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Lietuvos krikšto 
jubiliejui artėjant 

(Tęsinys) 

Broliai ir sese-y s, brangūs 
tikintieji, mieli kunigai! Kas
dien dėkokime Viešpačiui 
Dievui už mūsų tėvams ir 
mums suteiktą ir ateinan
čioms kar toms pažadėtą 
Krikšto palaimą. Įvertinkime, 
ką sako apie Krikštą Dievo 
jkvėpimu parašytas Šventasis 
Raštas: 

Krikštas padaro mus Dievo 
vaikais, dvasinio Kristaus 
Kūno-Bažnyčios nariais, dan
gaus paveldėtojais (plg. Rom. 
8,16, 1 Kor. 12,12). Krikštas 
sujungia mus su Kristumi, 
padaro J o mirties nuopelnų ir 
prisikėlimo vilties dalininkais 
(plg. Rom. '),3-4). Per Krikštą 
mes esame tapę „išrinktoji 
giminė, karališkoji kunigystė, 
šventoji t au ta , Kristaus 
įsigytoji liaudis pašaukta 
išgarsinti šlovingus darbus to, 
kuris iš tamsybių pašaukė 
mus į savo nuostabia šviesą" 
(1 Pt 2,9). 

Dėkingai vertindami didžią
ją Dievo dovaną — Krikštą, su 
n o r u v y k d y k i m e ir jo 
įpareigojimus — atsižadė
dami piktų vilionių ir nekilnių 
darbų, būti „naujais žmonė
mis, sukurtais pagal Dievą 
teisume ir tiesos šventume" 
(Ef. 4,24). 

Lietuvos vyskupai ir 
vyskupijų valdytojai 

Kaunas 1985 m. sausio 16 d. 

Prierašas kunigams. 
DDGG Kunigai skaitys šį 

mūsų raštą visų įprastinių 
pamokslų vietoje Lietuvos 
Globėjo šv. Kazimiero dienos 
išvakarėse — antrąjį Gavė
nios sekmadienį, 1985 m. kovo 
3 d. ir 14 balandžio. 

Šiais gerosios naujienos 
metais Kunigai per pamoks
lus ir pasikalbėjimus geriau 
supažindins tikinčiuosius su 
krikščionybės bei katalikybės 
kilnumu, jos palaiminga įtaka 
mūsų tautos gyvenimui. Lietu
vos Krikšto jubiliejaus komi
sija rūpinsis parengti ir per 
Kuriją bei Dekanus paskleisti 

tokiems Pamokslams medžia
gos. 

1985, 1986, 1987 m. Gavėnia 
tebus išgyvenama kaip atgai
los laikas už visų mūsų 
neištikimumą Krikšto malo
nei. 

Sekmadieniais ir kitomis 
t i n k a m o m i s p r o g o m i s 
rekomenduojama Mišių pabai
goje (prieš palaiminimą) 
skaityti kurią nors iš čia pride
damų Gerosios naujienos metų 
maldų. 

Viešpatie Dieve, tautų Kūrė
jau, visos žmonijos Tėve! 

Nuoširdžiai dėkojame Tavo 
tėviškai meilei, kuri prieš šešis 
šimtmečius per mūsų garbin
gųjų protėvių Krikštą pakvie
tė ir mūsų tautą į Tavo 
Sūnaus Jėzaus Kristaus 
Bažnyčią, — šventąją laisvės, 
Taikos ir Meilės Karalystę! 

Meldžiame, Viešpatie, — 
padėk mūsų tautai įvertinti 
didžiąją dovaną, visada būti 
i š t i k i m i e m s kr ikšč ionio 
pašaukimui, kilnumo pavyz
džiu ir tiesos žodžiu skleisti 
savo aplinkoje Gerąją Kris
taus naujieną. 

Viešpatie Dieve, Krikšto 
malone darantis mus savo 
vaikais, apgaubki savo malo
ne ir mūsų jaunąją kartą, 
kuriai skirta stoti į pirmąsias 
eiles septintajame Krikš
čioniškosios Lietuvos šimtme
tyje, dvidešimt pirmajame 
pasaulio krikščionijos amžiu
je. To prašome per Kristų, 
mūsų Viešpatį. — Amen. 

Dėkojame! 
Dėkojame Trinitorių vienuo

lijai Amerikoje už jų pareikštą 
solidarumą su lietuviais sąži
nės belaisviais. Šalia Lietu
vos Globėjo šv. Kazimiero 
karsto, ištremto iš Vilniaus 
katedros į Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią Antakalnyje, stovi 
Jūsų vienuolijai priklau
siusios (dabar uždarytos) 
bažnyčios, mūsų liaudies myli
ma Jėzaus Nazariečio stovy -
la. Tegul šie simboliniai 
tremtiniai ir toliau mus jungia 
bendrai kovai ir pastangoms, 
kad krikščioniškos meilės jėga 
nugalėtų prievartą ir smurtą. 

(Pabaiga) 

Pasitarimai vyks toliau 
— vėl tarsis Vienoje 

Britanijos premjerė Margaret Thatcher sveikina Sovietų Sąjungos delegacijos narį Viktor 
Karpov, kuris atvyko iš Islandijos pasitarimų, kad painformuotų Britanijos vyriausybe, kaip 
sovietai galvoja apie Reykjaviko pasitarimus. 

Dėmesys Helsinkio aktui 

Vaistai gyvybei 
R o m a . — Spalio mėnesio 

antroje pusėje Vatikane yra 
rengiama pirmoji tarptautinė 
konferencija, tema: Vaistai 
žmogaus gyvybės apsaugo
jimui Konferencijoje daly
vaus žymiausieji pasaulio 
farmacijos mokslo ekspertai, 
kurių tarpe trys Nobelio 
premijos laureatai. Vienas 
p a g r i n d i n i ų š io moks lo 
s u v a ž i a v i m o t i k s l ų b u s 
parengti farmacijos principų 
deklaraciją, nus t a t anč ią 
etiniai moralines normas, 
kuriomis remiantis ši mokslo 
sritis galėtų pilnai tarnauti 
žmogaus gerovei ir taikos 
stiprinimui. 

Latvių centras 

Miuns te r i s . Miunsteryje, 
Vak. Vokietijoje buvo atidary
tas naujas latvių kultūros 
centras. Centro pagrindinis 
tikslas yra patenkinti vienin
telės laisvajame pasaulyje 
esančios latvių gimnazijos vis 
d idėjančius re ika lavimus . 
Šalia naujų gimnazijai skirtų 
patalpų, latvių kultūriniame 

centre veiks vaikų darželis ir 
pradžios mokykla. Be to, cen
tro patalpose dirbs Europos 
latvių savaitraščio redakcija, 
bus įkurtas literatūros archy
vas ir muziejus, veiks laisvųjų 
latvių pasaulinės federacijos 
Socialinių mokslų institutas. 
Latvių kultūrinio centro 
atidarymo iškilmėse pagrin
dinį žodį pasakė Europos 
parlamento Štrasburge narė 
dr. Gabriela Peus. 

Panaikintos 
pensijos amžius 

VVashingtonas. — Atstovų 
rūmai priėmė įstatymą, pagal 
kurį n e b e b u s n u s t a t y t o 
amžiaus, kada pilietis turi 
pasitraukti į pensiją. įstaty
mas taip pat reikalauja, kad 
darbdavys tęstų draudimą ir 
tiems darbininkams, kurie yra 
70 m. ar dar vyresni. 

Įstatymas, už kurį pasisakė 
394 ir nė vieno balso prieš, 
daugiau nebereikalauja, kad 
darbininkas, sulaukęs 70 m., 
nustotų dirbęs. Tačiau valsti
jų ir miestų vyriausybės gali 
pensijon ėjimo metus nustaty
ti dviem darbininkų grupėm: 

Viena. — Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo 
parengiamosios konferencijos 
proga buvęs Vienos arki
vyskupas kardinolas Koenig 
išreiškė viltį, kad šiame susi
tikime bus atkreiptas dėme
sys į Helsinkio konferencijos 
baigiamojo akto žmogiškuo
sius aspektus ir, kad juos 
turint prieš akis, bus rūpina
masi apginti pagrindines 
žmogaus teises, žodžio, 
įsitikinimų ir religijos laisvę 
visur, kur tos teisės bei lais
vės tebėra pažeidžiamos. 
Kardinolas Koenig šią viltį 
išreiškė kalbėdamas Vienoje 
surengtame katalikų intelek
tualų sąjūdžio ,,Naujoji 
Viltis", tarptautiniame studi
jų simpoziume. Religija, 
mokslas, socialinė komuni
kacija ir ekonomija, pažymėjo 
kardinolas, glaudžiai tarpusa
vyje bendradarbiaudamos, 
turi drauge kovoti už didžiųjų 
ž m o g i š k ų j ų v e r t y b i ų 
apsaugojimą šiuolaikiniame 
pasaulyje. Tuo būdu „Naujoji 
Viltis" taps realybe. 

Helsinkio 
įsipareigojimai 

Studijų simpoziume Vienoje 
kalbą pasakė taip pat Bažny
čios Viešųjų reikalų tarybos 
sekretorius arkivyskupas 
Silvestrini, kuris pabrėžė, kad 
religinės laisvės ir pagrin
d i n i ų ž m o g a u s t e i s i ų 
apsaugojimas yra esminė 
sąlyga taikingų santykių 
t a r p t a u t i n ė j e p l o t m ė j e 
įgyvendinimui. Priminęs, kad 
Hels inkio konferenci jos 
baigiamąjį aktą pasirašiusios 
valstybės yra įsakmiai įsi
pareigojusios gerbti religinę 
laisvę, kiekvieno asmens teisę 
nevaržomai išpažinti savo reli
ginį tikėjimą, arkivyskupas 

Silvestrini pažymėjo. kad 
krikščionybė yra visom Eu
ropos tautom bendras turtas, 
kad religinis tikėjimas, kaip 
praeityje, taip ir dabar, yra 
versmė tų didžiųjų vertybių, 
kurios sudaro tvirtą taikos 
p a g r i n d ą . A r k i v y s k u p a s 
pareiškė, kad Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo nau
jos konferencijos proga, turi 
būti apžvelgta rel iginės 
laisvės problema, įsipareigo
jant, kad toji laisvė būtų 
pilnai užt ikr inta visiems 
norintiems išpažinti savo reli
ginį tikėjimą. 

Estijos 
kolonizavimas 

T a l i n a s . — Iš ok. Estijos 
Vakarus yra pasiekęs estų 
mokslininkų grupės atviras 
laiškas, kuriame reiškiamas 
d idžiaus ias sus i rūp in imas 
sovietinės valdžios sumany
mu Muuga įlankoje, netoli 
Talino, statyti pramoninį 
uostą. J i s bus ypač skiriamas 
tanklaiviam transportuoti naf
tą. Estų mokslininkai pažymi, 
kad i n d u s t r i n i s u o s t a s 
sudarys naują ekologinį pavo
jų Estijai ir Baltijos jūrai, nes 
bus taršos versmė ir patar
naus estų nutautinimui, nes 
uosto statybos pretekstu į Esti
ją bus siunčiami rusų dar
bininkai, kurie paprastai 
atvyksta su savo šeimomis ir 
krašte pastoviai įsikuria. Rusų 
d a r b i n i n k ų į k u r d i n i m u 
Pabaltijo kraštuose yra vykdo
mas kolonizavimas. Iškeldami 
kolonizacijos pavojų Estijai ir 
taršos pavojų Baltijos jūrai, 
estai mokslininkai kviečia 
Baltijos jūros baseino kraštus 
pasipriešinti naujo uosto prie 
Talino statybai. 

policininkams ir gaisrinin
kams. Kongr. Austin Murphy 
iš Pennsylvanijos yra šio 
papildomo įstatymo autorius. 

Daugelis atstovų viešai 
pareiškė savo pasitenkinimą, 
kad toks įstatymas buvo 
priimtas. Tai įstatymas, kuris 
panaikina amžiaus diskrimi
naciją. 

Kongreso biudžeto įstaiga 
apskaičiuoja, kad panaikinus 
pensijon ėjimo amžių, bus 
vyriausybės sutaupyta 20 mil. 
dol. senatvės pensijų — Sočiai 
Secur'ty fonde ir 5 mil. Medi-
care fonde. 

— Sovietų žvalgybos narys, 
kaip praneša Senato komi
tetas, užima Jungtinių Tautų 
sekretoriaus asistento postą. 
Komiteto pranešime rašoma, 
kad rašomosios mašinėlės, 
kurios buvo siunčiamos į 
Amerikos ambasadą Mask
voje, buvo čia sulaikytos ir 
elektroniniu būdu paruoštos. 
kai bus išpakuotos Maskvoje, 
jau būtų tinkamos žvalgybos 
tikslams Sovietų Sąjungoje. 
Pagal Senato pranešimą, 
šiame krašte yra 450 sovietų 
piliečių oficialiose pareigose, 
bet dirbančia žvalgyboje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Filipinų žinių agentūra 
jau pranešė, kad šiemet komu
nistų sukilėliai nužudė 600 
vyriausybės tarnautojų. 

— Pietų Afrikos vyriausy
bė sulaiko prie savo sienos 
besiveržiančius sukilėlius iš 
Mozambiųue respublikos, 
kurie Čia atvyksta pasiruošę 
kovoti prieš aparteido siste
mą. Vyriausybė sako, kad jie 
p r i k l a u s o k o m u n i s t i n ė m 
celėm. 
— Sate l i tas išgelbėjo ketu
rias gyvybes. Kanadoje skri
dęs privatus lėktuvas nukrito į 
ežerą su 4 žmonėmis. Ameri
kos satelitas, skrisdamas 
erdvėje. perdavė signalus, 
kurie buvo pagauti Trentone, 
Kanadoje ir jų pagalba 
išgelbėti beskęstą asmenys. 

— Lenkijoje trims saugu
mo pareigūnams, kurie buvo 
teisti už kun. Jerzy Popielusz-
ko nužudymą. vyriausybė 
sumažino bausmes. 

— Washing tone vyriausy
bės pareigūnai praneša, kad 
federaliniai įstatymai nedrau
džia Amerikos piliečiams daly
vauti karuose, kurie vyksta 
užsienio kraštuose. 

— Kanadoje , Saskačevano 
provincijoje, net 12 ukrainie
čių kandidatuoja Progre
syviųjų konservatorių parti
joje įvairioms pozicijoms. 
Rinkimai ten bus spalio 20 d. 
Vienai vietai net du ukrainie
čiai rungiasi: Roy Romanow ir 
Joana Zazelenchuk. 

— I r a n e , Tehrano mieste, 
apie šimtas iraniečių atakavo 
Vak. Vokietijos ambasadą, 
protestuodami prieš užda
rymą knygų parodos Frank
furte, kai ten įvyko muštynės 
tarp ayatolos Khomeini reži
mo priešininkų ir jo sėbrų. 
Teko panaudoti ašarines du
j a s , k a d i š v a i k y t ų 
demonstrantus. 

— J a m a i k o s premjeras Ed-
ward Seaga, kuris yra ir Dar
bo partijos vadas, pranešė 
savo partijai, kad jis daugiau 
nebekandidatuos į partijos 
vadus ir tuo pačiu į premjero 
postą. 

— P r e / . Reaganas patvir
tino planą įsteigti naują įstai
gą, kuri rinktų žinias apie 
Sovietų Sąjungą, kuri dažnai 
skleidžia apie Ameriką netei
singas žinias, o ypač diskrimi
nuojančias Ameriką kitose 
šalyse. 

VVashingtonas. — Valsty
bės sekretorius G. Shultz 
praneša, kad jis jau beveik 
suplanavo susitikti su Sovietų 
Užsienio reikalų ministeriu E. 
Shevardnadze lapkričio mėne
sio pradžioje, kad būtų 
išsiaiškinta, ar tie dalykai, 
kurie buvo Islandijoje beveik 
sutarti, bus privesti prie sutar
čių pasirašymo. Amerika tuos 
reikalus tuoj pateiks Genevoje 
vykstančioje nusiginklavimo 
konferencijoje. 

Jo susitikimas su sovietų 
ministeriu numatomas lapkri
čio 5 d. Rytų ir Vakarų užsie
nių ministeriu suvažiavime. 
Tuo metu bus diskutuojama, 
kok i a s i š v a d a s g a l i m a 
pasidaryti iš Islandijos susi
tikimo. Sekretorius buvo opti
mistiškai nusiteikęs buvusių 
pasitarimų pažanga, ko dar 
niekad nėra buvę derantis su 
sovietais. 

