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„LKB Kronika" Nr. 72 Eina nuo 1972 metų. 
Perska i tęs d u o k kitam! 
•Jei gal i , padaugink! 

• - * -

Dviveidžiavimo 
mokykla 

(Tęsinys) 
Nėra kino salės, kur 

galėčiau pamatyt i filmą, 
katalikų požiūriu interpretuo
jantį gyvenimo, doros, grožio 
problemas; nėra vaikų darželio, 
nėra mokyklos, kur tikintys 
vaikai nebūtų nuolat kryptingai 
auklėjami (nekartą barant, pa
šiepiant, viliojant privilegi
jomis) prieš jų religinius Įsitiki
nimus. Ar mes patys, tikintie
ji, sudarantys žymią gyventojų 
dalį, šią padėtį pasirinkome? Ar 
tikintis jaunimas, kunigai, inte
ligentai stokoja talentų kurti 
meninėms vertybėms, švietimo, 
kultūros, karitatyvinėms orga
nizacijoms, kaip tai daroma, sa
kysime, socialistinėse Lenkijo
je ir Vengrijoje? Jeigu pas mus 
tai nevyksta, reiškia, tikinčių
jų masės priverstos tai savyje 
užslopinti, negali išreikšti. Kas 
slopina? Kokia teise slopina? 
Tai be galo niekšiškas, antihu
maniškas aktas. Kuo mes, tikin
tieji, blogesni už ateistus? Kokia 
prasme mes „laisvi ir lygūs"? 

Leiskite viešą diskusiją per te
leviziją ar radiją — ir tegul 
liaudis pati vertina, sprendžia, 
kur tiesa. To nedarote, ir 
priežastys gali būti tik dvi: ar
ba jūs širdies gilumoje jaučiatės 
neteisūs, nepajėgūs diskutuoti, 
arba laikote savo liaudį tokia 
nesubrendusią, tokia nesąmo
ninga, kuri pati neatskirs, ne
patikės jūsų „tiesa" ir priims 
mūsų „melą". Yra rimtų prie
laidų manyti, kad taip ir atsi
tiktų. Gal todėl nei spaudoje, nei 
laidoje „Argumentai" tikinčiųjų 
ir ateistų diskusijos iki šiol 
neprasidėjo. Jūs drąsūs ir teisūs 
tik monologe! Bet tai — diktatū
ros teisumas! 

Nors laikau marksistinę pa
saulėžiūrą savo pagrinduose 
klaidinga, nuo studijų laikų 
pamėgau vieną jos dėsnį, nuolat 
atsisukantį prieš ją pačią: 
„Tiesos kriterijus yra gyvenime 
praktika". 

Kai netikintieji man grasin
dami šaukė: „Klausyk ir vyk
dyk!", tikintieji sakė: „Mąstyk, 
ar tai gera, ar bloga". 

Kai netikintieji mane niekino 
ir keikė, tikintieji užjautė, 
parėmė, meldėsi, kad ištverčiau. 

Kai netikintieji, kuriuos suti
kau, buvo daugiausia neapy
kantos, lytinio potraukio, ne
tramdomų ambicijų blaškomi 
žmonės, mano pažįstami tikin
tieji spindėjo krištoliniu tyru
mu, nesavanaudiškumu, ištiki
mybe tiesai (net iki tokių aukų, 
kaip kun. Sigito Tamkevičiaus, 
kun. Alfonso Svarinsko, kun. 
Jono - Kastyčio Matulionio, 
kun. Juozo Zdebskio). 

Štai aš ir pasinaudojau gyve
nimo praktika kaip tiesos krite
rijumi. Todėl esu katalikas. 
Todėl ginu teisę perteikti savo 
įsitikinimus kitiems, kurią Jūs 
norite savo straipsniu paneigti. 
Todėl tikrąja dviveidžiavimo 
mokykla laikau tą švietimo 
sistemą, kurioje Jūs dirbate. 
Praėjau ją nesukreivinta siela, 
nes vaikystėje sutikau parei
gingų kunigų ir pasiaukojusių 
liaudies „daraktorių", kurie, 
nebodami drakoniškų įstatymų 
ir kalėjimo grėsmės, gerai 
išmokė katekizmo! 

Garbė jiems — asmens ir 
žmonijos dvasinės laisvės 
gynėjams! 

(Pabaiga) 

Sovietų ir Irano pasitarimai 
M a s k v a . — Kai Sovietų 

Sąjunga nori atlikti keblią dip
lomatinę misiją, ją paveda 
atlikti savo pirmajam užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojui 
Yuli Vorontsov. Jis ką tik grįžo 
iš subtilios misijos Persų įlankos 
regione ir lankėsi Irake, Sirijoje 
ir Irane. Kai yra kur nors nesu
sipratimai, jis ten yra. Neseniai 
jis buvo Genevoje, kur vedė 
pasitarimus ginklų kontrolės 
re ika la i s su Amerikos 
delegacija. 

Sovietų praneš imas 

Sovietų Sąjunga pranešė 
antradienį, kad pasiekė bendro 
susitarimo bendradarbiauti 
ekonominiuose projektuose su 
Irano vyriausybe ir ka r tu 
s t ipr int i politinius ryšius. 
Sovietų žinių agentūra Tass. 
pranešdama apie Vorontsovo vi
zitą Teherane, paskelbė, jog bus 
teikiami didelių projektų įran
kiai Iranui . Tass neduoda 
susitarimo detalių, bet tai yra 
didelis žingsnis į priekį Mask
vos seniai norimai veiklai 
pradėti. 

I r ano pranešimas 

Teherane Irano žinių agen
tūra pranešė jog sovietų ir Ira
no pareigūnai diskutavo kelis 
didelius industrinius projektus, 
į skai tant alyvos vamzdžiu 
įrengimą, jėgainių statymą, 
alyvos valymą, t r auk in io 
pravedimą iki sovietų sienos ir 
kartu naudojimą Kaspijos jūros, 
kuria būtu plukdoma alyva. 

Washingtone administracija 
sako, jog jiems yra žinoma apie 
sovietų ir Irano pasitarimus, ta
čiau taip pat žinoma, jog tų 
pasitarimų metu nebuvo 
pasirašyta jokios sutarties. 
Amerika j a u seniai bijojo 
sovietų įtakos Irane ir Persų 
įlankoje, nes ta i rišasi su 
Vakarų Europos ir Japonijos 
aprūpinimu alyva. Prez. 
Reaganas įspėjo apie sovietų 
veržimąsi į šį regioną ir todėl 
pradėjo Kuwaito tanklaivių ap
saugą. „Jei mes to nepadarysi
me, tą padarys sovietai", sakė 
prezidentas birželio mėnesį. 

Rusų pavojus 
Maskva ir Washingtonas darė 

daug diplomatinių žygių, kad 
būtų baigtas Irano-Irako karas, 
bet tuo pačiu gynė ir savo inte
resus. Maskvos ir Teherano pra
nešimai sako, kad Vorontsovas 
siūlė plačią pasitarimų skalę, 
įskaitant ir užsienio karinių 
jėgų išvedimą iš įlankos. Tass 
sako, kad Vorontsovas buvo su
sitikęs su Irano prezidentu, 
ministeriu pirmininku ir 
užsienio reikalų ministeriu. 
Iranas pranešė, jog Sovietų 
Sąjunga pareiškė užuojautą, 
kad Mekoje žuvo tiek daug 
iraniečių. 

Vakarų diplomatai sako, jog 
pravedimas traukinio iš Sovietų 
Sąjungos iki Persų įlankos 
įgyvendintų senas rusų sva
jones, nes jie galėtų tran
sportuoti ne tik industrijos 
mašinas ir įrankius, bet ir 
karinius įrengimus. 

Politinis teatras baigėsi 
Kas la imėjo, kas pralaimėjo? 

Ką laimėjo prezidentas 

JAV Gynybos sekretorius Casper W. Weinber<er, baigus viešą Irano — Contras apklausinėjimą, 
su kongresinio komiteto nariais. Iš kaires sen. VVarren B. Rudman. sen. Daniel K. Inouye, to 
komiteto pirmininkas, kongr. Lee H. Hamilton ir Jim Courter. 

Įdomūs reiškiniai Demjanjuko teisme 

Washingtonas. — Kai Senato 
ir Atstovų rūmu jungt in i s 
komitetas, investigavęs Irano 
— Contras reikalus, baigė savo 
viešus apklausinėjimus, kai 
buvo išjungtos televizijos šviesos 
ir ištuštėjo patalpos, sostinėje 
prasidėjo komentarai, kas yra 
laimėtojai ir kas pralaimėtojai. 
Šiuo metu prisimenami buvu
sių Kongreso pravestų apklausi
nėjimų asmenys, kaip Harry 
Truman ir Estes Kefauver, 
kurie buvo didžiausi laimėtojai, 
išėję iš panašių tyrinėjimų, ir 
Joseph McCarthy ir Richard 
Nixon, labiausiai iš tokių ap
klausinėjimų nukentėję žmo
nės. New York Times pastebi, 
kad šią vasarą pravesti ap
klausinėjimai neiškeis herojų ir 
nepateiks aiškių kaltininkų, gal 
tik kai kam pakenks reputaci
jai ir žmogiškam garbingumui. 

TRUMPAI 
VISUR 

Jeruzalė. — Kas svarbiau, ar 
tie penki, kurie atpažino Dem-
janjuką kaip „Ivan", ar tie 29, 
kurie jo negalėjo atpažinti, 
klausė adv. Yoram Sheftel 
teismo sesijoje. Sheftel čia pat 
apkaltino OSI įstaigą Amerikos 
Teisingumo depar tamente 
ciniškai ir su tikslu sulaikius 
reikalingas informacijs. J is 
pasakė, kad OSI turėjo išlikusio 
gyvo liudininko liudijimą, kuris 
įrodė, kad tikrasis „Ivan" buvo 
vokietis, kurio vardas ir 
pavardė buvo Alfred Billitz, ir 
jis priminė, kaip OSI sulaikė 
tris liudininkus iš Lenkijos at
vykti į Clevelandą ir liudyti 
Demjanjuko naudai. 

Po to Allan A. Ryan. Jr., kuris 
yra atvykęs į Jeruzalę, buvęs 
OSI virš ininkas , pasakė 
reporteriams, jog „tvirtinimas, 
kad mes sulaikėme infomacijas, 
yra paprastai netiesa. Kiek aš 
žinau, visa medžiaga buvo per
duota gynybai Clevelande". 

Jono Demjanjuko Gynybos 
fondas šiuo metu pagal Freedom 
of Information Act yra užvedęs 
bylą prieš OSI. Jeruzalės 
teisman yra atvykusi visa Dem
janjuko šeima, įskaitant ir jo 
žmoną Verą, kuri taip pat liudys 
vėliau. 

Bėgo nuo komunistų 

Liepos 28 d. jį klausinėjo kal
tintojai. Jis prisipažino, jog 
sakęs netiesą, nes norėjęs 
įvažiuoti į Ameriką, vieton kad 
būtų repatrijuotas į Sovietų 
Sąjungą. Savo dokumentų for
mose jis užrašęs tyčia Sobibor ir 
kitus Lenkijos miestus dėl to, 
kad jam taip pataręs Jungtinių 
Tautų pareigūnas pabėgėlių 
reikalams. „Aš norėjau tai 
paslėpti, kad nebūčiau repatri
juotas į Sovietų Sąjungą; aš 
norėjau paslėpti faktą, kad 
nebuvau sovietų kareivis ir 
belaisvis". Demjanjukas pasa
kė jei jis būtų buvęs grąžintas 
tada į Sovietų Sąjungą, jis bū
tų buvęs sušaudytas už išda
vimą. 

Netikslumai a tsakymuose 

Kaltintojai norėjo jį su
maišyti, kad jis, pagal jo paties 
liudijimą, buvęs tuo pačiu metu 
dviejose vietose. Demjanjukas 
sakė, jog jis buvo paimtas į 
Vlasovo armiįą 1944 m. 

pavasarį, bet ta armija nebuvo 
suorganizuota iki tų pačių metų 
lapkričio mėnesio. Gen.Andrei 
Vlasov, vokiečių pagrobtas 
sutiko suorganizuoti belaisvius, 
kurie kovotv prieš komunistus. 
Jie jau buvo 1943 m. susior
ganizavę, bet tada nesivadino 
Vlasovo armija ar Rusijos 
Išlaisvinimo armija. Sovietų be
laisviai buvo oficialiai susitelkę 
į Rusijos Išlaisvinimo armiją 
1944 m. lapkričio mėnesį. 

Sekančią teismo dieną, liepos 
29 d., Demjanjukas skundėsi, 
jog jam yra sunku po 40 metų 
t iksl iai beatsiminti įvykių 
detales. Jis paneigė, kad jis me
luoja, bet kartais jo atmintis 
sušlubuojanti. Jis maišėsi jo 
pagrobimo datose ir kokius dar
bus dirbo belaisvių stovyklose. 

Tos teismo sesijos metu Dem
janjukas pasakė, kad buvęs 
Rusų Išlaisvinimo armijos ko
mendantas Dubovets liudys jo 
prašomas. Jis šiuo metu gyvena 
Amerikoje ir anksčiau bijojo 
liudyti. 

