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Mirė Ant. Kučingis 
1983 m. liepos 7 d. Kaune 

mirė Antanas Kučingis, mūsų 
operos veteranas, vienas jos 
kūrėjų ir ilgametis solistas, 
auksabalsis dainininkas , 
nuoširdus lietuvis patriotas ir 
didžiai taurus žmogus. 

Jo laidotuvių dieną, liepos 
devintąją, ,,Kauno t iesa" 
i š s p a u s d i n o t r a f a r e t i n į 
nekrologą (jį persispausdino 
„Literatūra ir menas"), tačiau 
nei kur jis pašarvotas, nei 
kada bus laidojamas, paskelb
ti valdžios atstovai neleido. 
Tegu apie šio toli ir plačiai 
žinomo vyro mirtį kauniečiai 
mažiau žinos ir mažesnės 
minios sueis į laidotuves! 

Žinia ėjo iš lūpų į lūpas, ir 
A Kučingio palydėti susirin
ko nemažas pulkas vyresnio 
amžiaus žmonių, jo talento 
gerbėjų. 

Lietuviškoji tarybinė en
ciklopedija rašo: „Kučingis 
Antanas (g. 1899.X.18 Veive
riuose, Prienų raj.) liet. taryb. 
dainininkas (bosas), LTSR 
nusipelnęs artistas (1945). 
Nuo 1923 mokėsi Kauno muz. 
m-loje (A. Kutkaus daina
vimo klasėje; baigė 1827); nuo 
1924 Kauno valstybės teatro 
solistas, 1944-48 ir 1957-61 
dainavo LTSR operos ir bale
to teatre. Kūrybai būdingas 
d r a m a t i š k u m a s , r a i š k u s 
humoras, subtilus lietuvių 
liaudies dainų interpreta
vimas. Gastroliavo Paryžiuj, 
Prahoj, Stokholme, Taline, 
Rygoj, Maskvoj". 

A. Kučingiui plojo karaliai 
ir prezidentai, jam plojo ir 
sėkmės linkėjo Fiodoras 
Šaliapinas. 

—Susijaudinęs (Delibo ope
roj „Lakmė" iš scenos) grįžau 
į grimo kambarį, — rašo 
prisiminimuos dainininkas, — 
ir staiga pasigrista beldi
masis, įeina teatro admi

nistratorius P. Adomavičius, o 
už jo Fiodoras Šaliapinas. 
„Pozvoljte požatj vam rūku. 
Chorošo, prekrasno!" — taip 
ir įstrigo man šie žodžiai šir
din. Paskui dainavome drau-
f e „Borise Godunove". 

aliapinui labai patiko mano 
Varlama8. 

Ne veltui A. Kučingis 
vadinamas Lietuvos bosų 
karaliumi. Per 45 kūrybos 
metus jis sukūrė 70 labai 
įsimintinų vaidmenų. 

Apie A Kučingį, kaip didelį 
menininką, gražią knygelę 
pa ra šė muzikologė Ona 
Narbutienė (1971). A6ū jai! 

Jaunystėj A. Kučingis buvo 
mokytojas. Gimęs Veiveriuo
se (vėliau persikėlė į artimus 
Mauručius, motinos tėviškę), 
mokėsi jų garsiojoje mokytojų 
seminarijoje, dirbo kaime 
mokyklose. P a š a u k t a s i 
kariuomenę, įstojo į Karo 
mokyklą Kaune, kur įsigijo 
topografo specialybę. Ja i ilgai 
tarnavo ir solistu būdamas. 

— Ši specialybė man labai 
patiko, — sako jis, — dirbti 
sekėsi. Kartografiniai darbai 
teikia ir estetinio pasitenkini
mo, nes gražiai išbraižytame 
ir atspausdintame žemėlapyje 
slypi nemaža meninių elemen
tų. Tad abi iš pažiūros skirtin
gos specialybės mano gyveni
me derinosi harmoningai. 

A. Kučingio rašysena buvo 
labai aiški ir graži. 

Apie A. Kučingį, kaip 
dainininką, rašyta ir kalbėta 
nemažai. 

—A. Kučingis — ne vien 
talentingas dainininkas, bet 
ir didelės vidines disciplinos 
bei kultūros žmogus, žavintis 
kitus savo dvasine harmoni
ja, santūria vidine šiluma, — 
rašo O. Narbutienė. 

(Bus daugiau) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

JAV ambasados Beirute vaizdas. Savižudžio musulmone susprogdin
to pastato plytos baigiamos valyti. Nuotraukos priekyje matomos 
įstaigų rašomosios mašinėlės ir baldai. 

Jordanas užmezga 
ryšius su Egiptu 

Kanados svečiai 
VVashingtone 

Washingtona8. — Nau
jasis Kanados premjeras Mul-
roney viešėjo Baltuosiuose 
Rūmuose, kur prezidentas 
Reaganas jį pasveikino, kaip 
„dar vieną Siaurinės Ameri
kos airį". Su premjeru 
Washingtone lankėsi stipri 
delegacija su užsienio reikalų, 
finansų, sveikatos, energijos, 
indėnų reikalų ministeriais, 
parlamento pirmininku ir iž
do tarybos pirmininku. 

Premjeras pareiškė, jog 
naujosios Kanados vyriausy
bės uždavinys buys atstatyti 
pasitikėjimą ir draugiškumą 
su Amerika. Kanados užsienio 
reikalų ministeris Joe Clark 
Jungtinėse Tautose pasakė, 
jog Kanada pasiryžusi geriau 
sugyventi su savo kaimynais. 
Jis sveikino prezidento Reaga-
no kalbą Jungtinėse Tautose 
ir jo norą tartis su Sovietų 
Są junga r e g u l i a r i a i i r 
dažnai. Clark pareisite viltį, 
kad sovietai palankiai at
silieps į Reagano siūlymą. 

Maskvos nežavi 
Reagano kalba 

Mnskva. — Švelnūs ir nuo
saikūs prezidento Reagano 
pareiškimai Jungtinių Tautų 
G e n e r a l i n ė s Asamblė jos 
kalboje nesukėlė didelio įspū
džio Maskvoje. Tass agentūra 
paskelbė, jog Reagano kalba 
yra gražus, tatiau tuščias, 
indas. JAV prezidentas 
panaudojęs JT forumą savo 

politinei, rinkiminei kalbai, 
nes Amerikoje daug kas kalti
na prezidentą, kad jis nesuge
ba susitarti su Sovietų Sąjun
ga. 

Ilgą kalbą sovietų rašytojų 
suvažiavime pasakė pirmasis 
partijos sekretorius Konstan
t inas Černenka. Jis nurodė, 
kad tarptautinė padėtis daug 
priklauso nuo Amerikos-Sovie-
tų Sąjungos santykių. Ameri
ka vis negalinti suprasti, kad 
santykių pagerinimas priklau
so nuo lygybės, abipusės 
pagarbos ir nesikišimo į kito 
vidaus reikalus principo. Kal
bant apie kultūrinius kontak
tus, kalbėjo Černenka, mes, 
žinoma, juos palaikome, 
tačiau praktiškai ką mes 
gauname? Be jokių ceremo
nijų kišimąsi į mūsų vidaus 
reikalus, tikrą psichologinį 
karą, pareiškė rašytojams 
Černenka. Jis ragino rašy
tojus įsijungti į gyvą ideolo
ginę kovą, kuri dabar vyksta 
pasaulyje, ragino laikytis 
socialinio realizmo, atsiduoti 
komunizmo idealams, tary
binei dvasiai. Černenka ragi
no kūrėjus rašytojus ir filmų 
gamintoj u s kelti penkmečių 
herojus, darbo spartuolius, 
kolchozų darbin inkus i r 
technikus, ragino nekreipti 
dėmesio į gyvenimo sunku
mus, nelaimingus, silpnus, 
verkšlenančius charakterius. 

— Amerikos užsienio preky
ba per antrąjį šių metų ketvir
ti davė rekordinį 24.4 bil. dol. 
deficitą. Per pirmuosius tris 
šių metų mėnesius deficitas 
siekė 19.7 bil. dol. 

Ka i r a s . — Egipto televizi
jos stotys nutraukė reguliarią 
programą ir paskelbė, kad 
Jordano vyriausybė nutarė 
atgaivinti su Egiptu norma
lius diplomatinius ryšius. 
Skelbiama, kad Jordano kara
lius telefonu paskelbė šią 
žinią prezidentui Mubarakui. 

Jordanas buvo viena iš 17 
arabų valstybių, kurios 
nutraukė diplomatinius ryšius 
su Egiptu, kai tas pasirašė su 
Izraeliu taikos sutartį 1979 m. 
Iš arabų valstybių tik Suda
nas, Somalija ir Omanas 
nebuvo santykių nutraukę. 

Egipto užsienio reikalų mi
n i s t e r i s Boutros Gha l i 
pareiškė, jog Jordano nutari
mas yra pozityvus žingsnis, 
vedąs į arabų tautos solidaru
mą. Jordano nutarimą tuoj 
pasmerkė Sirija, kaltindama 
Jordaną, kad jis sulaužo ara
bų valstybių vadų nutarimą. 

Jau kuris laikas Egipto 
izoliavimas arabų tarpe mažė
jo. Pernai gruodžio mėn. 
Egipte lankėsi Palestinos 
laisvinimo organizacijos 
vadas Arafatas. Gruodžio 24 
Egiptas pasirašė su Jordanu 
prekybos sutartį, šių metų 
sausio mėn. Egiptas buvo 
pr i imtas a tgal į Islamo 
konferencijos organizaciją, 
kuriai priklauso 45 valstybės. 
Nežiūrint oficialaus boikoto, 
Egipte padidėjo kitų arabų 
šalių investicijos. Nors nebu
vo Kaire daugelio arabų 
ambasadų, beveik visos ara
bų šalys turėjo savo diploma
tus, veikiančius iš kitų 
ambasadų specialių sekcijų. 

Saudi Arabija laikosi pažiū
ros, kad Arabų Lyga turi 
peržiūrėti santykius su Egiptu 
ir turi vienbalsiai nutarti 
atgaivinti santykius. Kitaip 
atskirų šalių santykių forma
lūs atgaivinimai tik skaldys 
arabų bloką. 

J o r d a n o v y r i a u s y b ė s 
nutarimas pagrįstas tuo, kad 
Egiptas parodė solidarumą su 
Palestinos žmonių kova už 
savo teises. Be to, Egiptas 
remia Irako ir Libano 
vyriausybes. Jordanas savo 

— Prezidentas Reaganas, 
besirengdamas pasimatymui 
su sovietų ministeriu Gromy-
ka, turėjo pasitarimus su buv. 
prezidentu Nixonu ir buv. 
valstybės sekr. Kissingeriu. 

— Indi jos v y r i a u s y b ė 
atitraukia kareivius iš sikhų 
Auksinės šventyklos Amrit-
saro mieste. Kariuomenė 
puolė šventyklą birželio 5 d. 

— Italas finansininkas Mi-
chele Sindona, nuteistas už 
apgavystes kalėti Amerikoje 
25 metus, buvo perduotas 
Italijai, kur jo laukia panašūs 
teismai. 

— Pagarsėjęs žmogžudys 
Charles Manson Kalifornijos 
kalėjime buvo kito kalinio 
apipiltas terpentinu ir padeg
tas. 

— New Yorko federalinis 
teismas patvirtino Vietnamo 
karo veteranų ir septynių 
chemijos įmonių susitarimą 
sumokėti nukentėjusiems nuo 
„Agent Orange" skysčių 
kompensacijas — 180 mil. dol. 

— Žiniomis iš Indijos, 
Afganistano laisvės kovotojai 
apšaudė ir sužalojo prie Kabu
lo keleivinį lėktuvą su 308 
maldininkais iš Mekos. Lėktu
vas šiaip taip nusileido, 
žmonių aukų nebuvo. 

— Iš Čekoslovakijos į 
Austriją Mur upe bandė 
perplaukti penkių asmenų 
šeima. Tėvas, motina ir 
vienas vaikas žuvo. Dvi 
dukterys: 15 ir 3 metų 
amžiaus, pasiekė Austrijos 
krantą. 

— V a k Vokietijoje suimtas 
biznio bendrovės Messersch-
mitt-Boelkow-Blohm aukštas 
p a r e i g ū n a s , į t a r i a m a s 
šnipinėjimu. Bendrovė gami
na NATO sąjungai karo 
lėktuvus. 

— Šimtai „taikos mylėtojų" 
suimti Kalifornijoje ir Massa-
chuset ts , kur jie bandė 
sustabdyti eismą prie labora
torijų, kurios veikia gynybos 

. departamento reikalams. 
— Tarptautinis karinis žur

nalas „Defence Review" rašo, 
jog Indija greit gaus 40 naujų 
sovietų lėktuvų Mig-29, nors 
tų lėktuvų dar negavo sovietų 
satelitai. 

— Amerikos darbininkų 
sąjungų narių skaičius šiemet 
nebesiekia 20 milijonų narių, 
pirmąsyk nuo 1968 m. 

— Septyni amerikiečiai vai
kai aplankė sovietų amba
sadą VVashingtone ir įteikė 
diplomatams peticiją su 4,400 
p a r a š ų . V a i k a i p r a š o 
s u s t a b d y t i b r a n d u o l i n i ų 
ginklų gamybą. Delegacijai 
vadovavo rusiškai kalbanti 
mergaitė iš Clevelando Camil-
la Taylor. 

— Pietų Korėjos Kyongbuk 
universitete du studentai 
įsibrovę į rektoriaus kabine
tą, padarė žalos, padegė 
dokumentus, protestuodami 
prieš dabartinę vyriausybę, 
reikalaudami demokratinės 
sistemos. 

Libija pasitrauks iš šiaurinės 
Čado provincijos. Libija 
niekad nepripažino, kad jos 
kariuomenė yra Čade. Vaka
rų diplomatų žiniomis, Čade 
gali būti apie 5,000 Libijos 
organizuotų „Islamo legiono" 
karių iš įvairių arabų šalių. 

Prižiūrėti abiejų kariuo-

Nacių medžiojimas 
vyksta pilnu tempu 

pareiškime nurodo, kad ara
bų priešas bando išnaudoti 
laikiną santykių nutraukimą. 

Jordano spauda pranešė, 
kad karaliaus Husseino brolis 
princas Hassanas netrukus 
vyks į Egiptą pasitarti dėl 
ambasadoriais pasikeitimo 
datos. 

Argentina bando 
išeiti iš skolų 

Wash ing tonas . — Argen
tina susitarė su Tarptautiniu 
valiutos fondu dėl sąlygų, 
kurių Argentina turės laiky
tis, norėdama gauti savo 
skolų mokėjimo atidėjimą ir 
naujų paskolų. Argentina, po 
Meksikos ir Brazilijos yra 
pasaulyje trečia daugiausiai 
įsiskolinusi valstybė, skolin
ga tarptautiniams bankams 
45 bil. dol. Fondas reikalavo 
suvaržyti Argentinos valiutos 
švaistymą, subsidijas, algų 
kėlimus, kas sukelia inflia
ciją. Tam ilgą laiką priešino
si Argentinos vyriausybė, 
spaudžiama peronistų opozi
cijos. 

Pagal susitarimą su fondu 
Argentina tikisi gauti iš fondo 
1.4 bil. dol. pasko.ų. Vėliau ji 
bandys gauti apie S bil. dol. iš 
komercinių bankų. 

Padėtis Čade 
P a r y ž i u s . — Prancūzijos 

vyriausybė išvežė 200 karei
vių ir jų ginklus bei transpor
to priemones iš Čado terito
rijos. Visų 3,000 prancūzų 
kareivių atitraukimas užtruks 
apie du mėnesius. Dar neži
nia, ar savo kareivius ati
trauks ir Libija Pati Čado 
vyriausybė nepatenkinta, kad 
šis Prancūzijos-!-ibijos susi- m e n ių pasitraukimo Prancū-
tarimas paskelbtas be Čado zįja yra pakvietusi neutralių 
vyriausybės žinios. Prancū- valstybių atstovus: 30 asme-
zija atsiuntė į Čadą kariuo- n ų įfi Senegalio ir 30 iš 

New Yorkas. — Rugsėjo 
23 d. „The New York Times" 
bendradarbis Stuart Taylor, 
Jr. rašo apie savo pasikalbė
jimą su teisingumo departa
mento OSI direktorium (Office 
of Special Investigations) 
Neal M. Sher. J is pasigyrė, 
kad nacių medžiojimas vykdo
mas pilnu tempu. Daugiau 30 
bylų laukia teismo ir vyksta 
dar 300 tardymų. 

Direktorius pasakė, kad tuo 
pat metu, kada Washingtone 
pareigūnai paskelbė apie 
rumunų ortodoksų arki
vyskupo Valeriono Trifo 
deportavimą, du teisingumo 
departamento teisininkai 
buvo Lietuvoje, rekorduodami 
Hudininkų parodymus. J ie ten 
ieškojo žinių apie vieno Cice
ro, IL vyro karo nusikalti
mus. Jis prieš daugiau 40 
metų buvo ten kalėjimo 
viršininkas. 