Komentuodamas Gorbačio
vo kalbą Maskvoje apie Islan-

. dijos pasitarimus, sekretorius 
pasakė, kad yra dalykų, su 
kuriais reikia sutikti ir kad ten 
buvo daug padaryta ir stipriai 
žengta prie galutinio susitari
mo ginklavimosi reikaluose. 
Jis paneigė Gorbačiovo teigi
mą, kad Amerika norinti 
paklupdyti Sovietų Sąjungą 
ekonomiškai lenktyniaujant 
ginklų srityje. Esą, kaip tik 
priešingai — Amerika siekia 
sumažinti ginklavimąsi viso
se srityse, pasakojo žurnalis
tams Shultzas. Kai reporteriai 
paklausė, kodėl jis dabar esąs 
optimistas, sekretorius atsakė, 
kad jis jau esąs gerai išsimie
gojęs, ko labai trūkę Reykja-
vike. 

Nato min i s te r i a i 
pa tenk in t i 

Shultzas taip pat pasakė, 
kad esąs labai patenkintas 
susitikimu su Nato valstybių 
užsienio ministeriais, kurie 
buvo tikrai nustebę padarytu 
progresu Islandijoje. Padary
ta labai daug ir negalima net 
norėti, kad būtų sutarta visuo
se klausimuose. Amerika 
prileidžia, kad sovietai neatsi
sakys to, kas vidutinio nuoto
lio raketų atveju buvo sutarta, 
nors ir dar be formalios sutar
ties, kalbėjo sekretorius. Betgi 

Paskirta 
medicinos premija 
Stockholmas . — 1986 m. 

Nobelio premija medicinoje ir 
fiziologijoje buvo paskirta 
italei amerikietei biologistei 
Ritai Levi-Montalcini ir 
biochemikui dr. Stanley 
Cohen, kurie savo tyrimuose 
p a d a r ė d ide lę p a ž a n g ą 
reguliuojant celių ir organų 
augimo procesą. Tuo atsidarė 
dar nežinomi laukai tyrinė
tojams ir tai dar nepažaboja 
vėžio ligos, bet jau duoda daug 
žinių pagrindinėje tyrinėjimo 
stadijoje. Mokslininkai savo 
tyrimus pradėjo 1940 m., kai 
jie pastebėjo, kad pridėjimas 
kraujo ar organo ekstrakto 
gyvai celei padidina jos augi
mą. 

Rita I^evi-Montalcini, 77 m. 
amžiaus, yra gimusi Turine. 
Italijoje, ir po karo gyveno 
Amerikoje. Stanley Cohen, 63 
m., dirba Vanderbilt universi
teto laboratorijoje, Nashville, 
Tenn. Jie tyrimuose kartu 
dirbo VVashingtono universi
tete St. Louis mieste. 

Šie atradimai plačia prasme 
veda į vėžio ir Alzheimerio 
ligų sritį, ir nervinio pobūdžio 
žaizdų gydymą. 

pridūrė, kad kol jis nesusitiks 
su Shevardnadze Vienoje ar 
Genevoje, jis negali pasakyti, 
ar sovietai laikysis numatyto 
Islandijoje susipratimo. 

Naujas pasau l i s 
Savo pokalbyje su kolumnis-

tais, Valstybės sekretorius 
pasakojo, kad, kaip Kolumbas 
atrado naująjį pasaulį, taip ir 
p r e z i d e n t a s r a d o naują 
pasaulį Reykjavike. Buvo 
reikalinga ten patirti esančius 
skirtumus. Prezidentas jau 
seniai siūlė, kad abiejose pusė
se nebūtų atominių ginklų, 
kas buvo ir rusų priimta, o 
strateginių ginklų sumažini
mas 50% taip pat juk prezi
dento pasiūlytas. Tad ir reikia 
manyti, kad Reykjaviko susi
tikimas buvo labai naudin
gas. 

Pol i tb iuras su 
Gorbačiovu 

Liko tik strateginio apsi
gynimo iniciatyvos reikalai, 
kuriems sprendimas taip pat 
galimas. Jei Kongresas tuo 
reikalu nepadės Gorbačiovui, 
ir čia bus galima rasti sprendi
mą, kalbėjo prezidentas 
užvakar, būdamas Baltimorė-
je. Tačiau Gorbačiovas kalbė
jo, kad jei Reaganas ir toliau 
laikysis strateginių ginklų 
klausime taip, kaip Islan
dijoje, nebus galima prieiti 
prie susitarimo. Gorbačiovas 
pasakė, kad visas politbiuras 
yra su juo. SDI yra pagrindi
nė kliūtis taikai. Tai esanti 
Reykjaviko pamoka, kurią jis 
gerai suprantąs. Amerika 
padariusi dvi klaidas. Pirmoji 
esanti taktikos klaida, kad 
Sovietų Sąjunga sutiksianti su 
ginklų mažinimu, nes jai to 
labiau reikia negu Amerikai. 
Tai esanti didelė klaida, sakė 
Gorbačiovas, bet kuo greičiau 
ginklavimasis bus sustab
dytas, tuo bus geriau visiems 
ir viso pasaulio situacijai. 
Antroji klaida yra strateginė. 
G o r b a č i o v a s s a k ė , kad 
Amerika norinti pakenkti 
sovietams su labai išlaidinga 
erdvių raketų programa 
ekonomiškai. Tai esą tik 
galvojimas, kuris niekada 
nepasitvirtinsiąs. 

Keičia savo 
nus i s t a tymą? 

Į d o m u , kad L o n d o n e 
besilankydamas Viktor Kar
pov, sovietų delegacijos narys, 
pasakė, jog vidutinio nuotolio 
raketų klausimas gali būti 
sprendžiamas nesurišant jį su 
Amerikos apsigynimo atomi
nėmis raketomis arba ta siste
ma. J i s kaip tik lanko Europos 
sostines ir informuoja valsty
bių vadus, kaip sovietai 
laikėsi Islandijoje. 

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl kreipėsi į 
Gorbačiovą, prašydamas, kad 
šis aiškiai pasakytų, ar vidu
tinio nuotolio raketų reikalą 
r iš kar tu su s t ra tegin io 
apsigynimo programa. ar 
sutiks spręsti atskirai. 

KALENDORIUS 

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

S p a l i o 18 d.: Lukas 
Evangelistas. Trifonija. Jodo-
tas, Jaugilė. 

ORAS 

Saulė teka 7:03. leidžiasi 
6:08. 

Temperatūra dieną 62 L. 
naktj 42 1. .Saulėta 
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/PORTO APŽVALGA 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICA" -
„BULLETS" ii-O! 

Retai tepasitaiko laimėti a r 
pralaimėti futbolo pirmenybių 
rungtynes rezultatu 11:0. Žiū
rovai, ypač vyresnieji, t a 
proga pripasakojo įvairių 
atsitikimų: girdi, jo miestelio 
komandai Iietuvoje po tokio 
pralaimėjimo laimėtojai atėmę 
futbolą. Kitas sakė. kad jo 
komandai nuvilkę net uni
formas. Trečias didžiai susido
mėjęs paklausė: „Ar paliko 
juos be kelnių bėgioti aikš
tėje?" Bet tai buvę seniai. 

Praėjusį sekmadienį, spalio 
12 d., „Lituanicos" vyrų 
komanda sutriuškino turkų 
..Bullets" dviženkliu rezultatu 
11:0 Toks rezultatas didelė 
s ta igmena laimėtojams ir 
pralaimėtojams, o „Lituani
c o s " p u b l i k a i n e m a ž a s 
džiaugsmas. Reikia pastebėti, 
kad ..Bullets" komanda nėra 
naujokai, bet disciplinuotas 
vienetas. Pavasario rate surin
ko 50 nuošimčių galimų taškų, 
iš dešimties sužaistų rung
tynių turėjo 27:31 įvarčių 
santykį. ..Lituanicos" laimė
jimą nulėmė žaibiška pradžia, 
-lau pirmoje žaidimo minutėje 
Algis Krygeris ženklino 1:0, o 
dešimtoje minutėje jau buvo 
3:0. Pi rmas puslaikis baigtas 
7:0. Kad po tokio s-mūgio kas 
beatsigautų. neteko girdėti. 
Kai an t rame puslaikyje mūsų 
vyrai pasikeisdami pridėjo da r 
i įvarčius, buvo pasiektas 
. .Lituanicos" rekordas 11:0. 
Koks bus to rekordo efektas 
. . L i t u a n i c o s " l i k u s i o m s 
pirmenybių rungtynėms, sun
ku net pramatyti . Ar nepra
dės žaidėjai vaikščioti debesė
lių briaunomis? 

Rekordu reikia užskaityti ir 
Henrio Jenigo. Jr.. įkirstus 4 
įvarčius ir Algio Krygerio 
pirmąjį iš dviejų, įkirstą 26-
toje žaidimo sekundėje. 

Stebint tokias rungtynes ir 
šaltis nebuvo baisus. 

J.J. 

RUNGTYNES 
VVILMETTE 

Šį sekmadienį, spalio 19 d., 3 
vai. po pietų ..Lituanicos" vy
rų komanda žais pirmenybių 
rungtynes prieš ukrainiečių 
..Lions" \Vilmette priemies-
tvje. Avoca Field. Pavasario 
rate ..Lituanica" laimėjo prieš 
..Lions" 6:1. 

Kaip pasiseks sekmadienį? 
Turėtų laimėti, bet nepre
tenduoju į pranašus. 

J,J. 

S E Z O N O U Ž B A I G I M O 
B A L I U S 

. .Li tuanicos" futbolo klubo 
tradicinis sezono užbaig imo 
balius — v a k a r i e n ė su šokiais 
vyks Lietuvių Tau t i n iuose 
namuose lapkr ič io mėn. 29 
dieną. P r a d ž i a 6:30 vai . v. 
Šokiams g ros . .Vyt i s" orkes
tras. 

Futbolo mėgė ja i kviečiami 
paremti rengėjų p a s t a n g a s . 
Bilietus p r a š o m e įsigyti iš 
anks to „ L i t u a n i c o s " k lube 
2614 West 69 St., a r b a užsi
sakyti te lefonu 476-9100, a r 
737-9689. 

THE LITHUANIAN NVORLD WIDE DAILY (USPS-161000) 

Paskutinioji Nepriklausomos Iietuvos futbolo rinktinė 1939-1940 m. Iš k.: Jaškevičius. Dzin-
dzihauskas, Penkauskas, Saunorius, V. Adomavičius, Kersnauskas, D. Ilgūnas, Skeivys, 
Galvicius, Skalskis ir Geležiūnas. 

A P I E TARPKONTINENTINĘ 
KREPŠINIO TAURĘ 

J a u plačiai nuskambėjo ži
n ia , jog Kauno „Žalgir is" lai
mėjo šių metų Trapkontinen-
t inę taurę Argentinoje. Kai 

i kurie skaitytojai norėjo dau
g i a u sužinoti — k a s ta taurė 

§ ALFAS P R A N E Š A y r | . . t. . PTRA 
Siai taurei mintį davė r IBA 

Š. A m e r i k o s 
p a b a l t i e č i ų i r 

l i e t u v i ų p l a u k i m o 
p i r m e n y b ė s 

1986 m. Š. Amer ikos paba l 
tiečių ir l ie tuvių p lauk imo 
pirmenybės įvyks lapkr ič io 22 
d., Pape Recrea t ion Centre , 
953 Gerrard St. E . ( k a m p a s 
Pape ir G e r r a r d St.), Toronto . 
Ont. Telef. (418) 461-3531. 
Vykdo — Toron to estų spor to 
klubas „Ka lev" . 

Varžybų p r a d ž i a — 4:00 vai . 
p.p. Regis t raci ja — apš i l imas , 
nuo 3:00 vai . p.p. 

Varžybos bus vykdomos 
šiose klasėse: vyrų ir moterų 
(15 m. ir vyresn ių) , j aun ių A 
(15-17 m.), j a u n i ų ir mergaičių 
B < 13-14 m.), j a u n i ų ir mergai
čių C (11-12), j a u n i ų ir mergai
čių D (9-10 m.), bern iukų bei 
mergaičių E (8 m. ir jaun. ) ir 
senjorų (20 m . ir vyresnių) . 

P rograma a p i m a visus sti
lius, .šuolių į vanden į nebus . 
Amžiaus k las i f ikaci ja nus ta 
toma paga l da lyv io amžių 
varžybų d ieną . 

D a l y v a v i m a s a t v i r a s 
visiems lietuvių, la tvių ir estų 
p laukikams. 

D a l y v i ų r e g i s t r a c i j a ik i 
š.m. l a p k r i č i o 1 8 d., pas 
PSK-jos p l a u k i m o komiteto 
vadovę: M r s . M a i K r e e m , 
6 1 8 D a v e n p o r t R d . , T o r o n 
t o . O n t . M 5 R 1 K 9 . t e l . ( 416) 
9 2 4 - 0 2 8 . 

Lietuvių p i r m e n y b ė s bus 
išvestos iš pabal t ieč ių var-
žvbų. 

S m u l k i o s i n f o r m a c i j o s 
p raneš ta v i s iems sporto klu
bams. K l u b a m s nepr ik lausą 
plaukikai dėl informacijų gali 
kreiptis į bet kurį spor to k lubą 
ar tiesiai į M r s . Kreem. 

Visi lietuvių spor to vienetai 
ir pavienia i p lauk ika i skat i 
nami šiose v a r ž y b o s e gaus ia i 
dalyvaut i . 

( T a r p t a u t i n ė s K r e p š i n i o 
Federacijos) gen. sekretorius 
— V. Jonės . J o mint is buvo 
s u r e n g i m a s geriausių pasau
lio klubinių komandų mėgėjų 
krepšinio turnyro ir sutei
k i m a s p r o g o s i š a i š k i n t i 
neoficialų klubinį pasaulio 
mėgėjų krepšinio čempioną 
laimėtojui pask i r ian t jo vardu 
pavad in t ą taurę. 

P i r m o s tok io pobūdžio 
varžybos įvyko 1966 metais 
Madride, kur da lyvavo keturi 
k lubai . Laimėtoju išėjo Itali
jos Varezės miesto „Ignis" 
k o m a n d a . Daugiausia kartų 

š ią t a u r ę laimėjo i s p a n ų 
Madrido „Real" komanda 
(1976-7-8 ir 1981 metais). Ta 
pati Varezės komanda ją 
sugriebė dar du kartus (1970 ir 
1973 metais) Kantu „Ford" 
(Italija) penketukas laimėjo 
1975 ir 1982 m) . Po kartą šį 
prizą iškovojo Tel Avivo 
„Makab i " (Izraelis t — 1980 m. 
. .Banko Di Roma" (Italija) — 
1984 m., „Barėelona" (Ispani
ja) — 1985 m. ir Kauno „Žalgi
r i s" — 1986 m. 

Atskiri JAV krepšinio klu
bai ją laimėjo 4 kartus. Po kar
tą šią garbingą taurę buvo 
l a i m ė j u s i o s Brazi l i jos ir 
Argentinos komandos. Vieną 
kartą, 1972 metais, dėl šios 
taurės rungėsi valstybinės 
komandos ir tada ją laimėjo 
J A V rinktinė. 

Spalio 2 d. Kauno „Žalgi
r i s" pradėjo žaidimus dėl šių 

Po tarpmiestinių varžybų Detroite diskutuoja Detroito ir Clevelando 
golfininkai. Iš k.: I. Janušis. A. Nagevičius. Clevelando lietuvių gol
fo klubo pirmininkas R. Korsakas ir K. Kizlauskas. 

1 9 8 6 m . Š. A. p a b a l t i e č i ų 
k l u b i n ė s k r e p š i n i o 

p i r m e n y b ė s 
1986 m. Š. Amerikos pabal

t i eč ių k l u b i n ė s k repš in io 
p i rmenybės planuojamos pra 
vest i lapkričio 8-9 d., Toronte. 
On t . Tai bus paskirų klubų 
t u r n y r a s . Smulkesnės infor
maci jos bus paskelbtos spau
doje. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

Vilniaus „Žalgiris" — vyrų futbolo komanda. I eiL iš k.: K. Gražulis, A. Mickevičius, E. Mal
kevičius. S. Jokubauskas, V. Jurkus. A. Koncevičius, S. Danisevičius. V. Rasiukas. S. Bara
nauskas. G. Juodelis, masažistas S. Bružas. II eiL: administratorius A. Fondis. A. Narbeko
vas. R. Turskis. I. Ponkratjevas. R. Mažeikis, V. Levendrauskas, V. Kasparavičius. R. 
Tautkus, I. Krasavcevas. V. Tamulevičius, V. Buzmakovas. S. Tamulevičius. A Janonis, 
masažistas L. Mickus, treneris G. Kaledinskas, vyr. treneris B. Zelkevičius. 

Šachmatai 

G A R I S K A S P A R O V A S 
P A S A U L I O Č E M P I O N A S 

Liepos 28 d. Londone pra
dėtas Gario Kasparovo ir 
Anatol iaus Karpovo 24-ių 
partijų revanšinis tu rnyras dėl 
P a s a u l i o vyrų š a c h m a t ų 
čempiono titulo spalio 9 d. 
pasibaigė I^ningrade Gario 
Kasparovo laimėjimu. 