Nereikėtų KGB bijoti 

Demjanjuko apklausinėjimas 
buvo tęsiamas ir liepos 29 d. Čia 
iškilo KGB baimės klausimas. 
Demjanjukas pasisakė, kad, kai 
Tscherim Soobzokov nepasisekė 
OSI apkalt int i , jis buvo 
nužudytas. Tada FBI Demjan
juko šeimą buvo įspėjusi imtis 
visų galimu saugumo priemo
nių. O kaltintojai Jeruzalėje jam 
priminė ir tokį dalyką. Kai 
Demjanjukas rašė laiškus ir 
suntė siuntinius į Ukrainą ir 
kada jo žmona važiavo į Sovietų 
Sąjungą su vizitu, jie nebijojo. 
tad jis ir dabar neturėtų bijoti 
KGB agentu Kaltinotoju pusės 
adv. Shakeri klausė, kodėl ne 
visur yra ap< strofas jo paraše. { 
tai Demjen įkas atsakė, kad 
ne visuomet jis rašydavo su 
apostrofu. ::k kai skubėdavo. 
Bet jis tuoj pasakė, kad kortelė 
yra sufabrikuota. 

Kiti faktai teisme 

Tos savaitės sesijoje teismo 
salėje buvo K) Izraelio generolų. 
Ukrainieču. laikraščio atstovas 
teisme, kinis kalba laisvai 
hebrajų ir ukrainiečių kalbo
mis, kla sydamas teisme 
daromų ve'imu, pastebėjo, kad 
ne visada iie vra teisingai 

išverčiami. Adv. Gili paprašė, 
kad būtų surastas geresnis 
vertėjas. Teisėjas Levin atsakė, 
kad visos sesijos yra rekorduo 
jamos ir patikslinimai bus 
galimi vėliau padaryti. 

Ukrainietis advokatas iš To
ronto Paul Chumak, jungiasi į 
Demjanjuko gynybos advokatų 
grupę. Jis yra kriminalinis pro
kuroras ir turėjo atskristi į 
Izraelį liepos 30 d., bet lėktuve 
negavo vitos. Jis Jeruzalėje, 
kol bus Izraelio priimtas, dirbs 
kaip patarėjas kitiems advoka
tams Demjanjuko pusėje. 

Būna ir ta ip 

Anksčiau buvo pranešta, kad 
adv. John Broadley iš Washing-
tono įsijungs į Demjanjuko 
gynėjus, kuris veda bylą pneš 
OSI Demjanjuko šeimos vardu. 
Bet jo ten nebus, nes jo firma, 
kurioje Broadley dirba, 
nubalsavo, kad jis negali ginti 
Demjanjuko arba turi pasi
traukti iš advokatų firmos. 

Archivistas VVilliam Turchyn 
tebėra Europoje ir dar vis renka 
medžiagą Demjanjuko apgyni
mui. Jam ten padeda vokiečių 
žurnalistas Hans Rullman. 

Buvęs Demjanjuko advokatas 
Mark O'Connor pasakė spaudai, 
jog jis čia planuoja atidaryti 
Izraelyje savo įstaigą ir kad jo 
šeima atvyks apsigyvenimui. 

Prašo dovanoti 
mirties bausmę 

Varšuva. — Apie septyias-
dešimt Lenkijos intelektualų — 
rašytoju, menininkų ir profsą-
jungininkų pasirašė ir pasiun
tė laišką sovietinei valdžiai, 
prašydami dovanoti bausmę aš
tuoniolikmečiui studentui Rys-
kulbekov, kuris yra nuteistas 
mirti už dalyvavimą praėjusių 
metu pabaigoje Kazakstano sos
tinėje Alma Atoje įvykusiose 
studentų riaušėse. Laiško auto
riai pažymi, kad mirties bausmė 
yra galutinė, dėl toji neturėtu 
būti taikoma aštuoniolikmečiui 
jaunuoliui, žengiančiam pir
muosius gyvenimo žingsnius ir 
kuris gali būti socialiniai per 
auklėtas. Laišką sovietinei val
džiai su prašymu dovanoti mir
ties bausme jaunajam studentui 
pasirašė ir laisvosios lenku prof-

IŠ 
— Vilniuje buvo atidaryta 

dail. Vytauto Jonyno kūrybos 
paroda dailės muziejaus centri
niuose rūmuose. Ta proga 
dailininkas nuvykęs į okupuotą 
Lietuvą savo parodos atidaryme 
pasakė kalbą apie savo kūrybą 
ir išgyvenimus užsienyje ir 
tėvynėje. Ši jo kaiba buvo at
spausdinta „Tiesoje". J is ją 
baigia šiais žodžiais: Aš visada Kongresas kovoja su prezider 
didziavausi U didžiuojuosi t o galiomis. Valstybės politika 

Politinis krašto veidas atrodo 
visai skirtingas dabar, negu jis 
buvo šį pavasarj. Nesusiprati
mai ir kontrolės stoka Baltųjų 
rūmų administravime ir val
stybės vairavime bus centrinė 
tema būsimuosiuose kandidatų 
parinkimuose į prezidentus. 
Pats prezidentas daugelio ste
bėtojų akimis yra laimėtojas ir 
pralaimėtojas. Laimėtojas, jog 
nerasta, kaip jie sako „smoking 
gun", ko buvo labai ir labai 
norėta, kas būtų pakenkę jo 
prezidentavimui, ir pralai
mėtojas, kad jo vaizdas, kaip 
stipraus vado. liko pažeistas. 

Bet yra ir kitaip manačių. 
Kongresmanas Diek Cheney iš 
VVyoming giria prezidentą už 
nepanaudojimą egzekutyvinės 
privilegijos, už davimą net savo 
privačių užrašų tyrinėtojams 
skaityti, perorganizavimas Bal 
tųjų rūmų vyriausiųjų parei
gūnų ir įvedimas dideli respektą 
turinčių asmenų į štabą, tai ir 
rodo prezidentą esant stipriu 
vadu. 

Kongresas nori suvaržyti 
prezidentą? 

Dažnai teko daugeliui ner
vuotis stebint apklausinėjimų 
eigą. Šiems tyrinėjimams iš
leista daug daugiau pinigų, 
negu buvo surinkta Nikaragvos 
kovotojams iš „nelegalių" 
šalitinių. Įspūdis buvo toks. kad 

būdamas gimtosios žemės 
sūnus , jūsų brol is . Su 
ašarotomis akimis jums šimtą 
kartų dėkoju". 

— Gary miesto meras Richard 
Hatcher vadovauja specialiam 
komitetui, kuris tiria, kokios 
yra galimybės, kad pastorius 
Jesse Jackson būtų išrinktas 
prezidentu. Iki šiol esa surinkta 
jo propagandos reikalam pusė 
milijono dolerių. 

— Amer ikos gubernatorių 
konferencija, baigdama savo ke
turių dienų pasitarimus, nau
juoju konferencijos pirmininku 
išrinko Ne\v Hmapshire guber
natorių John H. Suminu. 

— Persų į l ankos vandenyse 
amerikiečių laivyno jūrininkai 
surado dar kelias minas, kurios 
buvo 14 mylių toliau nuo penk
tadieni sprogusios minos prie 
Bridgeton milžiniško tank
laivio. Manoma, kad Iranas yra 
ir daugiau palikęs minų įlankos 
vandenyse. Kmvaito vyriausybe 
bijo, kad šios minos gali labai 
sužaloti mažesnius tanklaivius. 

— \Vashingtone federaliniai 
pareigūnai, kurie pradėjo tirti 
Chicagos butų aprūpinimo 
adminis traci jos r e ika lus , 
atsisakė toliau vesti pasi
kalbėjimus, kas iš tikrųjų turi 
administruoti šiuos pastatus ir 
jame esančius pigiuosius butus. 
Daug nemalonumu sudaro tai. 
kad už patarnavimus nesumo
kėta sąskaitų už 17 mil. dol.. o 
per kelis paskutinius metus 
vien tik už remontus susirinko 
apie 1 bil. dol.. kuriuos reikia 
sumokėti. 

— Genevoje Sovietu Sąjungos 
užsienio reikalu ministeris Bdo> 
ard Shevardnadze pasakys kal
bą 40 tautu nusiginklavimo 
konfereniejoje. 

sąjungos ..Solidarumo" lyderis 
\Valensa. žmogaus teisių 
gynėjai Michnik ir Kuron ir žy
musis režisierius \Vajda. 

negali būti daugeliu atveju visai 
atvira: turi būti paslaptys ir 
slapta kova norint pasiekti 
t ikslą. Je i būtų pasisekė 
išvaduoti pagrobtuosius bei 
pagerinti ryšius su Iranu, šian
dien č.pie tai nebūtu buvę 
kalbama. Kongresas to nenorėjo 
praleisti, o ypač dabar, kai 
ateina rinkiminiai metai. Kong
reso tardytojai visą demesi 
kreipė į piniginius reikalus, 
palikdami nuošaliai patriotiz
mą, kurį minėjo Oliver North. 
ragindamas amerikiečius padėti 
Nikaragvos laisvės kovotojams. 

Pirmininko nuomonė 

Baigdamas viešąją sesiją, šių 
apklausinėjimų Senato komi
teto pirmininkas sen. Daniel In
ouye iš Hawąjų. išsireiškė, jog 
jis matęs čia karčią istoriją, 
aroganciją įstatymams, sulai
kymą pagrindinių informacijų 
amerikiečiams. Kongresui, Val
stybės ir Gynybos sekretoriams 
ir. pagal adm. Poindexteri. net 
pačiam prezidentui. 

Amerikoje, kaip ir prieš du 
šimtus metų. žmonės turi savo 
balsą, baigė šiu apklausinėjimu 
pirmininkas. Po keliu slaptu 
liudijimu iš CIA agentūros 
pareigūnu. Kongresas skirstysis 
atostogų ir tik po Darbo dienos 
pradės rašyti šiu apklausinė
jimų duomenis. Buvo išklausyti 
28 liudininkai viešai, kurių lai
dymai tęsėsi apie 250 valandų 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 6 d.: Kristaus atsi

mainymas, Agapitas. Aldušas 
Daiva. Jaugerdas. Skaistis. 

Rugpjūčio 7 d.: Domininkas. 
Klaudija. Sirvydas. Donatas. 
Drasutis. 

ORAS 

Saule teka 5:48. leidžiasi 8:04 
Temperatūra diena 88 1.. nak 

tį 61 1. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. rugpjūčio nien. 6 d. 

„ŠVYTURIO" JŪRŲ 
ŠAULIU KUOPOS 

VALDYBA 
..Švyturio" j . šaulių kuopos 

valdybos posėdį liepos 25 d. 
„Pilėnų" stovyklos salėje pra
dėjo kuopos pirmininkas Bro
nius Valiukėnas. Valdybos 
posėdžio. įvykusio vasario 21 d., 
protokolą perskaitė kuopos 
sekretorius Romas Macionis. 
Kuopos 20-ties metų sukakties 
minėjimo apyskaitą pateikė kp. 
iždininkas Albinas Grigaitis. 
Minėjimas buvo sklandžiai pra
vestas ir sėkmingas, jame gau
siai dalyvavo šauliai ir svečiai. 

Kuopos pirm. Bronius Valiu
kėnas išvardijo reikalingus 
,,Pilėnų" stovyklai pageri
nimus. Valdyba tiems pageri
nimams pritarė. Paskirta aukų: 
spaudai paremti — 150 dol., 
Detroito lietuviams ginti fondo 
komitetui — 50 dol. 

Liepos 12 d. „Švyturio" j . 
šauliai dalyvavo Chicagos jūrų 
šaulių Union Pier suruoštoje 
Jūros dienoje. Ateinančiais 
metais Jūros diena bus šven
čiama „Pilėnuose". 

Įvyksiančiame LSST šauliu 
suvažiavime 'spalio 31 ir 
lapkričio 1 d.) Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros centre „Švy
turio" j . š. kuopai atstovaus: 
kuopos pirmininkas, sekre
torius, iždininkas ir 4 šauliai. 
„Pilėnų" stovyklos uždarymas 
numatomas rugsėjo 13 d. 

