių dr-jos ir jos 
rengiamame minėjime organi
zuotai dalyvaus. Surengs 
kasmet tradiciškai rengiamą 
Užgavėnių šiupinį.

Aptarus žiemos veiklos 
klausimus, buvo diskutuojami 
kiti reikalai, sumanymai, 
klausimai ir pasikeista

• nuomonėmis. Čia dr-jos 
; pirmininkas pranešė, kad

paskutiniame dr-jos narių 
; susirinkime keltas Union Pier 

Lietuvių dr-jai nuosavų 
patalpų įsigijimo klausimas. 
Kalbant apie Community

• Hali, išsiaiškinus dėl finan
siškai nepalankių sąlygų, 
pasiūlymas bent šiuo metu 
atkrenta. Savų patalpų įsigi-

J jimo idėja nepalaidojama.
Buikienė painformavo, kad ji, 

; kaip Balfo įgaliota atstovė 
Union Pier, artimiausiu laiku, 
rinkdama aukas Balfui, 
aplankys visus apylinkėje 
gyvenančius dr-jos narius. 
Valdybos iždininkas A. 

‘ Klimavičius siūlė, kad būtų 
J labai tikslu dr-jos susirinki- 
, muose turėti kultūrinę progra- 
' mą, kaip išklausyti kokią nors 

paskaitą aktualiomis tautinė
mis, lietuvybės palaikymo 

- temomis, kviesti žinomus 
kultūrininkus pašnekesiams 
bei pranešimui. P. Aušiūra 
mano, kad artimesniam 
bendravimui labai naudinga 
būtų bent kartą savaitėje dr- 
jos nariams susirinkti kad ir 

” restorane pietums ar vaka-

‘Arpber Hdidays”
1983 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 

iš Bostono ir New Yorko
Dar yra vietų šiose grupėse:
Spalio 5 (su Ryga) .... $1229.00 Gruod. 20 (su Ryga) .. $1175.00

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
1984 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ jau patvirtintos — pirmoji gru
pė išvyksta balandžio 18 d. REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite
1-800-722-1300 (ToU FREE)

Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P. O. Box 116, South Boston, Mass. 02127
Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDZIUNAS 

Prices are based on double occupancy and are subject to changes. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkom dokumentus.

P A DĖKA
1983 m. rugsėjo 22 d. 7:30 vai. vakaro po sunkios ir ilgos ligos 

mirė mano mylimas vyras

A. į A. ADOMAS RUMŠĄ
Mano gili padėka už aukas skirtas šv. Mišioms ir tiems, kurie 

patys šv. Mišias užprašė. Dėkingi visiems už atsiųstas gėles, pa
guodos žodžius, laiškus, užuojautas per spaudą ir telefonu.

Nuoširdžiai dėkoju kun. Pranui Jaraškai už lankymą Adomo li
goninėje ir suteiktą jam paskutinį šv. aliejaus patepimą, už šv. Mi
šias, pamokslą bažnyčioje ir palydėjimą į Sunny Mills kapines.

Ačiū kun. Antanui Kardui lankiusiam Adomą ligoninėje, už at
laikytas šv. Mišias ir maldas koplyčioje. Taip pat dėkoju iš toli at
vykusiam kun. Antanui Račkauskui už maldas.

Dėkinga visiems trims kunigams už sukalbėtą rožančių laido
tuvių namuose, giedojimą egzekvijų, koncelebravusiems šv. Mišias 
ir palydėjusiems į kapines. Julijai Cepukienei už taip jautrų gie
dojimą šv. Mišių metu bažnyčioje. Muzikui Vincui Mamaičiui už 
giedojimą egzękvijų ir grojimą vargonais ir jo vadovaujamam 
chorui už giedojimą laike šv. Mišių ir kapinėse. Ačiū Klemensui 
Žukauskui už tokį gražų pravedimą atsisveikinimo vakare, ir visiems 
už ten pasakytos kalbas. Labai dėkinga Vytautui ir Genutei Belec
kams už parodytą nuoširdumą ir ypatingai Genutei Beleckienei už 
paruošimo maisto ir šeimininkavimą užkandžių metu ir visoms Sun
ny Hills ponioms prisidėjusioms prie maisto gaminimo ir paruošimo 
šermenų pietums.