A u t o r i u s r a š o , kad 
arkivyskupo Trifo išvykimas į 
Portugaliją buvo OSI įstaigos 
žymiausias laimėjimas. Įstai
goje dirba apie 20 advokatų, 
šeši istorikai ir keturi investi-
gatoriai. Įstaiga nelaimėjo 
visų savo bylų, rašo autorius. 
Neseniai trys federalinio 
apeliacijos teismo teisėjai 
Ph i lade lph i jo je a t m e t ė 
pastangas atimti pilietybę iš 
Serge Kowalchuk, kuris buvo 
nacių kontroliuojamos Ukrai
nos policijos tarnautojas 
Lenkijoje 1941-42 metais. 
Teioėįit dauguir,r nusprendė, 
kad va ldž ia n e p r i s t a t ė 
p a k a n k a m a i į t i k inanč ių 
įrodymų, kad būdamas poli
cininku Kowalchuk buvo 
asmeniniai įsivėlęs į žydų 
persekiojimą. Neįrodyta, kad 
kaltinamasis savanoriškai 
padėjo naciams. Turimų 
įrodymų nepakanka pilie
tybės atėmimui, nusprendė 
teismas. 

Nacių medžiojimas yra 
sunkus, komplikuotas proce
sas, pasakė Sher. Siekdama 

menę pernai rugpiūčio mėn., 
kai centrinei Č i o valdžiai 
pavojų sukėlė Libijos remia 
mi sukilėliai. 

Benino. Padėtį komplikuoja 
tai, kad Čado valdžia stebė
tojų iš Benino nepageidauja, 
nes tą šalį valdo kairioji, 

Čado spauda abejoja, a r , revoliucinė vyriausybė 

Prasidėjo erdvės 
ginklų lenktynės 

Londonas . — Britanijoje 
paskelbtas „Jane's Space-
flight Directory" rašo apie 
erdvės sukarinimo proble
mas. Sovietai yra pralenkę 
Ameriką savo erdvės stočių 
statyboje, tačiau Maskva 
žino, kad Amerikos erdvės 
technologija y ra žymiai 
pažangesnė ir Amerikai būtų 
nesunku sovietus pasivyti ir 
pralenkti. Tai, pagal dabar
tines programas, Amerika 
įvykdys 1990-tame dešimtme
tyje. 

Leidinys rašo apie ateities 
astronautų armijas, lazerio 
spindulių stotis, ir šnipinė
jimo įgulų platformas. Auto
rius teigia, kad 70 nuoš. sovie
tų erdvės skridimų skirti karo 
reikalams, o dar 15 nuoš. — 
pusiau kariniams tikslams. 
Maskva per metus savo 
erdvės užkariavimo tikslams 
išleidžia 18 bil. dol. 

N e t o l i m o j e a t e i t y j e 
konkurencija erdvėje pasieks 
zenitą. Erdvės ginklai pakeis 
visą gynybos strategiją. 
Erdvės stoty s galės sunaikin
ti priešo raketas per kelias 
minutes po jų iššovimo. Sovie
tai, žinodami, kad Amerika 
gali juos pralenkti, įkyriai 
siūlo sustabdyti erdvės ginklų 
išvystymą, paskelbti visų 
pastangų įšaldymą. Toks 
sustabdymas būtų sovietų 
naudai, nes jie šiuo metu yra 
toliau pažengę. 

laimėti pilietybės atėmimą ir 
deportaciją vyriausybės įstai
ga bando įrodyti, kad kaltina
masis dalyvavo persekiojimo 
veiksmuose, savanoriškai 
padėjo naciams, jų sąjun
gininkams ar melavo imigra
cijos valdininkams apie savo 
karo meto veiksmus. Ameri
koje nėra įstatymo, kuris 
leistų teisti kaltinamuosius už 
karo meto nusikaltimus. Pir
mas žingsnis yra surasti 
koncen t rac i jos s tovyk lų 
sargybinius ir kitus įtaria
muosius karo meto nusikalti
mais asmenis. Liudininkai 
sensta, dokumentai sensta, 
viską tenka išieškoti. Jei ir 
gaunamas koks sprendimas 
asmenį deportuoti, reikia 
surasti kitą valstybę, kuri 
sutiktų kaltinamąjį priimti, 
kas nėra lengva. Trifos byla 
prasidėjo prieš devynerius 
metus, dar nebuvo OSI įstai
gos. Surasti valstybę, kuri jį 
priimtų truko dvejus metus, 
pareiškė p. Sher. 

Autorius toliau rašo, kad 
daugumas įrodymų, kuriuos 
naudoja p. Sher įstaiga, yra 
sovietų bloko šalyse, kur didu
ma įtariamųjų karo nusikaltė
lių gyveno nacių okupacijos 
metais. Advokatai, kurie 
praėjusį mėnesį buvo nuvykę į 
Lietuvą, ieško įrodymų prieš 
lietuvį, gyvenantį Cicero, IL. 

Kai kurie gynybos advoka
tai ir kiti, rašo autorius, ginči
josi, kad vyriausybė sulaka 
neteisingus įrodymus, kurie 
sovietų bloko valdžių yra 
pateikiami, norint apkaltinti 
tuos, kurie priešinosi komu
nistų režimui, prieš pabėgda
mi į Vakarus. P. Sher 
pavadino tai „dūmų uždan
ga". Jis pasakė, kad rusai 
labai noriai padeda įstaigos 
investigacijoms, nežiūrint 
Ameriko8-So vietų Sąjungos 
san tyk ių a t š a l imo . J i s 
pabrėžė, kad jo įstaiga labai 
atsargiai tiria Maskvos 
p a r ū p i n t ų į r o d y m ų 
autentiškumą. Šimtai, gal 
t ū k s t a n č i a i nacių ka ro 
nusikaltėlių atvyko į Ameri
ką ir tik 1970 dešimtmetyje, 
s p a u d o s ir k o n g r e s o 
s p a u d i m a s p a s t ū m ė j o 
vyriausybę ką nors daryti. 

D a u g u m a s tų, kur ie 
persekiojami p. Sher įstaigos, 
yra buvę nacių persekiojimų 
kareivėliai, ne vadai, kaip 
arkivyskupas Trifa. Yra 
žmonių, jų tarpe ir žydų, kurie 
klausia, ar apsimoka leisti 2.5 
mil. dol. per metus, gaudant 
tokias menkas figūras, kaip 
Kowalchuk. Sher ir jo progra
mos rėmėjai , į s k a i t a n t 
didesnes žydų grupes, stipriai 
tokias abejones atmeta. Tie 
žmonės buvo įvelti į genocido 
veiksmus, žmogžudystes ir 
istorijoje nematytą persekioji
mą, pasakė Sher. Bet kas, 
įveltas į tokio tipo veiksmus, 
paprastai netinka čia gyventi, 
netinka turėti Amerikos pilie
čio teises ir nieko nedaryti 
būtų tas pats, kaip pritarti 
tokiems veiksmams, pasakė 
Neal Sher. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 27 d.: Vincentas P., 

Hiltruda, Kovaldas, Daugilė. 
Rugsėjo 28 d.: Vaclovas, 

Lijoba, Tautvydas, Visgirde. 

ORAS 
Saulė teka 6:42, leidžiasi 

6:41. 
Debesuota , ga l i ly t i , 

temperatūra dieną 60 1.. naktį 
40 1. 

> 
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Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 

E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, IL 60632 

L i e t u v o s vyč ių 7 l - m o s e i m o , įvykusio Chicagoje, spaudos 
in formac i jos komi te tas : Mari ja Ona Lapera, Rūta Kazlaus
k i e n ė ir A l d o n a R y a n . 

Nuotr. P . M a l ė t o s 

SEIMAS 1984 M. 

Rugpjūčio 23 d. Conrad Hil-
ton viešbutyje prasidėjo 71-
masis Lietuvos vyčių seimas. 
Registracija prasidėjo 9 vai. 
ryto, o posėdžiai prasidėjo 1 
vai. p.p. 

Vaišių kambaryje buvo nuo
širdžios šeimininkės Ona 
Marija Kassel ir Teresė Stro-
lienė. Pagarbos nusipelno or
ganizavimo darbus atlikusi 
visa 36-ta kuopa, pirmininkas 
Jonas Paukštis ir vicepir
mininkė Marija Kinčiuvienė. 
Pirmą valandą dalyviai rinko
si į posėdžių salę. Buvo įneš
tos JAV, Lietuvos, centro val
dybos, apskričių ir kuopų 
vėliavos. Kaip toliau tas posė
dis vyko, jau šiame skyriuje 
aprašė jo redaktorė Emilija 
Pakalniškienė. 

Seimo atidarymo šv. Mišios 
tos pat dienos vakare buvo 
laikomos Šv. Jurgio lietuvių 
p a r a p i j o s b a ž n y č i o j e . 
Susipažinimo vakaras vyko 
parapijos salėje, kur kiekvie
nas stalas buvo papuoštas 
tautinėmis spalvomis. Prog
ramą atliko „virtuvės gražuo
lės", iš Šv. J ugi o parapijos 
vyresnio amžiaus moterų 
sudaryta grupė. Padainavo, 
pašoko, ir „pagrojo" virtuvės 
instrumentais. Ilgos spal
votos suknelės ir plačiais 
k r a š t a i s s k r y b ė l ė s buvo 
elegantiškos. 

Kitą dieną, penktadienį, 
posėdžiai prasidėjo pirminin
kės Loretos Stukienės pra
nešimu. Iždininko Alfonso 
Trainio pranešimą paskaitė 
garbės narė Elena Shields. 

Buvo svarstomi dabartiniai 
įvykiai Lietuvoje. Dr. J . Stu-
kas buvo moderatoriumi; refe
rentais — kun. J. Prunskis ir 
Antanas Mažeika. 

Kun. J . Prunskis, Lietuvių 
Informacijos centro vedėjas 
Chicagoje, pabrėžė, kad svar
bu yra tęsti darbą dėl Lietu
vos laisvės, ir tą reikalą rei
kia išlaikyti gyvą, ypač 
Washingtone. Privalome neuž
miršti religinių ir politinių 
kalinių Lietuvoje. Laiškų 
rašymas turi tęstis ir toliau 
primenant mūsų valdžios 
pareigūnams Lietuvos gyven 
tojų kančias ir žmogaus tei 
sių, nepaisymą Ar.'anas 
Ma^-.ka. Kalti c American 
Fre*"iom Leagu* vicepir
mininką* papasakojo kad ta 

rK,-)rv. zacija sudaryta įA JAV 
gyvenančių netuv-ių, latvių ir 
estų. Ši organizacija rūpinasi 
Baltijos kraštais. Ji organi
zavo protestus prieš Viktoro 
Skuodžio įkalinimą, prieA 
.Solidarumo" persekiojimą 

Lenkijoje, prieš vergų darbo 
naudojimą gaminant ir tie
siant -iu;otiekio hrują, Sov. 
Sąjungoje, prieš baltiečių nau
dojimą Afganistano kare 
Dabar ji stengiasi, kad Sovie

tai būtų pašalinti iš tarptau
tinio olimpinio komiteto, už 
praeities nusikaltimus ir žmo
gaus teisių pažeidimus. 

Kalbėjo ir kun. Bartkus, 
buvęs lietuvių parapijos kle
bonas Frackville mieste, 
Pennsylvanijoje, ir Antracito 
vyčių kuopos narys. Dabar jis 
yra lietuvių kolegijos ir 
seminarijos Romoje prorekto
rius. Jis papasakojo, kad ši 
kunigų seminarija yra vie-

maždaug tiek pat narių. Po to 
buvo diskusijos. 

Vakare buvo kultūrinis ren
ginys. Programą atliko Lie 
tuvos Vyčių choras, vadovau
jamas muz. F. Strolios, ir 
Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
šokėjai, vadovaujami P. Zapo-
lio. Taip pat pasirodė jaunų 
smukininkų grupė. 

Šeštadienį buvo priimtos 
seimo rezoliucijos ir išrinkta 
nauja centro valdyba. 

Iš priimtų rezoliucijų minė
tinos: 1. Kviekviena kuopa 
adoptuoja disidentą Lietuvo
je. 

2. Lietuvos Vyčiai iš dabar
tinės savo kasos duoda 1000 
dol. auką lietuvių seminarijai 
Romoje. 

3. Vyčiai pasidaro lietuvių 
kunigų seminarijos Romoje 
globėjais. 

4. Nenuilstamai stengtis ir 
melstis, kad arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis būtų pri
pažintas šventuoju. 

Išrinkta nauja centro val
dyba: A. J. Jurgelaitis — dva
sios vadas, Loreta Stukienė — 
pirmininkė, Nancy Miro, Eleo
nora Služienė ir Elsie Kosmis-
ky — vicepirmininkės, Adelė 
Dauzickienė — protoko'ų sek
retorė, Elena Skudrienė — 
finansų sekretorė, Teresė Trai-
nienė — iždininkė, Pranas 
Petersonas ir Povilas Strolia 
— tvarkdariai. Komitetų pir
mininkais išrinkti: Jokūbas 
Stukas — Lietuvos Reikalų, 
Ona Klizas Wargo — Kultū
ros Reikalų, Magdalena Smai-
lienė — Ritualų, Povilas Bin
kis — Stipendijų, Longinas 
Svelnys — Archyvo, Marytė 
Lepera — Visuomeninių rei
kalų, Algis Budreckas — Lie
tuvių kalbos, Pranciška Pet-
kuv ienė — a t s t o v ė prie 
Katalikų federacijos. 

Šeštadienio vakare buvo 
Jame kaip „Lie-

nintelė lietuvių seminarija 
laisvame pasaulyje. Kita l ie banketas, 
tuvių kunigų seminarija yra tuvos draugė" Švento Vaiko 
Kaune, Lietuvoje, tačiau ji So- Ordinu buvo pagerbta sesuo 
vietų valdžios kontroliuo- Ann Gillen. 
jama. Yra dar pogrindžio Sekmadienis prasidėjo pa-
8eminarija, apie ją mažai tė- maldomis Nekalto Prasidė-
ra žinoma, bet ją baigę ne- jimo lietuvių parapijos bažny-
gauna valdžios leidimo eiti č i o j e . A t s i s v e i k i n i m o 
kunigo pareigas. Daug kuni- priešpiečiai buvo kazimiene-
gų yra kalėjimuose ir ištrem- čių seselių Marijos mokyklos 
tų; nėra kas pakeičia juos, nė- valgykloje. Stengsimės atei-
ra kas pakeičia mirusius ar nančiais metais susirinkti 
paliegusius. Romoje yra vadi- New Haven mieste, kur sei-
nama Šv. Kazimiero Ponti- mą globos 50-tos ten veikian-
fikalinė Lietuvių Kolegijos čios vyčių kuopos nariai. 
seminarija įsteigta 1944 m. Ji 
turi du viešbučius, bet dabar 
jie yra blogame stovyje ir 
neduoda pakankamai pelno 
seminarijos išlaikymui. Rei
kia seminarijai padėti. Kun. 
A. Bartkus prašė, kad kiek-

Marytė Lepera 

BANKETAS CHICAGOJE 

Spalio 6 d., šeštadienį, 112-
ta vyčių kuopa Chicagoje švęs 
savo gyvavimo 60 metų 

viena vyčių kuopa adoptuotų sukaktį. Ta proga vyčių salė
sią seminariją. Tai būtų di- je, (prie 47-tos gatvės ir Camp-
džiausia dovana jai šv. Kaži- bei Avenue), bus banketas, 
miero metais. 6:30 vai. vak. kokteiliai, 

Mišios buvo viešbutyje. Jas vakarienė — 7:30 vai. vak. Po 
laikė kunigai — Janiūnas, vakarienės šokiams gros 
Bartkus, Prunskis, Zakaraus- Ąžuolo Stelmoko orkestras, 
kas, Cibulskis, Jurgelaitis ir Bus kuopos veiklos nuotrau-
prelatas Mozeris. kų parodėlė. Atvykite pama-

Po pietų buvo prisiminta 36- tyti, gal kartais ir save tose 
tos kuopos vytė Petronėlė nuotraukose atrasite, ir pasi-
Laurinaitė. J i tragiškai žuvo linksminti, pasidžiaugti gra-
1914 m., tebebūdama 17-kos žių praeityje buvusių Chica-
metų amžiaus. Ant jos kapo gos lietuvių gyvenimu. Vietų 
buvo padėtas vainikas. rezervaciją tvarko Julija, tel. 

3-čią valandą centro valdy- 434-7785. 
bos sekretorė Nancy Miro pra
vedė pokalbį tema: „Seni ir 
nauji horizontai". J i papa
sakojo, kad vyčių pradžia sie
kia 1913 m. 1916-tai8 metais 
jau buvo 60 kuopų, su dau
giau kaip 4000 narių. 1984-

D i e v o Apvaizdos parapijos klebono kun. Viktoro Kriksčiū-
nev ič iaus 35 m. k u n i g y s t ė s sukaktuvėse dr. Valantiejaus 
ūkyje. Prie stalo m a l d a i susikaupę: Valant iej ienė, kun. V. 
Krikšciūnevičius , dr. Valant ie jus , kun igas i š Indijos ir Van
da Vaitkienė . Nuotr. K. R a ž a u s k o 

BALFO VAJUS 

Ir vėl ruduo — aruodų pri
pildymo laikas. Tą stipriai 
jaučia baltininkai ir imasi 
darbo. Mūsų pareiga neuž
miršti pagalbos reikalingų 
tautiečių. Šią pareigą būtų 
sunku atlikti be tam tikslui 
organizuoto vieneto — Balfo, 
kurio vardas plačiai žinomas 
pasaulyje, todėl jei kur atsi
randa pagalbos reikalingas 
lietuvis, jis būna perduoda
mas Balfo globai. Tik Rytų 
blokas Balfo nepripažįsta. 