Paskutinė 24-toji partija, 
ka ip ir buvo tikėtasi, pasi
baigė lygiomis, Gariui surin
kus 12.5 taškus prieš Anato
liaus 11.5. 

Apgynęs pernai iškovotą 
Pasaul io čempiono titulą Ga
ris Kasparovas neilgai šia 
laime džiaugsis, nes ateinan
č i a i s me ta i s b a i g s i s šio 
čempionato terminas ir vėl 
reikės kovoti, norint titulą 
išlaikyti. Kas bus Gario sekan
tis oponentas paaiškės po 
vasar io mėn. Ispanijoje įvyk
siančių varžybų ta rp Anato
liaus Karpovo ir 23 m. amžiaus 
Sovietų šachmatininko Andre
jaus Sokolovo. Tikimasi, kad 
varžybas Ispanijoje laimės 
Karpovas; tokiu atveju atei
n a n č i o s e r u n g t y n ė s e dėl 
čempionato vėl susitiktų užkie
tėję oponentai Garis Kasparo
vas ir Amitolius Karpovas. Jie 
iki šiol jau yra sužaidę 96 
part i jas. 

metų Europos taurės. Žalgirie
čiai pirmajai kovai turėjo 
keliauti į Rumunijos sostinę 
Bukareštą ir ten susitiko su 
krašto meistru — „Steaua" 
komanda. Kaip ir buvo lauk
ta, š ias rungtynes lengvai 
107—90 laimėjo lietuviai. Ypač 
ge ra i kaun ieč ia i suža idė 
pirmąjį kėlinį, kuris buvo 
laimėtas 22 taškų persvara. 
Daugiausia taškų (32) sumetė 
k a p i t o n a s V. Chomič ius . 
Nemažai pridėjo ir S. Jovai-
ša(16), bei Kurtinaitis (14). Šį 
kartą jau žaidė ir centras — A. 
S a b o n i s , p e l n y d a m a s 18 
taškų. 

Po tokios ryškios pergalės 
kauniečiai praktiškai pateko į 
sekantį ratą, nežiūrint, jog jie 
prieš tą pačią komandą turėjo 
žaisti dar kartą (spalio 9 d. 
Kaune). Kadangi laimėtojas 
išvedamas pagal abiejų rung
tynių krepšių santykį, tad 
niekas netikėjo, jog rumunai 
išvykoje lietuvius nugalėtų 18 
taškų skirtumu. 

Iš viso šių metų Europos 
šalių šempionų krepšinio tau
rės varžybose dalyvauja 26 
komandos. Keturios- iš jų — 
Anglijos, Portugalijos , Suomi
jos ir Vengrijos čempionai 
turėjo tarpusavyje persižaisti, 
išaiškinant kas galės varžytis 
pirmajame rate. Po to, jau 
susidarius lyginiam — 24 
komandų skaičiui, varžybos 
vyksta normalia tvarka — 
laimėjusios komandos žaidžia 
toliau, o pralaimėjusios — 
i š k r e n t a . Likus šeš ioms 
komandoms,« šios tarpusavyje 
jau pradės žaidimus tašku sis
tema dviem ratais. Dvi pirmo
sios komandos iš šių šešių, 
susitiks t a ip vad inamame 
..superfinale"-. 

Prieš išvykstant žaisti į 
Bukareštą žalgiriečiai buvo 
p a g e r b t i L ie tuvos respub
likinėje profsąjungų taryboje. 
C\a jiems įteikta gėlių, prizų, 
ki tokių a p d o v a n o j i m ų ir 
Valstybinio kūno kultūros ir 
sporto komiteto pirmo laips
nio medaliai „Už aukštus 
sportinius pasiekimus". Buvo 
pasakyta nemaža sveikinimo 
kalbų, kuriose išreikšta linkė
jimų, kad šis sezonas „Žalgi
riui" būtų nemažiau sėkmin
gas už praėjusį. Žaidėjų vardu 
padėkojo kapitonas V. Chomi
čius ir treneris V. Garastas . 

<eš.) 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ož gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, 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 i i ankoto 

metama 1' 2 metų 3 mėn. 
Chicago ir 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 
Kitur — Amerikoje . . . $53.00 $30.00 $20.00 
Savaitinia (šeatad. pried.) $30:00 $19.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30. SeSta 
dieniaia nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
*::iO—4:00; šeštadieniais nedir
ba. 

Didieji žmonės 
gyventi tik tada. 
miršta. 

tepradeda 
kada nu-

L. Arreat 

• Redakcija atrarpe^iua taiao savo 
nuožiūra. Neaunauaotu. straipsniu, 
nesaugo Juos gražina tik iš anka
to ausitarua. Redakcija už akel-
bimų tur ini neatsako. Skelbimų 
kainoa prisiunčiamos gavus prasy-
mą. 

Kai mes blogai darome, vel
nias mus gundo, kai nieko 
neveikiame — mes velnią gun
dome. Anonimas 

Pasaulio šachmatų 
Garis Kasparovas. 

čempionas 

OR. KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Li thuanian Plaza Court 
Chicago. I l l inois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

0R. VIJAY RAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS L1GOS-
IR ODOS CHIRURGIJA 
' Augliai nuimami ofise1 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel- 434-5849 ^ veikia 24 vai 1 
Vai p i rm . antr . ketv , penkt 

nuo 12 iki o v v. 

Dr. An t . Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

270» West 51 st Street 
Tel. - 476-2400 

Va! pagal susitarimą: pirm ir ketv 1-7; 
antr. ir penkt. 10-4: šešt. 10-2 vai 

Ofs. 735-4477; 
Re*. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MED1CAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos paga! susitarimą 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AK IU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

"Of išoTe i . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

JOKŠA 
VAIKU" LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

c l 3 2 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
V.ilandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SpecialyDe v-daus ir kraujo ligos 
Nechirurgir.iS išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto ja 

TRAOE CENTER BUILDING 
9525 So 79th Avenue. Hickory Hills 

Ant 95th St 1 Štokas Į rytus nuo Roberts Rd ) 
Tol. 598-8101 Vai pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdvtoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirm . antr . ketv. i r penkt 

nuo 12-3 vai popiet i r 5-7 vai. vak 
Treč ir šešt. uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

l iskvrus trec Sešt 12 ik.4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS - karūnėles. 
tilteliai oiokšteiės ir bendroji praktika 

2659 W. 5 9 St. Ch,caqc 
Tol. 478-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIK IU IR VAIKV LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDIC.AL BUILDING 

. 3200 VV. 81st Street 
Of iso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - VIDAUS L iGOS 

2454 W. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr. ir 
ketv 0.12. Penkt. 11-2 

Ofs. te l . LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2FJKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-^ 

o-°, antr. 12-o; penkt. 10-12; 1-6. 

Tel. 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

. 6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos paga! susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURCHA 
6132 S. Kedzie. Chicajco, I I I . 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 6012Ū 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LICOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 
-

DR. L D. PETREIKIS 1 
DANTŲ GYDYTOJA Į 
8104 S. Roberts Road 

! mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikr ina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5140 

Vai. pagal susitarimą Uždarvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai : pirm , antr , ketv ir penkt 
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Ta mūsų apačia 

DAR VIS LABAI 
UŽMIRŠTA 

— Gal neužimtas spalio 25, 
gal galėtumėte ateiti j „Žibu
rėlio" pobūvį? Ten žada būti 
linksma, — kalbina mane vie
na j iuna mama, kurios trime
tis pipiriukas lanko Lemonte 
Įsikūrusį Montessori lietuviš
ką vaikų darželį „Žiburėli' . 

— Tauri, kad užimtas i:iu į 
Fondo tokį pat renginį Jau
nimo centre, — žiūriu į nusi
minusios tos jaunos lietuvės 
akis. besistengiančios suieš
koti pakankamai svečių šios 
lietuviškos mokyklėlės poky
liui, skirtam sutelkti kiek nors 
lėšų ir taip padėti tai mokyk
lėlei išsilaikyti. 

Teiraujuosi, klausinėju ir ne 
taip jau džiugius atsakymus 
gaunu. Ne daug tų vaikučių 
tesusirenka į mokyklėlę. Šiais 
metais tik 18 Bet, palyginti, 
tai jau nemažai. Praėjusiais 
metais buvo dar mažiau, o 
pradžioje tik 11. O išlaidų 
daug. Brangi patalpų nuoma, 
d a u g ka inavo į rengimai , 
inventorius, mokymui ir užsi
ėmimams skirta medžiaga, rei
kia apmokėti dvi mokytojas. 
Visas mokyklos išlaikymas 
kainuoja maždaug apie 20,000 
dol. per metus, įskaičiuojant ir 
tiesiog neįtikėtinai brangų 
draudimą — apie 4200 dol. 

Darželis veikia penkias die
nas per savaitę, tačiau ne visi 
vaikai visas tas penkias 
dienas jį lanko, todėl ir ne visi 
už tas penkias dienas moka. 
liesomis dabar padėtis tokia: 
trvs vaikai darželį lanko visas 
penkias dienas ir už juos tėvai 
sumoka 850 dol. per metus. 
Trys lanko keturias dienas — 
tėvai moka po 750 dol. per 
metus; dvylika lanko tik po tris 
dienas, tėvams sudarydami 
išlaidų po 675 dol. per metus. 
Pagal tokias kainas per metus 
tėvai iš viso sumoka 12,900 
dol. Taigi darželio išlaikymui 
kur nors reikia gauti dar apie 
7(100 dol. Iš tėvų daugiau 
reikalauti jau būtų per „žiau
ru", ypač kai tarp jų yra ir į 
darželį siunčiančių po du vai
kus. Tų t rūks tamų lėšų 
suieškojimas yra tėvų komi
teto uždavinys ir gana sun
kus. Apie tūkstantį dolerių 
kiekvienais metais duoda JAV 
LB Švietimo taryba iš Lietu
vių fondo jau skirtos lituanis
tinėms mokykloms paramos, 
keletą šimtų skiria ir JAV LB 
f^monto apylinkė. Visus kitus 
pinigus reikia išrankioti iš 
dosnių aukotojų, kurie šiam 
re ikalui aukoti d a r vis 
neįpranta. Mat, lėšas telkian
tiems nėra kaip švaistytis nei 
tarp vyresniųjų populiariais 
Lietuvai laisvę žadančiais šū
kiais, bet tik labai kukliai 
prašyti padėti sunkią lietu
vybės išlaikymo naštą nešan
čiom jaunoms šeimoms jų vai
kus mokyti lietuviškai. Kas 
tokius prašymus nori girdėti? 
Dėlto reikia mums susimąsty
ti ir ką nors skubiai daryti. 
Bet kol mes tą ..ką nors" 
padarysim, tai gali būti jau ir 
per vėlai. Ir dabar, kad ir to
kio „Žiburėlio" tėvai, jau visi 
išeivijoje augę ir brendę žmo
nės, visgi jausdami pareigą iš 
savo tėvų įgytą lietuvybę per
duoti savo vaikams ir iš visų 
jėgų stengdamiesi tai padary
ti, patyrę tokį išeivijos nusitei
kimą, pradeda nusivilti ir į 
visą tą reikalą moti ranka. 
Juk „Žiburėlyje" tėra tik 18 
vaikų. Pridėkim Chicagos 
lietuvišką Montessori vaikų 
darželio klasę, susidedančią iš 
maždaug dvylikos vaikų, viso
je pasaulio lietuvių išeivijos 
sostinėje tesuskaičiuosim tik 
apie 30 lietuviukų, lankančių 
lietuviškus vaikų darželius. Ar 
tokia padėtis mūsų negąs
dina? Ir tų pačių išlaikymą 

AMERIKA IŠMĖGINS 
TAIKOS DOKTRINĄ 

Istorijos švytuoklė nusigręžia nuo sovietinio marksizmo 

paliekam tik jų tėvam. Neran
gūs net ir po porą bilietų 
nupirkti į jų lėšų telkimo pobū
vius. Mat, mes turim daug 
svarbesnių reikalų ir tiems rei
kalams skiriam savo dolerius. 
Kokiam nors iš tuščio į kiaurą 
pilstančiam politiniam semi
narui, net iŠ užsienio išsi-
rašom kalbėtojus ir jų kelio
nėm apmokėti nė nemirktelėję 
sumeta n pinigų, dar ir gero
kai papurkštaudami, kad jo 
išminties paklausyti jaunes
nieji vis dėlto neateina. Tačiau 
nė vienam tokiam purkš
taujančiam neįlenda į galva 
mintis pirmiau pas tuos jau 
nesniuosius nueiti ir juos 
paremti, jiems pad':i , ir gal 
geriau tuos numa ?us pini
gus paskirti vaikų darželio 
išlaikymui, taip jiems paro
dant, kad apie lietuvybės išlai
kymą mes ne vien tik kalbam 
bet ir darbu bei doleriu prie jo 
prisidedam. 

Kaip jau minėjau, spalio 25 
bus „Žiburėlio" pob; • is, skir
tas sutelkti kiek nors lėšų šio 
vaikų darželio išlaikymui. 
Tačiau ar daug kas apie šį 
pobūvį žino, ar skaitėme apie 
jį spaudoje? Prisiminkim nese
niai Chicagoje vykusius tik 
poros politinių grupių suva
žiavimus. Apie juos spaudoje 
buvo daugybė žinučių. Bus dar 
ir tų įvykių aprašymai kartu 
su išvadom, nutarimais. Svar
būs tie nutarimai a r ne, bet 
spaudoje jie vietos suras. Bus 
kas juos ir paskelbia. O ar 
atsiras bent vienas savanoris 
ž u r n a l i s t a s , s u s i r ū p i n ę s 
pagarsinti „Žiburėlio" ren
ginį, skirtą šiandien pačiam 
reikalingiausiam mūsų už
daviniui — lietuvybės išlai
kymo darbui paremti? Grei
čiausiai, kad nė vieno. Taigi ir 
svečiai tebus tik tie patys tė
vai, močiutės ir tėvukai, tėvų 
draugai ir giminės, — pinigai 
vėl iš tų pačių kišenių, iš tų 
pačių tėvų, tik kitokiu būdu 
išlupti. 0 kaip būtų gerai, kad 
bent kartą mes nusišluostytu-
mėm gailias ašarėles, riedan
čias per jau raukšlėtus skruos
tus dėl aimanų, kad jaunimas 
pas mus neateina, ir nuei-
tumėm mes pas jį. Ne visi 
sutilpsim į Fondo pokylį Jau
nimo centre, tad bent jo liku
čiai nueikim tų jaunų šeimų 
paremti. Ir ne tik šį vieną kar
tą, bet visada, kai tie jauni 
žmonės ką nors ruošia. O jei
gu negalim nueiti, tai bent 
poros bilietų vertės aukelę 
pasiųskim. Tepasirūpina jiems 
padėti ir mūsų spaudos bend
radarbiai, tenebūna jie tokie 
jau dideli žurnalistai, tik tuos 
..didžiuosius" įvykius skar
denti teužsimoję, bet tegul 
pasižvalgo ir po tuos „mažes
niuosius" mūsų lietuviško 
gyvenimo kampelius bei 
pabando ir ten ką nors gero 
rasti. Gal net gražiau raukšlė
tą veidą papuoš raudoni trejų 
metų mergytės skruosteliai ir 
gal daugiau malonumo suteiks 
iš jos lūpų prasiveržę linksmi 
lietuviški žodeliai, negu kokio 
nors politikieriaus graudeni
mas aukoti kovai už Lietuvos 
laisvę, kai nė jis pats nežino, 
kas ir kur čia dabar už tą 
Lietuvą kovoja. 

Praėjusį penktadienį šioje 
skiltyje sakėme, kad „pasiekę 
viršūnę, pradėkim vėl nuo 
apačios". Dabar pas ia iš-
kinom. kur ta apačia yra, kaip 
ji atrodo, kokioje padėtyje ir 
kaip ji užmiršta. Ar ne laikas 
būtų mums ja labiau susido
mėti, ją plėsti, remti ir jai 
padėti. Tokiam uždaviniui sėk
mingai vykdyti pradžią ir pro
gą sudaro I^emonto „Žibu
rėlis". 

Bronius Nainys 

Po II-jo pasaulinio karo jau 
prabėgo 41 metai. Šiame laiko
tarpyje pergyvenome Korėjos 
karą, šiaurės Afrikos valsty
bių išs i la isvinimo kovas 
nusimesti svetimųjų jungą, 
tris Izraelio karus prieš savo 
kaimynus ir dar šiandien 
neužsibaigusį, 6-rius metus 
besitęsiantį Irako — Irano 
karą Art. Rytuose. 