Dėkinga Adomo draugams karsto nešėjams: Mikui Lukui, Jonui 
Zubavičiui, Henrikui Zitikui, iš Čikagos Pranui Kavaliauskui, Mariui 
Kielai ir Pranui Mažrimui.

Esu labai dėkinga Elenutei Lukienei už jos didelę paslaugą Ado
mo sunkioje ligoje.

Širdingai ačiū Dr. Henrikui ir Vitai Venclauskams, Adomo 
krikšto dukrai Vidai Venclauskaitei-Klepczarek ir jos vyrui Andy, 
Pranui ir Danguolei Kavaliauskams, Pranui Mažrimui, Mariui ir Emi- 
liutei Kielams atvykusioms į laidotuves iš Čikagos.

Mano nuoširdi padėka kun. Fabijonui Kireiliui už šv. Mišias 
bažnyčioje, pamoksią ir maldas prie Adomo kapo.

Esu dėkinga visiems Sunny Hills gyventojams už tokį gausų da
lyvavimą ir visiems kitiems pagerėjusiems Adomui sunkios ligos 
metu.

Ačiū Danguolei Kavaliauskienei padėkojusei mano vardu visiems 
atsilankiusiems.

Jūsų visų maldos ir parodytas nuoširdumas stiprino mane sun
kioje, su vyru, atsiskyrimo valandoje.

Giliame liūdesyje, visuomet nuoširdžiai Jūsų,

VALĖ RUMŠIENĖ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

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

TĖVAS IR SŪNUS

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ

Laidotuvių direktoriai
2424 VVest 69th Street — Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410

tf'' NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA _

Veda KAZE BRAZDŽIONYTE
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,; 

8:30—9:00 v. vakaro. Visos laidos iš WCEV stoties
1450 AM banga.

St. Petersburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 vai.
p.p. iš WTIS stoties 1110 banga.

Adresas: 2646 West 71st Street — Chicagp, IL i 
60629. ’elefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035.

Brangiam prieteliui

A. f A. JUSTINUI GEČIAUSKUI 
Philadelphijoj mirus, jo žmoną JADVYGĄ, sūnų inž. 
ALGIMANTĄ GEČĮ, marčią TERESĘ, anūkes AUŠ
RĄ ir GINTARĘ, ir visas GIMINES ir ARTIMUOSIUS 
širdingai užjaučiame ir kartu liūdime.

EDVARDAS IR JOANNA STEPAI
Cleveland, Ohio

| JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, III. 60629 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUHLMAN, B.S., RegtotraotM rototiiiMuB

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vakaro.
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Mielam prieteliui, tauriam lietuviui
A. f A. JUSTINUI GEČIAUSKUI 
staigiai ir netikėtai pasitraukus iš gyvųjų tarpo, reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą jo liūdinčiai žmonai 
JADVYGAI, sūnui ALGIMANTUI, marčiai TERE
SEI, anūkėlėms ir visiems artimiesiems.

REGINA IR JURGIS MIKAILAI 
MILDA IR KĘSTUTIS ČIŽIŪNAI

50 Avenue 
Illinois 

652-1003

ASAITIS-BUTKUS 
Laidotuvių Direktoriai 

1446 South 
Cicero, 

Telefonas —

7

7



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1983 m. lapkričio mėn. 5 d.

X “Draugo” romano konkur
so jury komisiją sudaro Cleve- 
lando rašytojai ir literatūros 
specialistai: Balys Gaidžiūnas, 
prof. dr. Jolita Kavaliūnaitė, 
Vacys Rociūnas, Dalia Staniškie- 
nė ir Juozas Stempužis. Komisi
jai dailiosios literatūros kūriniai 
bus pasiųsti ateinančią savaitę 
skaityti. Sprendimas bus pada
rytas ateinančių metų sausio 
viduryje.

X “The Chicago Catholic” lai
kraštyje, lapkričio 4 d. laidoje, 
įdėta žinutė, kad motinos Ma
rijos Kaupaitės pirmas medalis 
Šv. Kazimiero seserų vienuoli
jos buvo įteiktas Marijai Rudie
nei už jos nuopelnus vienuoli
jai. M. Rudienė yra ne tik Bal
to centro valdybos pirmininkė, 
bet taip pat ilgametė Sv. Kazi- 
niiero seserų vienuolijos rėmėjų 
pirmininkė.