Balfo darbų dirva plati. Bal
tininkai, artimo meilės vedi
ni, tą darbą dirba tyliai ir 
kantriai. Atlikti savo įsiparei
gojimus, Balfui yra labai rei
kalingos lėšos. Balfo 76-tas 
skyrius Detroite, vadovauja-

Sofija Nieminski 

SVEIKINO SEIMĄ 

Šįmet Amerikos Lietuvių R. 
K. Moterų sąjunga gražioje 
M. ir A. Rudžių sodyboje 

mas Alfonso Juškos, ir šiais 
metais skelbia aukų rinkimo 
vajų. Pirmuosius du spalio 
mėnesio sekmadienius aukos 
Balfui bus priimamos prie vi
sų trijų Detroito lietuviškų 
parapijų bažnyčių. Aukos bus 
priimamos prieš ir po šv. Mi
šių. Likusius spalio mėn. sek
madienius aukų rinkėjai lan
kysis aukotojų namuose, 
negalėjusių įteikti savo aukų 
prie bažnyčių esantiems rin
kėjams. Labai vertinamas vi
sų kooperavimas, tuo būdu 
bus sutaupytas laikas ir pas
tangos. 

Aukas taip pat galima 
pasiųsti paštu skyriaus iždi
ninkui Vladui Staškui. Če
k i u s r a š y t i : U N I T E D 
L I T H U A N I A N R E L I E F 
FUND OF AMERICA, INC. 

R.R. 
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Detroito jaun imas klausos i polit inio pranešimo. Nuotr. J . U r b o n o 

tais metais yra 57 kuopos su šventė 70-ties metų sukakties 

',•••--A- .« vyčių T! mo pscimr Halyvių regi^tracnos komitetas 
; oro^> Strohenč. AuAra Padalino Georfnana Ka*<wl Ona 
Marija Kassel R*»trina Simokaitienė ir Alicija Krnt. 

Nuotr. P . M a l ė t o s 

Trumpai 

Šv. A n t a n o p a r a p i j o s 
giesmynui išleisti aukas įtei
kė: Stasys ir Danutė Petraus
kai, Ona Pu8dešrienė, Agota 
Brazaitienė, Petras ir Marija 
Žilinskai ir Liudvika Zebrai-
tienė. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
SUSIRINKIMAS 

Detroito Lietuvos Dukterų 
draugijos skyriaus valdyba 
kviečia visas nares dalyvauti 
visuotiniame susirinkime. 
Susirinkimas įvyks mokyklos 

minėjimą. Vyčių choras atli-
.ko m e n i n ę p r o g r a m ą . 
A.L.R.K. Moterų sąjunga ir 
vyčių organizacija beveik 
vienmetės Jos abi eina greta 
v i ena k i tos , a t l i k d a m o s 
Lietuvai ir Bažnyčiai svar
bius ir reikšmingus darbus. 

71-mąjį vyčių seimą apra
šant buvo praleistas jų svei
kinimas. Jos sveikino vyčių 
seimą ir džiaugėsi vyčių or
ganizacijos veikla, linkėjo ir 
toliau nepavargti, ilgai dar 
būti atkakliais kovotojais dėl 
Lietuvos išsilaisvinimo iš 
komunistines vergijos ir rem
ti Katalikų bažnyčią. Po svei
kinimo buvo parašas: Ameri
kos Lietuvių R-K. Moterų 
sąjungos centro valdybos 
pirmininkė — Julija Mack, ir 
Chicagos apskri t ies pir
mininkė — Viktorija Leone. 

E.P. 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D WIDE D A I L Y (L'SPS-IOTOSO) 

Pubhshad daily except Sundaya and Monday*. Legal Holidays. 
Dec 2 6 * . and Jan Znd by the Lithuanian Cathohc Prea* Society 
Second class postage paid at Chicago. IL. 

Postmaster: Send address changes to Draugas 4.>45 W tvird M.. 
Chicago, IL 60629. . .. , 

Subscription Rate* $53.00 - Chicago. Cook County. Ilhnoi* and 
Canada Elsewhere in the U.S.A. $53.00. Foreign countnea $fVHM>. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
is jo mokest}. atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a is a n k s t o 

metams 1/2 metų 3 mėn. 
Chicago .r Cook County $53.00 $30.00 $20.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $53.00 $30.00 $20.00 
Užsienyje . . . . $53.00 $30.00 $20.00 
K i t u r - Amenkoje . . . $53.00 $30.00 $20.00 
Savaitinis (Šeštad pned> $30.00 $19 00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba 
nuo 8:30—4.00. 

kasdien 

• Redakcija straipsnius taiao savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. -Juos grąžina tik iš anks
to susitarus.. Redakcija už skel
bimų turinj neatsako. Skelbimų, 
kainos prisiunčiamos gavus prašy
mą. 

veiklą. Dovanų paskirstymo 
laimingieji — J. Rugienienė, 
A. Bajerčienė ir S. Kiškis. Šei
mininkavo — Stasė Mat-
vėkienė. Apylinkės valdyba 
d ė k i n g a v i s i e m s t a l k i 
ninkams, kurių buvo didelis 
būrys. 

0R. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS 

IR KRAUJO LIGOS 
5540 S. Pulaski Road T e l . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirm., antr , ketv. ir penkt. 

klasėje sekmadienį spalio 7 d., 
tuoj po 11:30 vai. r. pamaldų. 

Valdyba 

ATIDĖTA IŠVYKA 
l DAINAVA 

Rugsėjo 29 - 30 dienomis 
planuota išvyka, talka, į Dai
navą, dėl tą savaitgalį Detroi
te įvykstančio Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos baliaus, 
atidėta į spalio 13 - 14 d. Dai
navos vadovybė prašo visų 
planavusių vykti atkreipti dė
mesį į pakeitimus. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

VADOVYBIŲ POSĖDŽIAI 
DAINAVOJE 

Rugsėjo 22 - 23 d. Dainavos 
jaunimo stovykloje įvyko LB-
ės vadovybių — PLB-ės, JAV 
LB-ės, Kanados LB-ės ir Jau
nimo sąjungos vadovų konfe
rencija. Dalyvavo daugiau, 
kaip 50 asmenų. Buvo aptarti 
įvairūs klausimai. Konfe
renciją globojo — LB-ės 
Michigano apygardos valdy
ba, kurios pirmininku yra inž. 
Vytautas Kutkus. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

GEGU2INĖ 

Rugsėjo 16 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos patalpose įvy
kusi Lietuvių Bendruomenės 
gegužinė, sutraukė nemažai 
svečių ir buvo sėkminga. 
Gegužinės pajamos įgalins 
tolimesnę apylinkės valdybos 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perem* 
DR. VUAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12-^630; sešt tik susitarus. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Street" 
Priima trečiad. nuo 2 iki' 5 v.v. 
Ketvirtad n u o 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDtf>i€ 

3200 W. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168: 

Rezid. 385-4811 

Ofs tel LL 5-0348 Rez PR "-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
G \ t • > TO! A S IR C HIRURC AS 

4255 W. t3rd St. 
Vai. pagal susitarimą. :•• m GLį**v ' -" ' •I 

o - 8 * * r 12- •©; penit f?g '.; !- p 

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

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

Jei neatsiliepia, skambint i 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarime 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L 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; seštad 10-3 vai 

OH 735 4477 RM 246 0067 ».&* r«6 6!>8l 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel . - 2 3 3 — 8 5 5 3 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3921 W. 103rd S t r e e t 
Valandos p.sgal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

I O K U 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagai >usitar;ma 

O f s P O 7 - P O O O , R e / . C \ 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
G > n > T O ! A S IR CHIRURGAS 

3844 VVest f3rd Street 
\ alanJos p.»gai ^tjs.t.inma 
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Rinkimams artėjant — 

UŽ KĄ BALSUOSIM? 

r 

Vakarykščio „Draugo" 
vedamuoju ėjo nuolatinio 
redakcinio bendradarbio Juo
zo Prunskio itin turiningas bei 
provokatyvus straipsnis 
„Artėja rinkimai — Už ką bal
suosime?" Šiandien ir rytoj 
mėginsime jo praskintą min
ties kelią pratęsti ir pagilinti, 
nors konkrečių galutinių išva
dų savo skaitytojams, lyg 
kūdikiui gatavai paruoštą 
košelę, šaukštu į burną 
neįkišime. 

Specifinių patarimų, už ką 
balsuoti, minėtame straipsny
je mūsų kolega taip pat neper
ša. Jam rūpi kitas, pirmesnis 
uždavinys: būtent, išsiaiškin
ti, kokiais kriterijais arba 
mastais protingas lietuvis 
balsuotojas turėtų vadovau
tis. Tai vertas dėmesio klausi
mas , nes turbūt visi su
t i k s i m e , k a d r i n k t i s 
valstybininkus reikėtų ne 
pripuolamai ir kaprizingai, 
bet su atsakomybės pajutimu 
— vadinasi, nuosekliai ir 
principingai. 

Tokių principų ar kriterijų 
autorius mums lietuviams 
pasiūlo visą aibę. Pirmiausia 
— vieną savaime supran
tamą: mums turėtų rūpėti, 
kaip kandidatas angažuojasi 
lietuvių reikalavimų atžvil
giu, kokios jo patvirtintos 
pažiūros Lietuvos laisvės ir 
aplamai sovietinės agresijos 
pristabdymo klausimu. Auto
rius duoda suprasti, kad tai 
yra pats svarbiausias prezi
dento ar kito aukšto valsty
bininko pasirinkimo krite
rijus, ir čia jam galime tik 
pritarti. 

Bet nemažiau galime pritar
ti ir tolesnei jo minčiai, jog tai 
— ne absoliučiai vienintelis 
kriterijus. Renkantis pareigū
nus, pravartu atsižvelgti ir į 
kitus dalykus. Pvz., jis prime
na JAV katalikų konferen
cijos raginimą atiduoti 
pirmenybę ,,tiems kandi
datams, kurie gerbia žmogaus 
teises, visų pirma — teisę 
gyventi net ir dar negimu
siems, kurie yra prieš negimu
sių žudymą ir pasisako už 
ati t inkamą pataisą JAV 
konstitucijoje". 

Bet ir tai dar ne viskas. 
Autorius sumini daugiau nei 
pustuzinį kitų gairių, pagal 
kurias galime spręsti, „kurie 
k a n d i d a t a i m u m s b u s 
artimesni". 0, sako jis, mums 
bus a r t i m e s n i i r n e t 
„brangūs" tie kandidatai: 

— kurie veiksmingiau susi-

STIPRUS SMŪGIS OSI 
Kowalchuk gali atgauti pilietybę 

isigyti savas pastoges, bet ir 
pramonei bei prekybai ugdy
ti; 

— kurie aukščiau minėtas 
žmogaus teises bei rasinę ir 
socialinę lygybę gintų „ne 
vien šiame krašte, bet ir visa
me pasaulyje", išlaikydami 
Ameriką stiprią ir ryžtingą; 

— kurie suprastų, jog „kraš
to stiprybė ir žmonių gerovė 
daug pareina nuo švietimo 
lygio" ir todėl rūpintųsi 
sudaryti geresnes švietimo 
sąlygas, gerbtų tėvų teises ir 
auklėjimo laisvę ir „stotų už 
privatių mokyklų palaiky
mą". 

Galima sakyti, jog visos 
šios gairės daugiau ar mažiau 
išplaukia iš krikščioniškosios 
sąžinės reikalavimų. Todėl 
mums jas ir pravartu prijung
ti prie pagrindinio kriterijaus, 
kad kandidatas reikštųsi kaip 
efektyvus kovotojas prieš 
sovietinio komunizmo kėslus. 

Tačiau politika nebūtų poli
tika, jei čia pat neiškiltų dide
lių sunkumų. Pirmiausia, kai 
kurie iš tų mastų suformuluo
ti taip atitrauktai, kad neaiš
ku, kaip juos praktiškai 
suprasti. Pvz., kokią politinę 
l a i k y s e n ą k o n k r e č i a i 
implikuoja dėsnis, jog reikia 
„galimai daugiau žmonių 
aprūpinti darbu"? „Liberali-

Šių metų rugsėjo 13 d. 
„Philadelphia Inąuirer", pla
čiausiai šio miesto ir apy-
lirkių skaitomame laikrašty
je, pasirodė įdomus žurnalisto 

Tim Weiner straipsnis. 
Jame gana platokai paliečia
mas 64 m. ukrainiečio siuvėjo 
Serge Kovvalchuko golgotos 
kelias. 

1941 m., pasak Weiner, 
Ukrainai esant okupuotai vo
kiečių, Kowalchukas, dabar 

BRONIUS VASKAITIS 

sėjo 11 d. svarstė trys teisėjai. 
Du iš jų priėjo prie išvados, 
kad nėra pakankamai įrody
mų, kuriais remiantis būtų 
galima Kowalchukui atimti 
pilietybę. Teismo pirmininkas 
Roggerio J. Aldisert, reikš
damas savo ir kito teisėjo 
nuomonę, pastebėjo: Ar gali-

kiečių KowaicnuKas, u a u a i me sakyti, kad kepėjas, kuris 
gyvenantis Pbiladelphijoj, pristatė duoną Lubomyl mili-
kaip įstaigos tarnautojas dir- cijai, buvo nacių bendradar-
bo tautinėje ukrainiečių mili
cijoj savo miestelyje Lubo
myl. Tarp kitų jo pareiga 
buvo tvarkyti sąrašus milic-
ninkų, kurie minėtais metais 
Lubomyl gete saugojo žydus. 
Vėliau apie 5,000 jų ten buvo 
sunaikinta. 

JAV-bių Teisingumo depar 

bis? Arba moteris, kuri išne
šiojo alų milicijos valgykloje, 
arba sargas, kuris valė įstai
gą, kur dirbo Kowalchukas, 
arba mechanikas, kuris taisė 
tarnautojo rašomąją mašinė
lę, taip pat prisidėjo prie na
cių nusikaltimų. Reikia turėti 
koki nors kriterijų, pareiškė 

tamento specialių investiga- pirmininkas, 
cijų įstaiga surado, kad Trečias teisėjas Max Rosen, 
Kovvalchukas 1950 m., emi- kuris nesutiko, kad butų 
gruodamas į Ameriką, nu- panaikintas žemesnio teismo 
slėpė jog jis kolaboravo su sprendimas, bandė įrodinėti, 
okupantais naciais, žudant kad Kowalchukas apgaulingu 
žydus Tuo remiantis teismo būdų gavo vizą įvažiuoti i 
keliu buvo atimta jo pilietybė, JAV, nuslėpdamas, kad jis 
kurią jis buvo gavęs 1960 m., buvo narys nacių vadovauja-
nežiūrint kad Kowalchukas mos milicijos. 
tuo metu kai Lubomyl buvo Dviejų teisėjų prieš vieną „ _ _ 

„galimai daugiau žmonių ^ • tarnybiniais sprendimas: „Mes nutarėm, ^ - / į s t a t y m a i s yra apsau-
aprūpinti darbu ? „Liberali- r e i k a l a i g b u v o p a 8 i ų s t a 8 ki- k a d valdžia neįstengė n-ody- u o g a u s orumas. Deja, 
niai" demokratai tai mterpre- p r į e ^ n a i k i n i . ^ j o g Kowalchukas karo me- * r a k t i § k a m e g e n i m e ne vi-
tuos kaip reikalavimą valsty- ^ tiesį0giai neprisidėjo. tu savanoriškai rėme priešą 
bei griežčiau reguliuoti ūki, ^ m o g I p r adėjo Kowal- arba prisidėjo prie civilių per-
steigti viešuosius darbus ir t.t. deportacijos bylą. Rei- sekiojimo". Jis buvo ištei-
Konservatyvūs respublikonai k a l a m s Dlogėjant, jis kreipėsi gintas ir gali atgauti piliety-
tai priims kaip reikalavimą f e d e r a l i n į apeliacinį teismą, bę. • 
valstybei nesikišti \ privačios j ė

 g d a m a s žemesniojo teis- Straipsnyje pastebima , kad 
m o sprendimą, kaip netei- teisėjai, darydami sprendimą, 
singą panaikinti. Bylą rug- galvoje turėjc ir 1981 m. vy

riausio JAV-bių teismo teisė
jo Harry Blackmuno pareikš
tą nuomonę. Tai buvo didelis 
džiaugsmas ne tik Kowalchu-
kui, kurio vardas su panieka 
anksčiau buvo minimas tuose 
pačiuose Philadelphijos laik
raščiuose, kuris per kelerius 
metus išgyveno didelę nervų 
įtampą, visokį terorą, pra
rado sunkiai įsigytą turtą, 
amerikiečių akyse neteko 
pagarbos, bet netiesiogiai su
teikė kiek šviesesnių vilčių ir 
kitiems nekaltai apkaltintiem 
Rytų Europos žmonėms, ku
rie nūdien p a n a š i a i kaip 
Kowalchiukas OSI yra tam
pomi po teismus ir išgyvena 
dvasines, moralines kančias, 
materialinį skurdą, o kartais 
ir be laiko nuvaromi į kapus. 
Jų tarpe yra lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių, kroatų, 
rumunų, rusų. 