Taip pat šio dešimtmečio 
pradžioje pusėtinai atgijo ir 
„šaltasis karas", šiek tiek pri-
blėsęs vadinamos 'detentes' 
dienomis. Dar ir šiandien 
smilksta keli pilietiniai karai 
Afrikoje — Angoloje ir Mo-
zambique raudonųjų uzurpa
torių kontroliuojančiuose, 
anksčiau Portugalijai priklau
siusiose kolonijose. Išskiriant 
Australijos ir Europos konti
nentus, likusiuose žemynuose 
dar vis ga l ima surast i 
ru- nrnčių neramumų židi-
014. 

Amerikieči pasaulinės 
politikos vy^ , iaosi stebė
tojai, kiekvieno JAV prezi
dento valdomam laikotarpiui 
mėgino nukalti tokį šūkį, kuris 
prigytų žmonėse, kaip to laiko
tarpio prabėgusieji metai. 
Taip pat tų prezidentų veiks
mai buvo vadinami „doktri
nomis". Kaip žinome prezi
dento „Trumano doktrina" 
neleido komunistams įsitvir
tinti Graikijoje ir beveik visoje 
rytinio Viduržemio dalyje. 
Taip pvz. prezidento Eisen-
hovverio 8-ri metai Bal
tuosiuose rūmuose, vadinami 
„taikos laikotarpiu". Kai 
prezidentas R. Reaganas išstū
mė komunistus iš pašonėje 
esančios Granados salos, kai 
kurie žurnalistai pataikūnai 
R. Reaganui mėgino prisegti 
„Reagano doktrinos" etiketę. 
Tačiau pastaroji kažkodėl 
neprilipo pr ie jo švarko 
atlapo... Mat, „Reagano dok
trina", atrodo, lyg ir būtų per 
didelis garbinimas ne per 
aukščiausio intelekto žmogui. 

Per pastaruosius dvejus 
metus po vadinamo 'land-
slide' perrinkimo 1984 m. 
žurnalistai R. Reaganui mėgi
na įpiršti „taikos prezidento" 
titulą. Ir R. Reaganas paste
bimai stengiasi šį vardą 
įsisavinti, pradėjęs pataikauti 
komunistams, kiekviena pasi
taikiusia proga. Tokių tarp
tautinėje politikoje niekada 
netrūksta. Ką labai aiškiai ste
bėjome žurnalistui N. Dani-
loffui komunistų KGB sufab
rikuotų kaltinimų byloje. 

Dabartinėje vyriausybėje 
naujų doktrijų kūrėjų tikrai 

BR. AUŠROTAS 

netrūksta. Kaip rašo dienraš
tis „The Miami Herald" savo 
spalio 1 d. laidoje, CIA direk
torius VVilliam Casey dabar
tiniame neramumų kupiname 
pasaulyje prielaidžiauja, jog 
pasaulinės istorijos švytuoklė 
nukryps ta nuo sovietinio 
marksizmo, kuris yra buvęs 
pavyzdys Trečiojo pasaulio 
valstybėse ir iš lėto sukasi 
demokratinių principų kryp
timi. 

P a s i r i n k t a Cen t ro 
Amer ika 

Per ateinančius trejus me
tus Centrinė Amerika (valsty
bių grupė kaip Guatemala, 
Hondūras , EI Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica ir 
Panama, šios valstybės esan
čios į pietus nuo Meksikos ligi 
Kolumbijos sienų yra vadina
ma Centro Amerika — aut.) 
būsianti šio eksperimentinio 
mūšio pagrindas. JAV poli
tikos planuotojai galvoja, kad 
iš mėginimo galėsianti išsi
vystyti nauja doktrina, kuri 
bus beveik lygiai tokia svarbi, 
kaip JAV karinis planavimas 
ir su tuo surištos išlaidos per 
pastaruosius 40 metų, kai 
buvusi sukurta „branduolinio 
atbaidymo" doktrina. 

Si naujoji doktrina yra pa
vadinta anglų kalboje „Low-
Intensity Conflict" — LIC 
ar lietuviškai „Žemos įtampos 
konfliktas" (Past . rašydamas 
šį straipsnį liksiu prie sutrum
pinimo LIC — aut.). Išeinant 
iš šios doktrinos pagrindų 
„Amerika visame pasaulyje 
rems jėgas, kovojančias prieš 
Sovietų S-gos imperializmą. 
Tuo būdu JAV, prisilaiky
dama šio ptfncipo niekada 
neįvels savo kariuomenės 
tuose kraštuose. JAV karo 
laivyno vadovybė šią dok
triną vadina „Violent peace — 
smurtu paremta taika". 

Nežvelgiant per toli į ateitį 
Amerikos strategai tikisi, kad 
prisilaikant LIC teorijos pro-
amerikinės pajėgos nugalės 
s o v i e t i n e s A f g a n i s t a n e , 
Angoloje ir Nikaraguoje. 
tačiau žvelgiant į daug 
tol imesnę ateitį vaizduo
jamas!, kad Sovietų S-ga bus 
paguldyta ant menčių, nepa
skelbus jokio karo ir nepanau
dojus branduolinių ginklų. 

Elgkimės ka ip 
pr iešas 

Strategai įtaigoja, kad JAV 
Trečiojo — neišsivysčiusio 
Dasaulio kraštuose, kur Sov.S-
ga remia ir organizuoja vadi

namus 'išsilaisvinimo' karus, 
turi atsakyti „akis už akį, dan
tis už dantį" politika. 

Naujai paruoštoje dviejų 
tomų 1000 psl. studijoje, kurią 
rašė Pentagono ir CIA atsa
kingi pareigūnai, yra paimta 
daug pamokančių citatų iš 
kom. Kinijos kūrėjo Maoce-
tungo raštų ir Ernesto Gueva-
ros bei vietnamiečio Vo Ngu-
jen Giap pamokymų. Kaip iš 
istorijos žinome, Giap nugalė
jo prancūzų armijas prie Dien 
Bien Fu. 

Strategai galvoja, kad LIC 
strategija galėtų būti sėkmin
ga, jeigu dar, prieš pasibai
giant R. Reagano kadencijai 
Baltuosiuose rūmuose, Nika
ragvos ir EI Salvadoro ameri
kiečių remiamos jėgos nugalės 
komunistines. 

Centrinės žvalgybos įstai
gos dir. W. Casey pareiškė, 
kad „istoriniu požiūriu mūsų 
įsipareigojimai Centro Ameri
koje yra milžiniški". 

Ypatingieji LIC pasiūlymai 
apima sudarymą jungtinės 
kariškai civilinės žemo įtempi
mo įstaigos. Pastaroji derintų 
politinę, ūkinę, diplomatinę ir 
k a r i š k ą paramą prieš-
komunistiniams junginiams 
ar tokių pažiūrų vyriau
sybėms. LIC vadas ar minis-
terio pavaduotojas sektų, kad 
parama patektų į tinkamus 
kelius. 

Kaip pavyzdys imamas, kad 
Nikaraguos sukilėliams būtų 
suteiktas diplomatinis pripa
žinimas, tuo parodant, kad 
tokia grupė yra stipresnė, 
negu tikrovėje yra. 

Būtų stengiamasi nuteikti 
JAV žinių tarnybas, kad jos 
stipriau remtų JAV politinius 
ir karinius tikslus. Vienoje 
studijos dalyje net kalbama 
apie cenzūros įvedimą, jeigu 
būtų įveltos JAV karinės jė
gos. 

Tie. kurie priimtų JAV 
karišką paramą, būtų ver
čiami palengva įvesti demo
kratines reformas. Tuo būdu 
būtų stengiamasi laimėti 
remiamo krašto piliečių šir
dis. 

Būtų stengiamasi paruošti 
tokius planus, kad kuo ilgiau
sia nebūtų įveliamos JAV 
karinės žemyno jėgos. Tebūtų 
pasitenkinama Karo laivyno 
apšaudymu iš jūros pusės ar 
Karo aviacijos bombardavi
mu. 

Šioje strategijoje nėra 
užmirštos JAV specialinės 
karinės jėgos — žaliosios bere
tės. Jos galėtų apmokyti 
mums draugiškus narius ar 

Rochester, N'.Y., suruoštame pagerbime rašytojai Jurgiui Jankuį-
sukaktuvininkas gėrisi dail. Alfonso Dargio jam sukurtu sveikini
mu. Sveikinimą įteikia Stasys Ilgūnas ir Birutė Litvinienė. 

patys dalyvauti trumpalai
kiuose susidūrimuose. 

LIC turėtų stengtis įtikinti 
JAV visuomenę, kad žemos 
įtampos konfliktas gali užsi
tęsti ligi XXI-jo a. pradžios. 

Pentagono studijos viena 
dalis iškelia psichologinio 
karo svarbą, kuri galinti būti 
net svarbesnė už kautynes. 
Šioje dalyje yra siūloma, kad 
užimtose krašto dalyse „būtų 
ruošiamos parodos, šokiai, 
susibūrimai gatvėse, paradai 
ir muzikos šventės". 

Iš Valstybės d-to ir Penta
gono dokumentų matyti, kad 
Centro Amerika yra lyg kokia 
laboratorija šiems bandy
mams. Tikima, kad, kai tik 
Nikaraguos sukilėliai užims 
kokią nors to krašto dalį, JAV 
vyriausybė pripažins juos 
diplomatiškai, nutraukdama 
ryšius su Nikaraguos komu
nistais. 

Gera i a p g a l v o t a 
s tudi ja 

Kai tik R. Reagano vyriau
sybė 1981 m. perėmė JAV vai
rą. LIC politika buvo naujas 
kelrodis JAV užsienio politi
koje. Šiuo metu visos JAV* 
karinių pajėgų ginklų rūšys 
LIC teorijas jau įrašė į savo 
apmokymo statutus. Naujasis 
Pentagono — CIA rašytas 
kūrinys vadinasi „Joint Low-

Intensity Conflict Project — 
Jungtinis žemos įtampos kon
flikto projektas 1000 psl. dvie
jų tomų darbas. Pirmoje daly
je, analitinėje, žemos įtampos 
konflikto apžvalgoje kalbama 
apie minėtas idėjas. II-sis 
tomas dar tebėra absoliučiai 
slaptas dalykas. 

K a s ruošė? 
Prie šio darbo per 6 

mėnesius buvo pritraukta 85 
aktyvios tarnybos karininkai 
ir civiliai karinio planavimo 
žinovai. Jie dirbo prie sosti
nės esančiame McNair forte. 

Tai puikiai parašyta stu
dija. ..Žemos įtampos konflik
tas nėra nei karas, nei taika. 
Tai yra lyg šmėkla, kuris pasi
rodo ir vėl išnyksta. Atrodo, 
kad jis iš jūsų tyčiotųsi", 
komentuoja straipsnio au
torius. 

Už šios studijos paruošimą 
kreditą gauna gen. Wallace 
Nutting, buvęs JAV karinių 
pajėgų vadas Panamoje. Skai
čiusieji šį dokumentą tiki, 
kad kai tos idėjos bus sėkmin
gai pritaikytos Centro Ameri
koje, tada jos galės būti pritai-
kvtos ir kitose pasaul io 
dalyse. 

Nėra abejonės, kad Ameri
ka jau prieš 20 metų turėjo 
elgtis su savo „pagrindiniu 
priešu" taip. kaip jis elgiasi su 
Amerika. 

FLORIDOJE 
DAIRANTIS 
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Teisingieji mažai žada ir 
daug ištesi: Šventvagiški mela
giai daug žada, o nekartą 
mažai teištesi. Talmudas 

Didžiųjų žmonių žymė yra 
ta. kad jie kitiems kelia daug 
paprastesnius reikalavimus, 
kaip sau patiems. F, 

Iš Wakulla Springs nebeapsimoka grįžti į greit
kelį, todėl verčiau verta apžiūrėti Meksikos įlankos 
šiaurinį pajūrį. Vykstant #319 ir #98 plentais nebe
toli Ochlockonee upės žiotys ir pusiasalis Bald Point 
su švyturiu jame. Nuo Carrabelle miestuko jau mato
mos pajūrinės salos — Dog Island, St. George Isl. ir 
St. Vincent Isl. Pastarojoje yra paukščių saugonė. 

Apalachicola stambesnis miestelis yra prie tokio 
pat pavadinimo upės žiočių. Gyventojų turi apie 
3,000. Indėnų kalba miestelio pavadinimas reiškia 
..žemė už upės". Svarbiausias miesto gyventojų 
verslas yra austrių auginimas, ir labai palankiose 
sąlygose, nes Šv. Jurgio ilga ir išlenkta sala apjuo
sia išsikišantį žemyną ties Apalachicola dideliu 
lanku. Šių moliuskų produkcija labai gyva ir Apala
chicola verslininkai paruošia iki 90 proc. visos Flori
dos austrių. Šiauriau nuo Apalachicolos to paties 
pavadinimo giria tęsiasi iki pat Tallahassee miesto 
ribų. Medžiotojams šioje girioje reikia specialaus 
leidimo. 

Port St. Joe miestas (apie 4,000 gyv.) yra prie 
natūralios įlankos (St. Joseph Bay), kurią nuo Meksi
kos įlankos bangų gina ilgas ir išsilenkęs, lyg kokiu 
dalgiu, pusiasalis, taip pat St. Joseph vardu. Siauri
niame pusiasalio iškyšulyje yra Valstybinis parkas. 
Šalia šio pusiasalio mažoje salelėje (Pig Island) yra 
paukščių saugonė. 

Toliau iki pat Pensacola miesto Meksikos 
įlankos pakraštys turi gilias prieplaukas, ginamas 
pusiasalių arba salų. Didesnis miestas pakeliui į 
Pensacola bus Panama City (apie 34,000 gyv.), išsi
dėstęs prie St. Andrevv įlankos. Tai svarbus jūrinis 
uostas. Čia ispanai lankėsi jau 1516 metais, bet 
pirmieji anglai gyventojai įsikūrė tik 1765 metais St. 
Andrevv vietovėje, kuri dabar virto Panama City 
dalimi. Dabar Panama City yra pramonės ir kuror
tinis centras. Nauja ir moderni prieplauka su miesto 
pastatais yra viena svarbesnių atrakcijų. Šalia yra 
karinė oro bazė. Pastaruoju laiku ypač išsiplėtė prie
miestis Panama City Beach. su gražiu balto smėlio 
paplūdimiu ir skaidriu vandeniu. Yucatano srovė iš 
vidurio Meksikos įlankos ateina prie pat miesto 
krantų, teikdama šiltą srovę ir įvairių žuvų, kaip 
mėlynąjį marliną, delfinus ir tuną. Shell Island yra 
populiari sala vasarotojams, nes turi gausiai 
kriauklių ir įvairius kitus jūrinius malonumus. 

Kitas didesnis miestas yra Fort Walton Beach 
(apie 21,000 gyv.), prie kurio plačiai išsidėstė karinė 
Elgin oro bazė. Čia taip pat šilti Meksikos įlankos 
vandenys teikia daug malonumo. Įdomus ir Indian 
Temple Mound Museum, parodas 10,000 m. senumo 
indėnų kultūrą Floridoje. 

Vykstant toliau į Pensacola miestą pajūrio salo
mis atrasime Gulf Islands National Seashore (Tauti-
nį pajūrį), kuris tęsiasi iki Gulfport, Mississippi 
valstijos ir užima 150 mylių ilgio. Floridos dalyje 
visur pasiekiama automobiliu, tik daug kur įsiterpia 
karinės bazės. Pats Pensacola miestas išsiplėtęs Pen
sacola įlankos vakariniame krante. Miestas išaugęs 
jau beveik iki 58,000 gyventojų, o 1559 m. buvo 
bandyta steigti gyvenvietę. įsteigus 1698 m. San 
Carlos fortą ispanai, prancūzai ir anglai pakaitomis 
valdė sritį kol, pagaliau, ir Jungtinių Valstybių 
vėliavos ėmė plevėsuoti, kai Andrevv Jackson užbai
gė derybas su Ispanija ir nupirko visą Floridos 

pusiasalį 1821 metais. Pensacola išbuvo Floridos 
sostine tik iki sekančių metų. Jacksonas čia gyveno 
kaip pirmasis teritorinis gubernatorius. Miestas turi 
istorinių vietų, muziejų, aviacijos muziejų ir yra 
svarbus jūrinis uostas. 

Iš Pensacolos teks pasukti atgal jau Interstate 
10 greitkeliu į rytus. Aplankę iš šiaurės didžiulį 
Elgin karinį rajoną pravažiuojame De Funiak 
Springs miestelį. Už jo pavažiavus apie 35 mylias 
būtina išsukti į Chipley miestelį, pereinant į »77 
vieškelį ir važiuoti pietų kryptimi. Mat, apžiū
rimiems Floridą lietuviams būtina aplankyti didoką 
lietuvių centrą. Sunny Hills, apie 30 mylių šiauriau 
"'anamos City. Tačiau iš 1-10 greitkelio (nuo Chip
ley i tėra apie 15 mylių. 