Po posėdžio vaišinomės Onu
tės Selenienės. Liudos Macionie-
nės. Salomėjos Grigaitienės. 
Graees Valiukenienės ir Ste
fanijos Telyčėnienes skaniai pa
ruoštomis vaišėmis. Šventėme 
kuopos pirmininko Broniaus 
Valiukėno įr renginių vadovo 
Algio Macionio gimtadienius ir 
moterų vadovės Onutės Sele
nienės vardadienį. Buvo 
pakeltos taurės ir sugiedota 
„Ilgiausių metų. valio, valio!" 
Bronius Valiukėnas padėkojo už 
suruoštas vaišes ir jose daly
vaujantiems. Be jau minėtų 
vaišėse dalyvavo: LŠST jūrų 
vadas Mykolas Abarius, jubilia
to sūnus Genius Macionis. 
Balys Telyčėnas. Natalija ir Sta
sys Sližiai. Elena ir Albertas 
Misiūnai, Jadvyga ir Antanas 
Griniai. A G r 

KUN*. J. KLUONIAUS 
KUNIGYSTES SUKAKTIS 

Kun. Juozas Kluonius. Sv. 
Antano parapijos klebonas 
Mackinavv City. Mich.. per 
Žolinių šventę, rugpjūčio 15 d., 
švęs savo kunigystės 40-ties 
metų sukaktį iškilmingomis pa
maldomis 11 vai. ryto. Per pa
maldas lietuviškai giedos 
Detroito Šv. Antano lietuvių pa
rapijos choras. Atvyks ir 
daugiau lietuviu kartu su cho
ru pagerbti jubiliatą, nes kun. 
Juozas Kluonius detroitiškiams 
gerai žinomas kaip kunigas-ge-
radaris, daug padėjęs naujiems 
imigrantams, sudarydamas net 
kelis šimtus darbo ir buto ga
rantijų. Taip pat atvyksta ir 
Detroito Moterų vokalinis kvar
tetas, kuris atliks meninę 
programą jubiliato pagerbime 2 
vai. p.p. Pernai pašventintas 
lietuviškas kryžius pr ie 
bažnyčios jau metai praeiviams 

AKTUALI PASKAITA 

Lietuvių žurnalistų Detroito 
skyrius yra pakvietęs Vilių 
Bražėną su paskaita „OSI-KGB 
ilgoji ranka". Paskaita bus 
papildoma trijų koreiVrvntų ta 
pačia tema. Koreferen ta i s 
sutiko būti dr. Kazys Karvelis, 
Algis Zaparackas ir Stasys 
Garliauskas. Moderatoriumi 
bus Vytautas Kutkus, skyriaus 
pirmininkas. Detroito lietuviai 
prašomi pas inaudo t i šia 
išimtina proga ir nedaryti kitų 
renginių. P a s k a i t a bus 
sekmadienį spalio 11d. tuoj po 
pamaldų Šv. Antano parapijos 
salėje, 1750 25-ta g-vė ir kam
pas W. Vernor Hwy„ Detroit, 
Mich. 

S. Sl i ivs 

P A G E R B T A S 
DR. RAMŪNAS SAVICKAS 

Liepos 25 dieną Kultūros cen
tre buvo pagerbtas dr. Ramūnas 
Savickas, baigęs Auburn uni
versitetą ir sėkmingai apgynęs 
disertaciją ..Measure of Morai 
Ser.sitivity". Construction of an 
Objective Measure of Morai 
Development". Gavęs filosofijos 
daktaro laipsnį iš klinikinės psi
chologijos jis pradėjo dirbti 
\Vyandotte General ligoninėje. 

Dr. Ramūnas yra Povilo ir 
Onos Savickų sūnus. Savickai 
dar turi sūnus Antaną. Praną ir 
dukterį Ra.-ą. Šeima, norėdama 
pasidžiaugti Ramūno darbo vai
siais, surengė jo mokslo pabaig
tuves . Sis . ,paba ig tuvių 
vainikas" buvo sudarytas iš dr. 
Ramūno nuotraukų su mokslo 
baigimo diplomais ir iškabintas 
pobūvio salėje. 

Susirinkus šimtinei giminių 
ir draugų, pobūvio programą 
pravedė Ramūno teta Aldona 
Milmantiene. Ji sklandžiai su 
gražiu humoru atpasakojo dr. 
Ramūno jaunystės dienų nuoty
kius, išryškinančius jo būdą ir 
kelionę per Alma Mater „šven
toves" siekiant mokslo. 

Dr. Ramūnas Savickas buvo 
uolus ir pavyzdingas lituanis
tinės mokyklos mokinys, skau
tas , s tuden tas , l ietuvių ir 
amerikiečiu studentų klubų pir
mininkas bei vicepirmininkas. 
Jo va rdas y r a į r a šy t a s į 
universitetų ir kolegijų pa
sižymėjusių studentų knygą 
„,Who's Who". Universiteto va
dovybės paskirtas jis dirbo su 
nepilnamečiais nusikaltėliais. 

Aldona M i l m a n t i e n e dr . 
Ramūnui įteikė Vilniaus Uni
versiteto 400 m. sukakt ies 
medalį, 0 Saulius Milmantas 
įteikė Milmantų. Rainhardtų ir 
Bur šeimų dovaną — dail. Igno 

Detroi t ieč ia i Mykolas ir O n u t e Aba r i a i audiencijoje pas popiežių Šv. Tėvui įteikia Mykolo Ab t 

r i a u s s u k u r t a paveikslą. 

nosvvvos 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane VVestford, MA 01886 

RHODE ISLAND 
VYČIU VEIKLA 

Gegužes 3-čią dieną, po šv. 
Mišių įvyko mūsų Providence 
miesto 103-čios kuopos kasmet 
rengiami pusryčiai. Rengimo 
komiteto pirmininkė buvo Irena 
Litndanski. o virtuvėje pasi
tarnavo ilgus metus Amerikos 
la ivyno valgyklose dirbęs 
Petras Denisewich. Daug nau
jų jaunų veidų patarnavo prie 
bufeto, ir tai rodo, kad Lietuvos 
Vyčių ateitis stipri. 

E. Rūta Krecioch ištaigingai 
papuošė parapijos salę. Buvo pa-
ruoš t i t rys s t a l a i įvairių 
parduodamų papuošalų kuopos 
iždui padidinti. 

Dalyvių buvo daug. Be Lie
tuvių Bendruomenės pakviestų 
dalyvių buvo ir du broliai — Ro
bertas ir Paulius Milkaičiai. 
Paul ius šiuo metu atl ieka 
karinę tarnybą JAV-bių ka
riuomenėje, o Robertas yra 
paske lbęs eilę s t ra ipsnių 
viet inėje spaudoje (pvz. 
„Bridges", 1987 m. balandžio 
mėn.J. gindamas arba patikslin
damas iškeltas mintis apie da
bartinę Lietuvos padėtį. Abu 
bi'oliai ieško savo lietuviškųjų 
šaknų. Tai gražus pavyzdys 
mūsų jaunimui. Jų pagalba bei 
susidomėjimas mums labai 
mieli. 

jo nenuilstamą pagalbą Lie
tuvos reikaluose. Planuojame 
atitinkamai tą savo padėką jam 
išreikšti. 

U n qui travail pour 
Lithuanie... 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, J r . 

PITTSBURGO 19-TOS 
KUOPOS VEIKLA 

Gegužės mėnuo buvo svarbus 
Pi t t sburgo 19-tos kuopos 
nariams. Gegužės 3-čią dieną 
autobusu nuvykome ir aplan
kėme kunigo Gallitzin 
koplyčią bei kapą Loretto, 
Pennsylvania. Šios iškylos įdo
miausia dalis buvo koplyčios 
aplankymas bei susipažinimas 
su kun. Gallitzin gyvenimu. 
Mūsų iškylautojų grupė pietus 
bei vakarienę valgė Šv. Pranciš
kaus kolegijos valgykloje kartu 
su studentais. 

Vėliau tą pačią dieną daly
vavome trumpose jaudinančiose 
bažnytinėse palaiminimo apei
gose Karmelitų koplyčioje. 
Gaila, kad tą dieną smarkiai lijo 
ir negalėjome visų koplyčių bei 
gražių aplinkinių istorinių vietų 
aplankyti. 

Džiaugiamės, kad kun. Kara-
veckas, mūsų dvasios vadas, 
galėjo su mumis dalyvauti. 
Buvo smagu grįžtant namo su 

Po pusryčių įvyko trumpas juo dainuot lietuviškas dainas, 
kuopos susirinkimas, kurį pra- Ypatinga padėka Marge Turner 
vedė pirmininkas William Pia-
centini. Buvo pranešimai apie 
prieš savaitę įvykusio Naujosios 
Anglijos apygardos suvažiavimo 
VVorcesteryje ir įvyksiančio 
Hartfordo mieste Lietuvos 
kr ikščionybės jubil iejaus 
minėjimo detales. Elenai Zielin-
ski buvo įteiktas Pirmasis 
Lietuvos Vyčių laipsnis, o 
Trečiąjį laipsnį užsitarnavo 
Veronika Kiela. Elzbieta Tri-
buisis ir Milda Traskauskas. 
Baisiojo Birželio dienas paminė
ti birželio 13 d. šv. Mišios 
buvo atnašautos Šv. Marijos pa
rapijos bažnyčioje. Birstol 
mieste 

Lietuvių dienos buvo šven-

šią iškylą organizavusiai ir 
mūsų kuopos pirmininkui Bill 
Kolicius, kuris pasirūpino kun. 
Gallitzin istorijos pristatymu, 
iškeldamas jo saitus su lietu
viškąja visuomene. 

Gegužes 16-tą dieną keli mūsų 
na r i a i nuvyko į Detroitą 
dalyvauti Vyčių suvažiavime, o 
likusieji toliau tęsė darbą lietu
vybės pamokose Pittsburge. 
Maža bet labai pasiryžusi 19-tos 
kuopos nariu dalis dalyvauja 
šiose pamokose, kad lietuvybė 
klestėtų Pittsburgo apylinkėje. 
Jie aktyviai dalyvauja trijų 
dienų Liaudies festivalyje, 
kuriame lietuvių parodėle pasi
rodo 28-ių tautų tarpe. Cia išsta-
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liudija apie Lietuvos kenčiančią paveikslą, vaizduojantį Klaipė- čiamos Rhode Island valstijos tome gintarą, lėles, ir garsųjį 
bažnyčia Cia tarp kitų vėliavą 
kasdien plevėsuoja ir mūsų tri
spalve. Aplanke jubiliatą, visi 
turėsime gerą progą aplankyti 
istorine ..Mackinac" salą. kuri 
laivais pasiekiama iš čia pat 
miestelyje esamu prieplaukų 
Taip pat įdomu pervažiuoti 
didžiuoju 5 myliu ilgumo tiltu, 
jungiančiu Michigano abu 
pusiasalius 

dą. Jaunąjį daktarą sveikino 
rastu Anužių ir Mikštu šeimos, 
0 žodžiu S. Garliauskas ir Algir 
das Vaitiekaitis, kuris, kaip 
vaistininką.-. įteikt, „gyduoles" 
su senus la ikus siekiančiu 
šermukšnines receptu. 

Po to vyko vaišes, kuriu 
valgius palaimino kun. Alfonsas 
Babonas. 

rūmuose. Rhode Island tapo mūsų lietuvišką maistą, 
trečioji valstija, pripažinusi Kuopa dėkinga narėms Mari-
vasano 16 tą dieną Lietuvos J a j Pakutinskas bei Eleonorai 
Nepriklausomybes paskelbimo Levvicki, kurios pasistengia 
diena. Vietinės televizijos laidos į t raukt i kuopą į įdomius 
gegužės 27-tą, birželio 3-čią, projektus. 

vvoodo filmui susukti. Pittsbur
go „Post-Gazette" paminėjo tai 
balandžio 27-tos dienos 
straipsnyje: 

„Kunigas Vladas Karaveckas 
sėdi Pittsburgo pietinėje dalyje 
esančios Šv. Kazimiero Romos 
katalikų bažnyčios pasku
tiniame suole. Jis rankos mo
stelėjimu aprodo milžinišką, 
Romanų sti l iaus bažnyčią, 
nurodo statulas nišose — Sv. 
Barboros, Šv. Antano, Šv. Tomo, 
Šv. Judo, Kryžių nešančio Šv. 
Pauliaus, Šv. Pranciškaus Asy
žiečio. Neužmiršta paminėti 
ypatingą Šv. Jono Krikštytojo 
Tiffany langą viename 
bažnyčios kampe". 

„Sukamas filmas apie Domi
ninką ir jo brolį Eugenijų, gabų 
paskutiniųjų metų medicinos 
studentą, kurį Domininkas 
finansiškai šelpia. Domininkas, 
sužeistais smegenimis jau
nuolis, dirba kaip šiukšlių 
rinkėjas. Šioje bažnytinėje 
scenoje jis ruošiasi susitikti su 
savo parapijos kunigu" 

„Šią šeimos dramą sukūrė ir 
parašė Porflrio, Exeter, Luzerne 
apskrities gyventojas, netrukus 
po karinės tarnybos užbaigimo 
JAV-bių marinų dalinyje. Šiuo 
metu jis dirba kaip radiacijos 
terapijos technikas \Vashmgton, 
DC". 

Mary H. Tamy 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 

HAZELTONO 118-TOJI 
KUOPA 

Sveikiname Vai Dancho. 
Juliją Solonoski, Dolores Shana-
han, Albertą ir Alma Launiko-
nius bei Joną Lapinsky, kovo 
mėnesio Vidurio Atlanto apy
gardos suvažiavime gavusius 
Lietuvos Vyčių Trečiąjį laipsnį. 
Siame apygardos suvažiavime 
dalyvavo šie mūsų 118-tos 
kuopos nariai: Karolis ir D. 
Yuscavage. Irena Norris, Juozas 
Dancho ir Marija Lapinsky. 
110-toji Maspetho kuopa 

puikiai seimą globojo. 
Joe Dancho pirmininkavo 

Mardi Gras rengimo komitetui. 
Maisto, žaidimų bei šokių 
visiems pakako. Kuopos nariai 
ir vel įstengė atlikti puikų 
darbą. 

Albertas Launikonis, ritualų 
komiteto pirmininkas, pranešė, 
kad Marcella Gelgot nuo 
1982-jų metų tėra apleidusi 
vieną susirinkimą. Visi atsistoję 
jai paplojo. 