Paskutinėje Kowalchuko 
byloje išryškėjo du dalykai: 
kai kurių teisėjų nesusivoki
mas karo metu okupuotų kraš
tų reikaluose arba jų, patai
k a u j a n t t a m t i k r a i 
p ropaganda i , i š anks t i n i s 
nusistatymas prieš kaltina
muosius, veikiant KGB-OSI 
sandėrio pasekmėms. 

Dažnai minima, jog šiame 

Herzins taip pat pabrėžė, kad 
už OSI pečių stovi, kaip jis 
išsireiškė, „Entire might of 
U.S. Government": advoka
tai, istorikai (jie knisasi po 
arvhyvus), CIA, FBI, įvairios 
organizacijos, šiai įstaigai 
yra atviri Amerikos, Izraelio, 
V. Vokietijos archyvai. No
rint su šiuo milžinu kovoti, 
reikia nemažai pinigų. Jie turi 
ateiti iš paliestų etninių gru
pių. Norintieji prie šio svar
baus darbo prisidėti, aukas 
gali siųsti: Americans for Due 
Process, P. O. Box 85. 
Woodhaven, N.Y. 11421. 

Lietuviška varpinė, Eigirdžiai, 
Kelmės apylinkė. 1935 metų nuo
trauka. 

iniciatyvos funkcionavimą 
Katrų teisybė? Pati gairė 
mums to nepasako. Padorūs 
žmonės gali sutikti, kad reikia 
mažinti nedarbą, bet visiškai 
nesutikti, kuriais būdais to 
siekti. 

Lygiai tas pat galioja ir 
sveikatos paslaugų klausimu, 
kur vieni siūlys stiprinti 
valstybinę kontrolę, o kiti — 
laisvąją konkurenciją. 

Pagaliau — ir tas antikomu
nizmo principas. Nemažai 
lietuvių drauge su mumis 
sutiks, kad prez. Reagano 
politikos kryptis šiuo atžvil
giu tikresnė. Tačiau savo 
skaitytojų tarpe pažįstame 
protingų asmenų (Viktoras 
Mariūnas, Rimas Česonis 
Alfonsas ir Viktoras Nakai — 
tai tik keli pavyzdžiai), kurie 
mano, jog ne Reagano, o bu v. 
prez. Carterio ir būsimoji 
kandidato W. Mondale'io poli
tika (jei jis bus išrinktas) — 

g O t a s / . I l iugauo wm***^^. 
praktiškame gyvenime ne vi
sada taip yra. Pavyzdžiui, jei 
kiek neteisingai pasakysi apie 
aukštai iškilusį artistą arba, 
jei žmonėms skundžiantis dėl 
iš kažkur atklydusio žmogaus 
keisto elgesio, policija jį, neno
rint pasisakyti pavardės, nuga-

> 

— kurie veiksmingiau susi- w,vcl v~* #~ — 
doros su kriminalizmo proble- efektingesnė pasaulinėje kovo
ms, rūpindamiesi visuomenės Je u ž žmogaus bei tautų teises 

--• -= -e—„ įr prieš didįjį tų teisių nioko
toją — maskvinį imperializ
mą. Taigi, sutinkame dėl 
kriterijaus („reikia remti 
paveikesnį antikomunistą"), 
tačiau visai nesutinkame dėl 
to, kuris iš prezidentinių 
kandidatų faktiškai yra 
paveikesnis antikomunistas. 
Tad kuriam atiduoti balsą? 
Vien į pateiktąją gairę žiūrė
dami, atsakymo nesurasime. 

Lyg to dar neužtektų, su 
minėtų gairių pateikimu yra 

apsauga ir dėdami „visas 
pas tangas nusikaltusius 
perauklėti ir grąžinti į nor
malaus žmogaus padėtį"; 

— kurie „stipriau reikšis 
prieš rasinę, tautinę, lyčių 
diskriminaciją" ir „daugiau 
rūpinsis socialine lygybe ir 
socialiniu aprūpinimu senat
vėje, ligoje, nedarbe"; 

— kurie „planuoja aprūpin
ti galimai daugiau žmonių 
darbu, teikiančiu šeimai 
reikiamą gerovę", nes „nedar-

bens į nuovadą apklausinėji
mui, gali būti iškeltos didelės 
piniginės bylos lengvai pra
lobti. Tokių atvejų žinome 
gana daug. 

Kyla klausimas, kas atly
gins nekaltai OSI fiziškai, 
dvas i ška i ir material iai 
suluošintiems? Ne tik jiems, 
bet ir jų šeimų nariams. Gal 
kuris tars: trauk valdžią į teis
mą! Ilgai terorizuoti ir į uba
gus išvaryti to nedarys. Jiems 
į pagalbą turi ateiti kiti. 

Šiokių tokių vilčių teikia 
teismo pirmininko Aldiserto ir 
JAV-bių vyriausio teismo tei
sėjo Blackmuno pareiškimai 
bei 1983 m., išteisinant Juozą 
Kungį, federalinio teisėjo D. 
Debevoise pabrėžimas, kad 
OSI — KGB yra partneriai. 
Atseit, pučia į vieną dūdą. 
Minėti dalykai, be abejo, bus 
keliami, jei ne visose, tai bent 
kai kuriose ateities bylose. 

Reikia manyti, kad pamažu 
pradės duoti vaisių ir advo
kato Povilo Zumbakio dar
bas. Apima kažkoks pasidi
džiavimo jausmas, pasekant 
didžiulį viduriniosios kartos 
advokato ryžtą bei drąsą, rū
pinantis nelaimėm pateku 

KATRAS 
TEISINGAS? 

Krokodilas pagrobė iš moti
nos vaiką. Motina maldavo 
vaiką grąžinti. Krokodilas 
atsakė vaiką grąžinsiąs tik ta
da, kai motina atspėsianti, ką 
jis ketinąs su vaiku daryti 
(taigi, arba jį suvalgyti, arba 
jį grąžinti). Motina pasakė: 
„Tu man vaiko negrąžinsi". 
Krokodilas tarė: „Vaiko nete
kai. Nes tiesą pasakei arba 
netiesą. Jei sakydama, kad 
aš, krokodilas, tau vaiko ne
grąžinsiu, pasakei tiesą, tai 
vaiko neatiduosiu pagal tavo 
pačios žodžius. O jei tavo 
pasakytas teiginys klaidin
gas, tai vaikas lieka man pa
gal mano pareikštą sąlygą". 
Motina į tai atsakiusi: „Priva
lai vaiką grąžinti. Jei mano 
pasakytas teiginys teisingas, 
tai privalai vaiką atiduoti pa
gal tavo pareikštą sąlygą. O 
jei mano teiginys, „Tu man 
vaiko negrąžinsi" klaidingas, 
tai vėlgi turi man vaiką grą
žinti, nes, jei negrąžintum, ne
būtų tiesa tai, ką pasakiau". 

KOPŪSTŲ PALAIMA 

Dar garsus senovės graikų 
matematikas Pitagoras rašė, 
kad „kopūstai yra daržovės, 
kurios suteikia žvalumą ir 

pinantis neiaimem pai^n.u linksmą nuotaiką". Romėnų 
šiais ir bandant užbėgti prie- gydytojai gydydavo kopus 

'... «-oic lroTwrm sąnariu l igas 

Maldos dieną"Marijos'ir Antano Rudžių sodyboje procesija 
Nuotr. Tamulaičio 

kin, kad ateityje tokių būtų 
galimai mažiau. Į šią didžiu
lę auką jis jungia asmeninius 
finansinius išteklius ir bran
gų laiką ir, gal būt, šiokią to
kią profesinę riziką. Tiesiog 
tenka stebėtis, kiek daug vie
nas altruistas žmogus gali 
padaryti. 

Latvių kilmės talentingas, 
lietuviams labai gerai žino
mas adv. Ivars Berzins, kal
bėdamas Lietuvių Bendruo
menių ir Jaunimo sąjungų 
praėjusį pavasarį Nevv Yorke 
suruoštoje politinėje konfe
rencijoje, labai šiltai atsiliepė 
apie savo kolegos Povilo Žum-
bakio didelės reikšmės darbą 

tais kepenų, sąnarių ligas, 
opas. 

Šiandien žinome, kad 
kopūsto galvoje gausu vita
minų. Tai puikus karotino šal
tinis, kuris pavirsta mūsų or
ganizme vitaminu A — 
augimo vitaminu. Jeigu jo 
trūksta, žmogui sutrinka regė
jimas. 

Labai naudingi rauginti 
kopūstai. Jų sultyse vitamino 
C yra ne mažiau kaip citrinos 
rūgštyje. Sergant kraujagys
lių ligomis, kopūstuose esan
čios kalio druskos padeda 
greičiau išeiti skysčiams iš or
ganizmo, pagerina širdies 
veiklą. Šviežių kopūstų sultys bakio dideles reissmes aaruų »*,**»***. ~ — 

ir išreiškė jam viešą padėką. padeda gydyti skrandžio opą. 

LIETUVIAI, ŽUVĘ 
GULAGO SALYNE 

L. KERULĮS 

išv. 

reikiamą gerovę", nes „nedar- "*««-»t o , 
bas yra labai sunki proble- i r *»*» problema. Duota (šalia 

alkyje ir skurde antikomunistinio) devyni ma", o „aiKyje ir 
augančios šeimos yra nusikal
timų peryklos ir fiziškai bei 
morališkai neišsivysčiusių 
žmonių židiniai"; 

— kurie Amerikoj sandė
liuojamam maisto pertekliui 
neleistų supūti, o jį veiksmin
gai nukreiptų tiek kitų kraštų 
alkstančioms minioms, tiek 
saviems neturtėliams bei 
seneliams pagelbėti; 

— kurie, nuolatos brangs
tant medicininėms išlaidoms, 
„remia įvairias naudingas 
sveikatingumo programas" ir 
siekia užtikrinti „labiau 
prieinamą gydymą", ypač 
vyresniesiems, o taipogi 
šeimoms, dėl nedarbo neten
kančioms sveikatos apdrau-
dos; 

— kurie, „pakilus paskolų 
palūkanoms", imtųsi žygių 
„kreditą padaryti prieinames
nių", nes „tai svarbu ne vien 
asmenims, susirūpinusiems 

Banionis Juozas, ūkin., Ašmintos k., Prienų 
vis., Marijampolės aps., išv. su žmona, Sibire mirė. 

Bardišauskas Juozas, g. 1898 m., kunigas, buv. 
Valkininkų par. klebonas, išv. į Irkutsko sritį, 
Taišeto raj., ten buvo įskųstas už šv. Mišių laiky
mą, nubaustas 5 m., kareivių nušautas. 

Barkauskas Petras, g. 1886 m., kunigas, buv. 
Šiaulių aps., Šaukėnų vis., Varputėnų par. klebo
nas, Sibire 1953 m. sargybinio nušautas. 

Bartuška Mikas, g. 1878 m., ūkin., Kazliškių k., 

kriterijai kandidato tinkamu 
mui spręsti, tačiau nepasaky
ta, kiek kuris sveria. Nenusta
tyta kriterijų svarbumo eilė. 
Sakykime, kad du kandidatai 
į Atstovų rūmus yra lygiai 
gėri antikomunistai , t ik 
vienas nepatenkina jokių kitų 
duotųjų kriterijų, išskyrus tą 
prieš abortus, o a n t r a s 
patenkina juos visus, bet ne 
antiabortinį. Kurį kandidatą 
remti? Arba sakykime, kad 
v i enas y ra s i l p n e s n i s 
antikomunistas už antrąjį, 
tačiau šiaip visus ki tus 
k r i t e r i jus g a n a g r a ž i a i 
patenkina (įskaitant antia
bortinį), kai tuo tarpu stipres
n y s i s a n t i k o m u n i s t a s 
nepatenkina jų beveik nei 
vieno (net ir to prieš abortus). 
Vėlgi — už katrą balsuosime? 
Než inodami r e l i a t y v a u s 
kriterijų svarbumo, to klausi
mo neatsakysime. JĄ j)T 

Akelaitis Bronius, ūkin., Žiūrų-Gudelių k., 
Pilviškių vis., Vilkaviškio aps., išvežta, suL šeima, 
Sibire mirė 1951.V., o žmona - Man:?., ukin., -
1956Aimeknienė Elena, 1948.V.22 išv. į Krasnojarsko ^ ^ 
krašte šiaurę, mirė Igarkoje prie Jenis.* aus upės. Balionienė U 

Meksa Jonas Pranas, g. 1879 m., £ * • £ * * £ 
žemės ūkio ministras, išv. 1948 m., mir. 1956JV 24 
Tomsko srityje. Jo kapą žymi iš 2 lentgvių į k a l t a s 
kryželis su išpjaustytu užrašu „Jonas AieKsa. 

Ambrozaitis Kazimieras, g. 1892 m.. filoi. dr buv. 
seimų narys, visuomenės veikėjas. ™ f į ^ 
pakartotinai išvežtas apie 1948 m., dirb pne miško 
kirtimo darbų, mirė 1957.XII.6 Resoty stov., Krasno-
i a r e A n ^ f k a Benediktas, g. 1884 m., k ragas j t - j 
tas, buv. Kauno kun. sem. prof. išv 1948> rm^mirė 
1951.11.14 Verchni-Uralske, Celiabin8k«; sntyje. 

Augustaitytė Aldona, ūkin., Šakių aps., 
1948 m., kritusi medžio šaka Sibire užmušė. 

Bacevičius Juozas, ūkin., Pelenių k., Lukšių vis., 
Šakių aps., išv. II ok. metu, Sibire mirė. 

Bacevičiūtė Eugenija, a. 21 m., ūkin., Jundilų k., 
Sintautų vis., Šakių aps., 1948 m. išv. į Krasnojars
ko kraštą, 1953 m. nuskendo Manos upėje, paladota 
Ungute m. 

Balčiūnas, ūkin., A. Panemunės vis., Kauno 
aps., išv. į Sibirą, mirė Pečioros srities stov. nartus*.** m»n.as>, B. ^.^ , p 

Balčiūnas Vladas, g. 1887 m., kunigas, Mažei- Marijampolės vis. ir aps., išv. 1945.IX, Sibire mirė. 
kių aps. Akmenės par. klebonas, išv. 1945 m., mirė Barzdukas, ūkin., Meškučių k., Marijampolės 
Sibire kalėjime 1946 m. v l s i r a p 8 ^ ^ S i b i r e 

Balčius Bronius, 23 m., ūkin., Vilkiautinio k., Baublys ir žmona, iš Telšių apsl., išvežti, abu 
Merkinės vis., Alytaus aps., 1945.1.12 suimtas, Sibire mirė. 

—---;- . / T , . , 7 . ,. , Baužys Rapolas, ūkin., Ylakių vis., Mažeikių 
Balionienė (Jono žmona), ukin., Vaigalių k., a p 8 t r e m i a n t j S i b i r ą p a k e Uui mirė 1944.XII.31. 

Lygumų vis., Šiaulių aps. ir vaikai, 1945 m. išvežti Baužys Zenonas, g. 1907 m., kunigas, Ukmer-
ir dingo. g e s a p 8 Musninkų vis., Kernavės par. klebonas, 

Balionis Pranas ūkin., Vaigalių k Lygumų a p i e 1 9 4 6 m s u i m t a 9 > n u t e i s t a8 4 m., Sibire mirė. 
vis., Šiaulių aps., su šeima išv. 1945 m., Sibire mirė; Baziliauskas, Griškabūdis, Šakių aps., išvežtas 
žmona — ūkin., mirė tremiant. m ^ r ė g j D j r e 

Baltrušaitienė g.a. 1909 m., (Juozo žmona), ūkin., Beinaravičius Boleslovas, g. 1883 m., kunigas 
išv. 1944 m., Sibire nužudyta. Panvevėžio vyskupijoje, išv. 1950 m., Sibire mirė. 

Baltušis Jonas g. 1914 m ukin.. Buivėnų k Beleckas, Vištelių k., Subačiaus vis., Panevėžio 
Pandėlio vis., Rokiškio aps., 1955 m. nuteistas 25 Sibire mirė 
m., mirė kone. stov. Sibire. 

Balza, a.50 m., ūkin., su šeima išv. į Krasno
jarsko kraštą, Igarkos m., ten mirė 1958 m. (Vėliau 

m. 

,.11.14 Verchni-Uralske, Celiabinsko s™yje ™ " " r ^ ^ k s į ok. Lietuvą.) sauiys, *emi»i - . 
Ardavičius Jonas, išv. II okup., Sib.re mirė 1961 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 60 m., ūkin., Sirutiškių k., J m e t u Kartenoj 

a • , 1 Q ,n m ūkin šaulys, Naujamiesčio vis., Panevėžio aps., su šeima 1947 m. b a d u 
Ašoklis Stanislovas, g. 1910 m.. J«n- samys, a j 

Raudonių k., Ylakių vis., Mažeikių £ j 1944-M *«%**£„ v a i k a i s išvežta 1948.V.22, vežant , 
suimtas, kalintas, nut. 10 m., išvežtas, ure UKH m. ^ . ^ l a v o n a 8 i s m e s t a 8 . 
Norilsko kone. stov. g B

ą
a n i o n i 8 A n d r i u s , Marijampolės aps., išvežtas. 

Augulis Mykolas, g. 1886 m., kurdas , biluvos . . « — _ 

Bnešius Juozas, g. 1886 m. ūkin., V « " M " 
mio K., Dūkšto vis., Zarasų aps., Sibire mirė 1951 m. 