X Tomo slapyvardžiu yra at
siųstas kūrinys “Draugo” dailio
sios literatūros konkursui. Atei
nančią savaitę kūriniai bus pa
siųsti į Clevelandą jury komisi
jai. Mecenatė 2000 dol. premi
jos yra Jadvyga Zdanavičiūtė- 
Pupelienė iš St. Petersburgo, 
Floridos.

X Lietuvių diena — Kalėdų 
eglutė Mokslo ir Pramonės mu
ziejuje bus lapkričio 26 d. Yra 
pakviesti programą atlikti Vy
čių choras, vadovaujamas Faus
to Strolios, ir Vyčių tautinių šo
kių grupė, vadovaujama Frank 
Zapolio. Pradžia 7:30 vai. vak.

X Dr. Žibutė Zaparackaitė, 
Children Memorial ligoninės 
vaikų akių ligų ir chirurgijos 
skyriaus vedėja, buvo pakviesta 
CBS televizijos duoti pasikalbė
jimą apie akių ligas ir jų prie
žiūrą. Pokalbis bus transliuoja
mas antradienį, lapkričio 8 d., 
6 vai. ryto, per 2 kanalo "Day 
Break” programą.

x Lietuvių Prekybos rūmai 
savo susirinkimą turės trečia
dienį, lapkričio 9 d., 8 vai. vak. 
Dariaus ir Girėno posto salėje. 
Svečias kalbėtojas bus Stephen 
E. Recske, JDaley College in
struktorius. Bus parodytos skai
drės iš Italijos, kalbama apie 
Prekybos rūmų prisidėjimą prie 
Lituanistikos katedros steigimo. 
Po susirinkimo bus užkandžiai.

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2615 West 71 
Street, Chicago, UI. 60629. Te
lefonas 778-6766. (sk.)

X Baltic Monumente, Ine., 
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882, 
vienintelė lietuviška paminklų 
bendrovė Chicagoje, savininkai 
L. ir G. Kazėnai. Prieinamiau- 
sios kainos, geriausiomis sąly
gomis. (ak.)

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

X Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Taip pat daro
me aluminijaus ir medžio dar
bus. Skamb. Algiui Jasaičiui tel. 
484-4486 arba 434-2165. (sk ).

x Rimtam pirkėjui reikalin
gas 2-jų, 3-jų ar 4-rių butų na
mas Brighton Parke. Siūlyti 
Viktorui Šimaičiui tel. 436-7878 
arba 763-7470._________ (sk.).
a., \

A K A S 
Ih'iąiaiiic ir taisome visų rūšių 

srotii s.
Su aukotu patyrimu; esame 

up.liausti. l’ats prižiūriu darbą.
ARVYDAS KIELA 

737-1717

X “Elta, Infarmation Bulle- 
tin”, anglų kalba leidžiama El
tos informacinis biuletenis, rug
pjūčio mėn. Nr. 8, išėjo iš spau
dos. Biuleteny duodama infor
macijos apie ok. Lietuvos jauni
mo sveikinimą Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongresui, prez. R. Rea- 
gano deklaracija ir kt. Informa
cija naudinga supažindinti lie
tuviškai nemokančius su ok. 
Lietuvos žmonių gyvenimu, bol
ševikų persekiojimais ir kt. El
ta anklų kalba, kaip ir lietuvių 
kalba, leidžiama Washingtone, 
D. C.

X Dariaus ir Girėno posto 
pagelbinis moterų vienetas ren
gia išpardavimą lapkričio 10 ir 
11 dienomis. Ketvirtadienį, lap
kričio 10 d., išpardavimas bus 
nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak., 
penktadienį, lapkričio 11 d., nuo
9 vai. ryto iki 1 vai. p. p. posto 
patalpose. Bus parduodama 
knygos, žaislai, vaikų ir suaugu
sių drabužiai, namų reikmenys 
ir kt. Dovanos šiam išpardavi
mui priimamos trečiadienį, lap
kričio 9 d., nuo 10 vai. ryto iki 
7 vai. vak. Pagelbinio vieneto 
pirmininkė yra Ann Sikorski, iš
pardavimu rūpinasi F. Stack ir 
A. York.