Balandžio mėnesio susirin
kime dalyvavo Vidurio Atlanto 
apygardos pirmininkas Jonas 
Adomėnas ir jo žmona. 

Gegužės mėnesį prie mūsų pa
rapijos koplytėles pastatėme du 

10 ta ir 17-tą šias iškilmes 
transliavo žiūrovams. 

Providence miesto 10.'} čioji 
Lietuvos Vyčių kuopa dėkoja 

stiebus Lietuvos bei JAV-ių 
vėliavoms. Šio projekto paruoši
mo pirmininkas Joe Dancho 
beveik visą darbą atliko vienas. 
Sveikiname. 

Kuopos pirmininkas Jonas 
Lapinsky nusamdė autobusą, 
kuriuo visi birželio 13 d. 
nuvykome į Czestochovvos Mo
tinos Marijos koplyčią Maldos 
dienai už Lietuvą. Įspūdinga tai 
buvo diena. 

Eckley muziejuje su kitomis 
etninėmis grupėmis dalyva

vome kultūrinėje dienoje. Pasi-
rodėme skaniu kugeliu. Taip 
pat išdalinome nemažai me
džiagos apie lietuvių kultūrą. 

Metinis mūsų piknikas pui
kiai praėjo Dancho sodyboje 
Drums miestelyje. 

Alma 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

Gegužes mėnesį Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčia, esanti 
Pittsburgo pietinėje dalyje yra 
19-tos kuopos namai ; ši 

S. G a r l i a u s k a s atstovui Rene M. Lafayette už bažnyčia buvo parinkta Holly 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

OR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 7 1 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Rez 
Ofs. 735-4477; 

246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR C H1RURCĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IK 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVMORD MEDICAL BLTLDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W. 69 St. 
Tel. 776-9691 

pirm. 12-2 v. p.p.; treč. 12 - 2 v. p.p 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12, Penkt. 2-7 
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Ofs. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D, 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagysle Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

Jt*KŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
V alandt.*, pagal susitarimą 

6132 S. Ked/ ie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O P O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pa>>al susitarimą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir kraujo Mgos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvaž:joju ir j namus 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, I i i . 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Flgin. Iri. e0120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DAN;U GYDYTOM 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ą\ 
Tel. 563-0700 

Valandos rag.il -usit.irim.i 

Tel . RE-Mance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai : pirm . antr.. ketv. ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak. 
Treč ir šežt. uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMF.TRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..C ontact lenses" 
2618 W -i.st St. Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Tol. ofiso ir buto: Ol.vmpic 2-415" 

DR. P. KISIELIUS 
CYDnrTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So 5Cth Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 0 vai vak 

išskvrus treč $ešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTtCS - karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2659 W 59 St. Chicago 
Tel . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
K Ū D I K I U IR V A I K U LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Of iso tel RF 7-1168, 

Re/id 385-4811 

Dr Tumasonio ohsa perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybė — Chirurgini 
2454 VVest 7lst Street 

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

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Spenalvbė - Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 W. 71 »t St.. CMcago. M. 
Tai.: 436-0100 

11800 SouttnvMt Htgtmay 
Pato* Halflntt, M. 6*463 

(312) 361 -0220 312) 361-022 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1 -4 p p ir ketv 2 5 p p 
Sešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D., S.C 
Specialvbe -- Vidaus ligų gydyto j * 

Kalbame lietuviškai 
el65 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 585-7755 
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Tautiškumas ir krikščionybė 

PO JUBILIEJAUS 
Daugelis straipsnių, pasiro

džiusių mūsų spaudoje ryšium 
su l i e tuv ių krikščionybės 
jubiliejumi, patvirtina Antano 
Maceinos teiginį paskutinėje jo 
prieš mirtį parašytoje knygoje 
„Ora et labora", kurią jis parašė 
paprašytas Lietuvos krikšto 
jubi l ie ju i minėt i komite to 
Vokietijoje. Tas teiginys: Ka
dangi mes esame savos lietuviš
kos kltūros neūžaugos, mes ir 
dabar šaukiamės religijos ne tik 
kovoje su ateizmu, bet ir su 
„rusiškumo skverbimusi į mūsų 
kultūrą" (psl. 56-57). 

Maceina nurodo, kad taip, 
kaip lenkuose buvimas kataliku 
yra sutapatinama su buvimu 
lenku — nelenkai neskaitomi 
tikrais katalikais, taip lietuvių 
tarpe buvimas lietuviu yra 
sutapatinamas su buvimu kata
liku: kas nekatalikas — tas ne 
t ikras lietuvis. Tai ypatingai 
matoma mūsų galvosenoje apie 
Lietuvoje gyvenančius lie
tuvius : „kaip seniau gilus 
lietuvių tikėjimas atlaikęs stip
rius Lietuvos rusinimo smūgius, 
taip ir dabar tas tikėjimas kaip 
išbandytas taut inis ginklas 
rišąs tautą vienybėn, ir t ik 
ateistai ar indiferentai išsi
skiria iš šios vienybės, išsiskir
dami tuo pačiu ir iš tautos. Nors 
jie ir laiką save tėvynės mylė
tojais, iš t ikro tačiau nedaug 
kuo jie skiriasi nuo Lietuvos pa
vergėjų. Nuosekliai tad ir reika
laujama, jog ir Lietuvos krikš
to sukaktis neišsisemtų tik reli
giniais dalykais, o liestų ir 
mūsų tautiškumą, praktiškai 
net daugiau tautiškumą, negu 
katalikiškumą: visa turį tar
naut i tautinei sąmonei gai
vint i" (psl. 58). 

Tokį mūsų tautiečių galvojimą 
Maceina supranta kaip „reli
gijos užgožėjimą tautybe", vadi
nasi, religija padaroma tautinio 
identiteto nesėja, saugotoja, 
gynėja. Tai suprantamas reiški
nys, kuris paprastai „prasi
veržia... tautinių sunkenybių ar 
tautinės nelaimės metu". Mūsų 
tautai nuolatinė grėsmė yra jos 
nutautinimas ar nutautėjimas, 
su kuriais kovoti y r a „įparei
gota mūsų tautinė sąmonė. O iš
vystyti šią sąmonę yra pirma
eilis lietuviškasis uždavinys, 
nes iš savos istorijos mes šios 
sąmonės nepaveldėjome. 

„Užuot tačiau kovojus su tauti
nės sąmonės trūkumu), ugdant 
taut inę sąmonę bei garbę, mes 
visą laiką šaukiamės religijos, 
kad ji mus nuo svetimų tautinių 
įtakų gintų: lietuvybės išlai
kymo naštą krauname an t 
krikščionybės pečių". O ši mus 
tau t i škumo atžvilgiu t ikrai 
apvylė . Tiesa, lotyniškasis 
kr ikš tas mus išgelbėjo nuo 
rusėjimo, tačiau jis „atidarė var
tus lenkų kultūrai, nemažiau 
sužalojusiai mūsų lietuviš
kumą... kaip tik dėl menkos 
mūsų tautinės sąmonės". 

* * * 

Vėliau Maceina nurodo prie
žastį mūsų negatyvaus krikščio
nybės patyrimo: „Neatspa
rumas rusiškumui kyla iš to pa
ties mūsų pačių šaltinio, kaip ir 
neatsparumas lenkiškumui, o 
svetur — kiekvienai kitai sve
t imai kultūrai, kurioje mums 
tenka buvoti... Jei baiminamės, 
kad dingsią svetur kaip lie
tuviai, tai tik todėl, kad esame 
neūžaugos kaip lietuviai. Ta
čiau užuot lietuviškąją sąmonę 
ugdę kultūros priemonėmis, vis 
labiau imame šauktis religijos" 
(psl. 59). 

Ir tada Maceina nurodo, kaip 
religijos įkinkymas į tautinės 
sąmonės ugdymą, ją iškreipia: 
„Moralė virsta situacine: pra
dedama garbinti ta i , kas turi 
būti smerkiama; tikslas ima pa
teisinti priemones; subjektyvi 
valia tampa mastu objektyvi nei 
veiklai" ''psl. 601 

Štai ir matome mūsų tautai 
skaudžias pasėkas to fakto, kad 
krikščionybė niekuomet nebuvo 
ir dabar nėra „gryna" — be 
jokių tautinių ar kultūrinių 
priemaišų. „Visur Kristaus reli
gija yra sutautinta, kaip ir jis 
pats savo įsikūnijimu buvo susi-
tautinęs žydų tautoje", o ir pati 
Evangelija buvo surašyta jau 
graikų-romėnų kultūros perpra-
timu. Kaip. tad, Maceina su
pranta krikščionybės visuo
tinumą, jei ji visuomet yra ap
rėžta specifinės tautos konkre
tybe? 

„Krikščionybė žengia į tam 
tikrą laiką, į t am tikrą erdvę, į 
tam tikrą kultūrą". J i yra 
„Dievo įsite rimas į istoriją". Ir 
kaip tik todėl, kad ji yra Dievo 
įsiterpimas ji ir prašoksta bet 
kokį laiką ir bet kokią geogra
finę, kultūrinę erdvę. „Šia pras
me ji yra tokia pat visuotinė, 
kaip visuotinas yra Dievas". 
Tačiau, Dievo įsiterpimas „ne
sunaikina kultūrinio tautų is
torijos pobūdžio" (psl. 20). 

Po Vatikano II susirinkimo 
pradėta pagaliau suprasti visuo
tinumą taip, kad jis nepaauko
tų įvairių tautybių unikalumo 
„visuotinumo" dėlei. Prieš tai 
„visuotinumą" buvo stengia
masi išsaugoti, apsaugant loty
nų kalbą nuo tautinių pradų. 
Tačiau dabar pasUoėta, kad tuo 
„ginamas ne visuotinumas, o 
tik (krikščionybės) romėniškas 
vakarietiškumas — toks pat 
(krikščionybę) apiplėšiąs kaip 
bet koks kitas tautiškumas". 
Sio naujo supratimo pasėkoje 
leidus liturgijoje vartoti gimtą
sias kalbas, „stropiai saugotas 
visuotinumas staiga sutrupėjo į 
šimtus atskirybių". Kai Bažny
čiai parūpo, kad ryšyje su Die
vu „žmogus turįs suprasti bei 
pergyventi tai, ką Bažnyčia kal
banti bei daranti", ji prabilo į 
žmones jų kalba. Tačiau tai 
atskiria tuos, kurių kalba ar 
kultūra skirtinga nuo tos, kuria 
vietos Bažnyčia prabilo (psl. 
29-31). Tą dažnas vyresnysis iš 
mūsų jaučia amerikietiškose pa
maldose, tą aiškiai pajuntame 
užkluvę į ispanikas ar kitos tau
tybės pamaldas ypatingom 
progom. 

Taigi žinant, kad ir mūsų gau
toji krikščionybė nebuvo lietu
viška, o romėniška, lenkiška, 
kritiškai svarbu dabar mums ją 
perprasti savom išraiškom, savo 
mintyjimu, savu gyvenimo 
stiliumi. 

• * * 

Kur pirmaisiais Bažnyčios gy
vavimo šimtmečiais krikštijami 
buvo individai, visus metus ar 
ilgiau intensyviai mokęsi 
krikščioniškos pasaulėžiūros bei 
gyvenimo praktikos ir parodė 
savo sugebėjimą krikščioniškai 
gyventi, krikštijant tautą buvo 
apsieita be sistemingo kate-
chumenato. Rezultate ir dau
gelio mūsų tautiečių tikėjimas 
liko tik senovinis tikėjimas „ap
vilktas" naujais terminais, lyg 
kokia išgama: pagonybė ne
tekusi savo gyvastingumo; 
krikščionybė, kurios tikroji iš
ganomoji galia Kristuje nie
kuomet neperkrikštijo lietuviš
kos gyvensenos, kultūros ir 
todėl mums ir likusi pusiau sve
tima, nesuprantama, tik pa
klusnumo autoritetui lygyje. 

Jausdami reikalą lietuviams 
krikščionybe įsąmoninti lietu
viškoje gyvensenoje, Lietuvos 
vyskupai ir paskelbė pirmuo
sius metus ruošiantis krikščio
nybės jubiliejui „Sąmoningo ti
kėjimo metais", idant išmoktu
me iš tikrųjų naujai, krikščio
niškai bendrauti su Dievu, 
vietoj pagoniškai, ateistiškai, 
ar materialistiškai, tik krikščio
niškus terminus vartojant. 

a.j.z. 

DU ŽVILGSNIAI Į 
LIETUVIŠKĄ ATEITĮ 

Vienas mato kylančią, antras krentančią kreivę 
JUOZAS KOJELIS Vertinant kokius reiškinius, 

ne visada lemia objektyvūs duo
menys, faktai, bet labai dažnai 
vidiniai vertintojo nusiteikimai. 
Todėl du tų pačių reiškinių 
vertintojai gali padaryt i 
diametraliai prieštaraujančias 
išvadas. Taip yra atsitikę su 
lietuviškos ateities laisvajame 
pasaulyje prognozėmis, kurias 
redakciniame straipsnyje „Drą-
sėjanti veikla" padarė „Tėviš
kės Žiburiai" 1987 birželio 30 d. 
Straipsnis nepas i rašy tas . 
Priešingų išvadų priėjo darbš
tusis „Pasaulio Lietuvio" redak
torius B. Nainys, kuris, atsto
vaudamas PLB valdybai, 1986 
gruodžio 29 d. Australijos LB 
tarybos sesijoje skaitė paskaitą 
„Bendruomenė pO 15 metų" ir 
atspausdino ją savo reda
guojamo žurnalo 1987 birželio-
liepos numeryje. 