Sunny Hills išplanuotas ateičiai didoku rezi
denciniu miestu. Jau ir dabar jis figūruoja Floridos 
žemėlapiuose. Aukštų pušų ir lapuočių miške išves
tos gatvės ir gatvelės, žemė išdalinta sklypais. Daug 
kur savo sklypuose namus pasistatę gyvena lietu
viai, daugiausia senyvo amžiaus ir atkilę iš šiauri
nių JAV vietų. Lietuviškoje spaudoje buvo daug 
rašyta ir skelbiama apie Sunny Hills, todėl smul
kiau neaprašinėsiu. lietuviai čia gražiai organi
zuoti, turi chorą, organizacijas ir vieną kitą dvasiškį 
religiniams reikalams. J au senokai esu aplankęs 
Sunny Hills. todėl negaliu spręsti apie jo augimą ar 
pažangą. Atrodo, kad ramybę ir vienumą mėgstan
tieji gali rasti tinkamą gyvenimui vietelę. 

Marianna (apie 7,5(M) gyv.) yra įdomesnė vietovė 
apie 3 mylias į šiaurę nuo 1-10 greitkelio. Šiaurinėje 
miesto dalyje yra Florida Caverns State Park. Tai 
1160 akrų kalkakmenių urvai, kuriuos apžiūrėti gali
ma su vadovu einant apšviestais praėjimais, besi
tęsiančiais per 3/4 mylios. Taip pat iš čia pradeda
mos 50 mylių ilgio Chipola upės baidarių kelionės. 

(Bus daugiau) 
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Eglė (Baltrušaitytė) ir Andrius Šukiai 

O DABAR 
DAINUOSIM DVIESE 
..Meilė kantri, meilė malo

ninga, ji nepavydi: meilė nesi-
didžiuoja ir neišpuiksta..." (1 
Kor 13). Tokia kilni meilė 
sujungė dvi jaunas širdis rug
pjūčio 30 dienos prieblandoje. 
Detroitiškių Baltrušaičių ir 
bostoniškių Šukių šeimų arti
mieji, susirinkę Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje liudijo dukters 
Kglės Baltrušaitytės ir sūnaus 
Audriaus Šukio šventus 
pažadus: vesti gyvenimą kar
tu, vienas kitą gerbti, užjaus
ti, mylėti per visus ateinan
čius džiaugsmus ir vargus. 
Bažnytinėse vestuvių apei
gose Rūsriė Kasputienė dailiai 
skaitė Šv. Rašto žodžius, kurie 
labai t inkamai apibūdino 
mylimą seserį, kuri kaip gulbė 
balta ir puošni: ..Kaip saulė 
tekanti pasauliui Dievo 
aukštybėse, taip geros moteriš
kės gražumas jos namų papuo
šalas..." (Ekli. 26). O klebonas 
kun. V. Kriščiūnevičius skati
no jaunuosius statyti savo šei
mos namus ne ant smėlio, bet 
ant tvirtų tikėjimo pamatų, tik 
tada. audroms užėjus, bus sau
gu ir gera. Švelnios giesmės, 
jautriai giedotos Kristinos 
Butkūnaitės ir Vido Neve-
rausko. labai prisidėjo prie šil
tos, ramios nuotaikos Dievo 
namuose. 

Trimitui sugaudžiant, jau
nieji buvo išlydėti drąsiai 
žengti į tą margą, platųjj 
pasaulį. O tam šuoliui jie abu 
gerai pasiruošę. Kglė baigus 
Oakland Community College 
ir įsigijus medicios srities spe
cialybę ..ultra sound" techno
logijoje. Audrius baigęs North-
eas t e rn Univers i ty su 
bakalauru iš ..Business 
Administration". o dabar tęsia 
studijas, siekdamas magistro 
toj pačioj srityje Providence 
College. Šiuo metu jis dirba 
Bostone Texas Instruments 
b e n d r o v ė j e , . . F r o d u c t 
Marketing" skyriuje. Jaunieji 
lig šiol aktyviai dalyvavo 
lietuvių visuomenėje. Abu bai
gė lituanistines mokyklas ir 
priklausė jaunimo vienetams: 

Kglė ateitininkams ir tautinių 
šokių grupei ,.Audiniui", Aud
rius skautams ir sporto klubui 
..Grandžiai". 

Tuoj po žiedų sumainymo ir 
šv. Mišių visi svečiai turėjo 
progą parapijos sodelyje 
išreikšti savo asmeninius 
linkėjimus jaunavedžiams. 
Netrukus vestuviniam pokyly
je jaunieji buvo sutikti skonin
gai papuoštoje parapijos salė
je tėvų, kurie vaišino savo 
vaikus tradicine duona, kad 
gyvenime nepatirtų tikrojo 
alkio, druska, kad mokėtų 
priimti visokį vargą ir nepasi
sekimus, ir vynu. kad žinotų, 
jog gyvenimas yra saldus ir 
mielas. -Jaunųjų palydovus — 
šaunias pamerges ir pabrolius 
— svečiams nuotaikingai 
pristatė Detroite veikliai besi-
reiškią akademikai ateitinin
kai: Vida Skiotytė-Zambo ir 
Virgis Kasputis. Pravedėjai 
pralinksmino susirinkusius 
savo sąmojum ir įvairiomis 
istorijomis, liečiančiomis šios 
šventės kaltininkus ir jų 
pulką: Birutę Baltrušaitytę-
Bublienę ir Liną Gobį. Rusnę 
Baltrušaitytę-Kasputienę ir 
Paulių Baltušį, Katie Gladd ir 
Don Žambo. Mildą Baltru-
šaitytę-Kuranty ir Algį Gavė
ną ir svarbiausiai mažiausią 
linksmiausią palydovę Mil
dutę Bublytę. 

Klena Baltrušaitienė jaus
mingai pasveikino savo duk
rą Eglę ir naujai įgytą sūnų 
Andrių ir linkėjo jiems dažnai 
prisiminti tuos pažadus, ku
riuos tarė Dievo akivaizdoje — 
vienas kitą gerbti, užjausti, 
mylėti, kad jų bendras gyve
nimas būtų daugiau rožėmis, 

/ne erškėčiais išklotas. Toliau 
ragino visus vaišintis, džiaug
tis linksmintis ligi vėlyvos 
nakties. 

Padėkos žodį tėvams ir sve
čiams tarė jaunasis, o vyriau
sias pabrolys Linas Gobis kėlė 
šampano tostą jaunųjų svei-
katon. Rimo Kaspučio orkes
trui užtraukus pirmą valsą, 
išėjo suktis Kglė su Audrium, 

Juozas Brazait is 

RAŠTAI VI 
Tai paskutinis šio kultūrininko ir valstybininko raštų to

mas, kuriame perspausdinta knyga „Vienų vieni" ir pridėta 
12 kitų straipsnių, liečiančių pokarinių metų mūsų laisvės 
kovas ir pasaulio abejingumą mūsų Šauksmui. Redagavo 
Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Knyga turi 578 
puslapius teksto ir iliustracijų, kietais viršeliais. 

Kaina su persiuntimu 17.90 dol. Illinois gyventojai 
moka 19.20 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd Str. 
Chicago, III. 60629 
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Vincas Andriuška gimė 
1H13 m. s a u s i o 13 d. 
VVorcesteryje, Mass . , kur 
gyveno jo tėvai Aleksandras ir 
Vincenta Andriuškai. Jie 
susilaukė trijų vaikų: dukters 
Onutės, kuri mirė kūdikystėje, 
ir dviejų sūnų — Jurgio ir 
Vinco. Abu sūnūs tapo kuni
gais. Vyresnysis sūnus Jur
gis mirė 1964 m. 

Vincas lankė parapinę Šv. 
Kazimiero mokyklą, kurią 
užbaigęs persikėlė į Marijonų 
vedamą mokyklą Marian Hills 
aukft. mokyklą Hinsdale, Il
linois. 

V. Andriuška 1928 m. įstojo 
į Marijonų vienuolyną. Vėliau 
studijavo filosofiją Sulpi-
cijonų seminarijoje — Semi-
naire de Philosophie Montre-
alyje, Kanadoje. Užbaigusį 
filosofijos s tudi jas jauną 
studentą vienuolį Marijonai 
išsiuntė į Lietuvą. 1933 m. jau 
gyveno Lietuvoje, Kaune pas 
Mari jonus. Tais pačiais 
metais rudenį pradėjo teologi
jos studijas Vytauto Didžio
jo universitete. Studijas baigė 
1937 m. licencijato laipsniu. • 

Kunigystės sakramentą 
Vincas Andriuška gavo 1936 
m. lapkričio 1 d. iš arkivys
kupo Pranciškaus Karevi
čiaus rankų Marijampolėje — 
toje bažnyčioje, kur palaido
t a s a rk ivyskupas Jurgis 
Matulaitis. Marijonų vienuoli
jos atnaujintojas. Ir iki dabar 
kunigas Vincas negali pamirš
ti tos įspūdingos dienos, kada 
jis t a r n a v o šv. Mišioms 
arkivyskupui Jurgiui Matulai
čiui, kai šis atvykęs iš Lietu
vos Worcesteryje Šv. Kazimie
ro p a r a p i j o j e s u t e i k ė 
Sutv i r t in imo sakramentą 
a p y l i n k ė j e g y v e n u s i e m s 
jauniems lietuviams. 

Užbaigęs studijas Lietu
voje, kun. V. Andriuška grįžo 

juos apsupo palydovai, vėliau 
tėvai ir svečiai. linksminosi 
visi — šoko, dainavo, ratelius 
ėjo vyravo smagi , jauki 
nuotaika vestuvėse neper
krautose kalbomis ar pasi
rodymais. Prie galo, lietu
viškų tradicijų la ikant is , 
mama jaunajai užrišo nuo
metą, kad pajustų žengianti į 
vedusiųjų moterų gyvenimą, o 
jaunajam įteikė vyrišką skry
bėlę. Šią ceremoniją lydėjo 
liaudės dainos. Šios gražios 
vestuvės buvo šventė ne tik 
svečiams, bet ir visai lietuvių 
bendruomenei, nes susijungė 
dvi jaunos lietuviškos širdys, 
kurioms linkėtina ir toliau 
pasilikti prie lietuviško kamie
no. — ten jų šaknys, ten ras 
sau šiltą vietą, sielos ramybę 
ir džiaugsmą auginant atei
tyje savo šeimos atžalyną. 

Janina Udrienė 

į Ameriką ir buvo paskirtas 
vikaru į Aušros Vartų parapi
ją Chicagoje. Be savo tiesio
ginių pareigų greitai pradėjo 
redaguoti Marijonų leidžiamą 
žurnalą „Laivą". 1941 m. jis 
s iunčiamas tęsti s tudijas 
Lavalio universitete Quebeke, 
Kanadoje. Studijas vainikavo 
daktaro laipsniu cum laude. 

Kun. dr. V. Andriuška, 
baigęs aukštąjį mokslą ir ge
rai mokantis lietuvių kalbą, 
buvo mokytojas ir vėliau kurį 
laiką Marijonų aukš. mokyk
los direktorius Thompson, 
Conn. Chicagoje jis ilgus 
metus dirbo su Marijonų 
bendradarbiais. Per 15 metų 
veik visose lietuviškose 
parapijose Amerikoje vedė 
rekolekcijas ir misijas. Važinė
davo po parapijas ir su 
rinkliavomis padėti išlaikyti 
lietuvius studentus — semina
ristus, kurie tik atvykdavo pas 
Marijonus ir norėdavo būti 
kunigais. Ta parama pasinau
dojo visa eilė klierikų, dabar 
garbingų kunigų lietuviškose 
parapijose. 

Kun. dr. V. Andriuška, 
būdamas energingas ir gabus 
administratorius, vadovavo 
Chicagoje Marijonų vienuoly
no vajui pastatyti naują 
vienuolyną įr „Draugo" spaus
tuvę. Būdamas Šv. Petro 
parapijos klebonu Kenoshoje, 
VVisconsine, pastatė Šv. Petro 
parapijos bažnyčią, mokyklą 
ir kleboniją. .0 taip pat ir Šv. 
Kazimiero parapijoje Racine. 
VVisc, sutvarkė bažnyčią ir 
pastatė naują kleboniją. 

Kai mirė jo brolis kunigas 
Jurgis, kuris globojo senus 
tėvus, tai kun. dr. Vincui teko 
jais rūpintis. Gavęs Marijonų 
vadovybės leidimą drauge su 
tėvais persikėlė j Miami, Flori
doje. Neilgai teko tėvams 
pagyventi saulėtoje Floridoje. 
Tėvas mirė 1969 m., sulaukęs 
91 m. amžiaus, o motina 1970 
m. 

Kun. dr. V. Andriuška 
Miami arkivyskupijoje dirbo 
keliose parapijose: Šv. Pijaus, 
Fort Lauderdale. Švč. Jėzaus 
Širdies Lake Worth, o taip pat 
Švč. Jėzaus Širdies parapijoje 
Homestead mieste. Šios 
parapijos klebonas kun. 
Gilberto Fernandez, perkeltas 
į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią 
Miami mieste, labai vertin
damas kun. dr. V. Andriuškos 
nuoširdumą, energiją ir 
pasišventimą, drauge ir jį 
pasiėmė dirbti Šv. Petro ir 
Povilo parapijoje. Čia jis 
aptarnauja angliškai ir lietu
viškai kalbančius. Eilę metų 
organizuoja didžiulius parapi
jos festivalius, kad būtų 
galima išlaikyti didelę parapi
jos mokyklą. 0 kai reikėjo 
atnaujinti parapijos bažny
čią, tai kun. dr. Vincas vėl 
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Kun. dr. Vincas Adriuška — 
jubiliatas 

sugebėjo sutelkti reikalingas 
lėšas. 

Jau 18 metų, kai kun. dr. V. 
Andriuška dirba Miami 
vyskupijoje. Būdamas pamal
dus, darbštus, energingas, 
vyskupijos kunigų mylimas ir 
gerbiamas. Laimingi Miami 
lietuviai turėdami tokį kuni
gą. Jo dėka turime lietuviškas 
pamaldas, išklausome jo gerai 
paruoštų turiningų pamokslų. 
Turime laimės turėti gavėnios 
ir advento rekolekcijas. Miami 
lietuvių klubas susilaukia jo 
kiekvienos šventės proga, kur 
jis s u k a l b a invokac i j ą . 
Aplanko ligoninėse ir namie 
sergančius, mirusius palai
doja ir daug kitų dvasinių 
patarnavimų suteikia. 

Kun. dr. Vincas Andriuška 
švenčia garbingą jo 50 metų 
kunigystės auksinį jubiliejų. 
Miami lietuviai linki jam ge
riausios sveikatos ir dar ilgai 
dirbti Dievo garbei ir žmonių 
gerovei. Gerbdami Jubiliatą 
parapija ir Miami lietuviai 
ruošia jam iškilmingą pagerbi
mą. 

Lapkričio 1 d. 2:30 vai. p.p. 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
Miami bus iškilmingos padė
kos Mišios, kuriose dalyvaus 
ir vysk. Paulius Baltakis ir 
pasakys pamokslą. Sol. Neri
ja Linkevičiūtė-Kasparienė 
pagiedos. Po Mišių parapija 
ruošia pagerbimo pietus su 
programa parapijos salėje. 

Lapkričio 5 d. Miami lietu
vių jubiliejaus komitetas 1:30 
vai. p.p. ruošia jubiliatui 
pagerbimo pietus Lietuvių 
klube. 

Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti bažnyčioje, parapi
jos ir lietuvių komiteto 
r u o š i a m u o s e p a g e r b i m o 
pietuose. Nespėję pranešti apie 
dalyvavimą dar gali parašyti 
ar paskambin t i komiteto 
pirmininkei Elenai Jonušie
nei, 1164 N.E. 130 Street, 
North Miami, Ha., 33161, tel. 
893-9677. 

Gunda K. 

ATDARI APŽIŪRĖJIMUI SEKMADIENI 
Nuo 1-4 vai. p.p. 

6030 S. Kostner — 5 kamb mūrinis su 
2 dideliais miegam. — 32 m. senumo. 
Gražiai įrengtas rūsys, naujas šilumai pe
čius ir centrinis oro vėsintuvas. Labai 
švarus, daug priedų Geras pirkinys. 
Šaukite dabar'. 

5938 S. Rlchmond — 6 kamb. mūr, 3 
dideli miegam., mod. virtuvė, nuo sienos 
iki sienos kilimai, ištisas rūsys, 2 maš 
garažas, didelis kiemas vaikams 
Paskubėkite. 

No. 681 — 83 ir California. 5 kamb 
mūrinis, 2 dideli miegam.. 1 Vt vonios, puiki 
kabinetų virtuvė, didelis sklypas su šoniniu 
įvažiavimu Į 2 maš. garažą. Labai švarus 
ir geras pirkinys. Šaukite dabar! 