X Laima Repeika, Lombard, 
III., Kazys Ulevičius, Crystal La
ke, III., Antanina Lauraitienė, 
La Grange Park, DL, Dominin
kas Misiulis, Lemont, UI., S. 
Riekutė, Cicero, III., Jonas In
driūnas, Roselle, UI., pratęsda
mi “Draugo” prenumeratą, at
siuntė ir po 10 dol. auką dienraš
čio paramai. Labai ačiū.

X Petrė Kasperavičiūtė, St. 
Petersburg, Fla., pratęsė prenu
meratą, pridėjo 10 dol. auką ir 
palinkėjo savo mielam “Drau
gui” sėkmės ir gyvuoti dar daug 
metų. Labai ačiū už viską.

X Juozas Cijunskas, Cleve- 
land, Ohio, Ben Norkūnas, Det- 
roit, Mich., Jonas Kvietys, Day- 
ton, Ohio, Vladas Kuodys, So. 
Boston, Mass., Alfonsas Budni
kas, Amsterdam, N. Y., V. Mie
želis, Sun City, Ariz., Marija 
Titienė, Cleveland, Ohio, Marty
nas Sumantas, Los Angeles, 
Cal., Jonas Strijauskas, St. Pe
tersburg, Fla., pratęsė prenume
ratas ir kiekvienas pridėjo po
10 dol. auką. Labai dėkojame.

X Domą Kaunaitė, Surfside, 
Fla., Jonas Mikulionis, Sterling 
Hts., Mich., K. Žukauskas, Sun- 
ny Hills, Fla., Julius Kazėnas, 
Cleveland, Ohio, V. Andrušaitis, 
Richmond Hts., Ohio, Joseph 
Kasper, Burbank, Hl„ Romas 
Masiulionis, Buffalo, N. Y., Juo
zas Ramanauskas, Bridgevvater, 
Mass., įvairiomis progomis at
siuntė po 10 dol. aukų. Nuošir
dus ačiū.

X Lietuvių Paštininkų są-ga, 
Chicago, III., per Joną Gliosą 
įteikė “.Draugo” paramai 10 dol. 
Labai ačiū.

X Už a. a. Temą Marijų 
Jurkštą šv. Mišios bus aukoja
mos lapkričio 12 d., šeštadienį, 
9 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 
Visus draugus ir pažįstamus 
prašome mūsų Tomą prisiminti 
savo maldose.

Sesuo Laima, 
tėvai Ina ir Petras 

(pr.).
X Dali. Tado Sparkio meno 

paroda įvyks šį sekmadienį, lap
kričio 6 d., Holiday Inn, Ford 
City, 7358 S. Cicero Avė., 10 vai. 
ryto iki 5 vai. vak. Didelis pa
sirinkimas įvairių originalių aly
vinių paveikslų už labai prieina
mas kainas. Be to dailininkas 
priima portretų užsakymus. Visi 
prašomi atsilankyti. (sk.).

x PLB išvyka | Šv. Kazimiero 
iškilmes Romoje. Po iškilmių 
organizuojama ekskursija iš 
Romos į šv. Žemę. Dėl kainos, 
brošiūrų ir smulkesnių infor
macijų kreiptis pas: American 
Travel Service Bureau, 9727 So. 
Western Avenue, Chicago BĮ. 
60643. Telef. 312—238-9787.

(sk.).

Lietuvių Respublikonų federacijos valdyba. Iš kairės: Kazimieras Oksas, Juozas šulaitis, Anatolijus Milūnas — 
pirm., Liucija Mažeikienė ir Jonas Urbonas. (Nėra Vytauto Jokūbaičio).

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIETUVIAI COOK APSKR.

RESPUBLIKONŲ 
KONVENCIJOJE

Cook apskrities Respublikonų 
konvencijoje, spalio 28-29 dieno
mis vykusioje Rosemont prie
miestyje Holiday Inn viešbuty
je, daugiau kaip 2000 dalyvių 
tarpe buvo ir gražus būrys lietu
vių respublikonų. Lietuviai ak
tyviai dalyvavo konvencijos ei
goje. Tame pat viešbutyje buvo 
įsisteigę būstinę, vadinama “hos- 
pitality suite”, kurioje priiminė
jo ir vaišino atsilankiusius sve
čius, jų tarpe įvairius pareigū
nus.