„TŽ" mūsų gyvenime pastebi 
drąsėjančią veiklą, kur i 
„įgalina lietuvių tautą išlikti 
nepajudinamą savo principuose, 
kurių dėka ji gali išlaikyti savo 
gyvastingumą, krikščioniškąjį 
tikėjimą, moralinę ištvermę, 
tautinį savitumą ir laisvo gyve
nimo viltį". „PL" redaktorius 
lietuviškąjį gyvenimą, ypač 
JAV-se, pavaizduoja ligoniu ir 
prirašo vaistų. Jei tie vaistai 
bus vartojami, tai, anot jo, „į 
trečiąjį tūkstantmetį žengsime 
gyvi ir tvirti, susijungę tolimes
niam lietuviškam kultūriniam 
ir politiniam darbui". O jei ne, 
tai „tą (2000 metų) slenkstį gal 
kaip nors perropoję, tuoj pat už 
jo sugriūsime ir nieko nebe
liks". 

Realiai optimistinis žvilgsnis 

niškosios civilizacijos centruose 
Lietuva susilaukė užtarnauto 
dėmesio. Visuose minėjimuose 
iki šių metų pabaigos bus daly
vavę š imtais tūkstančių 
žmonių, lietuvių ir kitataučių, 
o per viešuosius informacijos 
kanalus žinia pasiekusi daugelį 
milijonų. Straipsnio autorius 
išryškino reikšmę prez. Rea-
gano priėmimo Baltuosiuose 
rūmuose Krikščionybės su
kakties komiteto ir Šv. Tėvo 
ypatingo parodyto dėmesio Lie
tuvai ir lietuviams. Todėl jis tei
gia, kad „lietuvių tauta savo ko
voje už religinę, tautinę ir vals
tybinę laisvę savo pusėje turi 
aukščiausius autoritetus — ne 
tik Amerikos prezidentą, bet ir 
Šv. Tėvą Romoje. Tai didelė, 
tvirta atrama". 

Šiuos teigimus tektų papildyti 
bent dviem pastabom. Pirma, 
drąsėjanti veikla neprasidėjo su 
Laisvės ir taikos žygiu. 1961 m. 
JAV-se buvo pradėtas Rezoliu
cijoms remti sąjūdis, kuris su
mobilizavo baltiškąją visuo
menę ir į JAV kongresą pa
siuntė arti milijono laiškų. Tada 
įvyko psichologinis lūžis 
lietuvių visuomenėje, kuri pa
matė, kad nesame tokie silpni. 
o suglaudinę jėgas galime pa 
siekti tikslų, kuriems nepa
lankus ir Valstybes departa
mentas. 1970-74 m. galinga 
srove prasiveržė lietuviškos 
jėgos Simui Kudirkai išlais
vinti. Tyli, bet ištverminga kova 
už valdiškuose žemėlapiuose 
žymėjimą teisinio Pabaltijo 
valstybių statuso atnešė gerus 
rezultatus. 1982 m. Baltų Lais-

„Drąsėjanti veikla" straipsnio vės lyga laimėjo pirmąją Baltų 
autorius teisingai pastebi, kad Laisvės dienos rezoliuciją ir pre-
naujosios išeivijos veiklos pra- zidento proklamaciją, o 1983 m. 
džioje buvo lyg per daug Baltuosiuose rūmuose priėmė 
drovumo, savimi nepasitikę- 200 pabaltiečių. viešai pasirašė 
jimo, tad išėjimai į viešumą proklamaciją ir vėliau specialiu 
buvo labai tylūs, nedrąsūs. Prie pareiškimu per Jungtinių Tau-
ryškesnių drąsėjančių reiškinių tų generalinį sekretorių ofi-
priskiria Laisvės ir taikos žygį cialiai painformavo JT narius. 
Baltijos jūroje, Kopenhagos tri- kad Amerika nepripažįsta Pa-
bunolo suorganizavimą, veiklą baltijo valstybių okupacijos. Tai 
Vienos konferencijoje praėjusiais buvo pirmas oficialus Amerikos 
metais. Viršūne laiko pastaruo- dokumentas pasaulio forume, 
sius įvykius Romoje. Krikščio- J i s iššaukė piktas sovietų 
nybės Lietuvoje 600 metų reakcijas. Baltų Laisvės lygos 
jubiliejus ir arkivyskupo Jurgio užsimojimas sutrukdyti Sovietų 
Matulaičio palaimintuoju pa- Sąjungos dalyvavimą 1984 m. 
skelbimas savo gyliu ir pločiu pasaulinėje olimpiadoje su Pa
tikrai yra didžiausias išeivijos baltijo valstybių klausimu 
pasireiškimas nuo didžiojo tau- supažindino žmones globaliniu 
tos egzodo 1944. Ne tik Romo- mastu, o Baltų Laisvės lygos 
je, bet ir visuose didžiuosiuose 1981 akcija už prof. Vytauto 
ir daugelyje mažų krikščio- Skuodžio išlaisvinimą konserva

tyviu apskaičiavimu pasiekė 15 
milijonų amerikiečių. 

Cia paminėta tik dalis mūsų 
pasireiškimų, kurie parodo, kad 
lietuviams netrūksta nei iš
minties, nei drąsos, nei ryžto. 
Tik. ir tai būtų antroji pasta
ba, reikia priminti, kad kūry
bingai visuomeninei-poiitinei 
veiklai kliūtis dažnai stato 
saviškia i , maną turį tam 
moralinį autoritetą ir tam tikrą 
teisinę bazę. Jei surinktume 
spaudos pasisakymus prieš Lie
tuvių Bendruomenes įsijungimą 
į tiesioginę politinę veiklą, prieš 
Rezoliucijoms remti komitetą ar 
Baltų Laisvės lygą. tai susi
darytų tikrai keli stambūs 
tomai. Net kunigui Kazimierui 
Pugevičiui su puikiomis Lie
tuvių informacijos centro ir 
Religinės šalpos idėjomis 
sunkiai reikėjo grumtis su 
nepasitikėjimo ir statinės iner
cijos kliūtimis. 

Krentanti kreivė 

Antrą, krentančią kreivę, 
kaip minėta, pateikia redak
torius Bronius Nainys. Gal iš 
tikro, kaip pavaizduoja straips
nio autorius, tai kreivei ir ne
bėra kur kristi. Mūsų veikla 
šliaužianti pačia pažeme ir, jei 
nebus priimti jo prirašyti vais
tai, tai peržengę 2000 m. slenks
tį, „tuoj pat už jo sugriūsim ir 
nieko nebeliks'". Analizuo
damas esamą visuomeninę 
būklę, autorius, nors ir mato 
„šviesių žiburėlių", tačiau ben 
dras vaizdas pesimistiškai 
niūrus: „Juk Lietuvos laisvi
nimo kryptimi tebesame toje 
pačioje vietoje, kurioje buvome 
prieš 40 metų. o lietuvybė tarp 
jaunųjų kuo toliau, tuo labiau 
silpsta'". Nors esą išlaikome 
daug lietuviškų mokyklų. įstei
gėme Lituanistikos institutą, 
organizuojame jaunimo 
stovyklas, kursus, kongresus ir 
laukiame naujų jėgų į lietuviš
ką srovę įsiliejimo, bet, anot au
toriaus, veltui: „Laukiame ir ar
ba labai mažai, arba visiškai tu 
pakaitalų nesulaukiame". 

Nors susirūpinimui pagrindas 
yra t ik ras , tačiau Nainio 
nupieštas paveikslas yra jau 
labai iškreiptas, tiesiog susar-
žintas. Blaiviai vertindami 
mūsojo gyvenimo faktus ir reiš
kinius, turėtume sakyti, kad 
galimybių ribose populiariai va
dinamose Lietuvos laisvinimo 
pastangose, metoduose ir 
rezultatuose esame padare 
milžinišką pažangą. Kur dabar 

Pop. Jono Pauliaus II audiencijoje Prof. dr. -Jokūbas Stukas ir Loreta 
Stukienė. Lietuvos Vyčių veikėjai. įteikia Šv. Tėvui palaimintojo arkiv. Jurgio 
Matulaičio portretą vyčiu vardu. Piešė dai! ses. Mercedes iš Chicagos Šv. 
Kazimiero vienuolyno. 

stovime, prieš ketvirtį šimt
mečio nė svajote nesvajojome. 
Grumtynėse su nutautimo ban
gom traukiamės. Tokia jau 
kiekvienos išeivijos lemtis. Bet 
to traukimosi tempas galėtų 
būti sulėtintas, jei lietuvių 
kalbos mokėjimą nebelaiky
tume vieninteliu lietuvybės 
išlaikymo įrodymu. Pradžioje, 
kai išeivijos šeimos kvėpavo 
lietuviško sąmoningumo dvasia, 
tokia metodika buvo savaime 
suprantama. Jaunosiose šei
mose ta dvasia dabar yra 
atvėsusi , t ad t u r ė t u būt i 
ieškomi papildomi būdai ju 
vaikuose tautine sąmone gai
vinti, o ne vien lietuviu kalbos 
mokymas. Gal ir surinkta labai 
išgarsintose konferencijose ir 
moksliniuose tyrinėjimuose 
teoretiniu duomenų lituanis
tinio švietimo reikalu, bet PLB 
valdybos vardu paskelbtos išva
dos toli gražu nepateisino nei 
pastangų, nei išlaidu. 

Kur blogio šaknys? 

..PL" redaktorius mano, kad 
lietuvišką gyvenimą pagrin
dinai susargdino dviejų rūšių 
bacilos: nepripažinimas PLB 
valdybos autoriteto ir privati 
iniciatyva. Iki šiol karštieji 
Vliko šalininkai vis skelbė, kad 
PI.B yra Vliko vaikas, tad jis ir 
turi teisę tam vaikui laikas nuo 
laiko už neklausymą duoti 
rykščių, nors per 40 metu tas 

vaikas suaugo i vyra. Nainys 
užima priešingą poziciją: „pagal 
i Lietuvių) chartos raide ir dva
sią Bendruomenė turėjo jungti 
visus lietuvius į tokį junginį, į 
kokį juos jungia valstybinė or
ganizacija". Siame straipsnyje, 
o aiškiau kitais atvejais, Nainys 
vis įrodinėja, kad LB visuo
tinumo mandatą gavo iš Vliko. 
o pasit ikėjimą patikrino 
demokratinių balsavimų keliu. 
Tad Lietuviu Bendruomenės 
viršūnė yra PLB valdyba ir jai 
priklauso vyriausiasis autori
tetas. Bet tai tokie teoretiniai 
klausimai. į kuriuos vienoks ar 
kitoks atsakymas praktiškai 
nieko lemti negali. Ar nebūtų 
teisingesnis ir pVaktiškesnis 
kelias, jei nebūtų varžomasi dėl 
viršenybės, nereikalaujama iš 
kitų paklusnumo. Jei galima, 
dirbama kartu, jei nei — tai 
atskirai, netrukdant vieni ki
tiems. Toki kelia yra pasi
rinkusi JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba. Kiek
viename valdybos posėdyje kal
bama tik savo reikalais: kas 
kartą peržiūrimi buvusios sesi
jos valdybai duoti įpareigojimai 
ir rekomendacijos ir tikrinama 
padaryta pažanga. Apie kitus 
kalbėti nėra nei noro. nei laiko. 

JAV LB krašto valdyba neturi 
didesnių problemų nė su vad. 
..privačios iniciatyvos"' sąjū
džiais, apie kuriuos savo straips-

i Nukel ta j 4 psl.) 
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valdyti galėję vyrai: gero pusamžio sulaukęs tėvas, į 
vyrus išaugęs vyriausias sūnus Kazimieras ir į vyrus 
einantis žvalus Albinas. Jų sodybą žandarai apniko 
pavakare. Išieškojo, išvertė, iškrėtė visas trobas, 
pašalius ir kardais, ietimis išbadę, nei ginklu nei 
jaunesniųjų vyrų nerado. Tai nutvėrę tėvą, jam ant 
rankų dėjo pančius. Žmona, jaunesnieji vaikai 
šauksmais, verksmais tėvą gelbėti, iš žandarų vaduoti 
puolėsi. Neatsiliko nė nedidutė Zabeliukė, vėliau 
buvusi l i tuanistė, gimnazijos mokytoja Izabelė 
Matusevičiūtė, o pats mažiausias iš šeimos Bromukas 
užpuolikams tiesiog į akis rizgo. Žandarai barniais, 
piktais žodžiais grasindami, visus vijo nuo areštuoto. 
Šauksmai girdėjosi kelintame vienkiemyje, bet 
nepagelbėjo niekas. Žmogų į vežimą įsimetę, žandarai 
išsivežė kalėjimam 

O žmogus geras buvo. Niekam nepasakė sunkesnio 
žodžio. Daugiau Dievo Apvaizda, kaip sunkiu iarbu 
pasitikėjo. Tai jeigu pagelbėjo jauniems vyrams -anka 
prieš žandarus pakelti, ne dėl savo naudos. Tada jis vos 
geras pusamžis tebuvo, bet jau nuo jaunu dienų 
prisiklausęs senų žmonių pasakojimų, pat- -virto 

pasakorium. Tai ypač šiais suspaudimo-karo metais vis 
dažniau ėjo žmonių paguosti. 