Bernius Apolinaras, g. 1913 m., darb., buv. 
šaulys. Žeimių k., Salantų vis., K ^ * " ? 8 - ' * £ 

le suimtas, išvežtas, Sibire mirė 

par. altaristas, išvežtas ir Sibire mirė 
Sibire mirė badu prieš 1950 m. 

Bieliūnas Antanas, g. 1904 m., kunigas jėzui^ 
tas, 1944 m. Kaune iš ligoninės išv. i kalėjimą, i« 
ten į Sibirą, kur ir žuvo. 

(Bus daugiau) 

http://1944.XII.31


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. rugsėjo mėn. 27 d. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Lemont, III. 

P A J U D Ė J O B A L F A S 

Rudenėlis tai Balfo vajaus 
— aukų rinkimo metas. Balfo 
darbuotojams vėl didelis rū
pestis, kaip reikės parinkti 
šalpai pinigų. Ir taip kiek-
vieneriais metais daromi pla
nai, sąrašai, ieškomi aukų rin
kėjai ir aukotojai. Daugiausia 
Balfe darbuojasi pensinin
kai, bet jų skaičius kasmet 
vis mažėja, bet džiugu, kad 
dar atsiranda vienas kitas 
jaunesnis, tai darbas nenu
trūksta. 

Lemonto Balfo 28 skyriaus 
valdyba rugsėjo 12 d. susirin
kę pas Balfo direktorę Faus
tiną ir Mečių Mackevičius 
svarstė, kaip sėkmingiau šį 
rudenį pravesti Balfui aukų 
rinkimą. Svarstymuose dar 
dalyvavo Ona Abromaitienė, 
Stasys Daržinskas, Roma 
Mastienė, Domas ir Ada Mi-
siuliai ir Andrius Laukaitis. 
Jie nutarė šio rudenio vajų 
pradėti spalio 7 d., sekmadie
nį, 12:45 vai. šv. Mišiomis 
Ateitininkų namuose. Tuoj po 
Mišių bus trumpas susirinki
mas ir prasidės aukų rin
kimas. Lemonto ir apylinkių 
lietuviai, visada Balfui buvę 
dosnūs, tikėkime, kad ir šį ru
denėlį bus tokie pat. Aukas 
galima siųsti ir paštu. Patei
kiu pirmininko ir sekretorės 
adresus: pirm. Domas Misiu-
lis — 130 Archer Ave., sekret. 
Ona Abromaitienė, 1005 Por-
ter St. Abu Lemont, 111. 60439. 

Po visų išsiaiškinimų ir 
nutarimų balfininkus Macke-
vičiai pavaišino pietumis. Čia 
sužinota, kad Balfo darbuo
tojas Stasys Daržinskas iš 
darbovietės išėjo pensijon ir 
su žmona apleidžia mus ir 
išsikelia gyventi į Floridą. 
Jam palinkėta ir ten pri
sijungti prie Balfo. Sekma
dienį, rugsėjo 16 d., Daržins-
kams Chicagoje Dainos 
valgykloje Balfo darbuotojai 
ir draugai surengė pietus. Keli 
pasakė atsisveikinimo kalbas, 
tarp jų ir Altos valdybos pir
mininko pareigas einąs Teodo
ras Blinstrubas. 

AL. 

prasdami šios mokyklos reikš
mę, pasižadėjo visokeriopai ją 
remti. Kaip ir praeityje, mo
kyklai tikimasi paramos iš ?•?• I Maironio parką. Didžio-

KONCERTAS, PIETUS, 
PARODA 

Nekalto Prasidėjimo Mari
jos seselių Putname rėmėjai 
kartu su seselėmis kviečia 
Worcesterio ir aplinkinių kolo
nijų lietuvius atvykti lapkri
čio 4 dieną, sekmadienį, 1 vai. 

vietos organizacijų bei pavie
nių asmenų, — juk mums vi
siems rūpi tolimesnis lietuvy
bės išlaikymas. 

Posėdy vyko ir pinigų 
paskirstymas. Lietuvių kultū
rinei radijo programai „Auš 

joje salėje vyks koncertas, 
kurį atliks solistė Gina Čap-
kauskienė ir jos vadovau
jamas Montrealio mergaičių 
choras „Pavasaris". 

Būsite pavaišinti rėmėjų 
gamintais skaniais pietumis 

Šv. Kazimiero 
Lietuvių Kapinėse 

Spalio 6 d., šeštadienį, 3 vai. popiet 
bus š v e n t i n a m a 

Šv. Kazimiero skulptūra. 

Apeigose da lyvaus 

J. E. Kardinolas Bernardin 

Giedos Sv. Kazimiero Seserų Choras 
Gros Marist gimnazijos orkes t ras 

Visuomenė kviečiama gausia i da lyvau t i 

rai", šiemet mininčiai 10 metų i r ]«*uviška seselių kepta, 
veiklos sukaktį, paskyrė 75 juoda duona, kunos galėsite ir 
dol. ir vyskupui J. Baltakiui l namus parsinešti. 
- 100 dol. (prie pasveikini- ^ B u s S*h™a C « * 8 0 ] i s t ė s 

v Ginos Capkauskienės dainų 
Aptarus, lapkričio 17 d. 10 P^kštelę taip pat lietuviškų 

vai. r., Maironio Parko apat. k n . y ^ - Jūsų patogumui ir ren-
salėje numatomą Bostono gėjų darbo palengvinimui sta-
Apygardos narių suvažia- l u s ^po 1 0 a s m e n u ) užsisaky- Į;imiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHlfmiiHiiifiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiilliiilliliiii'£ 
vimą bei kitus reikalus ir atei- k ^ e •* a n k ! t ^ P " J " I 
ties darbus Miliauskienę, tel. 7o5-1894. = 

Posėdį pravedė S. Rudys. & ™į?'> Praturtins Ado- | 
Sekretoriavo P. Mikšys. m o Galdiko meno kūrimų = 

j g paroda, kun bus atidarą nuo s 
APSIPIRKITE DABAR! 

Šv. Kryžiaus ligoninės „Lifeline" sistemą aiškina April 
Schertz Leonardui ir Josephinai Šepuciams, kurie pirmieji 
pasinaudojo šia sistema. 

3 MICHIGAN APPLEŠ—Obuoliai 
= MacINTOSH ar JONATHAN 

ŠVENČIA DEŠIMTMETĮ 

Lietuvių kultūrinė radijo 
programa „Aušra" švenčia 10 
metų veiklos sukaktį, kuri bus 
paminėta spalio 20 dieną-
šeštadienį, 7 vai. vak. Mairo
nio parko didžiojoje salėje: 
banketas, programa, šokiai. 
Programą atliks vyrų oktetas 
iš Montrealio, kuriam vado
vauja muz. Jonas Stankevi
čius. 

Rengėjai kviečia visus atsi
lankyti ir paremti šį gražų 
kultūrinį darbą, kurį su dide
liu pasišventimu atlieka radi
jo „Aušra" programos vedė
jas inž. E. Meilus, Jr . Jam 
sumaniai talkina žmona Tere
sė. Oro bangomis jie infor
muoja visuomenę, ne tik apie 
lietuvišką veiklą mūsų kolo-

Rugsėjo 9 d. Maironio Par- nijoje, bet supažindina klau-

4 sv. S - | .00 § 
bušelis §^.95 § 

3 sv. S - | .00 | 
bušelis $ 0 . 9 5 | 

11 vai. ryto žemutinėje salėje, s 
Bus galima įsigyti mūsų di- | ^ DELICIOUS 
džiojo dailininko meno kuri- s " " " v ~~~»v, ~^ 
nius. = 

Mergaičių choras sekmadie- S 
nį Šv. Kazimiero parapijos i GRADE A EXTRA LARGE EGGS— 
bažnyčioje 10 vai. pagiedos | Dideli kiaušiniai, tuzinas 
keletą giesmių. Rezervuokime 5 
minėtą sekmadienį praleisti 1 nedaugiau 3-jų tuz. kiekvienam pirkiniui | 

seselėmis. Dalyvaukime S 

c = 

O Į ] _ 

PatysT"pakvTeskim7ir""drau-| H * ™ S H E L L ^ A S H 
gus, kad salė būtų pilna. Taip S Acom, Butternut, Spaghetti, sv. 
pat jauskime pareigą bent ko- = - — 
kia auka paremti tuos gra- § FRESH ROMAINE LRTTLCE—Salotai 
žiuosius seselių darbus, nes E 

C S 

sv. c 5 
kitataučiai jų nerems. Seselės | • " • » ONIONS—Svogūnaii 
dėkingos visiems gerada- s 
riams. J-M. 5 

sv. 
50 sv. 

14* i 
maišas S 6 . 5 0 | 

Worce8ter, Mass. 
BENDRUOMENĖS 

V E I K L O J 

5 OTRUS HILJL ORANGE JUICE , gal. > - | .59 | 

SUARTĖJIMAS P E R | P A W p A W A P P L F CIDER—Obuolinė gira, gal. SO-39 1 
KRISTAUS AUKĄ 5 ' * <4 § 

Krikščioniškosios . , s SCOTT PETERSEN ASSOKTED LUNCHEON 
Aukos s nugsejo » a. mairuniu rar- mjujc, u c v BU1M»*u««u« — išgyvenimas nėra vien mora- = 

ko patalpose įvyko LB Wor- sytojus su pasaulinio mąsto g ^ d b i m 0 k e l ias , bet 5 
apyl. valdybos ir įvykiais, o svarbiausiai, apie cesteno 

Revizijos komisijos narių dabartinę padėtį pavergtoje 
posėdis. Buvo peržvelgti įvai- Lietuvoje, 
rus Centro v-bos ir kiti svar- Radijo programą globoja 
besni aplinkraščiai švietimo Worcesterio lietuvių organi-
bei bendrais veiklos reikalais, žarijų taryba. Radijo stotis 

Daugelis worcesteriečių nėra komercinė, todėl jokie 
pasiruošę dalyvauti įv. vie- apmokami skelbimai nepri-
tovėse rengiamuose šv. Kaži- imami. Pajamos sudaromos iš 
miero minėjimuose, bei kun. lietuvių organizacijų ir atski 

• = WISHBONE 
ir sąmoningas šio kelio jungi- s 

Pauliaus Baltakio, OFM į vys- rų asmenų aukų. Remkime ir 
kupus šventinimo pamaldose, toliau radijo programą, 

mas su Kristaus Auka. Mūsų | 
auka bus tik tada verta Dievo i "~~ [ 
akyse, kai aukosime ją kartu § D a 1 r y 
su Kristumi, vieninteliu žmo- S 
gaus Tarpininku pas Dievą, s 
Tam tikslui Bažnyčia įsako S 
mums eiti šv. Mišių išklausy- 5 
ti kas savaitę. Tam tikslui ji 5 
pataria toje Aukoje dalyvauti § 

J ir dažniau, o negalint, bent 5 
mintimis jungtis su ten auko- 5 Z~ ~ 
jama Kristaus Auka. š is gy- 5 D e l l 

MEATS—Virtos mėsos, 1 .sv. pk., S -f .39 = 

SALAD DRESSINGS—Salotoms 1 
uždarai, Bonus 20 oz. bonkos, po S - | .39 E 

f HALF & HALF 

1 PIENAS 

2% PIENAS 

1% ar NUGRIEBTAS PIENAS 

c = p t 

gal. S - | .69 = 

g a l $ - | . 4 9 | 

gal. $ - | . 39 | 

CLASSIFIED GUIDE 
VYRAI IR MOTERYS 

PROFESSIONAL 
BOOKSTORE 

seeks vvell read. bright person, wiih 
some college. Good communioation 
skills, accounting background and 
60 w.p.m. typing speed. Mušt drive. 
Flexible hours. Souttnvest side lo-
cation. Call bet'.veen 6 p.m. & 8 p.m. 

ASK FOR MISS LEE 
376-1711 or 323-1322 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

IŠNUOM. naujai atremontuotas 6-ių 
kamb. butas Brighton Parke. Skam
bint po 8 vai. vak. tel. 523-5291. 

I E Š K O P I R K T I 

Reikalinga vartota ligoninės lova, 
važiuojama kėdė, tualeto kėdė ir lif
tas iškelti ligonį iš lovos Pasiūly
mus skambinti tel. 925-2009. 

R E A L I S T A T I 

By ovvner — Brick 3-flat. Priced to 
sell at $115,000. 55th & Pulaski. St. 
Turibius. Poss. 10%% fin. 429-4252 

iiMiiiiHiiiiiiiiimiiiiimimiiiimimiri: n 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimą* — Valdymą* 
Namą pirtim** — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie — 778-2233 

iiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiuiiuiiiuiiiiiiiiitiii 

oooooooooooooooooooooooooo 

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

NOTARY PUBUC 
4259 S. Maplewood — Tel. 254-7450 

, Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
• "" iškvietimai, pildomi Pilietybėj praiy-

, _ . — , - -_ m3L^ lI kitokie blankai. 
M I S C E L L A N E O U S j CK>O<KK>O<X><><><><>O<><X><>CK>O<><>CK>O 

'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
;r vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai Flood 
control. Užsikimšę va.nzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę :r tele
foną — lietuviškai. 
TAPINAS — Tei. 038-2960 
• v O O U i > O O O O O O C C C ' J C O i ' ' O C U ( , - 1 ) O i 

,:u:i2;;::tiiJii>;;iiKiiiJii)iimu:iiii!iii!iii 
10% — 20% — 30<Jį pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 
F R A N K Z A P O L I S 

TeL GA 4-8654 
3208*4 W. 95th Street 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni, 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

5057 S. Knox — Naujas mūr. 3-jų 
butų po 3 miegamus. 1 J/j vonios. 
Paskola 12c/c. Skubėkite. 

5704 S. Kolmar — 4 miegamų mūri
nis. 2 vonios, {rengtas rūsys. 2-jU 
maš. garažas. Skubėkite. 

3539 W. 62 Place — 7 kamb. mūri
nis. 3 vonios. Jrengtas rūsys. 2 ma
šinų mūr. garažas. Skambinkit dabar. 

No. 101. 1/2 aukšto. 63 ir Kedzie. 
Mūro namas. 30 metų senumo.. 5 
kambariai savininkui su oro vėsinimu. 
3-jų kamb. butas 2-me aukšte padės 
mokėti už morgičių. Jrengtas rūsys, 
pušinių lentų sienos, ir apsauga nuo 

liSiUiiliilIlIlIilIlHilillIlIlIlHlillIlIlIlIlIlIi: potvynio. Garažas. Tik $69.900. 
Skambinkite dabar. 

VA L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

: 

-

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

No. 981. 68-ta ir PULASKI 
Liuksusinis 3-jų miegamų mūr. namas, 
29 metų senumo. Didelė virtuvė su 
medinėm spintelėm, {rengtas rūsys. 
Centr. oro vėsin.mas. 2 maš. garažas. 
Labai švarus. Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

2-JŲ BUTŲ — 2-JU BUTŲ 
No. 910 59-ta ir Kolio. 8 m. senumo. 
No. 876 61-ma ir Kolin. 6 m. senumo. 
No. 814 Archer it Kenneth. Naujas. 
No. 972 60-ta ir Kedzie. Tik $64,900. 
No. 970. 57-ta ir Lavmdale. 3 butai. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

OBRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 431-7100 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

iškilmėse. Visų vietos lietuvių lietuviškas žodis oro ban-
vardu, kurių daugelis as- gomis niekada nenustotų - ^ g v M i g i ų n u o l a t i . 5 
meniškai gerai pažįsta kun. P. skambėjęs mūsų kolonijoje. n i s j u n ^ m a s ypatingai kai = KRAK^ POUSH HAM 

L_ - ±1 T T^« l . n . o . . t^mA oulfoVfioc m i n i . J & ' J - — Baltalų, nutarta pasiųsti Jam Dalyvaukime sukakties minė-
LB-nės vardu sveikinimą. jime, ir tai jau bus mūsų įna-

Didesnė posėdžio dalis buvo šas prie tolimesnės radijo 
skirta vietos l i tuanis t ine i programos egzistencijos; prie 
mokyklai. Pirm. St. Rudys to pridėkime finansinę aukelę 
prašė daugiau pastangų to- pagal išgales. 
Ūmesniam mokyklos išlaiky
mui. Worce8tery ir jo apylin
kėse gyvenan tys l ietuviai 
yra prašomi siųsti mokykli
nio amžiaus vaikus į lituanis
tinę mokyklą, kuri, rugsėjo 15 
d., pradėjo pamokas šv. Kazi
miero par. mokykloje. Šįmet 

tu mistinėje mokykloje bus 
klaaė ir lietuviškai nekalban-
..»ms vaikams. Pamokas ves 
mok. Rudienė, o tik angliškai 
kalbančius mokys S. Rudys. 
Nors mokykla jau pradėjo 
savo darbą, naujų mokinių 
priėmimas tęs ias i . Norin
tieji smulkesnių žinių mokyk
los reikalu, gali kreiptis tele
fonu (S. Rudys) — 79M443. 
LB valdybos nariai , pilnai su-

jis yra stiprinamas dažnu £ 
dangiškojo Maisto priėmimu, £ 
vis labiau ir labiau suartins I 
mus ir vieną su kitu, ir su 1 
Kristumi. Alg. Kezys, S.J. £ 

= MUNSTER CHEESE— Sūris 

sv. S 2 39 I 

sv. SO.19 I 

j * 1 •U.M-J. j s a s a g y r j r r r . ^ - r ^ . | l|||||nillllllllllllllllllllllilllllllllllllll|||||| 
FASHION C A R P E T S T H E F 0 R T y Y E A R S 

OF D A R K N E S S 
Paraše Dr. Juozas ValSnot* 
Apie istorinius lietuvių kovos 

K I L I M A I 
LIETUVIŲ PREKYBA 

3304 W. 63 S t — TeL 778-9064 

Išpardavimas rugsėjo 26-30 d-

Dėl kasdieninių specialių nuolaidu pasukite 
telefonu raides PRODUCE. 