Būstinėje šalia gražiai pa
ruošto vaišių stalo buvo stalas 
su įvairių lietuvių respublikonų 
literatūra, o nuo sienos iš di
džiulės nuotraukos šypsojosi 
prez. Ronald Reaganas, rankose 
iškėlęs šūkį “I love Lithųa- 
nians!” ši nuotrauka traukė at
silankiusių dėmesį ir komenta
rus. Lietuvių būstinė buvo įre
gistruota oficialioje konvenci
jos programoje, todėl susilaukė 
daug lankytojų, kurių ne vienas

x Sol. Eglė Rūkštelytė-Sund- 
strom, Forest Park, 111., Julius 
Rūkas, Omaha, Nebr., Vyt. ir S.

i Mackevičiai, Omaha, Nebr., sa
vininkai Lith. Bakery and Deli- 
catessen, M. Dausa, Islington, 
Kanada, Peter Šukys, St. Catha- 
rines, Kanada, Jonas Riauba, 
Toronto, Kanada, pratęsdami 
“Draugo” prenumeratą atsiuntė 
po 10 dol. aukų dienraščio sti
prinimui. Nuoširdus ačiū.

x Inž. Eduardas V. Meilus, jr., 
Aubum, Mass., užprenumeravo 
vieneriems metams “Draugą” 
gimtadienio proga savo tėveliui 
Eduardui Meilui, Sr., Shrews- 
bury, Mass.

pasisakė esąs lietuvių kilmės ar 
turįs ypatingų ryšių su lietu
viais.

Lietuviai ne vien atstovavo 
savo tautybei, bet taip pat ak
tyviai pasireiškė ir politikoje. 
Du iš jų jau yra oficialūs kan
didatai politiniuose rinkimuose: 
Viktoras Šatas iš Cicero kandi
datuoja į Morton College tary
bą — rinkimai įvyks lapkričio 
8 d., Edvardas Šumanas atei
nančių metų rinkimuose kandi
datuoja į Illinois valstijos atsto
vus Springfielde. Trečias lietu
vis — Jonas Talandis spalio 29 
d. konvencijos posėdyje Cook 
County Respublikonų partijos 
buvo nominuotas kandidatu rin
kimuose Chicago Metropolitan 
sanitarinio distrikto komisionie- 
riaus pareigoms. Priimdamas 
nominaciją, J. Talandis pasakė 
gražią kalbą, kuri dalyvių buvo 
labai entuziastingai priimta.

Illinois Lietuviai respubliko
nai yra puikiai užsirekomenda
vę ir partijos vadovybės verti
nami dėl efektyvios ir pastovios 
veiklos.

Šios konvencijos metu veikliai 
pasireiškė Liet. Respublikonų 
Illinois Lygos pirmininkas Pra
nas Jurkus, Liet. Resp. federa
cijos pirm. Apatolijus Milūnas, 
Kazimieras Oksas, Aleksas Jan
kūnas, Vytautas Jasinevičius su 
žmona, Viktoras Šatas, Jonas 
Talandis, Edvardas Šumanas ir 
Vytenis Milūnas. IR

LIET. ISTORIJOS DR-JOS 
SUSIRINKIMAS

Trečiadienį, spalio 26 d., 5 vai. 
p. p. Liet. Istorijos draugijos 
nariai rinkosi įprastinėn vieton 
pas A. Rūgytę. Deja, pati šei
mininkė buvo išvykusi įvairiais 
reikalais, ją pavadavo valdybos 
sekretorė Stasė Jakubonienė,

va ir “Aušra” jau buvo skaity
ta Dainavos stovykloje. Bet ten 
buvo skirtinga publika.

Kadangi ši paskaita buvo jau 
paminėta “Drauge”, tai tenka 
tik priminti, kad paskaitos “Auš
ros” temomis nenusibosta ir vis 
atrandama kas nors naujo, gvil
denant šios rūšies temas.

Tad ir šį kartą prelegentas 
ypač iškėlė Mažosios Lietuvos 
veikėjų iM. Jankaus, J. Mikšo, 
Šerno ir Sauerveino reikšmę, or
ganizuojant ir leidžiant “Auš
rą”. O ir pati Mažoji Lietuva 
geografiškai yra dalis visos Lie
tuvos, tik čia neveikė spaudos 
draudimas ir jau nuo 1547 me
tų buvo spausdinamos lietuviš
kos knygos, o vėliau ir laikraš
čiai.