No. 714 — Brightone 3 butai. 3 butų 
mūrinis su 5 kamb. ir 2 miegam, kiek
vienam bute ištisas rūsys Nuomininkai 
apsimoka šilumą. Geras pajamų nešėjas 
prie 43-čios ir California Skubinkite ir 
šaukite dabar. 

m 'mš. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

i 
i 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 
Realtor/Associate 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

No. 669 — Pravažiuokite — gyventojų 
netrukdykite — 3533 West 66 Place, 6 
kamb. mūrinis. 3 dideli miegamieji, 
rnodern. virtuvė ir vonia. Didelis sklypas su 
šoniniu įvažiavimu į naują 2-jų maš. garažą 
Pusiau Įrengtas rūsys Aluminijaus soffit & 
fascia. Nauji žiem. langai. Naujai dažyta 
viduje ir lauke. Uždaras porčius galėtų būti 
TV kamb. ar ketvirtas miegamasis. Tuojau 
galima užimti. Pusė bloko iki parko. Įmokė
ti $3,100. Skambinkite dabar. 

No. 703 — 58-ta & St. Louls apyl. 
Giminingai šeimai arba pajamoms 5 kamb. 
mūrinis namas. 2 miegami savininkui. 
Moderni virtuvė ir vonia. Gražus 3 kamb. 
butas rūsyje pajamoms. 2 maš. garažas 
Geras pirkinys. Skambinkite dabar. 

No. 688 — 69-os ir Pulaski apyl. 5 
kamb. mūrinis. 32 m. senumo Pilnas rūsys. 
2 maš. garažas Daug priedų. Labai švarus. 
Puikioje vietoje. Arti krautuvių. Skambinkite 
dabar. 

No. 698 — 1V2 aukšto namas 71-os 
ir Kedzie apyl. Tik 569.900 — labai ne
brangiai. 6 kamb., 3 karališko dydžio 
miegamieji pirmame aukšte savininkui. 3-jų 
kamb. butas viršuj pajamom ar giminingai 
šeimai gyvent. Švarus rūsys, centr. oro vė
sinimas. Naujas stogas ir centr. pečius. 
Naujos ąžuolinės spintos virtuvėje. 2 maš. 
garažas. Puikus namas. Paskubėkite, 
skambinkite tuoj pat. 

No. 695 — Į vakarus už Kedzie. 
$41,900 — negalima tikėt. 6 kamb medi
nis apkaltas namas su trimis miegamais 
plius „paneled" porčius. Gražiai išdažytos 
rūsys Naujas centr. pečius. Naujos rinos 
ir nutekamieji vamzdžiai Didelis porčius 
prieky. Didelis kiemas vaikams žaisti. 64-os 
ir Spaulding apyl. Skubėkite prie telefono, 
skambinkite dabar. 

No. 676 — Pravažiuokite — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
quette 2-jų butų po 5 kambarius „sided" 
namas, kiekviename bute 2 mieg., moder
ni virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sklypas, 2 
maš. garažas. Po susirinkimo nuomos, 
tiktai 260 dol. per mėnesį mokestis už 
namą. Skubėkite, skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel . — 434-7100 

BY OWNER 
5324 S. Kostner 

3 apt. town house, 2 bdrms., 2 baths, 
full bsmt. each unit. Excel tenants. Pay 
own ht. and utils. $141,000. Call 
434-0706 or 476-5171 after 6 p.m. 

SAVININKAS PARDUODA NAMĄ 
Prie Lemonto, 4 miegam., 2 prausykl 

židinys, ąžuolinės grindys, spec pritaikytos 
užuolaidos ir visi nauji kilimai Užbaigtas 
rūsys, 2 maš. garažas. 1 akras miško su 
upeliu Taksai — labai maži. Skambinkite 
(815)838-3278. 

araiKKira reoerai 
Announces Access 1b 

Hundredsof 
Cash Station Automatic 

leller Machines. 
If you're a Standard Federal Omni Cardholder you now can use Cash 

Station ATMs to make deposits, withdrawals and transfers to your 
checking or STANDARD PLŪS account 24 hours a day. Make your 

balance inąuiries at Cash Station or Omni ATMs Monday thru Friday 
from 7 a.m. to 8:30 p.m. and Saturday from 8 a.m. to 4 p.m. 

If you're not yet a cardholder, you can take advantage of 24-hour 
banking simply by opening a STANDARD PLŪS or checking account. 

Visit any Standard Federal office and speak with a savings 
counselor today. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

PSLIC Ė Come u p to our Standard. 

SŲlNtyRD rEDūR/U.S/i\ANGS 
t iMOfm 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 We»t 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed. Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-, 
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę <r telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

OPEN HOUSE SUNDAY, OCT. 19 
12 to 4 PM 
BY 0VVNER 

3166 W 84TH PL Chgo 
(Near Ford City) 

Sharp 3 bdrm + den, mod. orte. raiseC ranch 
1 % baths. fin. bsmt. C/A. 2 car gar. Maint. free 
Low $70 s Please call in Engta*. 776-M41. 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
Šeštadienj, spalio 18 d. nuo 12-4 

vai. p.p. ir sekmadienį, spalio 19 d. nuo 
12-4 vai. p.p. 

6538 S. Karlov 

TUDOR on vvooded lot! 3 bedroom, dining 
room. family room vvith vaulted ceiling and 
fireplace 2 sets of frencn doors, wood deck 
& screened gazebo 1 8 x 1 3 master with 
VA bth. Ali Irg rms & neutral decor. 
Beautifully vvooded lot. $143,500 

COZY 5 room home in nice residential 
area. Close to schools, shopping, church 
and playground. Nice starter home 
$56,500 

n-šZTffZl 
Olsick & Co. Realtors 
1180 State St., Lemont, IL 
257-7100 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

69th and Campbell — clean. at-
tractive 3 rm. — 1 bdrm., good heat. 
$270 plūs security. 

STEADMAN REALTY 
476-2922 

HELP WANTED 

Ieškoma Brighton Parko apylinkėje 
gyvenanti moteris prižiūrėti ligonį. 
Skambinkite po 8 vai. vakare. 

254-6687 

Forty two year old gentleman and son 
seek mature single woman to provide live 
In housekeeping. Private quarters. pro-
vided facilities and security. Some EngMsh 
prefered. outside job o.k — call evenings 
927-9833 — Thomas. 

MACHINIST 
ALL AROUND MACHINIST 

STEADY WORK. 
780-0946 

PERSONALS 

PAGEIDAUJA ĮSŪNYTI 
Laimingai vedusi pora domisi naujagimio 

įsisūninimu Bus auginamas meilioj, lai
mingo), saugioi šeimoj Sumokės medi
cinos ir advokato išlaidas Visa informacija 
kofidenciali Šaukti angliškai 

957-2591 

* 

t 

1 



NOSU KOLONIJOSE 
DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. spalio mėn. 17 d. 

„Kasos" skyriaus vedėjas A. Paiiulis paduoda žirkles, kuriomis dr. 
ną. 

P. Vileišis perkerpa kaspi-
Nuotr. M. Chainv 

B E N D R A I I Š P I L D Y T A S Lietuviai Floridoje 
P A Ž A D A S 

Su dideliu džiaugsmu prane
šame gerą Žinią, kad daugelio 
pasaulio lietuvių, organizaci-
lų, radijo, spaudos ir kraštų 
Bendruomenių darbo ir aukų 
dėka 1986 spalio 4 dieną 
baigėme rinkti pažadėtus 600,-
000 dol. PLB Lituanistikos 
katedrai. 

1981 metais Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė pasirašė 
sutartį su Illinois universitetu 
Chicagoje, įsteigdama pirmąją 
ir amžiną PLB Lituanistikos 
katedrą laisvajame pasaulyje 
su 750,000 dol. fondu. Pats 
universitetas skyrė 150,000 
dol., o mes pasižadėjome per 5 
metus surinkti 600,000 dol. 
Dabar tą pažadą visi bendrai 
išpildėme. 

Pusę pažadė tos sumos 
įmokėjus 1984 metų rudenį 
PLB Lituanistikos katedra 
pradėjo savo darbą su pirmai
siais aukštojo lituanistikos 

r mokslo aspirantais, siekian
čiais magistro ir daktaro laips
nių. Šiais metais yra užsi
registravę jau 9 aspirantai. 
Jai sėkmingai vadovauja 
profesorius dr. Bronius Vaške
lis. 

Asmenys ir organizacijos iš 
daugelio kraštų ypatingai 
daug ir nuoširdžiai aukojo per 
praėjusį mėnesį. Už tai jiems 
visiems reiškiame didžiausią 
padėką, nes jie ypatingu būdu 
įamžino išeivijos lietuvių 
meilę lietuvių kalbai, mokslui 
bei kultūrai ir bendrą mūsų 
pasiryžimą visokiais būdais 
kovoti už Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę, savo tarpe 
išlaikant ir ugdant sąmonin
gą lietuvybę. 

Gauti pinigai daugiau kaip 
600,000 dol. sumos dabar yra 
dedami į specialų Stasio 
B a r z d u k o v a r d o f o n 
dą. (1981 rugsėjo 13 d. miręs 
Stasys Barzdukas ilgus metus 
buvo mokytojas, lituanistas, 

kalbininkas, vienas iš Lietu
vių Bendruomenės steigėjų ir 
jos ugdytojų, JAV LB vado
vas, PLB valdybos pirminin
kas ir PLB garbės pirminin
kas). Šio fondo pinigais bus 
remiami tolimesni PLB 
Lituanistikos katedros dar
bai, kaip pavyzdžiui kituose 
universitetuose dėstančių 
lietuvių profesorių atsikvie-
timui specialioms paskai
toms, papildoma parama 
l i t u a n i s t i k o s dok to ra tus 
ruošiantiems, specialių litu
anistikos seminarų bei lei
dinių ruošimui ir panašiai. 

PLB "ondo vadovybė savo 
darbą sia toliau ir prašo 
aukų b* testamentinių pali
kimų PLB Lituanistikos 
katedros darbams ir studi
joms. 1987 metų pradžioje bus 
paskelbti visi PLB Lituanis
tikos katedros aukotojai, kurių 
vardai ir pavardės ar organi
zacijų pavadinimai bus įrašy
ti į specialią aukotojų knygą, 
laikomą universitete. Paauko
ję 50 dol. ar daugiau gaus 
padėkos diplomus, o paaukoję 
500 dol. ar daugiau bus įrašy
ti į PLB Lituanistikos kated
ros garbės lentą, kuri kabės 
Illinois universitete. Tad 
nespėję savo aukų iki šiol 
atsiųsti, gali tai padaryti iki 
šių 1986 metų pabaigos. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės fondo 
vadovybės vardu dar kartą 
reiškiu didelę padėką visiems 
aukotojams ir talkininkams už 
Jūsų amžinos vertės dovaną, 
PLB Lituanistikos katedros 
įsteigimą, kuri tarnaus išei
vijos lietuviams ir padės kovo
jančiai lietuvių tautai okupuo
toje Lietuvoje atgauti laisvę. 

Vytautas Kamantas 
PLB valdybos 

St. Petersburg, Fla. 
BALFO RINKLIAVA 

Nors jau spalio mėnuo, bet 
Floridoje dar gerokai karšta. 
Žmonės gaivinasi maloniame 
jūros vandenyje arba išvažiuo
ja į gamtą į parkus. 

St. Petersburgo apylinkėje 
yra keli tikrai gražūs ir gražiai 
prižiūrimi parkai. Lietuviai 
yra pamėgę Veteranų parką; 
jau keturios organizacijos 
jame šį rudenį buvo suruošu-
sios savo gegužines. 

Spalio 15 d. šiame parke 
gegužinę ruošia vietos 143-sis 
Balfo skyrius. Bus įvairi 
programa ir duodami pietūs. 

Beje, spalio mėnuo yra Balfo 
šalpos mėnuo. Visą spalio 
mėnesį St. Petersburge bus 
renkamos aukos, apsilankant 
aukų rinkėjams čia gyvenan
čių lietuvių namuose, o taip 
pat sekmadieniais Lietuvių 
klube pietų metu. 

Šios apylinkės lietuviai gan 
gražias sumas suaukoja įvai
riems lietuviškiems reikalams. 
Reikia tikėtis, kad šį Balfo 
šalpos darbą tautiečiai gausiai 
parems savo aukomis. 

Balfo St. Petersburgo 43-ojo 
skyriaus valdybą sudaro: 
pirm. V. Kleivienė, vicepirm. 
dr. A. Valienė. ižd. M. Zigai-
tienė, sekr. St. Vaškys ir 
parengimų vad. A. Grabaus
kas. 

S. 

Philadelphia, Pa. 
PASIKEITIMAI 

BENDRUOMENĖS 
BALSO RADIJO 
PROGRAMOJE 

Henrikas Savickas, vyriau
sias redaktorius ir pranešėjas, 
po daugiau kaip 30 metų įdėto 
darbo rugsėjo 27 d. atsisveiki
no su „Bendruomenės Balso" 
radijo klausytojais. Phila-
delphijos LB apylinkės valdy
ba apgailestauja radijo vedėjo 
Savicko pasitraukimą ir yra 
jam dėkinga už jo ilgametį 
įnašą sunkiose pareigose. 

Radijo programų tęstinu
mui užtikrinti LB apylinkės 
valdybai pasisekė sutelkti visą 
eilę asmer i, kurių vadove ir 
koordinatore sutiko būti Juli
ja Dantienė. Visos žinios, 
pranešimai ar užklausimai 
„ B e n d r u o m e n ė s B a l s u i " 
siunčiami jos adresu: 1233 
Lenox Rd., Jenkintovvn, Pa. 
19046, telefonas 215-572-6654. 

„Bendruomenės Ba lso" 
reikalų vedėju ir iždininku 
lieka Gediminas Dragūnas, 
6816 N. lOth St., Phila
delphia, PA 19126. 

Nuo lapkričio 1 d. programa 
bus girdima nauju laiku. 
Šeštadienio rytais, nuo 9 vai. 
iki 9:30 vai. iš tos pačios 
WTEL radijo stoties 860 AM 
banga Iki galo spalio mėne
sio programa bus transliuo
jama senu laiku, šešta
dieniais, popiet 2:15 iki 3:15 
vai. 

A.A. PETRAS STUNGYS 

Waterbury, CT. 
LIETUVIŲ VEIKLA 

lietuvių federalinės kredito 
unijos „Kasos" skyrius pradė
jo veikti rugsėjo 13 d. ir yra 
įsikūręs „Spaudos' knygyno 
patalpose, 33 Congress Ave., 
Waterbury, tel. 203-756-5223. 
Skyriaus vedėju yra A. 
Paliulis. 

Oficialus „Kasos" atidary
mas bus spalio 26 d., sekma
dienį, po 11 vai. pamaldų Šv. 
Juozapo parapijos mokyklos 
salėje, 29 John St., Water-
bury. Atidaryme dalyvaus ir 
„Kasos" vadovybės atstovai iš 
New Yorko, kurie publiką 
plačiau painformuos apie 
„Kasos" operacijas. Į „Kasos" 
skyriaus atidarymą kviečiami 
gausiai atsilankyti ne tik 
vietos, bet ir apylinkių lietu
viai. Po „Kasos" vadovybės 
atstovų pranešimų seks kavu
tė bei užkandžiai. 

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės t r ad ic in i s rudens 
balius, įvykęs spalio 4 d. Šv. 
Juozapo parapijos salėje praė
jo su nepaprastu pasisekimu. 
Skoningai rudenio motyvais 
dekoruota salė jau tik įžengus 
maloniai nuteikė. Meninę 
programą atliko sol. Bene
diktas Povilavičius iš Bosto
no. Jam akompanavo muz. 
Jonas Beinoris, Šv. Juozapo 
par. vargoninkas. Jau su 
p i rmąja d a i n a s o l i s t a s 
užimponavo gausiai susi
rinkusią publiką. Atrodo, kad 
VVaterburio publika jau buvo 
pasiilgusi sodrių solo dainų. 
Sol. Povilavičius atliko šiuos 
dalykus: Plėšikų dainą iš 
Kornelijaus varpų — muz. 
Planger, Ateisiu tylią naktį, 
muz. A. Bašinsko, O ant kalno 
— 1. d. harm. J. Gruodžio, Aš 
viską užmiršau — muz. 
Kairiūkščio, Generalia ar iš
giniau — l.d. harm. V. Klovos, 
Udrio daina iš op. Pilėnai — 
muz. V. Klovos, Germano ari
ja iš Traviatos — G. Verdi. 

Plojimams, kurių solistas 
apsčiai susilaukė, padainavo 
Mano pasaulis — muz. A. 
Raudonikio ir dzūkų liaudies 
dainą Šių nakcely — harm. M. 
Petrausko. 