EGG STORE 
6190 Archer Avenue — Tel. 284-8704 
4177 Archer Avenue — Tel. 254-0018 
8740 S. Ridgeland Ave. — Tel. 430-4787 
7069 W. Cermak Rd. — Tel. 788-8500 

>0OO00OOO<KK>CK>0<KX>0OO00O<X): 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
oooo ooooo-^ooo oooooooo o oo-o< 

HtiHiiuiimtiifiniiiifiiiim.' 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Transliuojame iš nuosavos studijos 
Marąuette Pk.. vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood Avenue 

Chlcago, IL 60629 

Tel. — 778-1543 

Šauliai Brighton Parko Šventėje 
Nuotr. P. Ma lė to« Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 

Remkite tuos verslininkus, ku
rie skelbiasi dien. "Drauge". 

metus 
| anglų kalbą išvertė 

Juozas Bulevičins 

Minkštais viršeliais. Kaina $2.85 

Si įdomi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4545 W. 63 St.. 

Chicago. I!I. 60629 

<muiw?f!Hiimi;tiimnimn!!"'"iintt"< 
iiiiiiiiiiiiiuiMiuiiiiiiiiiiiifiniimiuiiiMi. 
LIETUVOS KATALIKU 
BAŽ^TYČIOS KRONIKA 

VI tomas. Pogrindžio leidinys 

Sis tomas pask;rtas Kronikos 10 
] metų sukakčiai paminėti. (W8 psl.. 
, kieti vir.ŠPl;ai. Viršelis ir iliustracijos 
j — seselės Mercedes. Išleido Lietuvos 
I kronikos sąjunga. 6825 So. Talman 
i Ave.. Chica?o. IL. Spausdino Kings-
port Press, Kingsnort. Tennesee 1983 
m. Kaina su persiuntimu $8 50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «3rd S t , 

Chicago, IL 60829 

IIHIIMIMItlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIUlUIIIIUI 



MŪSŲ DIENOS 
KALNŲ PAPĖDĖJE 

EVALINA MASIOKIENĖ 

iokėjų tėvai ir kiti šeimos na
riai, dėdės ir tetos, krikšto te- SESELĘ BEATRIČĘ 
vai, seneliai ir močiutės ir gal T ) A ^ T C A T TTiT ^ ^ 
dar vienas kitas kaimynas ar 1 / V K į O i i v J j \ . J Z i 

VISAGALIS 

DRA.UUAS, ketvirtadiejttM*. 1964 m. nikėjo maa. V d. • 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Į Clevelando Koliziejų 
važiuojame trise. Dar anksti, 
o keliu vyksta didelis judė
jimas. Vieną kelią keičiam į 
kitą, ir dar kitą, laukiam poli
cijos pareigūno nurodymų ir 
pasistatome nuomotą mašiną 
didžiuliame automobilių 
pastatymo lauke. 

Koliziejaus arena — kad ir 
gražiausiais būdvardžiais 
vadinama — vi tiek lieka tik 
Koliziejaus arena! Milžiniš
kas pastatas. Keli laiptai 
aukštyn mus įvedė į vidų, į 
koridorių, cementinį, paremtą 
nesibaigiančiom sijom. Lyg 
tai fabrikas, o gal cirkas. Ir 
eina, ir eina žmonės, ir vis 
eina ratu. Iš šio koridoriaus, 
nusileidus kelis iai] is, vėl 
radome antrą „koridorių" — 
vidinį „taką", kuris skyrė visą 
koliziejų į dvi dalis: viršu
tinę ir apatinę. Nuo to „tako" 
cementiniai laiptai (gana 
aukšti) ėjo aukštyn ir žemyn. 
Atramų — nėra. Gaila buvo 
stebėti baltaplaukę gilaus am
žiaus senutę — ji lipo žemyn 
labai, labai atsargiai tais 
nepatogiais laiptais, jos se
nos- kojos ir sustirę sąnariai 
sunkino jos pažangą... Baisu 
buvo ir pagalvoti, jei taip 
pasitaikytų nepastebėti laipto 
ir paslysti. Kelias žemyn bū
tų neapsakomai ilgas. 

Išoriniam koridoriuje 
pavaikščioję ir ieškomų bičiu
lių nesutikę, nutarėm eiti 
pažiūrėti, kur yra mūsų vie-
tos.Pasirodo, yra prie pat to 
vidinio „tako", mūsų galvos 
— tokiam aukštume, kad kas 
nors galėtų ir įspirti netyčia. 
Koks didžiulis nusivylimas! 
Negalėjom suprasti: savo bi
lietus užsakėm 1984 m. sau
sio 30 dieną! Ir ne per „Ticket-
ron"... Matyt, gavęs mūsų 
užsakymą, kažkas, visai nepa
galvojęs, paėmė iš to bloko du 
bilietus — pačius blogiausius 
ir mums išsiuntė. Bilietai ne
buvo iš pigiausių, ir aiškiai 
viena kaina buvo tam tikrose 
ribose. O gavome paskutinėj 
eilėj, pačiam kampe, prie pat 
tako. Aišku, kad anapus tako 
buvo jau kita kaina. (Tiek 
kartų važiavome į Šokių šven
tes, dažniausiai iš kitų Ameri
kos miestų, niekuomet nebu
vome ta ip neapdairiai 
aptarnauti: pasitikėdavome 
bilietų platintojais, o jie, 
matydami, iš kaip toli mes 
atvyk8ime, stengdavosi suras
ti už tą kainą kuo geresnes 
vietas). Ar apsimokėjo anksti 
užsisakyti? Atrodo, kad ne. 
Tose vietose mes ne tik sėdė
jome labai, labai aukštai, bet 
ir virš tos vietos, pro kur pra
dės žygiuoti šokėjai — maty
sime tik jų nugaras, o grupių 
pavadinimų ženklus teks 
„atbulai" skaityti. 

Po areną dairantis susidarė 
įspūdis, kad atėjom į ledo ri
tulio rungtynes: televizijos ek
ranai reklamavo prekes, pre
kių pardavėjai garsiai platino 
tavo gėrybes, vyravo bendras 
didelis triukšmas, ne vien 
žmonių, bet ir vėsintuvų ir 
kitų mašinų. Tik toli žemyn 
pasižiūrėję, matėme šokėjus, 
jų drabužius. Suradom ir savo, 
Denverio šokėjų „Rūtoa" 

-. vietą. Ir labai buvo nejauku, 
ii viršaus žiūrint, matės' dau
gybės tuščių vietų, nors jau 
turėjo būti prasidėjus Šokių 
šventė. 

Prajuokino mus mažutytė 
mergytė, vos paeinanti, bet 
jau dėvinti pilnus tautinius 
drabužius, panašius, kaip ir 
)os jauna mama. 

Pagaliau, pagaliau' Didelio 
šviesos r»to lydima, įžygia
vo šokių vadovė JaJJyyga 
Reginienė. Tai tikra triumfo 
akimirka, ilgų metų darbo 
apvainikavimas. 

Sekė šokėjai. Visokiausi 
pavadinimai, daugybės vieto
vių, įvairių dydžių ir šokėjai, 
ir jų grupės • Nevienodai susi-
rikiavf, kad vis būtų kitaip. 

Patiko Chicagos veteranai — 
ėjo sveikindami žiūrovus. 
Nors ir iš taip aukštai, vis-
nek įžiūrime drabužių įvai
rumą, jaučiame šokėjų nuo
taikos iškilumą. Kas turi 
darytis tų šokėjų širdyse, taip 
žygiuojant ir dalyvaujant 
ypatingoje šventėje! 

šokėjai ilgai žygiavo. Kai 
kurie šokėjų vienetai buvo 
ypatingai šiltai ir triukšmin
gai pasitikti. Tuo tarpu kitos 
grupelės, kartais visai nedide
lės, atvykusios iš kitur, atro
dė lyg būtų apleistų našlaičių 
būreliai. Ištisai ploti sun
ku, bet gaila, kad pasidaro to
kia nelygybė. Argi negalima 
to parado kitaip išdėstyti? 
Juk visos šokėjos ir visi šokė
jai mums yra lygiai brangūs 
ir svarbūs. 

„Oficialioji" dalis. Visuo
met tikimės vėliavų įnešimo, 
himnų giedojimo. Lietuvos 
himną giedant daugeliui aky
se stojo ašaros ir drebėjo bal
sas. Lydėjo mintis — kada vėl 
teks išgirsti tokį galingai gie
damą himną? O gal tai 
paskutinis kartas? 

Prezidento Reagano žodžių, 
dėl prastų mikrofonų nesu
pratom, net ir jo balso neat-
pažinom. Tik kai buvo jam 
dėkojama, supratome reikalą. 
Amerikietė kaimynė (slovakų 
kilmės, turinti gerų draugų 
lietuvių tarpe) susidomėjo, 
kodėl aš rašau smulkius užra
šus. Paaiškinau. 

Kalbos. Kalbos. Gražiai 
parinkti žodžiai. Prasmingos 
mintys. Nors ir trumpos kal
bos... Ne viską galime supras
ti, mikrofonai ir erdvė žo
džius iškraipo. Kam tos 
kalbos? Paskelbti jas leidiny
je, ir visi galės skaityti iki va
liai! Juk ne į seminarą ar stu
dijų savaitę atvykom! Gaila ir 
kalbėtojų — pakviesti, negi 
atsisakysi? Stebėjome šokė
jus. Pradžioje jie gana ramiai 
stovėjo. Kuo ilgiau kalbos ir 
pristatymai tęsėsi, tuo sun
kiau darėsi jiems kantriai 
laukti. 

Kaip ir visi nemalonumai 
gyvenime, ir toji dalis baigė
si. Prasidėjo šventė. 

Nesu šokių specialistė, nie
kad neteko šokių mokytis. 
(„Mano laikais" gimnazijoje 
mus mokė tik grakščios 
mankštos. Tautiniai šokiai 
pasirodė sekančiais metais, 
bet aš jau buvau baigusi 
mokslus). Todėl lengva viską 
stebėti, išsijungus iš bet ko
kių „rėmų" ir džiaugtis nuo
stabiais šokiais, šokėjais ir 
spalvingaisiais drabužiais, jų 
daugybe ir įvairumu. 

Gamtą imituojantys šokiai, 
pramoginiai ir darbų šokiai, 
„Kepurinė" ... Kaip tie šokė
jai gali visus žingsnius atsi
minti? Kai kurios grupės taip 
gražiai viską atliko ir mažai 
klaidų tedarė. O tiek tų įvai
rių žingsnių, figūrų, apsisu
kimų, eilučių, pynių, pasikei
timų vietomis, suėjimu* į 
vidurį, posūkių į šoną ar prisi
jungimą prie kitų, greta šo
kančių! Momentais nutrauk
davau akis nuo bendro šokio 
ir stebėjau pavienius viens? 
tus. Gaila buvo tų šokėjų, ku
riems nelabai gerai sekėsi ar 
buvo visai pasimetę... 

Kiekvienam šokiui pasibai
gus, taip smarkiai plojom, 
kad buvom tikri, kad namo 
sugrįžus reikės laikrodžius 
taisyti... Visiems labai pati
ko, kiekvienas surado, į ką 
žiūrėti, tiek daug įvairumo. 
Kalbėjomės su kaimynais, sė
dinčiais prieš mus. lietuvių tė
vų vaikai, bet visai atitrūkę 
nuo lietuvybės, labai džiaugėsi 
atvažiavę, sakė, kad „po nuga
rą tūkstančiai skruzdėlių laks
tė"... taip viskas gražu! 

Kartais pradedu studijuoti 
ir žiūrovus. Ir tiek daug tuš
čių vietų... Kaip nemalonu. 
Labai ga'imas dalykas, kad į 
švente suvaliavo šokėjai, tų 

artimesnis draugas. 
Kultūringų, tikrų amerikie

čių, mažai matėsi ar girdė
josi. Bet gal ir laimė! Vargšai 
turėtų išklausyti tas nesu
prantamas kalbas ir neryš
kiai garsiakalbių perduo
damus vertimus. Mes irgi 
buvome atsivedę tris Ameri
koje gimusius, bet šiek tiek su 
lietuviška kilme ryšio turin
čius žmones. Ir mums buvo 
prieš juos nesmagu. Bet, lai
mei, jie sėdėjo kitose vietose. 

Šokančio jaunimo, studentų 
ir veteranų entuziazmas tik
rai uždegantis. Ne vien mums 
smagu juos stebėti, bet ir jie 
švietė laime, Šoko su užsidegi
mu ir visa turima energija. 

Kur tie žiūrovai, kuriuos 
tikėjomės čia sutikti? Sėdi šią 
šiltą sekmadienio popietę 
patogioje kėdėje, kieme, po 
medžiu, geria šaltą vaisvan-
denį — taip, kaip ir bet kurią 
kitą šiltą sekmadienio popie-

S e s . B e a t r i č ė Venclovai tė 
Marijos Nekato Prasidėjimo vie
nuolyno Putname narė, mirusi 
rugsėjo 13 d. 

Aukščiausias pasaukė amži-

siem8 patarnaujant. Ji buvo 
žinoma kaip puiki virėja ir 
gero maisto paruošėja. Bet ji 
turėjo ir labai švelnias ran
kas: jos rankų globoje atsi
gaudavo nykstantys augalai. 
Dėl švelnaus apsiėjimo su vi
sais žmonėmis ir seselėmis, 
kai kurios seselės, kai jau vie
nuolyne buvo daugiau sese 
lių, eidavo pas ją užuojautos 
ieškoti, o ji mokėjo „nu
skriaustąsias" raminti ir pa
guosti. Ji turėjo, pasakytume, 
sveiką sumanaus Lietuvos 
ūkininko nuojautą ir išmintį. 

Pastaraisiais keleriais me
tais sąnarių reumatas, ypač 
klubo sąnario, privertė seselę 
Beatričę pakelti kelias ope
racijas, kad bent su vaikščio
jimo kėdute galėtų vaikščioti. 
Tačiau ji nesiskundė, nors ne
mažai kentėjo. Ir kėdutės pa

latą šiltą sekmadienio popie- « - • • • . » «-—-— —— mažai atsuieju. ir « « u « a Va-
tę, kurių bus daug. Tik tada nybėn seselę Beatače Vencio- g a l b a v a i k S c i o d a m a , dar vis 
jau nebebus Šokių švenčių! 
Pasigedom kitų, bet žinojom, 
kad juos vargina sunkios li
gos ar piniginiai keblumai — 
suprantama, jie tokio žygio 
negali atlikti. Pro mintį pra
bėgo ir veidai tų, kurie šią 
vasarą po tris ar penkias 
savaites sugebėjo praleisti 
bekeliaudami plačiame pasau
ly, bet į jų kelionių planą 
netilpo mažas vingis į Cleve-
landą, į tą puikią šventę 

Tuo tarpu šokis sekė šokį, 
vienas įdomesnis už kitą. Ke
to smarkiai skyrėsi, o kiti — 
norėjosi, kad gal ir daugiau 
skirtųsi. Studentų grupės, 
atrodė, tiksliausiai atsiminė 
išmoktus žingsnius, ratelius, 
posūkius ir junginius. Vetera
nai pasirodė — ir nė kiek 
nenusileido jaunimui. Ir jų 
veidai švytėjo laime ir 
džiaugsmu. Gaila, kad mes iš 
savo tolybės nevisai ryškiai 
girdėjome muziką, o choro 
dainavimas mūsų ausų be
veik visai nesiekė. Mintis nu
traukė puikiai atrodantis šo
kis „Malūnas". Ir jo ratas, ir 
sparnai vikriai sukosi, nuo
stabios geometrinės figūros 
keitėsi ir jų vaizduojami dar
bai ryškiai matėsi. Kad taip, 
rodos, dar sykį tą šokį pašok
tų! Taip buvo dailu! 

Plojam ir plojam. Liūdna, 
kad pirmoji šventės dalis jau 
buvo nesugrąžinamoj praeity. 

Pertraukos metu pas mus 
atskubėjo Juliukas ir ragino 
toliau tose netikusiose vie
tose nelikti, bet skubiai per
eiti ir sėdėti su juo, žymiai 
geresnėje vietoje — sako, du 
jo kaimynai išėję, jau nebe
grįš, mums yra saugojamos 
dvi vietos. Ti reikia skubėti. 
Ne taip jau lengva buvo 
nuvykti iki tos vietos, visai 
kitoj Koliziejaus pusėj, žy
miai žemiau, net ir tarp kė
džių eilių čia buvo daugiau 
vietos. Beskubėdami matėm 
daug žmonių, bet beveik visi 
nepažįstami. I savo vietas lai
ku suspėjom. 

Ir tada prasidėjo antroji Šo
kių šventės dalis. 

vaite, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vienuolyno Putname 
vienuolę, rugsėjo 13 d. 