Du miestai yra susiję su “Auš
ros” laikraščio leidimu: Ragai
nė ir Tilžė, čia prelegentas pa
teikė tų miestų istoriją nuo pat 
jų įsikūrimo iki šių dienų.

Po paskaitos buvo keletas 
klausimų bei pastabų, ir visi 
jaukiai padiskutavo. A.P.B.

VĖLINES ŠV. KAZIMIERO 
LIETUVIŲ KAPINĖSE

Jau penkiolika metų, kai ar
timiausią prieš Vėlines sekma
dienį šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse Chicagoje vykdomas 
trumpas iškilmingas mirusiųjų 
pagerbimas, organizuojamas ir 
pravedamas LB Pasauliečių ko
miteto ir šv. Kazimiero Liet. 
Kapinių sklypų savininkų drau
gijos. Pradžioje šios iškilmės 
buvo atliekamos prie šių kapi
nių steigėjo kun. Mato Kriau
čiūno kapo. Vėliau, Chicagos 
archidiecezijai pastačius pa
minklą šių kapinių steigėjų pa
gerbimui, iškilmės buvo perkel
tos ir tebevykdomos prie jo.

Šįmetinis mirusiųjų prisimini-

IŠ ART! IR TOL!
AUSTRALIJOJE

— A. a. Jonas Nevcrauskas 
mirė spalio 23 d. Adelaidėje, pa
laidotas spalio 26 d. Nuliūdime 
liko brolis Vytautas su šeima. 
Velionis buvo Pasaulio Lietuvių 
dienose Chicagoje šią vasarą ir 
jautėsi sveikas.

ARGENTINOJE
— A. a. Simas Eidietis, 72 m. 

amžiaus, mirė liepos 19 d. Ave- 
llanedoje, netoli Buenos Aires. 
Buvo kilęs iš Ukmergės apskr. 
Argentinoje gyveno nuo 1928 
m. Francisco Solano vietovėje 
turėjo namuką, kurį pavedė Su
sivienijimui Lietuvių Argentino
je. ši organizacija pasirūpino 
ir jo laidotuvėmis. Palaidotas 
Sarandi kapinėse.

— A. a. Antanas Adamaitis, 
54 m. amžiaus, rugsėjo pabai
goje mirė Berisso miesto ligo
ninėje. Liko jo teta Damutė 
Markuvienė ir pusbrolis Alfon
sas Markus, kuris juo ligoje rū
pinosi. Palaidotas Berisso ka- 

' pinėse.
— A. a. Stasys Rukšėnas, 79 

metų amžiaus, mirė rugsėjo 19 
d. Quihnes mieste, netoli Bue
nos Aires. Gimęs buvo Latvijo
je, bet užaugęs Lietuvoje Uk
mergės apskr. Argentinoje gy
veno nuo 1929 m. Ilgus metus 
buvo vienas savininkų susisieki
mo autobusų, kurie važinėjo 
nustatytai^ keliais tarp priemies
čių ir Buenos Aires. Liko nuliū
dime žmona Elena Baranaus- 
kaitė-Rukšėnienė, duktė Mirta 
Paršelienė su vyru Rapolu, sū
nus Viktoras su žmena Gladys 
Raslavičiūte-Rukšėniene, brolis 
Eduardas Australijoje, daug gi
minių Argentinoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Lietuvoje, 
Australijoje. Palaidotas su reli
ginėmis apeigomis Espeleta ka
pinėse.

— A. a. Juozas Beinoravičius, 
80 metų amžiaus, mirė liepos 22 
d. Velionis buvo Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje narys. Li
ko duktė su šeima. Palaidotas 
Lanus kapinėse.

— A. a. Marija Budrevičiūtė- 
Jurčiuvienė, 68 m. amžiaus, mi
rė rugpiūčio 27 d. Berisso mie
ste. Buvo kilusi iš Miroslavo, 
Alytaus apskr. Liko duktė su 
šeima, sesuo Ona šveiterienė,

X A. Ruzgas, Montreal, Ka
nada, pratęsė “Draugo” prenu
meratą, pridėjo 10 dol. auką ir 
paprašė siuntinėti nauju adre
su, St. Petersburg Beach, Fla,, 
kur ketina ilgiau pasilikti šilta
me klimate.

X Vincas Urbonas, Chicago, 
III., pedagogas, mūsų bendra
darbis, žurnalistas Vytautas 
Kasniūnas, Beverly Shores, Ind., 
“Drauge” įsigijo naujausių leidi
nių.