Nelenkė jis nė mūsų namų. Ateina M. Matusevičius 
į šeimynbutį, pagarbina, atsisėda ant suolo, pasislenka. 
kad pečiais sienoje kabantį veidrodį nuo giltinės 
uždengtų, skiltuvu užkuria didžiulę prūsišką 
porceliano galva liulką-pypkę. papsi ir pasakoja apie 
senuosius geruosius metus. Tai buvę laikai, kai 
sekmadienių pavakarėmis pats Ponas Dievas čia 
lankydavosi. Ateina, būdavo, jis į sodybą, atsisėda kur 
ant prieklėčio ir kalba kaip žmogus. Šeimininkas 
nusiskundžia sunkiu žemdirbio gyvenimu, pasako visą 
teisybe. Anas išklauso, paguodžia, pasilsi ir taip eina 
per žmones. 

Tik po kurio laiko žmonės suvokia, kad pats Ponas 
Dievas, pasivertęs žmogumi, čia buvo užėjęs. Nuo tų 
dienų pasėliai kilo kaip dūmas, nuo derliaus dirvos 
linko. Neatsidžiaugdami žmonės javams sukrauti statė 
vis didesnius kluonus, derliui supilti erdvesnes, 
stipresnių sienojų klėtis rentė. Pieno, mėsos gaminiais 
miestų, miestelių neturtėlius pusdyke penėjo. 
Vienkiemių savininkai, samdiniai darbininkai 
krykštaudami ėjo į darbus, dainuodami grįžo namo. 
Žmonių berniukai patogiais vyrais, išnašūs, kaip uosiai 
augo, merginos, kaip liepos žydėjo. Dar ir dabar 
žvyrduobėse randami jų šlaunikauliai. šių dienu 
žmonėms siekia juosmenio. 

Tais laikais net senieji lietuviški velniai, 
neatsigėrėdami geru žemdirbių gyvenimu, patys 
panūdo garbingais ūkininkais pagyventi. Tai mete 
visokius pokštus, pristojo pas ūkininkus dirbti 
pusininkais. Išteklių abiems: velniams ir savininkams 
užteko su kaupu. Metai iš metų žmonės be darbo, be 
rūpesčių gyvenę, išdyko. Dievą užmiršo, girtuokliais, 
mekadėjais išvirto. O Dievas matė viską ir atsiėmė 

savo palaiminimą. Nusigyvenę. įtūžę velniai pristoję 
tarnauti pragaro kunigaikščiui Liucipieriui, apipuolė 
žmones. Gailestingasis Viešpats vargstančių nepaliko 
be vilties. Žmonėms pasitaisius, žadėjo vėl jų sodybose 
atsilankyti. O dar dabar ir velnių ir žandarų apnikti 
žmones ateinančio Pono Dievo laukė daugiau, kaip bet 
kada. 

Kalinamo M. Matusevičiaus gyvenimo dienas 
trumpino ne vien kalėjimas. Dieną, naktį graužė 
rūpestis, kad gali nesuspėti atsilankančio Viešpaties 
pasitikti. Sugrįžęs iš kalėjimo, sužinojęs, kad Ponas 
Dievas dar nebuvo atsilankęs, pradžiugo didžia viltimi. 
Tai pavakarėmis vis ilgiau ant prieklėčio sėdėjo, nuo 
tarpvartės nenuleidęs akių. ateinančio Viešpaties 
laukė. Ten ir akis pražiūrėjo, o Išganytojas nesirodė 
nė iš tolo. Kai diena iš dienos ir gyvenimo žiburėlis geso 
vis daugiau, tai ir poterėlius dažniau ir garsiau kalbėjo. 
Pono Dievo meldė, prašė, kad ateiti paskubėtų... Aną 
saulėta rytmetį, kai dangus buvo nušvitęs nuostabia 
šviesa, žmogus tokios grožybės paviliotas, pats pas Poną 
Dievą pakilo... 

Kaimyno Bajoru kaimo vidutinio ūkininko sūnus 
Albinas Svotelis, nuėjęs į Keturvalakių Geisteriškių 
kaimą, ten vykusiose vestuvėse plytgaliu išmalė 
žandarui priekinius dantis. Tą r ikti Albinas j tėviškę 
negrįžo Jau ankstybą rytmetį žandarai apsupo jo 
tėviškės sodybą. Išvertė, išieškojo visus trobesius, 
namiškius įbaugino, bet nusikaltėlio nerado. Išjojant 
vienas žandaras įrodė savo neginčijamą valdžią. Gal 
geležies pjuvenomis pripildytu kančiumi ..kirto per 
kampą stalo, tai lyg pjūklu nupjovė. Tuo metu Albinas 
jau buvo pasislėpęs už Šešupės, pas savo giminaitį" (A. 
Svotelis*. 

<Rus daugiau^ 

* 
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ANTANO 
JUODVALKIO 
DEIMANTINIS 
JUBILIEJUS 

JUOZAS ŽYGAS 

A. J u o d v a l k i s — j u b i l i a t a s 

Minėjome Antano Juodvalkio 
septyniasdešimt penktąjį 
jubiliejų. A. Juodvalkio pavardė 
visiems yra labai gerai žinoma. 
•Jis yra vienas iš pagrindinių ir 
produktyviausių spaudos 
bendradarbių. ..Dirvą" sunku 
net įsivaizduoti be A. Juod
valkio. Ne tik į „Dirvą" jis 
rašinėja, bet aktualius visuo
meninius klausimus nagri
nėjančiais rašiniais pasirodo 
..Drauge"". ..Tėviškės žibu
riuose"" ir kituose leidiniuose. 

Žmogus, kuris, išėjęs į pensija, 
pilną laiką dirba lietuviškai 
spaudai ir visuomeninei veiklai 
— nusipelno mūsų dėmesio. An
t a n a s Juodvalkis gimė 
1912.VIII.6 d. Jurgiškių km.. 
Salako vis.. Zarasų aps. Augo 7 
vaikų ūkininkų šeimoje. Kelias 
į mokslą buvo sunkus. Ir pra
džios mokyklos vietoje nebuvo. 
1920 m. išvežė į Salaką, kur 
pradėjo pradžios mokslą. Tėviš
ke buvo pafrontėje, vyko parti
zaninės kovos su lenkais. Nors 
tėviškė tebuvo už 5 km. bet 
būdavo savaičių, kuomet su 
tėviške ryšiai nutrūkdavo, nes 
būdavo lenkų užimta. Vėliau 
demarkacijos linija nusistovėjo 
už šešeto km. Baigus pradžios 
mokyklą, tėvai, mokytojo para
ginti, pasiryžo leisti į tolimes
nius mokslus ir išvežė į Zarasus. 
Baigos Zarasų gimnazija, tik po 
poros metų atsirado Kaune ir, 
gavęs darbą, pradėjo studijas 

atveju labai pasiteisina. Jo 
žmona yra nuolatinė jo darbų 
talkininkė, rėmėja ir skatintoja. 
Tad gerbdami j}, neturime ir jos 
užmiršti. 

Kaip žinome, Chicagoje 
vyksta gyvas kultūrinis ir vi
suomeninis gyvenimas. Tad šį 
gyvenimą arba tiksliau jo san
trauką A. Juodvakis perduoda 
..Dirvos" skiltyse. Jo aprašymai 
gyvi ir įdomūs, ne iš programų 
nurašyti, bet išgyventi ir išmąs
tyti. Kur reikia, nebijo pridėti 
savus komentarus ar išvadas, 
nieko nepersaldo, bet be reikalo 

VD univ. 1934 m., kurį baigė nr druskos nepapila. Tačiau 
1938 m. Aukštąj) mokslą siekė visiems neįtiksi. Jo žodžiais: 
savo paties jėgomis. Jau Lietu- „Nemėgs tu perdėto pata i -
voje įsijungė į tautinės krypties kavimo ir liaupsinimo, jei jų 
veiklą. Dar tebebūdamas nėra nusipelnę, o visi nori iš-
gimnazijoje, įsijungė į Jaunosios girsti gerą žodį ar pagyrimą, 
Lietuvos moksleivių būrelį, nors ir nepelnytą. Už paskaiti-
Toliau aktyviai veikė Jaunosios ninkui ar organizacijos vadovui 
Lietuvos veikloje, vadovavo parašytą tiesos žodį ar nurody-
Mažeikių skyriui, paskui buvo tus netikslumus dažniausiai 
Kauno rajono pavaduotojas, užsitrauki visos organizacijos 
Taip pat nuo studentavimo rūstybę ir nepelnytus priekaiš-
dienų mes jį matome N*eo- tus. Kronikininkui nelengva 
Lithuania korporacijos gretose, praeiti pro aprašomą įvykį, kad 
Korporacijos spalvoms liko būtų ir, vilkas sotus ir ožkelė 
ištikimas iki šių dienų, kas sveika 
dažnai uždeda įvairias pareigas. 
Tie. kurie jau Lietuvoje buvo 
korporantai, dabar jau eina į 
savo gyvenimo saulėleidį, tad 
tai vienas — tai kitas iškeliauja 
i anapilį. Tokiais atvejais labai 
dažnai jam tenka atsisveikinti 
ir pravesti atsisveikinimus. Po 
to visko, žinoma, jam tenka ir 
nekrologą parašyti, ką jis labai 
rimtai ir dalykiškai atlieka. 

Jau Lietuvoje spaudoje buvo 
pasisakoma prieš meną ir 
rašinius, kurie buvo dirbtinai, 
lyg sacharinu, pasaldinti. Kiek
vienas savaip ir savais epitetais 
juos apibūdindavo. Kalbant apie 
A. Juodvalkio žurnalistiką, 
jokių epitetų nereikia naudoti. 
Jo sakinys aiškus, žodingas ir 
dalykiškas. Jis nemandrapyp-
kiauja ir savo sakinio neiš-
puošia svetimomis plunks
nomis, neieško svetimų, bet 
visuomet suranda savą lietuviš
ką žodį. 

Sukūręs šeimą su Ona Norku
te, susilaukė ir išaugino Uosį ir 
Eglę. abiems davė aukštąjį ir li-
tuanis t in į išmokslinimą. 
Atrodo, jubiliatas ne atsitiktinai 
pasidarė vienu iš žymiųjų išei
vijos žurnalistu: tas palinkimas 
rašymui, matyt, slypėjo šeimos 
kraujuje. tik nebuvo progos 
pas i re ikš t i . Eglė spaudoje 
stipriai reiškiasi. Jos įvairius 
reportažus tenka skaityti spau
doje ir taip pat yra išleidusi porą 
poezijos rinkinių. Tad čia ir 
pasiteisina lietuviškas posakis, 
kad „obuolys nuo obels netoli te-
krenta". Yra sakoma, kad ..prie 
kiekvieno sėkmingo vyro — sto
vi moteris"'. Šis pasakymas šiuo 
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REAL ESTATE 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II Lietuvos krikščionybės 600 metų sukak t i e s pio-
ga audiencijoje sveikinasi su Lietuviu Bendruomenės atstovais. Iš ka i rės : 
J A V LB tarybos prezidiumo p i rm. Algis Rugienius , krašto valdybos sekr . 
L i u d a Rugienienė ir LB Kul tū ros tarybos p i rm. Ingr ida Bublienė. 

Jo eigos pasakojmas gyvas ir 
sklandus. Ši savybė greičiausiai 
yra paveldėta. Jame ryškiai 
matyti rytų aukštaitis, o jie 
buvo pagarsėję pasakoriai, gam- " 
tos ir aplinkos stebėtojai, kurie ninkas. Sekantieji lietuvišką informuoja, bet ir suorganizuoja 
ir apie smilgą ar samanę mokėjo spaudą galėjo pastebėti, kad. pasikalbėjmus su vadovaujan-
gražiais ir poetiškais žodžiais neskaitant plačių einamųjų čiais asmenimis. Taip pat, besi-
pakalbėti. Geri ne tiktai smilgų, įvykių aprašymo, didžioji dalis rengiant fondo suvažiavimams. 
bet ir žmonių stebėtojai. Visuo- jo rašinių yra skirta Lietuvių 
tinai pripažįstama, kad aplinka fondui. I fondo idėjos skelbimą 
turi didelės įtakos žmonėms ir ir jo reikalų gynimą jis yra daug 
jų charakteriams. Rytų Aukš- širdies įdėjęs. Šiaip gyvenime jis 
taitija su savo gražiais ežerais y ra didelis to le ran tas . 
ir pušynais veikė ir jos žmones, pr imygt inai savo pažiūrą 
Todėl tas kraštas ir davė tokius nesiūlo ir kitų mintis gali ra-
pasakorius kaip A. Baranauską, miai išklausyti. Tačiau fondo 
kuris ir iš „kalnų kelmuotų ir reikalus gina atkakliai. Fondui 
nuplikusių pakalnių" sugebėjo artėjant į ketvirtą milijoną, 
sukurt i nemirštamą litera- daug kam jis pradėjo rūpėti ir 
tūros kūrinį. Arba vėlgi tokie kvepėti. Atsirado įvairių projek-
pasakoriai kaip Vaižgantas ir tuotojų, kurie turi geresnius daug jaunimo. Šiai konferen-
Pulgis Andriušis irgi yra rytų sumanymus, kaip fondo pinigus ciiai taip pat kruopščiai vra 
aukštaičiai. Tiek vienas, tiek ir tvarkyt i . Vieni norėtų tik parengiama informacinė 
antras buvo geri gamtos ir žmo- tvarkyti, o kiti net išžarstyti. 
nių stebėtojai. Tad tenka visuomene infor-

Atvykęs į Ameriką ir įsikūręs muoti ir nepagrįstus išpuolius 
East Chicago. Ind.. tuojau įsi- a t r e m t i . Kaip visuomenės 
jungė į lietuvišką veiklą, pra- darbuotojams tenka susilaukti 
džioje organizuojant tremtinių įvairių nemalonumų, tas pat 
d-ją, o vėliau persiorganizuojant yra ir su spauda. Yra žmonių, 
į LB East Chicago apylinke, neskiriančiu visuomeninių ar 

fondo pinigų nuo privataus biz
nio, ir taip pat tokių, kurie 
visuomenines pareigas maišo su 
savo privačiu bizniu. Tad be
ginant fondo interesus, nenoro
mis ir priešų įsigyti tenka. 