Prie geros vakaro nuotaikos 
palaikymo, nuopelnai priklau
so ir puikiam brolių Kezių 
orkestrui iš New Yorko. Buvo 
malonu klausytis jų atlieka
mų liaudies dainų motyvais 
grojamų šokių, bet ir sunku 
buvo nusėdėti nepamiklinus 
kojų. Net ir jų grojamas 
„Rock" skambėjo dviejų gaide
lių melodija. 

Malonų visiems netikėtumą, 
koncerto pertraukos metu 
suteikė kongresmenas John G. 
Rowland (R-CT), kuris savo 
trumpame žodyje pasveikino 
susirinkusius, o pagerbdamas 
LB apyl. ilgametį pirmininką 
Viktorą Vaitkų už jo plačią 
veiklą ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių organizacijų 
plotmėje, jį apdovanojo, JAV 
vėliavos žymeniu bei Ameri
kos vėliava, pi e v vėsavusi a 
virš Kapitoliaus, Washington, 
D.C. 

Spalio 18 d., šeštadienį, čia 
įvyksta Lietuvių Moterų klubų 
federacijos VVaterburio klubo 
rengiamas rudens balius, 
kurio metu šokių koncertą 
atliks D. Dzikienės vadovau
jamas Hartfordo šokių viene
tas „Berželis". Jau eilė metų 
„Berželis" žavi VVaterburio 
lietuvius. 

Gimė i904.X.4 d. Vigelių 
km.. Kairių vlsč., Šiaulių 
apskr . Pradžios mokyklą 
lankė Kairiuose, gimnaziją 
baigė 1925 m. Šiauliuose. Tų 
pačių metų rudenį įstojo į 
Lietuvos universiteto medi
cinos fakultetą, kurį baigė 
1932 m. Studijų metais įstojo į 
Stud med. korp. ..Fraternitas 
Lithuanica". 

A.a. dr. Petras Stungys 

Šokiam groti pakviestas 
šioje apylinkėje nepaprastai 
gražiai užsirekomendavęs 
brolių Kezių orkestras iš New 
Yorko. Klubo moterys malo
niai kviečia vietos ir apylinkių 
l i e t u v i u s i r jų d r a u g u s 
atsilankyti. Susidaręs vakaro 
metu pelnas, kaip ir praeityje, 
bus paskirstytas kilniems 
lietuvybės tikslams. Vakaro 
pradžia 7:30 vai. Šv. Juozapo 
par. mokyklos salėje. 29 John 
St.. VVaterburv. 

G K. 

1933-1935 m. dirbo Birštono 
kurorto poliklinikoj, kaip dr. 
B. Matulionio asistentas. 1936 
m. dirbo Karo ligoninėje jaun. 
ordinatoriaus pareigose. Nuo 
1937 m. dirbo privačiai Žaga
rėje, Šiaulių apskr. 

1944 m. karo įvykių raidoje 
teko pasitraukti Vokietijon, 
kur dirbo iki karo pabaigos 
I^eipzigo ligoninėj. Vėliau ėjo 
gydytojo pareigas VViesbade-
no ir Kasselio stovyklose. 

1949 m. kovo mėn. emigra
vo Amerikon, kur apsigyveno 
Clevelande, Ohio. Apie metus 
laiko dirbo Fair View Parko 
ligoninėj, o nuo 1950 iki 1951 
m. Portsmouth, Virg., ligo
ninėj. Vėliau vėl grįžo į Cleve-
landą ir tęsė gydytojo darbą 
p r i v a č i o j i n d u s t r i j o s 
ambulatorijoj. 

Priklausė Ohio Liet. Gyd. 
draugijai ir Amerikos Liet. 
Gyd. sąjungai. 1940 m. vedė 
dantų gyd. dr. Konstanciją 
Vilutytę. Išaugino ir išmoks
lino 2 sūnus — Petrą ir Augus
tiną, kurie sukūrė lietuviškas 
šeimas. 

A.a. velionis Petras po trum
pos ir sunkios ligos rugsėjo 26 

* d. mirė Clevelando klinikose. 
Atsisveikinimui vadovavo dr. 
Dainius Degesys. Ohio Liet. 
Gyd. draugijos primininkas. 
Atsisveikino Gyd. Korp. „Fra
ternitas Lithuanica — Patria" 
vardu dr. V. Puškorius, Ohio 
Liet. Bendruomenės vardu inž. 
V. ("Vvas ir „Ateities" klubo 
vardu — inž. P. Razgaitis. 
Maldas atkalbėjo kun. G. 
Kijauskas. S.J. 

Rugsėjo 29 d. velionis buvo 
nuiydėtas ir palaidotas Visų 
Sielų kapinėse. 

V. T. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 
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PLB fondo pirmininkas 

Laiškas 

INSTRUMENTINĖ 
MUZIKA 

„Dėmesys instrumentinei 
muzikai" Bostono žinių sky 
riuje (Draugas spalio 1 d.) 
pažadina skaitytojo smalsu
mą, kuomet ta koresponden
cija teigia, kad instrumentinė 
muzika „mūsų renginiuose 
retai girdima" ir kad yra „atli
kėjų stoka". Pasižiūrėjau į 
savo archyvą ir iškarpų kny
gas sužinoti, ar toks tvirtini
mas pagrįstas. 

Garbingos atminties Izido
rius Vasyliūnas yra minimas 
tame straipsnyje, todėl pradė
kim su juo. Šalia jo gražių 
metinių rečitalių. nenuils
tantis smuikininkas Vasy
liūnas paruošė 24 kamerinius 
koncertus nuo 1961 iki 1974 su 
kitu smuikininku ir pianistu. 
Daugumas Šių koncertų buvo 
lietuvių tarpe. įvyko Bostono 
apylinkėje ir buvo lietuviškoj 

spaudoj aprašyti. 
Šiais laikais irgi buvo 

surengti šie koncertai: 1983 
gruožio 18 d. Bostono lietuvių 
moterų klubui — smuikas ir 
arfa; 1984 m. balandžio 9 d. 
Šv. Jurgio bažnyčioj Nor-
vvoode — smuikas ir arfa; 1985 
m. rugsėjo 15 d. minėtoj vietoj 
— styginis kvartetas; Nr. 3 
pakartotas Šv. Juozapo seserų 
ligoninės koplyčioj, Framing-
ham, 1986 m. rugsėjo 21 d. Šv. 
Jurgio bažnyčioj — styginis 
kvartetas. 

Cia galėtume pridėti, kad 
per tą patį laikotarpį šioj 
parapijoj pasirodė Marytė 
Bizinkauskaitė ir Kazys Jaku
tis atskiruose koncertuose. Po 
neilgo laiko dar bus styginis 
trio ir 1987 kovo 1 d. Daiva 
Mongirdaitė duos rečitalį. 
Reiškia, trejų metų su puse 
bėgyje 7 rimti koncertai, o iš jų 
4 instrumentiniai koncertai. 
(Taip pat smuikas neretai 
girdėti prieš ir per pamaldas 
Sv. Jurgio parapijoj). 

Galbūt korespondentas 
neskaito šių minėtų 28 instru-

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

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

Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

Bolševike nužudyti 
šauliai 

JUOZO GASPERO broliui Lietuvoje mirus, 
jam ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

Elena Filek ir dukros 

Šioje knygoje aprašyta apie 
400 šaulių, kuriuos nužudė bol

ševikai. Daug nuotraukų. Iš
leido Lietuvių Saulių s-ga trem
tyje centro valdyba 1982 m. 
Viršelį ir aplanką piešė dail. Jo
nas Tričys. Spausdino "Drau
go" spaustuvė. Kaina su per
siuntimu $6.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf Wett 6Srd 8t 

Chicago, IL 60699 

. = = 3 
mentinių koncertų kaip „aukš
to lygio" laipsnio. Tai jo privi
legija. Klausytojai Šiuose 
koncertuose gali spręsti. Bet 
tikra paslaptis, kodėl tas 
korespondentas rašo, kad 
instrumentinė muzika „retai 
tegirdima" Bostono rajone. 

Vincas Valkauičius 
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seo us for 
financing. 
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W I T M B E P A V M F M T 
TO U I V O U P I N C O M f 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St. , Ch icago 
Telefonas — 476 -2345 

1410 So. 50th A v., C ice ro 
Telefonas — 863-2108 

INSURCO 

Mutual Federa) 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 6060t 
PM«f Ksisnausfcaa, Pr—. Ttl.: 847-7747 

B V M i T+».rtl.*-4 fhur .»- i I t t . »»1 

SERVINC CHICAGOLAND SINCE IMS 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy.. Pa los Hills, Illinois 
Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, I l l inois 

Te le fonas - 6 5 2 - 1 0 0 3 
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x Iš visų J u n g t i n i ų 
Amerikos Valstybių, nuo 
Pacifiko iki Atlanto, atstovai 
dalyvaus Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavime spalio 
18 d. Tautiniuose namuose 
Chicagoje. Registracija 8:30 
v.r., suvažiavimo pradžia 9:30 
v.r. Penktadienį, spalio 17 d., 7 
v.v. bus delegatų ir atstovų 
priėmimas ALT būstinėje, 
2606 W. 63rd St. Spalio 18 
d.vakare iškilminga vaka
rienė ir a.a. Antano Olio atmi
nimo pagerbimas. 

x J o n a s Pabedinskas 
grįžo iš darbo kelionės po Arti
muosius Rytus. Jis rūpinasi 
„Ateities" akademinio savait
galio organizavimu. Sis 
akademinis savaitgalis yra 
jau šeštasis. Jis įvyksta 
lapkričio 7-9 d. Savaitgalis 
prasideda vakarone Jaunimo 
centro kavinėje, o šeštadienio 
ir sekmadienio programa 
vyksta Ateitininkų namuose 
I^emonte. 

x „I\auji horizontai la t 
vių mene" paroda bus lapkri
čio 7-16 dienomis Čiurlionio 
galerijoje. Atidarymas bus 
lapkričio 7 d. nuo 7 iki 10 vai. 
vak. Dalyvaus dešimt latvių 
dailininkų. 

x LietuvosVyčių na rė He-
len J a n u s renka aukas padė
ti Šv. Šeimos vilai įsigyti 
sunkvežimuką, reikalingą 
išvežioti didesnius dalykus, 
taip pat ir dovanoms, kurios 
bus įteiktos seneliams švenčių 
proga. Kas gali aukoti, turi 
kreiptis į H. Janus. 

x Organizacijos, norinčios 
pasinaudoti kambariu ar sale 
savo posėdžiams ar susirin
kimams, gali kreiptis į Balze-
ko Lietuvių kultūros muziejų, 
6500 So. Pulaski Rd.. prieš tai 
paskambinant Valent inui 
Ramoniui tel. 582-6500 arba 
Stasei Semėnienei tel. 847-
2441. 

x Operos tradicinis ba
lius įvyksta lapkričio 22 d., 
7:30 vai. vak.. Tautinių namų 
salėje. Meninę programą 
atliks Operos moterų choras, 
d i r iguo jamas A u d r o n ė s 
Gaižiūnienės ir akompanuo
jant Robertui Mockui. Stalus 
10 asmenų, o taip pat ir 
mažesnėm grupėm, prašome 
rezervuoti pas Operos baliaus 
vadovę Eglę Rūkštelytę šiuo 
telefonu: 366-9175 vakarais, 
621-8684 dienos metu. Ja i 
paskambinus, bus suteiktos ir 
visos kitos baliaus informaci
jos. Visas baliaus pelnas ski
riamas mūsų Operos vieneto 
kultūrinei bei meninei veiklai 
padėti. 

(pr.) 
x Antano Olio atminimą — 

pagerbimą spalio 18 d. 7:30 
vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose rengia ALTas. Šio 
žymaus veikėjo pagerbime 
visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Vietų rezervaci
joms skambinti: 778-6900 arba 
737-1920. 

(pr.) 

x Spalio 19 dieną, sekma
dienį. Šaulių namuose ren
giama linksma gegužinė — 
pikniką?. Bus geras maistas, 
įvairūs gėrimai. šokiai. 
Pradžia 12 valandą. Gegužinę 
rengia Lietuvos Šaulių Sąjun
gos Tremtyje centro valdyba. 
Visi lietuviai prašomi atsilan
kyti. 

(pr.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7 9 1«- Ck.V 

x J u o z a s P e t r a u s k a s iš 
Chicagos, vienas iš laimin
gųjų „Draugo" laimėjimų 
vajuje atsiuntė 50 dol. su tokiu 
laiškučiu: „Gavau čekį. Ačiū. 
Tai laimėjimas iš „Draugo" 
vajaus. Ta proga noriu pasi
dalinti šia laime ir siunčiu 50 
dol. dienraščio palaikymui". 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 
Linkime ir kitais metais lai
mėti. 

x C h i c a g o s a u k š t e s n i o 
sios m o k y k l o s 8-tos klasės 
mokiniai rengia vaidinimą 
„Lietuvos krikštas". Vaidi
nimas ir tautiniai šokiai bus 
tradicinio rudens baliaus 
meninė dalis. Balius bus 
lapkričio 15 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Jaunimo centre. 

x Dai l Z i t a S o d e i k i e n ė , 
anksčiau gyvenusi Chicagos 
pašonėje, o dabar Villard, 
Ohio. neseniai turėjo meno 
parodą Columbus mieste, 
Ohio, „Artreach" galerijoje. 
Dabar turės parodą Chica
goje, Columbia College Art 
galerijoje, 72 E. 11 St. Paroda 
bus nuo spalio 20 iki lapkričio 
7 d. Atidarymas bus spalio 24 
d., penktadieny, nuo 5 iki 7 vai. 
vak. Visi kviečiami atsilanky
ti ir pažiūrėti mūsų pasižymė
jusios dailininkės meno. 

x J A V LB Š v i e t i m o t a r y 
ba, vykdydama vajų lituanis
tinėms mokykloms paremti, 
rugsėjo mėnesį išsiuntinėjo 
apie 7000 laiškų, prašydama 
paramos. Lietuvi, ar jau tą 
paramą nusiuntei? Tik „daug 
rankų didžią naštą pakelia". 

x L i e t u v i ų B e n d 
ruomenės Vidur io V a k a r ų 
apygardos valdyba rengia Cle-
velando Vyrų okteto koncertą 
šį sekmadienį, spalio 19 d., 3 
vai. p.p. J aun imo centro 
didžiojoje salėje. Prieš tai nuo 
8:30 vai. ryto iki 1 vai. p.p. bus 
Vidurio Vakarų apylinkių pir
mininkų, valdybų ir revizijos 
komisijų suvažiavimas ir pasi
tarimas. J šį nepaprastą 
koncertą kviečiama visa lietu
vių visuomenė. 

x Dr . L i n a s S i d r y s parašė 
išsamų laišką „National Catho-
lic Register" laikraščiui. J i s 
buvo išspausdintas spalio 19 
d. laidoje. Dr. L. Sidrys pri
mena, kad apie 25-30 procentų 
lietuvių, lenkų, latvių, estų, 
ukrainiečių buvo išnaikinti 
nacių okupacijos metu. Žydai 
šiuo metu yra saugūs Izraelio 
valstybėje, o šios tautybės 
komunistų vergijoje kenčia ir 
dabar, pabaltiečiai da r siun
čiami pražūčiai į Afganis
taną. „Tai bloga, kad dau
g e l i s ž m o n i ų , a t r o d o , 
ignoruoja, dabar t inę trage
diją, energingai apgailėdami 
praeities blogį". 

x A.a. d a n t ų gyd. Rožės 
T i j ū n i e n ė s - P a u r y t ė s , miru
sios 1975 m. spalio 18 d., vie
nuolikos metų mirties liūdnai 
sukakčiai paminėti, už Jos sie
lą bus atnašaujamos šv. 
Mišios šį sekmadienį, spalio 
1H d.. 11:15 vai. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Nuoširdžiai prašo
me artimųjų ir pažįstamų 
dalyvauti bendroje maldoje, 
kur bus prisiminta ir pagerb
ta velionė. 

Liūdintis vyras 
(pr.) 

x š v . K a z i m i e r o l ie tuvių 
kapinių s k lypų s a v i n i n k ų 
met in is s u s i r i n k i m a s įvyks 
šį sekmadienį, spalio 19 d. 2 
vai. p.p. Gage Parko auditori
joje, prie Westem ir 55 St. Bus 
svarbus pranešimas apie kapi
nių naujas problemas. Sklypų 
savininkai ir visi, kuriems 
rūpi Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių .reikalai, kviečiami 
dalyvauti. 

(pr.) 

x I e škau p i r k t i knygos 
..Ant R i b o s " , autorius R. 
Spalis . Mokėsiu t r iguba i . 
Skambinti: 247-0582. 

("k.) 