X Dail. K. Varnelis, Stock- 
bridge, Mass., buvo atvykęs į 
Chicagą ir ta proga aplankė 
“Draugą” ir įsigijo naujausių 
leidinių anglų ir lietuvių kalbo
mis.

x Chicagos Anglijos Lietuvių 
įdubo už mirusius narius šv. Mi
šios bus atlaikytos lapkričio 6 
d., sekmadienį, 10:15 vai. ryto 
T. Jėzuitų koplyčioje. Nariai 
prašomi dalyvauti. (pr.).

X šokius gimnazistams penk
tadienį, lapkričio 18 d. Ateitinin
kų namuose ruošia Prez. A. Stul
ginskio ir Kun. A. Lipniūno 
moksl. ateitininkų kuopos. Pra
džia 7:30 vai. vak. Įėjimas — 
4 dol. Gros “Aidas”. Kviečiami 
visi gimnazistai. (pr.).

kuri ir atidarė patį susirinkimą.
Pirmiausia buvo pranešta, 

kad kitas susirinkimas įvyks 
lapkričio i9 d. O lapkričio 19 d. 
Jaunimo centre ruošiamos “Auš
ros” n tomo sutiktuvės su me
nine dalimi ir vaišėmis.

Į draugiją įstojo dar vienas 
naujas narys, jaunosios kartos 
atstovas, Viktoras Nakas, gyve
nąs Washingtone, D. C.

Tada buvo pakviestas tos die
nos prelegentas Apolinaras Bag
donas paskaitai. Jis pareiškė, 
kad ši paskaita “Mažoji Lietu-

mas ir pagerbimas Vėlinių pro
ga vyko sekmadienį, spalio 30 
d. Iškilmės, nusistovėjusia tvar
ka, prasidėjo 12 vai. vidurdieny
je, dalyvaujant šv. Kazimiero 
Lietuvių Kapinių sklypų savinin
kų draugijai, daugiau tūkstanti
nės susipratusių tautiečių ir Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
šaulėms ir šauliams, kurių šau
nios gretos visuomet dalyvauja 
garbės sargyboje ir teikia įvy
kiui orumo ir puošnumo. Iškil
mėms vadovavo LB Pasauliečių 
komiteto pirm. Algis A. Regis,

Illinois universitete Chicagoje svečias kalbėtojas kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
ir prof. M. Stankus-Saulaitė. Nuotr. A. Viliuiio

o religinę dalį atliko kun. Juo
zas Juozevičius.

Savo kalboje Algis Regis pri
minė, kad prieš 80 metų, steig
dami šias kapines ir tam tikslui 
įgydami didelius žemės plotus, 
steigėjai turėjo viziją, kad jos 
tarnaus ne vien jiems, bet atei
ties lietuvių kartoms, šiandien 
anų steigėjų nė vieno nebėra 
gyvųjų tarpe, bet anoji jų vizi
ja gyvuoja ir įpareigoja gyvuo
sius budėti, kad šios kapinės lik
tų lietuviškomis, kad jos tarnau
tų mums ir mūsų ainiams. Ne
pagailėjo pastabos tautiečiams, 
kurie nesideda prie bendrų pas
tangų, bet nedvejodami šaukiasi 
pagalbos, kai juos pačius palie
čia nemaloni laidojimo tradicijų 
pažeidimo patirtis ar kiti su ka
pinių tvarka susiję reikalai.

Pagerbiant mirusius, Šv. Ka
zimiero Kapų sklypų savininkų 
draugijos valdybos nariai M. 
Jakutienė ir S. Valinskas prie 
kapinių steigėjų paminklo padė
jo puošnų gyvų gėlių vainiką, 
o šios draugijos pirmininkė Lot- 
tie Giedraitienė ir LB Pasaulie
čių komiteto pirm. A. Regis už
degė Vėlinių žvakę.

Iškilmės buvo baigtos visiems 
sugiedojus “Marija, Marija” ir 
Lietuvos himną. Iškilmių daly
viai, įsigiję žvakelių, kurių pa
rūpino Kapų sklypų savininkų 
draugija, kun. J. Juozevičiaus 
palaimintos Vėlinių žvakės lieps
ną perkėlė prie savo lankomų 
artimųjų ir draugų kapų. Pla
čiuose kapinių plotuose prie in
dividualių kapų sumirgėjo žva
kučių liepsnelės. IR

tetos Ona Miliauskienė ir Anelė“ 
šeštakauskienė. Po pamaldų pa
laidota Berisso kapinėse.