Beatričė gimė 1910 m. spa
lio 31 d. Bartininkų kaime, 
prie Bartininkų, Vilkaviškio 
apskr. Jos tėvas mirė jai 
esant 3 metų amžiaus, tai ji 
augo patėvio globoje. Šeima 
buvo negausi, o ir tai sesuo 
mirė eidama 37 metus. Netik
ras brolis, motinos ir patėvio 
sūnus, gyvena Amerikoje, 
Waterbury. Ji mokėsi vietos 
pradžios mokykloje, po to liko 
ūkyje, kur dirbo visus darbus. 
Iš motinos išmoko puikiai 
gaminti valgius ir šeiminin
kauti. 

Į Vargdienių seselių vie
nuolyną, taip Lietuvoje vadi
no Marijos Nekalto Prasidėji
mo vienuolyną, ji įstojo 1933 
m. Marijampolėje. 1937 m. 
vienuolynas ją su kitomis 
keturiomis seselėmis atsiuntė 
į Ameriką padėti marijonams 
Marianapolyje. Marianapoly
je tada marijonai turėjo lietu
višką gimnaziją berniukams 
ir buvo labai veiklūs lietuviš
koje veiklioje Amerikos rytų 
pakraštyje. Atsiųstoms sese
lėms teko nelengva įvairių 
darbų našta, ypač rūpintis 
marijonų gerove. 

Seselėms įsigijus Villa 
Maria namus prie pat Maria-
napolio, visos seselės persi
kėlė ten, kur jos pradėjo glo
boti globos reikalingus 
lietuvius. O kai seselės įsigijo 

eidavo į virtuvę padėti. 1983 
m. liepos 15 d. ji šventė 50vie
nuolinio gyvenimo metus. Per 
tą šventę ji šventėje dalyvau
jančius nustebino, pavaišin
dama jos paruoštu ir keptu re
to puikumo tortu. 

Pastaruosius keletą mėne
sių ji jau gyveno Matulaičio 
namuose ir dažnai buvo rei
kalinga kitų pagalbos, ypač 
kai netekdavo sąmonės, kar
tais kelioms valandoms, kar
tais ir ilgesniam laikui. Atsi
gavusi vėl būdavo sąmoninga 
ir giedri. Pagaliau seselę 
Beatričę Aukščiausias pasi
šaukė rugsėjo 13 d. į amžiny-
bę. 

Budynių maldos, giedoti 
Mišparai ir kitos maldos 
buvo atlikti rugsėjo 16 d. 
vakare vienuolyno koplyčioje, 
kur ir karstas su įnirusiąja 
patalpinti. Mišparams vado
vavo kun. V. Cukuras, prel. V. 
Balčiūnas ir kun. R. Krasaus
kas, vienuolyno įstaigų kape
lionai. Mirusios seselės Beat
ričės laidotuvės įvyko rugsėjo 
17 d. Laidotuvės pradėtos 
koncelebruotomis šventomis 
Mišiomis vienuolyno koply
čioje 11 vai. ryto. Konceleb-
rantai buvo kun. V, Cukuras, 
prel. V. Balčiūnas, kun. R. 
Krasauskas, kun. A. Petrai
tis, kun. V. Parulis, Mariana-
polio vienuolyno varesnysis, ir 
kun. I. Gedvilą, Providence 
lietuvių parapijos klebonas. 
Mirusioji palaidota vienuo 

apleistą nuosavybę Putname, l y n o JkmĘim e m imo" kapi-
dabartmio vienuolyno sody- n e g e § a h a ^ m i r u 8 i ų 8 e 8 e . 
bą, 1942 m. tai seselių dalis l i ų 8U yigortda laidojimo 
persikėlė \ ją. Seselių skaičius apeįgomis 
daugėjo, nes įstojo naujų. j ^ b u d y n e 8 € ) tiek l a i d o . 
Seselės naujoje sodyboje pajė- t u v e s e d a l y v a v o seselės, ke-
gė globota apleistus vaikus. ^08 v į e g n i 0 8 seselės kazimie-
Vėliau isteigė besimokan- rietės iš Chicagos, kelios 
čioms mėgai tems bendrabuti, gegeles pranciškietės, būrelis 
kuriame vienu laiku buvo 52 
mergaitės. Seselė Beatričė 
atsikėlė į naują sodybą su pir
mosiomis ir dirbo ten, kur tik 

vietos ir keli apylinių lietu 
viai. Dalyvavo ir seselės bro
lis. 

Ilsėkis, sesele Beatriče, nors 
reikėjo darbo rankų. Bet dau- svetįmoje žemėje, bet tarp sa 
giausiai jai teko rūpintis vir- ^ ų Pxa80nie ir tikime, kad 
tuve, kur j galėjo parodyti Aukščiausias suteiks jai tikrą 
šeimininkės sugebėjimus, tiek į . amžiną ramybę, 
maistą gaminant, tiek vi- J. Kr. 

KAPŲ BYLOJIMAS 
Mėgstu vaikščioti po kapi

nes. Niekur kitur tokia gili 
ramybė nevaldo mano sielos, 
kaip čia, toje ašarų vietoje. 
Taip įvaizdžiai stovi prieš 
akis nepastovumas visų 
žemės daiktų, tas amžinasis 
faktas, jog viskas — tik irios 
formos ir nyksta šešėliai. 

Šatrijos Ragana 
KĄ PADARYSI... 

Mes, lietuviai, esame vienur 
per lėti, kitur per greiti. Per 
lėtas vėluojasi, per greitas 
karščiuojasi. Esame per lėti — 
vėluojamės pasisavinti kitur 
kilusias idėjas. Esame per 
greiti — karščiuojamėa tuojau 
daryti išvadas, dalyko gerai 
nepergalvoję. Būtų daug 
naudos, jei sukeistume vietas: 
čionai būti lėtiems, o tenai 
greitiems. 

Aniceta* Tamošaitis, S.J 

& 
KAD LIKTUM TU GYVA 
Ta' naujoji Lietuvių Operos plokštelė 

Plokštelėje yra įdainuoti šie kūriniai: 
LIETUVOS HIMNAS 

LIETUVIAIS ESAME MES GME 
JafcoMoo DE PROfVNDIS 

UZ JUKELIŲ B opi RADVILA PERKCNAS 
Kuom, AUGO KIEME KLEVELIS 

CttOrito UŽ JURŲ, U2 KALNŲ » °f» D AMA 

KarnavtčuuM ARU A IR CHORAS k* 
RAUDOTOJŲ CHORAS tt operoa GRAŽINA 

BodrMao ANT MARIŲ 
SAULE MOTINA PAKILO ii op. PAGIRENAI 

DMgaopi ALVYDAS VASAITIS 
Datmoja LIETUVIU OPEROS CHORAS Ir Sol JONAS VAZNEJJS 

Tranai tolo partiją atlieka ROta PaMtatt* 

Plokite!* aina — $15.00. Paito Ir įpakavimo išlakta — $1.25 
Viso — $1128 

aakytma prašome siųsti Draugo adran: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street 
Ghicago, IL 60629 

1 

Wiiliam J. Kareiva 
Biznierius per Ugus metus 
Darbavosi Lietuvos naudai 

Stambus visuomenes veikėjas 

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą vyrą, tėvą, tėtuką, uošvį ir dėdę, kuris apleido šį pa
saulį rugsėjo 29 d., 1982 m. Palaidotas šv. Kazimiero liet. kapinėse. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes niekados negalėsime jo užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Jo brangiam atminimui sukakties proga, už jo sielą bus atna
šaujamos šv. Mišios rugsėjo 29 d. 1984 m.. 8:00 vai ryto, Sv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Kapucinų koplyčioje ir Sv. Jude. 

Velionis priklausė Lith. Ohamber of Commerce ir buvo išrink
tas pirmas Garbės Direktorių; Past Commander Dariaus-Girėno 
Post 271 American Legion; Balzeko Muziejaus ir daug kitų drau
gijų narys. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas arba prisiminti maldoje tą dieną mūsų my
limo sielą. 

Nuliūdę lieka: 2 n « a Helen, sūnus Wm. J. Kareiva, Jr. 
(Julia), Donald J. Kareiva (Carol), duktė Marilyn Zelasko (Stazy), 
anūkai Donald, Jr., Philip, Karen ir Sbaron ir sūnėnas Amanas 
Kareiva, giminaite Sister Mary Minelis (Kaznmeriete). 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Dra 
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x Liet. Vyčių S e n d r a u 
gių kuopos sus i r i nk imas 
įvyks pirmadienį, spalio 1 d., 
6 vai. vak. Vyčių salėje. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. 

x Dai l . D. Kiz lauskienė 
meniškai paruošė programas 
Kr. Donelaičio lit. mokyklų 

x „ D r a u g o " 75-rių metų rengiamai madų parodai. Ma-
sukak t i e s minėjimo banke- dų paroda bus rugsėjo 30 d. 
tas bus šį sekmadienį, rugsė- Jaunimo centre. 
jo 30 d., 4 vai. p. p. Martini-
q u e r e s t o r a n o s a l ė j e 
Evergreen Parke. Vakarienė 
prasidės 5 vai., nes prieš tai 
bus atsigaivinimas ir pasikal
bėjimai. 

x Moterų sąjungos 20- tos 
k u o p o s pietūs su programa 
bus šį sekmadienį, rugsėjo 30 
d., 2 vai. p. p. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos sa
lėje Brighton Parke. Progra
mą atliks jauni smuikininkai 
Daiva Vygantaitė, Daina ir 
Karina Volodkaitės, Asta ir 
Elenutė Tijunėlytės ir Marius 
Tijūnėlis. 

x Videttos Giecutės i r 
Vik to ro Kai re lio užsakai 

x „Margu t i s " kviečia a t 
s i lankyt i į solistų A. Brazio 
ir M. Bizinkauskaitės koncer
tą, kuris rengiamas spalio 7 d. 
3 vai. p. p. Jaunimo centre. 
Bilietai „Mrgučio" raštinėje ir 
Vaznelių prekyboje. 

x S tasys Pieža , Lietuvių t i s , JAV LB tarybos prezidiu 
Katalikų spaudos draugijos, rno pirmininkas, dr. Adolfas 

x Chicagos pietvakarių 
ir š iaurės v a k a r ų apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
, ,Kandidatų konvencijoje" 
rugsėjo 30 d. Americana Con-
gress Hotel, 520 So. Michi-
gan, 2 — 5 vai. p. p. Cia iš
girs kandidatų nuomones apie 
jiems rūpimus apylinkių rei
kalus, kuriais rūpinasi ir tų 
vietovių gyventojai. Dėmesį 
atkreips ypatingai į vadina
mą „Guaranteed Home Equity 
Insurance" šiose apylinkėse. 
Konvencijoje kalbės sen. Ch. 
Percy, kongr. P. Simon, pro
kuroras R. Daley ir R. Brec-
zek. Autobusai išvažiuos iš 
parapijų 12:45 vai., grįš 6 vai. 
vak. Informuotis tel 776-9522. 

x Dr . Kazys Ambrozai-

IŠ ARTI IR TOLI 

leidžiančios „Draugą", direk
torius, išvykęs į prel. Lado Tu-
labos auksinį kunigystės jubi
liejų Romoje , s v e i k i n a 
..Draugo" redakciją ir visus 
artimuosius Chicagoje. Zurn. 

Šležas, dr. Pranas Jaras su 
žmonomis dalyvaus „Drau
go" 75 metų jubiliejiniame 
bankete rugsėjo 30 d. Marti-
nique restorane. 

Vytas Miklius kalbasi su sen. Charles Percy. V. Miklius yra 
vienas iš „Kandidatų konvencijos" šį sekmadienį rengėjų. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Leonardas Žitkevi

čius, „Darbininko" redakto
rius, poetas, rugsėjo 17 d. dar
be buvo ištiktas dalinio 
paralyžiaus ir yra gydomas li
goninėje. Šiuo metu guli spe
cialios priežiūros skyriuje. Jis 
yra 69 metų amžiaus. 

— A. a. Viktoras Bivei-
nis, pranciškonų vienuolijos 
narys, dirbęs spaustuvėje įvai
rius darbus, rugpiūčio 30 d. 
krisdamas susilaužė klubo 
kaulą. Pagulėjęs ilgesnį laiką 
ligoninėje, mirė rugsėjo 17 d. 
Palaidotas rugsėjo 20 d. Šv. 
Jono kapinėse, pranciškonų 
skyriuje. Velionis buvo gimęs 
1902 metais balandžio 26 d. 

TAUTOS FONDO 
VAKARIENĖ 

Tautos fondas rugsėjo 22 d. x J ū r o s skaučių „Neri-
St. Pieža šios savaitės pabai- j o s " tun to sue iga bus sek- T T T ^tl'ZZl' i^ihi r~»;« „»;* ;» ^„o„u.,<, 4-~,,~..><, J- - ,• SA J „ . 1 autiniuose namuose turėjo goję grjš ir pasakys trumpą madienj, spaho 30 d. Visos B a „ n mfflf:_. vava^on* Tavil 
žodi „Draugo" jubiliejiniam n a r t 8 , J. $. renka8i p r i e •£ "*g lį£££į% 

prieš moterystes sakramentą bankete rugsėjo 30 d. Marti- Jaunimo centro pagrindimo p r i r n i n d a m a aukotojų skai-
eina Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Mar-
ąuette Parke. 

x Don Varno Amerikos 
legiono postas nr. 986 ir pa-

niąue restorano salėje. 

x „LSST Vytau to D i 
džiojo Šaulių r i n k t i n ė s 30 
metų sukaktis" — leidinys iš
ėjo iš spaudos ir pasiekė re-

gelbinis moterų vienetas įves- dakciją. Leidinyje yra trumpa 
dins naujus valdybos narius šaulių rinktinės apžvalga, 

iėjimo. 9:15 vai. ryto dalyyau- e i a u 8 a u g i m ą D ė k o j o rf a u . 
jama šv Mišiose Jėzuitų kop- k a 8 U e t u V 0 8 vadavimo reika-
lyčioje. Po pamaldų 10 vai. r. l a m g Vyskupas V. Brizgys 
Jaunimo centro maž. salėje iš- s u k a l b ė j o l o k a c i j ą . 
kilminga sueiga - vadovy- P o s k a n i a i p a r u o š t 0 8 v a k a . 
bės pareigom pasikeitimas, rienė8 M_ M a r c i n k i e n ė 

supa-
apdovanojimai speaalybių ir ž i n d i n Q 8 U ^ 8 V e c i a i g . j 
šv. Kazimiero konkurso daly- G i e d r a i e i u > g e n . k o n 8 . j . 
vėms ženklelių Įteikimai ir kt. D a u ž v a r d i e n e , T. Blinstrubu 
Dalyvavimas visoms narėms g u žffl e l i k ų ^ ^ 
privalomas. Dėvima pilnomis A T r a k į u g u ž m , K 
vasarinėmis uniformomis. Tė- 6 g L B a r u 8U ž m o n a ^ 
venai ir svečiai kviečiami. T T > - i_ i 

«* tv. «cv a^i. j j^jjįynu s u įmona, kun. J. 
x Linas Kojelis, Baltųjų Prunskiu. 

L** « v u « = ™ ^ ^ „~, . . . r ū m i * Pareigūnas tautinių gru- T a u t o s fondo valdybos pirm. 
vadovauja inž. Vytautas p i ų r e i k a l a m s . bus pagerbtas, j . Giedraitis pareiškė, kad 

,«aiaoU ^ c a in kaip pasižymėjęs asmuo (Man fondas Vliko veiklai kasmet 

sveikinimai ir didžiųjų veikė
jų nuotraukos. Leidinį reda
gavo Birutė Jasaitienė, spaus
dino M. Morkūno spaustuvė. 
Turi 144 psl. ir viršelius. 

šeštadienį, rugsėjo 29 d.. 8 
vai. vak. posto būstinėje, 6816 
So. Western Ave. Ateinančių 
1985 metų valdybą sudaro: ko-
mandierius Bruno Mikėnas, 
vicekom. Adolfas Leberes, 2 
vicekom. John Yerkes, adjut. 
Edward Pocius, ižd. Joseph 
Star nitis, kapelionas kur. A. 
Šveuas, MIC, vaidybos nariai 
— Charles Petrila. Sergio Se
nėse, adv. Konstantinas Sa
vickas ir dr. John Simonaitis. 
Įvesdinimo apeigas atliks 
John Paukštis ir Anthony 
Pargauskas. 

x Amerikos Lietuvių In
žinierių i r Archi tektų s-
gos Chicagos skyr iaus su
s i r i n k i m a s š a u k i a m a s 
rugsėjo 28 d., penktadienį, 8 
vai. vak. Lietuvių Tautiniuo- * « * a. a. kun . J u o z ą ria Stanaitis, istorikė Violet nariai, bibliotekos. Neseniai 
se namuose. Po susirinkimo Vai lokai t į , minint jo mirties jočius, kapel. Stella Wabol, a tgaiva** votaMga^Eyr, t» 
— Dr. A. Damušio paska i 
ta : „Nenaft iniai energijos 
šal t iniai Lietuvos mas tu" . 
Skyriaus valdyba kviečia na
rius su Šeimomis ir svečiais 
dalyvauti. 

(pr.). 

Lietu vos Laisvės iždo tur
tas liks Lietuvai, bet procen
tai naudojami. Yra apie 225,-
000 dol. Lietuvos atstatymo 
fondas, kurio paskirtis — pa
rama Lietuvos laisvės atkūri
mui, bėdos atvejams. Dėkojo 
Tautos fondo komitetui Chi
cagoje: pirm. J. Jurkūnui, vi
cepirmininkams dr. L. Kriau-
čeliūnui, E. Jasiūnui, prof. M. 
Mackevičiui, sekr. A. Repšie
nei, ižd. Pr. Povilaičiui, na
riams J . Kreivėnui, A. Pim-
pei, J. Žemaičiui. 