Kaip Lietuvių fondo informa
cijos vadovui, trmka rūpintis ne 
tik informuoti per spaudą bei 

yra kruopščiai parengiama 
informacinė medžiaga, įskai
tant kalbas, tad spaudos atsto
vams tenka tik sekti įvykių 
eigą. Panašios informacijos jokie 
suvažiavimai, konferencijos ar 
simpoziumai neturi, o vertėtų 
pasimokyti iš LF informacinės 
komisijos. Pelno skirstymo 
komisijai paskirsčiųs pelną, 
kasmet yra šaukiama spaudos 
konferencija, ypač pakviečiama 

DU ŽVILGSNIAI 
' A t k e l t a iš 3 ps l . i 

nyje bent keturis kartus nei
giamai pasisakė ..PL," redakto
rius. Nuoširdžiai pozityvus 
bendradarbiavimas vyksta su 
Lietuvių informacijos centru 
Brooklyne ir su Baltų Laisvės 
lyga Californijoje. Nesklan
dumai išlyginti su Koalicija 
(CCJS) ir lyginami su Ameri-
cans for Due Process (ADP1. 
Suartėjimas jaučiamas ir su 
Altą. pradedančia išsivaduoti iš 
Vliko hegemonijos. 

Juozas Brazaitis pr ieš 
kelerius metus yra taręs, kad 
sunku esą pasakyti , kas 
didesniu ianšu yra atėję į 

grobimas palietė l ietuvių 
visuomenę kaip galinga elekt
ros srovė. Buvo palietusi ir 
pačia jaunąją karta. Ruošiant 
didžiąsias demonstracijas dėl 
Kudirkos Los Angeles mieste, 
vienas menui ta lent ingas 
13-metis nupiešė plakatą, pa
vaizdavęs du dvynukus — Hit
lerį ir Staliną. Pridėjo ir ati
t inkamą parašą. Vos ta i 
pamatęs vienas asmuo, naudo
damasis kažkokios valdžios 
mandatais, išplėšė plaktą iš jau
nuolio rankų, sulaužė kotą, su
draskė plakatą ir demonstran
tu akivaizdoje numetė ant šali
gatvio prie Los Angeles fede
ralinio pastato. Jaunuolis, kuris 
dėl ,,privačios iniciatyvos"' 

Taip pat jam teko dirbti ir Altos 
East Chicago skyriaus valdy
boje. Išdirbęs 26 metus plieno 
fabrikuose ir išėjęs į pensiją, 
atsikėlė i lietuviškąja Chicagą. 
Aktyviai reiškiasi daugelyje or
ganizacijų. Buvo korp. Neo-
Lithuania vyr. valdybos pirmi
ninkas ir PLB valdybos sekre
torius. Priklauso Amerikos Lie
tuvių Taut in ine i sąjungai. 
Lietuvos laisvės kovotojams. 
Lietuvių žurnalistų s-gai ir 
Balfui. Jo didysis rūpestis yra 
Lietuvių fondas, kuriame jis yra 
tarybos ir valdybos narys bei 
informacijos komisijos pirmi-

me-
džiaga. Jis daug dėmesio skiria 
jaunimui, kuris bent kiek ban
do į spaudą ar lituanistinių 
mokyklų žurnaliukus rašinėti. 
Bet kokiomis progomis, kai yra 
pagerbiami jaunieji spaudos 
talkininkai, jis visuomet visus 
apdovanoja fondo leidiniu, tad 
kai kurie įu jau gal po keletą 
turi. 

Šia proga man yra labai 
malonu bičiulį Antaną jo jubilie
jaus proga apybraižomis 
paminėti. Dalyvaudamas lietu
viškoje veikloje ir spaudoje, jo 
asmenyje visuomet turiu mielą 
bičiuli, visuomet linkusį padėti 

radiją, bet ir pasirengti LF ar patarti. Tad linkiu dar daug 
. . . « . . - . . . 1 — 1 • A • suvažiavimams bei rengti 

spaudos konferencijas. Gerai, 
kad prisiminėme radijo. Lie
tuviškos radijo valandėlės, ypač 
..Margutis", nuoširdžiai remia 
fondo darbus. Tad A. Juodvalkis 
radijo bangomis ne tik pats 

sėkmingų ir kūrybingų metu! 

$2500 

$2000 

$1500 

$1000 

$500 

AUKŠTI UNIVlRSrrfTO MOKESČUi fUINOJUJE 

lietuvių jkultūrini ir net politini nepasisekimo tada nuspaudė 
gyvenimą. — veiksniai ar 
privati iniciatyva. Anksčiau, 
minėdamas drasejančios veiklos 
faktus, daugiausiai paminėjau 
privačios iniciatyvos darbus. Jie 
yra dokumentuoti, ir jokie gąs
dinimai iš istorijos lapų ju neiš-
t r ins . Privačios iniciatyvos 
nepakenčia diktatūriniu užmojų 
žmonės. 

Labai gerai prisimenu vieną 
rySių asmeniškai išgyventa 

v k j 1970 Simo Kudirkos pa 

ašarą, šiandien mums praveria 
duris į Baltuosius rūmus ir ki
tas valdžios įstaigas, o kažkokią 
valdžią turėjęs ..teisuolis" yra 
a t s i radęs vieno veiksnio 
vadovybėje, turi aukštą titulinį 
postą ir verčiasi propagandiniu 
lietuvių visuomenės apgaudinė 
j i m u . 

Štai kodėl, mano įsitikinimu. 
..PL"" redaktorius blogybių šak
nų nėra suradęs ir iš viso ne tose 
vietose jų ieško. 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1987 

NENUOSTABU, KAD TAI 
VADINASI AUKŠTASIS MOKSLAS 

MŪSŲ paskolos, duodamos studentams žemomis kainomis, palengvins tėvy dbdefca 
Išlaidas. Dėl informacijų prašome skambinti mums 

ĮĮĮI SrpiNfyVm FEDER/U- S/H/iNGS 
yra prieinama visiems paskolų gavėjams 

Įstaigos randasi sekančiose vietose 
BKH.HTON PARK 1192 S Artlvr Aw ( h., . ,847 1|4<> !M>WNKR*<;ROVK 5 M F«r«*l AM- 9*3-11 J ' -I7TH 

S r a S T 2 S 6 6 VV 47thSt <hicnK<>.V2:U<ix;(;AKHKI.I>KH><;K6ni S Archer Av<- . Chi<;»m> 767-5380 HICKOHY 
I M U 98573 R-bt-rt-Krl 598-5000 H1I.I. < KK.KK Hill C m * Sh<>p»»tn.' Cemti 815.1 W 95th5* . Muk.-rv Hill- "><*»-1973 

LOMBARD 23 N MainSt.62 H40Q<yHiHTW M 8 S t S M a M W U I G8N 

RE/MAX GREIT 
REALTORS i PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

VISŲ MŪSŲ SVAJONĖ 
HOT SPRINGS, ARK. 

Liuksus 7 kamb.. 20 m. mūro namas 
ir garažas aukštoje vietoje. Name yra 
centrinis šildymas — šaldymas ir visi 
kiti patogumai. Rami kaimynystė, arti 
naujo ..shopping cenfro'". Reta proga 
nupirkti už $49,500. Teirautis — savi
ninko telefonas 

1 - 5 0 1 - 6 2 3 - 5 4 6 0 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
• • • " ~~~* ~ ~ ~" ~~ s 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t ree t 

Tel. — GA 4-8654 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Pagal 1 aik ^ — pirmiau 
gyvenimas, paskui mirtis, pagal 
amžinybe — pirmiau mirtis, 
paskui gyvenimas. 

Clottnod 

REAL ESTATE 

-•Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PAR
DUOTI NAMĄ mieste ir priemies
čiuose. Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX - INSURANCE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Puiaski 

7 6 7 - 0 6 0 0 

DĖMESIO! 
Kugelio ir Cepelinų mėgejai-jos' 
Nevarkite tarkuodami bulves su 

rankine tarka, nes CICEROJE yra 
daromos ir parduodamos nebrangiai. 
ELEKTRINĖS bulvėms tarkotl maši
nos. Įsigykite ir džiaugsitės, kad 
nereikia daugiau vargti tarkuojant 
bulves Kreiptis: B. Novickis, 1927 S. 
49th Ct.. Cicero, IL 60650. (312) 
863-3071. 

ČESLOVO GRINCEVICIAUS 

VIDUDIENIO VARPAI 
pasakoj imų ir pasakų knyga 

Apie šią knygą daugelio romanų ir 
novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
..Laiškuose lietuviams" tarp kitko 
rašo: ..Dešimt rinktinės pasakojimų 
rodo Įvairias epochas, turi buities skonį 
pasakos žanre. . . Autor ius yra 
intensyvė)ančio (spūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo 
metodas!.. Plonoji (120 puslapių) 
Vidudienio varpų' rinktinė yra drūta ir 

aptekusi pasakojimo menu". 
Knygą išleido Lietuviškos knygos 

klubas. Kaina su persiuntimu 7 dol. Illi
nois gyventojai moka $7 50. 

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

71 ir KeJzie apyl. — savininkas parduoda 
2 mieg. mūnn( namą: centralmis oro 
vėsintuvas, užbaigtas skiepas. 1Vz auto 
garažas — 60's. Kreiptis angliškai Į Lori 

436-5255 

ATIDARĄS APŽIŪRĖJIMUI 
sekmadienį 1 - 4 v. p.p. 

6305 S. Nashville — Liuksus 2 mieg 
kamb kondo: nauja 23/4 prausykla: ąžuoli
niai kabinetai; 5 namų apyv. daiktai: gazo 
šiluma ir centralinis vėsintuvas; balkonas; 
bute skalbykla; pasidėjimui skiepe kamb 
Puiki vieta — tiktai 1 blokas į Jevvei, vais
tinę, daktarą, banką, restoraną ir kepyklą. 
CTA sustoja priekyje. Patogus ir elegentiš-
kas Paskubėkite pamatyti. 

No. 848 — 84 ir Puiaski — 3 mieg mūri
nis 30 m namas: gero medžio kabinetų 
virtuvė mamai, pusiau baigtas skiepas, 
centrinis vėsintuvas. 2'/2 auto aaražas 
naujas kilimas. Skambinkite dabar! 

No. 856 — 66 ir Homan 6 kamb mūras: 
3 dideli mieg.. virtuvėje mėsininko rasto sti
liaus darbui staliukai, moderni prausykla, 
ištisas skiepas, k auto. garažas, alum. pa
puošimas, uždara veranda, labai švarus ir 
geram stovyje, blokas iki parfcb ir mokyk
los, daug priedų Paskubėkite skambinti 
dabar. 

No. 879 — 2-jų butų. 61 ir Homan. 
Liuksusinis 2-jų butų mūrinis 3 miegamieji. 
6 kamb. savininkui. 2-jų miegamų butas 
2-me aukšte, pajamom. Puikiai įrengtas 
rūsys su baru. Modern. virtuvės ir ir vonios. 
2 maš garažas su atidarymu Labai geras 
pirkinys. Paskubėkite 

No. 897 — 72 Ir Kodzlo 6 kamb. mūr. 
namas Nabisco darbininkui: 3 dideli mieg., 
pagal užsakymą virtuvės kabinetai, 
pusryčiams nuošalus kampelis, užbaigtas 
skiepas, švarus garažas, alum. 
papuošimas, naujas centralinis vėsintuvas. 
Puikus pirkinys. Skambinkite dabar! 

No. 912 — 2 aukštų grožybė. 2 butų. 29 
m. namas 2 dideli mieg. kiekvienam bute. 
patrauklios virtuvės su daugeliu medžio 
kabinetais, keramikos prausyklos su 
dušais, aukščiau iškeltas skiepas kuris gali 
būti vartojamas 3-čiam butui arba dėl ekstra 
mieg.. 2 auto garažas. Labai švarus, 
geram stovyje. Skambinkite dabar. 