— A. a. Liudvikas Virgailis,
80 metų amžiaus, mirė rugpiū
čio 17 d. Buvo kilęs iš Panevė
žio. Argentinoje gyveno nuo 
1928 m. Liko dvi dukterys su 
šeimomis.

— A. a. Petras Plukas, 79 
metų, mirė birželio 28 d. Caseros 
mieste. Buvo kilęs nuo Šeduvos. 
Nuliūdime liko žmona Eleonora 
Palekauskaitė - Plukienė, sūnus 
Viktoras su žmona ir dviem 
dukromis. Palaidotas Fedro Po- 
desta kapinėse.

— A. a. Pranas Vineevičius,
81 metų amžiaus, mirė rugpiū
čio 30 d. Buvo kilęs iš Alytaus 
apskr. Nuliūdime liko žmona B. 
Makštutytė - Vincevičienė. Pa
laidotas Avellanedos kapinėse.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Poeto Bernardo Braždžio- 

iiio apsilankymas i” savo religi
nės poezijos bažnyčioje bei pas
kui įvairios poezijos rečitalis 
Nothinghame liepos 17 d. vie
tos lietuvių ir net anglų labai 
entuziastingai vertinamas ir lai
komas neužmirštamu. Jis pats 
skaitė, jo poeziją deklamavo 
vietos deklamatoriai lietuviškai 
ir Išverstą į anglų kalbą. Sol. 
Vida Gasperienė bažnyčioje pa
giedojo jo parašytą giesmę, o 
jaunieji skautai Algis ir Rima 
Gasperai paskaitė jo poezijos iš 
vaikų knygelės (Vytės Nemunė- 
lio) knygos. Po vieną giesmę 
pagiedojo taip pat “Gintaro” ir 
moterų bendras choras. Vietos 
lietuviams buvo nepaprasta pro
ga pasiklausyti jų mėgstamiau
sio poeto deklamavimo iš paties 
poeto lūpų ir susipažinti su poe
tu. Literatūros popietę rengė 
D. Britanijos Liet. Katalikų 
bendrija, katalikų sielovada ir f 
“Šaltinio” žurnalo redakcija 
Taip pat buvo entuziastingai su
tiktas poetas Wolverhamtone 
— netoli Nothinghamo esančio
je lietuvių kolonijoje, nors ten 
poetas tegalėjo būti tik porą 
valandų.

— A. a. Petras Bugailiškk 
matininkas ir menininkas, 74 IU- 
amžiaus, kovo mėn. pasijuto 
sunkiai sergąs, nuvežtas ligoni
nėn išbuvo ligi mirties gegužės 
mėn. 7 d. Palaidotas gegužės 
13 d. Derby, Anglijoj. Liko 
žmona ir 2 dukros, kuriomis jis 
didžiavosi. Trudy dėsto kalbas 
Vienoje, antroji Sigutė yra pui
ki sekretorė. Velionis paišė 
daug lietuviško stiliaus paveiks
lų. Parodas turėjo Anglijoj, 
Chicagoj, Toronte ir kt. Visur 
jo paveikslai būdavo išpirkti. 
Jis piešė gana daug ir ruošėsi 
parodai, bet vėžio liga nutraukė 
jo gyvybę. Apie mirtį pranešė 
jo žmona, labai susirūpinusi. 
(Ji yra vokiečių kilmės). Liko 
nemažai paveikslų ir net dar 
nebaigtų. Ji norėtų juos par
duoti, jeigu atsirastų norinčių 
pirkti. Jos adresas: G. Bugai- 
liškis, 164 Warwick Avė., Derby 
DE3 6HL, England. Velionis 
buvo gimęs Grigiškių viens., Vie
šintų par., Panevėžio apskr.
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Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

2649 W. 63rd Street
Chicago, IL 60629 T 
Tel _ 776-5182

Kasdien 9—6 vai. vak. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 
HUIIIftttmilIinMUIinilIMUIHMIlHHUMM

Advokatai JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedale A vena* 

Chicago, IL 00629 
Tel — 776-8700

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
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