Vakarienę suruošė komisi
ja: pirm. M. Marcinkienė, na
rės J. Adomavičiūtė, J. I vašaus-

apylinkės valdyba rugsėjo 16 
dieną parapijos salėje. Minė
jimą pradėjo valdybos pir
mininkė B. Vindašienė, pa- kus, Šv. Kazimiero kolegijos 
kviesdama į prezidiumą Romoje prorektorius, dalyva-

— A. a. Kazys S tankū
nas tragiškai žuvo Lindene, 
N. J., rugsėjo 2 d. Palaidotas 
Evergreen kapinėse Eliza-
bethe šalia savo sesers sol. 
Irenos Stankūnaitės — Silva 
ir prieš 13 metų mirusios mo
tinos. Velionis buvo muz. Juo
zo Stankūno sūnus, prieš 50 
metų gimęs Brazilijoje. Dirbo 
We8tern Electric bendrovėje 
Kearny, N. J . Nuliūdime liko 
žmona Agnė Dulkytė — Stan
kūnienė, suaugę du sūnūs ir 
dukra. 

— Adv. r ovilas 2umba-
kis rugsėjo 22 d., šeštadieni, 
kalbėjo plačiai apie specialių 
inve8tigacijų įstaigot veda
mas bylas ir kaip reikia prieš 
jas gintis. Paskaita buvo Kul
tūros Židinyje 4 vai. p. p. Pas
kaitą rengė New Yorko ateiti-
n i n k t i . Į ė j i m a s b u v o 
nemokamas. 

— Kun. Algimantas Bart-

x P a s a u l i o L i e t u v i ų 
Bendruomenės valdyba, ku
riai 
Kamantas, užsisakė visą 10 , . _. . _,. . _. 
asmenų stalą į „Draugo" 75 ° f *h\Year), U^n™* Lietuvių teikia paramos apie 130,000 
m. jubiliejinį banketą kuris Respublikonų lygos metinėje dol. Iškėlė veiklumą Tautos 
bus rugsėjo 30 d. Martiniąue atžymėjimų popietėje, spalio fondo Chicagos padalinio, ku-
restorane, Evergreen Parke. 2 1 d-' 2 v a L p p- sėtuvių r i a m vadovauja inž. J. Jurkū-

x Dr. J o n a s Ba lys , tauto- T a u t m i u o s e n a m u o s e - nas. Tautos fondas vadovau-
sakininkas. iš Maryland, ir x Don V a r n o Amerikos J a m a s V į k o bet yra 

•- «--- i-_i ~^„4.~ ~,^*««, naaiA. savarankiška korporacija. Jurgis Strazdas iš Mississau- legiono pos to moterų pagel-
ga Kanados, Lithuanistinei binis vienetas išsirinko val-
kaUdrai, įsteigtai prie Chica- dybą: pirrn^ Anelė Pocienė, vi-

siteto, atsiuntė po cepirm. Mary Jurgei, * 
tūkstantinę. vicepirm 

Fondas išlaiko 'liko įstaigą 
Washingtone, finansuoja El
tos leidimą JAV-se. Redaguo-

gos universiteto, atsiuntė po cepirm. — - * i T « ~ " l w ja prof. A. Landsbergis. Ang 
vicepirm. Rita Radchff., sekr u n a kQngreso 
Jean Pargauskas, ižd. Vale- »_ J».» ^ ^ ^ 1 x;~,^i0; 

30 metų sukaktį, šv. Mišios m a r š a l k a Frances Urniežus, rią redaguoja K. Baronas, 
bus atnašaujamos rugsėjo 29 vėliavų nešėjos Antoinette Italų „Eltą" redaguoja prel. 

x Akademinio Skautų 
Sąjūdžio 60-mečio jubiliejinė 
šventė įvyks rugsėjo 28, 29, 30 
dienomis. Penktadienį, rūgs. 
28 d., 7:30 v. v. Jaunimo cent
re įvyks iškilminga narių su
eiga; šeštadienį, rūgs. 29 d., 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje bus iškilminga akademi
ja, meninė programa, vaka
rienė ir Šokiai. Sekmadienį, 
rūgs. 30 d., 12:15 v. p. p. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje kun. Anta
nas Saulaitis. S. J. laikys šv. 
Mišias, o po to bus aplankyti 
mirusiųjų A. S. S. narių ka
pai, šeš tadienį iškilmių 
p rog rama pras idės 6 v. v. 

d., šeštadienį, 9 vai. ryto T. 
Marijonų koplyčioje (prie 
Draugo) . Pamaldose daly
vauti visus kviečia Liet. Kr. 
Demokratų S-gos Chicagos 
skyrius. (pr.). 

x Liet. Mot. Federac i jos 
sus i r inkimas bus rugsėjo 30 
d., 12 vai. Lietuvių Tautiniuo
se namuose. Tuoj po susirin
kimo, 1 vai. popiet dr. Albi-

Barvitz ir Josephine Wasi-

nos Prunskienės paskaita. I mų Šakneles ir kiekvienas pri-
paskaitą kviečiama ir visuo- dėjo poJ20 dol. dienraščio pa-

V. Mincevičius. Prancūzų kai-
liauskas. Įvesdinimo apeigas D» „Eltą" redaguoja B. Vens-
atliks Ann Shulmistras ir kuvienė. Gauna prancūzų va-
Jean Pargauskas. Po apeigų dovybės nariai, buvusios 
bus vaišės, į kurias visi kvie- kolonijos Afrikoje. „Elta" lei-
Ciami. džiama ir ispaniškai. Per me-

x Rašy t . Vladas Vailio
nis , Munster, Ind., mūsų gar
bės prenumeratorius, Anta
nas Zubrys, Chicago, 111., 
mūsų rėmėjas, grąžino laimėji 

tus visų išeina apie 80,000 eg
zempliorių. Kainuoja apie 
80,000 dol. Vlikas yra gavęs iš 
Altos apie trečdalį milijono 
dolerių. 

menė, o narės prašomos daly
vauti ir susirinkime. (pr.). 

x Madų p a r o d a r eng i a 
ma P u t n a m o sesel ių r ė 
mėjų bus spalio 21 dieną, sek
madienį, Jaunimo centre. 
Bilietai į Madų parodą gau
nami pas rengėjas ir Vazne
lių prekyboje. (pr.). 

punktual ia i . Dėl rezervacijų x Lietuvių F e d e r a l i n ė s 
skambinti Jolandai Kerelie- Kredi to Unijos KASOS ak-
nei telef. 25 --2558. (pr.). t y v a i j a u p r a S o k o 29 milijo-

x Pa rduodama didelė 
g in ta r inė šachmatų lenta 
su meniškais gintariniais 
šachmatais. Kaina 6.000 dol. 
Teirautis tel. (312) 687-8874. 

tsk.). 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
pr ie inamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal. 
Savings. 2212 West Cermak tadieniais 3-6. šeštadieniais 9 

nus. Taip pat. nuo š. m. rug
sėjo mėn. 6 dienos pakilo ir 
terminuotų indėlių procentai. 
Pasiskambinkite ir pasitei
raukite. KASOS a d r e s a s : 
2615 West 71 s t S t ree t , tel . 
737-2110, Cicero: 1445 So. 
50th Avenue, tel . 656-
2201 . KASA atdara kasdien 
nuo 10 iki 6, ketvirtadieniais 
iki 7. šeštadieniais 10-1. Cice
ro: antradieniais 9-12, ketvir-

Road - Tel. VI 7-7747. 12. (sk.). 
(sk.). 

A R A S 
l>« iiginiiM* ir taisoma \«ų rasiu 

STIMil s. 
- i tuh-iu patvrimu. esan>' 

.I 'UM'I- 'I l'.its prižiūnu darhn 
ARVYDA* KIKLA 

737-1717 

x Gegužės m ė n e s i o 4 die
na , 1985, Lietuvių ke l ionė 
į Tol imus Rytus . Aplankysi
me Hong Kongą, Singapūrą, 
Bangkoką, Taiwaną. Brošiū-

ramai. Širdingas ačiū. 
x Melrose P a r k o ir apy

linkės klubas, kuriam vado
vauja A. Sinkevičius, jau ne 
pirmą kartą paremia dienraš
tį aukomis. Rugsėjo 10 d. A. 
Sinkevičius su viešnia iš Eu
ropos lankėsi „Drauge" ir ta 
proga, klubo vardu, teikė 25 
dol. dienraščio stiprinimui. 
Labai dėkojame klubo valdy
bai ir visiems nariams už lie
tuviškos spaudos palaikymą. 

x Vy tau ta s Lumbis, Gar-
son, Ont., Canada, mūsų rė
mėjas, pakeisdamas adresą ir 
gyvenimo vietovę, pridėjo ir 
25 dol. auką dienraščio stipri
nimui su tokiu prierašu: „Lin
kiu ir toliau būti maloniu 
„Draugu", mane lankyti". Šir
dingas ačiū už viską. Naujas 
adresas: 7862-40 Ave., No., St. 
Peteirsburg, Fla. 

x E l e n a i r Pet ras J o -
kubka i , Chicago, 111., mūsų 
rėmėjai, lankėsi „Drauge", įsi
gijo įvairių leidinių, grąžino 
laimėjimų šakneles ir už jas 
paaukojo po 10 dol. Labai 
ačiū. 

x E lena Gudinskienė. 

kleboną kun. A. Zakarauską, 
paskaitininką inž. P. Narutį, 
buvusius valdybos pirrninin-
kus — K. Barzduką ir S. End-
rijonienę ir Jaunimo sąjun
gos pirmininką V. Plioplį. K. 
Barzdukas tuo laiku buvo la
bai užsiėmęs — rinko aukas 
švietimo reikalams ir iki pre
zidiume stalo nepriėjo. Klebo
nas kun. Ant. Zakarauskas 
sukalbėjo invokaciją, ir minu
tės atsistojimu buvo pagerbti 

kienė, F. Mackevičienė, A. Poš- mirusieji, 
kienė. Jos suruošė ir laimėji- Inž. P. Narutis buvo pa
muš. • grindinis kalbėtojas. „Susi-

Meninę programą sudarė mąstykime", sakė paskaiti-
jaunos dainininkės: Kristina ninkas, „kas yra žmogus", 
ir Regina Butkūnaites iš Det- Tik žmogus gali fa Ji verty-
roito, Mich. Sau pritardamos bes ir žmogus yra u.ukščiau-
gitara, jos dainavo romantiš- šioji vertybė. Gyvuliai verty-
kas patriotines melodijas, bių sukurti negali. Gyvuliai 
Publikos buvo pilna salė. rtegali būti panašūs į žmones, 

Inž. J. Jurkūnas dėkojo tačiau žmogus, nustojęs visų 
stambesniems aukotojams — vertybių, pasidaro panašus į 
J. Blažiui 3000 dol., Kazaičiui gyvulį, net dar baisiau, į Žiau-
2800, A. Balčyčiui 2500, Ant. rų žvėrį, ir stengiasi sunai-
Repšienei 1500 dol. Išdalino kinti kitą žmogų. Šiandien 
diplomus ir kitiems aukoto- smurto ir apgaulės pagalba 
jams, kurių susidarė kelios de- yra naikinamas žmogus, sten-
šimtys, daugelis aukojusių giamasi jį paversti robotu, yra 
šimtines. A. Gabalienė — apšmeižiamas ir apspiaudo-
1000 dol., A. Krasauskas 1000 mas. Fiziškai buvo naikina-
dol.. dr. L. Kriaučeliūnas mas Žmogus kito žmogaus su-
1075 dol., Pr. Povilaitis 1065, k u r t o s e k o n cen t r ac i j o s 
J. Šablinskas 1020 dol. Pr. stovyklose, dvasiniu ir fiziniu 
Prankienė 2530 dol. Daugens atžvilgiu tebežudomas ir da- k a s , 77 metų amžiaus, mirė 
aukojo vakarienės metu. bar kito žmogaus — žvėries Los Angeles, Calif., rugsėjo 9 

Vakarienė praėjo su gra- sukurtose psichiatrinėse ligo- d. Lietuvoje jis buvo mokyto-
žiu pasisekimu ir dideliu na- ninėse. Ir nei vienas iš mūsų jas- Liko nuliūdime jo žmona 
šumu aukomis. J . P r . nėra nuo to apsaugotas. Rei- Vaclovą, kuri pasirūpino ve-

kia mums visiems susimąsty
ti, kad neprarastume žmogiš
kųjų vertybių ir netaptume 
panašūs į žvėris. 

Baigus inž. P. Naručiui kai- m 
ruošė LB Marąuette Parko bėti ir nutilus plojimams, So- terys su šeimomis — V. Gra-

ciaiinių reikalų tarybos pir- žuhenė ir E. Vey Parmoję, 
mininkė D. Valentinaitė prašė Ohio, ir Jean C. Masulienė 
visų finansinės paramos pa- Dawney, Calif. Velionė buvo 
dėti seneliams. Valdžia tiek kilusi iš Troškūnų, Panevėžio 
mums padės, kiek ir mes pa- apskr. Amerikoje išgyveno 
tys padėsim. apie 70 metų. 

ves Lietuvos Vyčių seime Chi
cagoje ir Šv. Kazimiero minė
jime bei katalikų kongrese 
Toronte, Rugsėjo 16 d. Ap
reiškimo bažnyčioj Brookly-
ne, N. Y. atlaikė iškilmingas 
šv. Mišias ir pasakė pamoks
lą. Rugsėjo 14 d. jis dalyvavo 
vysk. P. Baltakio konsekraci
joje Portlande, Me. Grįžo į 
New Yorką, aplankė savo mo
tiną ir seserį su svainiu Nijo
lę ir Paulių Baltrulionius, i i 
Washingtono buvo atvykusi 
kita sesuo dr. Danutė su vyru 
ir padarė jam išleistuves. Iš
leistuvėse, be giminių, daly
vavo kun. J . Pakalniškis, kun. 
dr. P. Stravinskas, kun. D. 
Staniškis, kun. Palubinskas, 
kun. K. Bučmys, stud. W. Co-
mellas, Elena ir Henrikas 
Andriuškai ir kt. J i s dabar iš
vyko į Romą perimti savo pa
reigų kolegijoje. 

— Lilė Milukienė, buvusi 
Skaučių Seserijos vyriausia 
skautininke, skaučių, Lietu* 
vių Bendruomenės ir kitų or
ganizacijų veikėja buvo susir
gusi ir paguldyta ligoninėn. 
Rugsėjo 14 d. iš ligoninės jau 
grįžo ir baigia sveikti namuo
se. 

— A. a. Paul ius Malžins-

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Tautos šventės minėjimą su-

lionio laidotuvėmis. 
— A. a . Liudvisė Pa l i lo -

nienė, 94 metų amžiaus, mi
rė rugsėjo 10 d. Clevelande, 
Ohio. Nuliūdime liko trys duk

ra pasirodys neužilgo. Kreip- Hamilton, Kanada, buvo at-
kitės į Birute Za la to r i enę , vykusi į Chicagą, lankė savo 
Trave l Advisers Inc . 1515 pažįstamus, ta proga sustojo 
Nor th Har lem « 110, Oak įr „Drauge", kur pasirinko 
P a r k , III. 60302, telf. 312- naujausių leidinių už didesnę 
524-2244. (sk.). g u m ą 

Du lietuvių -.-spubhkonų vpik*>jm - K ''k^aa ir J. Talandis. 
•;-, •-- kandidatuoja j Metr>p<.:.Ur; anitary distriktą 

Chicagoje. 

Meninę dalį atliko broliai 
Polikaičiai: Darius, Audrius, 
Rima ir Marius, padainuoda
mi,,Aš čia gyva" žodžiai B. 
Brazdžionio, „Saulutė lei
džias" — Žitkaus, „Švilpynė" 
— K. Bradūno ir „Klajūnai" 
— B. Brazdžionio. Šiuos eilė
raščius Darius pavertė daino
mis, pats parašydamas muzi
ką. Dainuoja jie visi keturi, o 
Darius dar pritaria pianinu ir 
gitara, š ias ir kitas dainas 
galėsime ir dažniau pasiklau
syti, įsigiję Dariaus plokštelę, 
kuri pasirodys gruodžio pra
džioj. Buvo pasiūlyta infor
macinio pobūdžio susirinki
mas daryti kas 2 — 3 
mėnesiai ir leisti susirinku
siems pasisakyti rūpimais 
klausimais. Reikės apie tai 
pagalvoti. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. 

AL Likander ienė 

Advokatas 
ROBERTAS JONAS RALIS 

811 W. Dtvcrsey Parkwmy 
Chicago, III 00614 

Tel. — 528-5010 
Ka*K!t<>n 9—5 vai. vakaro 
šcMadteaiata ir vakarais 

paffal susitarimą 

Advokatas 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, EL 60629 
TeL — 776-5162 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

Advokatai JONAS GIBAITIS 
624 S. Kedzfc Avenue 

Chicago, IL 60629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL. vak. 
Šešiad. 9 v. r. iki 1 vai d. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorie Blvd., Saite 364 
Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofs, 325-3157 
T*L Rec 8254682 

Valandos pagal susitarimą. 