Paskutinę repeticiją prieš pasirodymą scenoje atlieka buvę Dariaus Girėno mokyklos moki
niai dabar jau ČALM aukšt. mokyklos studentai. Nootr G Plačo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
A N T R O KAIMO 

VAKARAI 

Praeitą savaitgalį Chicago
je, Playhouse salėje, 2515 W. 
69 gatvė, turėjo antro Kaimo 
vaka rus . Ant raka imieč ia i 
pasirodo su nauja programa. 
Džiugu, kad Antras Kaimas 
Švyti originalumu, sąmojumi, 
humoru, satyros taiklumu ir 
vaidybos gyva slinktimi. Vis
kas rūpestingai išmąstyta, 
suplanuota ir reikiamai pasi
ruošta. Trumpų vaizdelių 

x S o p r a n a s Mary t ė Bizin-
k a u s k a i t ė , naujai kylanti 
operos žvaigždė, po sėkmingų 
gastrolių garsioje Santa Fe 
operoje ir Hamiltono operoje, 
atvyksta koncertuoti Mari
jos auditorijoje sekmadienį, 
lapkričio 2 d. 3 vai. Prog
ramoje lietuviškos dainos, ope
rų arijos ir duetai. 

x K l e o p a s G i rv i l a s , buvęs 
Lituanistikos pedagoginio ins
tituto instruktorius ir pasiau
kojęs Lietuvių Fondo darbuo
tojas, yra paguldytas Šv. 
Kryžiaus ligoninėje dr. A. 
Razmos. Jr., priežiūroje. 

x „ C h i c a g o T r i b ū n e " 
spalio 15 d. išspausdino kun. 
J. Prunskio laišką, kuriame 
primenami trys darbo vergų 
stovyklose laikomi lietuviai 
kunigai: Svarinskas, Tamke-
vičius ir Matulionis, o taip pat 
kalinamas -JAV pilietis V. 
Skuodis. Išryškinąs sunkią 
kolonialinę priespaudą Mask
vos vergijoje, klausia, ar šie 
žmonės nenusipelno tos pat 
užuojautos, kaip P. Afrikos 
juodieji. 

x Lietuvių šokių šventė 
bus rodoma Alvudo pažmo-
nyje Lietuvio sodyboje šį sek
madienį nuo 2 v. p.p. Kun. J . 
Juozevičiaus kilnios mintys, 
maldos ir palaiminimas. Krau
jospūdžio matavimas. Alvudo 
gėrybėmis pasivaišinimas. 
Pensininkų sveikatos rei
kalai. Visi laukiami. 

x D r . V. J a n e v i č i u s , Kan-
kakee, 111.. žinodamas sunkią 
lietuviškos spaudos padėtį, 
pratęsdamas ..Draugo" prenu
meratą, pridėjo ir 22 dol. auką. 
Dr. V. Janevičių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą labai dėkojame. 
x A. P e t r u l i s , Dearbom Hts., 

Mich.. pakeisdamas gyve
nimo vietovę, atsiuntė 20 dol. 
auką. Naujas adresas: 1420 
Ocam Way 20-1) Jupiter, Fla.. 
Dėkojame už paramą. 

x Marija J u r k š a i t i e n ė , 
gyv. Br idgewater . Mass.. 
užprenumeravo vieneriems 
metams „Draugą" Kristinai 
Megnė, Richmond, Va., kaip 
dovaną. 

mozaika praturtinta muziki
n ia i s įtarpais. Šiuokart 
nebepasi tenkinama garso 
efektais, bet dar paįvai
rinama skaidrėmis, o vienu 
metu scena skęsta „pragaro" 
dūmuose... 

Programa pradedama links
ma „repeticija", kur kandi
datas į aktorius stengiasi kuo 
sceniškiausiai perteikti jam 
duotą vieną sakinį. Vinco 
Krėvės „Išsibarimas su klebo
nu" — juokingai pavaiz
duotas „karingojo" kaimiečio 
suglumimas, patekus į klebo
niją. Tik tas vargšas klebo
nėlis čia perdaug šaržuotas ir 
atgrasus. Inscenizuotas Kazio 
Binkio „Tamošius Bekepu-
ris". Išryškinamas gaspa-
dinės reikalingumas, pirš
lybos, sutartuvės, gyvenimas 
po vedybų agresyvios žmonos 
globoje. Pirmos dalies užbai
goje — naujos mados, kai 
moterys kerpa drabužius iš 
abiejų galų ir nori būti 
panašesnės į vyrus. 

Antroje ir trečioje spektak
lio dalyje — daugiausia Algir
do T. Antanaičio, Antano Gus
taičio, Romo Stakausko ir dar 
kitų, vietinių ir užsieninių, 
scenos vaizdelių. Čia didžioji 
Antro Kaimo stiprybė. Taik
liu satyros panaudojimu plie
kiami ypač bylų beieškantieji 
advokatai, nemažai tenka pa
jamas kaupiantiems gydy
tojams, pasijuokiama iš sumo-
dernėjusių vaikų, moteriškų 
pavardžių darkymo vieton rei
kiamų galūnių tenaudojant tik 
vieną „ė". 

Čia matome mokytojų 
susirinkimą su sesele, svars
tant televizijos neigiamybes, 
vienišo tėvo rūpesčius, įvy
kius mokykloje ir atostogose, 
rinkimą dovanos tėvui, besie
kiant apdovanoti save. 

Trečioje dalyje labiausiai ir 
koncentruojamasi į advo
katus ir policiją, „Įstatymo 
sargyboje", stipria satyra 
j iems įgnybant už iškry
pimus. Pagaliau — Radijo-vi-
deo programa su sveikatos 
patarėju, pamėgdžiojant dak
tarą, duodantį tokius pata
rimus. Netrūksta ir politinės 
satyros, užgriebiančios Vliką 
ir Altą, bet ne piktai. Džiugu, 
kad Antras Kaimas nenau
doja Amerikos teatruose taip 
paplitusio vulgarumo. 

Reikia nuoširdžiai pasi
džiaugti aktorių uoliu pasi
ruošimu ir plačiais sugebėji
mais. Medžiaga jų puikiai 
įsisavinta. Perteikiant eiliuo
tą Binkio „Tamošių Beke-
purį". improvizacijos negali 
būti. Aktoriai tą lengvai 
išveža be suklupimų. Aktoriai 
su aukštuoju išsilavinimu ir 
gausiu įgudimu: Vida Gilvy-
dienė. Jūratė Jakštytė-Land-
field, Indrė Toliušytė, Euge
nijus Butėnas. Edva rdas 
Tuskenis, Arvydas Vaitkus ir 
Romas Stakauskas, kuris 
programoje teisingai vadi

namas — svečias Žvaigždė. 
Didysis įnašas yra vadinamo 
prievaizdos — Algirdo Tito 
Antanaičio. Šviesas ir garsą 
tvarkė Jonas Kaunas, plaka
tai — dail. Vinco Luko. 

Dainos, muzika parinkta iŠ 
liaudies muzikos teatro gru
pės, vadovaujamos P. Matu
čio, iš Vilniaus folklorinio 
a n s a m b l i o . a k a d e m i n i o 
ansamblio Vytauto Kernagio, 
Rimo Kaspučio ir jo Roman
tikos, įves Montand. Julio 
Iglesias, Los Angeles vyrų 
kvarteto, ansamblio Harmo
nijos ir daugelio kitų. Teko 
pasigėrėti gera sinchroniza
cija — visi įtarpai laiku ir vie
toje. 

Nauji antro Kaimo spektak
liai bus spalio 18, 19, 25 d. 
Antras Kaimas yra vienintelė 
pastovi Chicagoje humoris
tinė dramos grupė, veikianti 
22 sezoną. Jų pastangos ver
tos platesnio dėmesio. 

Juoz. Pr. 
LIETUVIU ISTORIJOJS 
DRAUGIJA GYVUOJA 

Po Alicijos Rūgytės mirties 
buvo tuštuma, ir draugijos 
veikla buvo kiek nusilpusi. 
Praėjus metams ir išsirinkus 
naują valdybą, draugijos veik
la atsigavo. Dabar draugijai 
vadovauja Juozas Masilionis, 
kuris lietuviškai visuomenei 
yra žinomas kaip lituanistas 
ir pedagogas. Kaip vėliau 
paaiškės, jis nėra visai sveti
mas ir istorinei veiklai. 

Rudens sezono atidarymui 
d-ja turėjo susirinkimą, kuris 
vyko spalio 8 d. Socialinės 
tarybos „Seklyčioje". Susirin
kimą atidarė Juozas Masi
lionis. pateikdamas susirin
kimo d a r b o t v a r k ę , kur i 
susirinkimo buvo priimta. D-
jos sekretorė Stasė Jaku-
bonienė perskaitė pereito 
s u s i r i n k i m o p r o t o k o l o 

santrauką (kadangi proto
kolai yra labai detalūs, tad jų 
skaitymas per ilgai užtruktų). 
Priėmus pereito susirinkimo 
protokolą, buvo Vincento Iiu-
levičiaus paskaita „Lietuvos 
prezidentai ir vyriausybės". 
Paskaita buvo labai išsamiai 
parengta ir paremta įvairių 
studijų ir rašinių ištraukomis. 
Prelegentas paėmė labai 
trumpą periodą, 1918-1923 
metus. Tai buvo valstybės for
mavimo periodas ir vyko daug 
pasikeitimų. Keitėsi sąlygos ir 
keitėsi valdomųjų organų pa
vadinimai. Dar karui vyks
tant, buvo suformuota Lietu
vių Tautos taryba, kurią 
pakeitė Lietuvos taryba. Po 
Nepriklausomybės paskelbi
mo taryba jau vadinosi Vals
tybės taryba. Tas pavadinimų 
keitimas padėties nepakeitė, 
krašte dar Šeimininkavo 
vokiečiai. Tik buvo norima 
pabrėžti valstybės atstatymo 
laktą, bet tą valstybę reikėjo 
dar apginti. Tarybos veikla 
kryžiavosi su vokiečių oku
pacinės valdžios siekiais, tad 
jos veikla buvo visaip truk
doma. Tik vokiečiams pralai
mėjus vakaruose karą, padė
tis pradėjo kiek keistis. 
1918.XI.li d. buvo sudaryta 
pirmoji laikinė Lietuvos vy
riausybė. Vyriausybė buvo 
sudaryta koaliciniu pagrindu 
ir jai vadovavo prof. A. Volde
maras. Jau sudarant pirmąją 
vyriausybę, pasireiškė parti
niai skirtumai. Ir pirmoji 
vyriausybė platesnės veiklos 
išvystyti negalėjo, kadangi 
krašte dar šeimininkavo 
vokiečiai. Vilniuje jau organi
zavosi lenkų daliniai ir iš rytų 
grėsė bolševikų pavojus. 
Vyriausybės gana dažnai kei
tėsi, tad dabar gana sunku 
susigaudyti, kurios ' JVO lai
kinės, kurios šeiminė ar kons
titucinės. 

Šios paskaitos tikslas buvo 
surikiuoti į tinkamą eilę 
valstybės prezidentus ir nus
tatyti jų titulus. Prelegentas, 
išnagrinėjęs daugelį šaltinių, 
juos sugrupavo: A. Smetona — 
pirmasis laikinasis ir trečia
sis prezidentas. Aleksandras 
Stulginskis — antrasis laiki
nas ir pirmasis konstitucinis 
prezidentas. Dr. Kazys Gri
nius — antrasis konstitucinis 
prezidentas. Pašaliečiams, ne 
teisininkams yra sunku susi
g a u d y t i t a r p . . l a ik inų , 
šeiminių ir konstitucinių" 
sąvokų apibrėžimo. 

Kodėl ta prezidentų nume
racija atėjo iki mūsų dienų 
neatitaisyta, yra kelios prie 
laidos. Esant asmenims val
džioje, reikėjo orumo. Anais 
laikais Vakarų Europoje titu
lai buvo labai madoje, su ku
riais skaitėsi diduomenė ir 
valstybininkai. Reikėjo „prisi
segti" nors ir neturimą titulą. 
Pavyzdžiui, mūsų apsukrus 
politikas Gabrys , gyven
damas Paryžiuje ir norė
damas imponuoti, pasivadino 
..Marquis de Garliava". Kiti 
irgi panašiai darė. 

Pirm. J. Masilionis paaiš
kino „Varpo" perspausdinimo 
eigą. Turima pilno ..Varpo" 
komplekto kopijos. Yra kiek 

Marija Varnienė ir Domą l'etrutytė Tautinėse kapinėse prie a.a. dail 
Adomo Varno kapo. Spalio 26 d. rengiama a.a. Manjos Varnienės 
100 metų gimimo akademija. 

Nuotr. Vytauto Kasniūno 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Kęstut is A. Miškinis, 
The Baltic Nation Committee 
of Detroit narys, parašė laiš
ką dėl Kari Linnas nuteisimo 
ir ištrėmimo į Sovietų Sąjun
gą grėsmės. { Šį laišką atsakė 
ne Baltųjų rūmų pareigūnas, 
bet Teisingumo departamento 
kriminalinio skyriaus asisten
tas Mark M. Richard, veid
mainingai kalbėdamas apie 
kriminalinius nusikaltimus 
karo metu, apie KGB liudi
jimus ir jų tikslumą, apie 
„nepr ipažin imo" politiką 
Pabaltijo ir r:orporacijos į 
Sovietų Sąjungą. Tokio veid
mainingo laiško dar neteko 
matyti. 

— Valeri ja Bal tuš ienė , 
gyvenanti Los Angeles, Calif., 
ir padedanti redaguoti „Lietu
viai Amerikos Vakaruose", po 
operacijos gulėjo ligoninėje ir 
dabar gydosi namie. 

— Algimantas Gečys, 
lietuvių Bendruomenės kraš
to valdybos pirmininkas, 
pareikšdamas pagarbą reli
ginės šalpos veiklai, jos sukak
čiai organizuoja jau antrą 
stalą. Banketas bus spalio 25 
d. VValdorf-Astoria viešbučio 
salėje. 

KANADOJE 

— Sol. Marytės Bizin-
kauska i t ė s koncertą rengia 
Toronto Lietuvių namai spa
lio 19 d. Koncertas bus 
Mindaugo menėje. 

— Lietuvos Kankin ių 
parapijos bažnyčioje rugsėjo 
28 d., sekmadienį, iškilmės 
susilaukė daug parapiečių. 
Prel. Pranas Vaseris iš Aus
tralijos koncelebravo šv. 
Mišias su devyniais kunigais. 
Giedojo parapijos choras, 
talkinamas „Aro" choro, ir 
sol. S. Žemelytė, akompanuo
jant J. Govėdui. Po pamaldų 
salėje buvo vakarienė, kurioje 
dalyvavo apie 300 žmonių. 
Vakarienę ruošė B. Stanulie-
įė. Programą atliko „Aro" 
•horas, diriguojamas V. Veri-
kaičio, akompanuojant J. 
Govėdui. Programą pravedė J. 
Karasiejus. Pabaigoje padė
kojo klebonas kun. J . Staškus. 

— Sol. Da iva Mongirdai-
tė atvyks iš Bostono ir dai
nuos Toronto Lietuvių namuo
se lapkričio 15 d., šeštadienį. 
Taip pat dainuos vyrų choras 
..Aras". 

vargo su keletos pirmųjų metų 
komplektais, kai kurias vietas 
reikia restauruoti. Ieškoma rei
kiamų „Varpo" numerių. 
Nežiūrint sunkumų, šių metų 
gale pirmąjį tomą numatoma 
atiduoti į spaudą. Iš viso bus 6 
tomai (įrišti), atskiro tomo 
kaina 30 dol.. užsakant visus 
tomus 100 dol. Prenumera
torių ir mecenatų pavardės 
bus įrašytos, tam nebėra likę 
daug laiko, tad reikia pasku
bėti. 

Po to buvo vaišės, kurias 
parengė Pr. Masilionienė su 
talka. Vaišių metu prie kavu
tės J. Masilionis papasakojo 
savo kaip „istoriko karjeros" 
kelią. Kažkokiu sutapimu jis. 
nebūdamas istorikas, dar gim
nazijoje pradėjo reikštis isto
riniais rašiniais. Panevėžio 
gimnazijoje 1932 m. jam buvo 
pavesta parašyti meno būre 
lio istoriją. O 1936 m. jau pasi
reiškė platesniam leidiny 
..Mūšos Dobilas", laimingu 
atveju tą leidinį jam pavyko 
rasti kazimieriečių bibliote
koje. Toliau jo istorinė veikla 
daugiausiai reiškėsi aprašant 
lituanistinį švietimą. Knygoje 
..Lietuvių švietimas Vokie
tijoje" jis davė Regensburgo ir 
Scheinfeldo gimnazijų isto 
riją. Čia, Chicagoje, parašė 
plačią Chicagos aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos 
istoriją, Panevėžio klubo ir 
mokytojų sąjungos istorijas. 
Tad jo įnašas yra gana platus 
ir istorinėje veikloje.Taip pat 
jis daug prisidėjo leidžiant 
„Aušrą", tad „Varpo" leidi
mas vra gerose rankose. 

J.Z. 

t 
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