No. 913 — 55 ir Kediie 10 butų pelną 
duodantis mūrinis namas: 6—1 mieg., 2 
— 2 mieg. ir 2 — 3 mieg. butai: nauji žie-

. miniai langai ir verandos: pertaisytos 
prausyklos: nauji kilimai — S40.0O0 paja
mų. Yra skalbykla su pinigais vartojamomis 
skalb mašinomis Visi butai išnuomoti. 
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 Įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel . — 434-7100 

OrMį KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKIRO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei nonte parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltel Mayor dėl sąžiningo patar-' 
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo 

I 



Palaimintojo Jurgio Matulaičio šventėje Marijampolėje liepos 12 d. netilpo žmonių minios 
bažnyčioje, šventoriuje, buvo sustoję ir aplinkinėse gatvėse. 

MOSU KOLONIJOSE 
Union Pier, Mich. 

SĖKMINGA D R A U G I J O S 
GEGUŽINĖ 

Union Pier Lietuvių dr-jos 
vasaros gegužinė liepos 26 d. T. 
ir Z. M i š a u s k ų sodyboje, 
nežiūrint, kad tą dieną priva
čiuose pobūviuose daug kur 
buvo švenčiamos Onos vardinės, 
praėjo su pasisekimu. Gražiam 
orui esant, atsi lankė netoli 
pusantro šimto svečių, geguži
nėje vyravo gera, draugiška ir 
linksma nuotaika. 

Tą dieną iš ryto gerokai nuli-
jus ir perkūnams smarkokai 
pasitrankius, apie pietus pasi
rodžiusi saulutė tar tum kvieste 
kvietė visus į gegužinę. Čia gi 
visų laukė M. Nenienės ir P. 
Mikštienės bei jų talkininkių 
skaniai pagaminti pietūs, baltai 

padengti stalai, atsigaivinimui 
D. Šukelio ir V. Albrechto ap
tarnaujamas gausus įvairiais 
gaivinamaisiais gėrimais baras, 
S. Steponkienės, 0. Petrienės ir 
M. Nenienės pastangomis suor
ganizuota vertingi laimėjimai, 
S. Žukausko grojamo akordeono 
ir V. Zinkaus virkdomos lietu
viškos armonikos garsai. 

Ir suvažiavo, suplaukė ir su
ėjo mūsų tautiečiai, kaip kas 
išgali, Union Pier Lietuvių dr-
jos vasaros veiklos pastangas 
paremti. Gražią grupe sudarė 
Beverly Shores Lietuvių klubo 
nariai, Chicagos jūrų šauliai 
daukantėnai. turėjome svečią iš 
pavergtos Lietuvos, buvo atvy
kusių iš tolimos Kalifornijos, 
saulėtos Floridos, kaimyninės 
Chicagos, Cicero ir kitų vieto
vių. Susidarė eilės prie pavėsyje 
po dideliu skėčiu besidarbuo

jančių A. Klimavičiaus ir L. 
Lauciaus, kurie stengėsi visus 
pietų ar gėrimų kuponeliais ap
rūpinti. Ir tenka pripažinti, kad 
jų pastangos nebuvo veltui. Visi 
bu\o pavaišinti, pavalgydinti. 
Niekam netrūko kuponelių, 
dešrų, kopūstų, viščiukų, kuge
lio, įvairių daržovių, ryžių ir 
uogienės. Kas norėjo galėjo ir 
skania kavute su pyragais, 
pončkutėmis pasivaišinti ar kito 
kokio gaivinamo gėrimėlio pa
ragauti. 

Apie 3 vai. p.p. gausiai 
susirinkusius sveikino ir 
visiems padėkos žodį už malonų 
dalyvavimą tarė dr-jos pirmi
ninkas E. Vengianskas. Vėliau 
kalbėjo svečias, uolus ir ne
nuilstantis tautinės spaudos 
rėmėjas K. Pocius ir sol. A. 
Brazis, kviesdami visus atsi
lankyti į .,Dirvai'' paremti ge
gužinę, o mūsų malonios talki
ninkės S. Steponkienė ir M. 
Zulrienė, vikriai besisukinė-

LMKF WASHINGTONO 
KLUBO VEIKLA 

Dabartinė Washingtono Lie
tuvių Moterų klubo valdyba — 
dr. D a n u t ė Ha rmon , pir
mininkė, Audronė Pakštienė, 
v i c e p i r m i n i n k ė , E lvyra 
Vodopolienė, sekretorė, ir Genė 
Genienė , iždininkė — buvo iš
r i n k t a 1985 m. l apkr ič io 
mėnesį. Išeinanti pirmininkė 
Jūra tė Micutaitė, baigdama 
savo ilgą kadenciją, sušaukė 
susirinkimą su arbatėle dakta
rų J. L. ir Danutės Harmon 
namuose, kurio metu kalbėjo 
Stasys Lozoraitis, Jr . . Lietuvos 
atstovas prie Vatikano. Tarp 
kitko, prelegentas ragino L. M. 
klubus pasiskirti ir globoti po 
vieną ar kelis sąžinės kalinius, 
rašant jiems ir jų šeimoms 
laiškus. 

1986 m. kovo 9 d. susirinkime 
su arbatėle Kazio ir Genės Va-
saičių namuose Genovaitė Auš-
tr ienė skaitė įdomią paskaitą 
apie Baltimores Lietuvių tau
tinį knygyną ^biblioteką'. Prele
gentė supažindino klausytojus 
su 1981 metais įsteigta biblio
teka ir jos istorija bei veikla 
kuone šimto metų eigoje. (Ver
t imas anglų kalba pasirodys 
„Li tuanus" žurnale šiais me
ta i s . ) P r e l egen t ė ta ip pa t 
atžvežė keletą retų knygų iš 
nepriklausomos Lietuvos laikų 
ir tautodailės dirbinių. Biblio
teka, nors kukli, bet verta mūsų 
dėmesio kaip tinkamas pavyzdys 
mūsų pirmtakų lietuvybės puo
selėjimo išeivijoje. Norintiems 
pavartyti, ar rimčiau paskaityti 
senas lietuviškas knygas, biblio
teka yra Lietuvių namuose, 
853 Hollins Street, Baltimore, 
Md. 

1986 m. gegužės mėnesi 
klubas surengė arbatėlę dr. 
Miko ir Audronės Pakščių na
muose pagerbti Washingtono 
Moterų klubo s te igėjas ir 
buvusias pirmininkes Gražiną 
Krivickienę, Nataliją Params 

kienę, Vidą Zubkienę, Rūtą 
Penkiūnienę, Aldoną Bačkai-
tienę, Elvyrą Vodopalienę ir Jū
ratę Micutaitę. Susikaupimo 
minute pagerbėme a.a. Bronę 
Tautvilienę ir prisiminėm kitur 
daba r gyvenančias Eleną 
Mažeikienę ir Veroniką Aušro-
tienę. 

1986 m. lapkričio 15 d., klubo 
pakviesta psichologijos daktarė 
Aldona Grinienė iš Pittsburg 
skaitė paskaitą apie meilės 
ryšius šeimoje, jų išvystymą ir 
išlaikymą. Tema ne tik įdomi, 
bet itin aktuali mūsų laikais, 
tad sukėlė nemaža gyvų disku
sijų, tiek iš moterų, tiek iš vyrų 
pusės, kurias prelegente pra
vedė su taktu, humoru ir pro
fesionaliu įžvalgumu. Dr. Gri
nienė turi savo privačią prak
tiką psichologinio patarimo sri
ty pavieniams asmenims, šei
moms ir grupėms. 

Š.m. vasario 22 d. Wa 
shingtono Moterų klubas, kar

tu su Balfo Washingtono 
skyriumi surengė dr. Konstan
tino Jurgėlos pagerbimą (kaip 
buvusiam ilgamečiui Balfo di
rektoriui) ir supažindinimą su 
jo naujai išleista knyga „Lithu-
ania and the United States: 
Establishment of State Rela-
tions". Kalbėjo Vliko vice-
pirm. Liūtas Grinius. (Ziūr. 
išsamų „Horizontų" straipsnį 
kovo 21 d. .,Drauge). Wa-
shingtono Moterų klubo inicia
tyva buvo išparduotos visos ten 
turimos dr. Jurgėlos knygos, o 
taip pat apie tuzinas egzemplio
rių „Nevv York Lavv School 
Journa! of International and 
Comparative Lavv" (Vol. 6, No. 
2, Winter 1985), kuris yra ištisai 
skirtas William J. H. Hough III 
straipsniui ,,The Annexation of 
the Baltic States and its Effect 
on the Development of Lavv 
Prohibiting Forcible Seizure of 
Territory"'. 

I visus parengimus, išskiriant 
buvusių pirmininkių pagerbimo 
arbatėlę, buvo kviesta Wa-
shingtono ir apylinkės lietuvių 
visuomenė. 

DSH 

damos tarp stalų laimėjimų 
bilietėlius platino, kurios, A. 
Mikštui laimėtojų numerius 
skelbiant, laimikius išdalino. 

Ir taip iki pavakarių. Klegėjo 
Mišauskų sodyboje lietuviškos 
kalbos garsai, skambėjo akor
deono ir armonikos muzika ir 
aplink energingai sukinėjosi dr-
jos valdybos pareigūnai, steng
damiesi šio renginio viešnias bei 
svečius užimti ir jiems pa
tarnauti. 
Vakarop, paraudusiai saulutei 

į Michigano ežero putojančias 
bangas besileidžiant, gegužinės 
dalyviai, išgyvenę linksmas 
nuotaikas ir kelias valandas 
praleidę gražios gamtos aplinko
je, pradėjo skirstytis į namus. 
Sodyba ištuštėjo. Linksmi gar
sai nutilo. Liko tik malonūs so
dybos šeimininkai ir gegužinės 
organizatoriai besidžiaugia jos 
vispusišku pasisekimu. 

Kad šis Union Pier Lietuvių 
dr-jos metinis vasaros renginys 
gamtoje buvo sėkmingas, daly
vavę ir dr-jos valdyba yra dė
kingi maloniems šeimininkams 
T. ir Z. Mišauskams, leidusiems 
pasinaudoti gražios gamtos ap
linka ir visiems talkininkams. 

Su šia vasaros gegužine 
baigėsi Unon Pier Lietuvių dr-
jos 1986-87 metų laikotarpio or
ganizacinės veiklos pasireiš
kimų darbai. Dabar laukiama 
artėjančio metinio dr-jos narių 
susirinkimo, kurio metu nariai 
galės išklausyti dr-jos 
pareigūnų apyskaitinius veiklos 
bei atliktų darbų pranešimus, 
juos įvertinti, 1987-88 m. kaden
cijai išsirinkti naują valdybą bei 
kontrolės komisiją ir ateities 
veiklos gaires nustatyti. Meti
nis dr-jos narių susirinkimas 
numatytas rugsėjo 26 d. Gintaro 
vasarvietės valgyklos patalpose 
4 vai. p.p. 

Kaip Lietuvos ūkininkas, 
nuėmęs metinį rudens derlių, 
sukviesdavo savo šeimą ir visus 
talkininkus į užbaigtuvinę der
liaus puotą, taip ir Union Pier 
Lietuvių dr-ja, pabaigusi darb
ingus ir gausius bei derlingus 
savo pasireiškimais veiklos 
metus, po metinio susirinkimo 
tose pačiose patalpose, turės 
metinę vakarienę, kurioje jau 
dabar iš anksto dr-jos nariai yra 
kviečiami dalyvauti. 

Su šiomis 1986-87 m. veiklos 
užbaigtuvių vaišėmis Union 
Pier Lietuvių dr-ja aktyviai 
besireikšdama mums Baltijos 
pajūrio aplinką primenančiame 
Michigano paežerės kuror
tiniame kampelyje baigia savo 
25 metų pasireiškimų kelią ir 
pradeda antrojo dvidešimt-
penkmečio veiklos pirmuosius 
žingsnius. Krpd 

Girėnai, Wis. 
POVILO JANUŠONIO 

SUKAKTIS 

Wash,ngtono Moterų klubo valdyba. U kaires: Elvyra Vodopalienę. 
Geniene, Audrone Pakštienė, sėdi Danute Harmon. 

dene 

Jei kada nors tektų keliauti iš 
Mukvvanago į Dousman G 
keliu, tektų pravažiuoti Girėnų 
gyvenvietę Wisconsine. Tai Vy
tauto ir dr. Palmyros Janušo-
nių rezidencija, pastatyta 10 
akerių pušyne pagal arch. Ed. 
Skališiaus projektą. Tame erd
viame pastate yra Janušonių 
šeima: jau minėti šeimininkai, 
du jų sūnūs moksleiviai ir Vy
tauto tėvai Povilas ir Juzė Janu-
šoniai. Povilas Janušonis jau 
sulaukė 90 metu lo pagerbimui 
Girėnų šeimininkai suruošė 
platų priėmimą, pakviesdami 
daug svečių, kurie buvo malo
niai priimti ir skaniai 
pavaišinti. 

Jubiliatą Povilą šaulių vardu 
pasveikino P. Petrušaitis ir 
įteikė Šaulių Žvaigždės ordiną. 
Toliau sveikino Br. Juška — 
Wis. LB apyl. vardu, V. Kaže-
mėkaitis — Kacine Altos 
skyriaus vardu, (iiedrė Milienė 
— tautinių šokiu grupės „Klum
pės" vardu. Asmeniškai 
sveikino Elena Skališienė ir 
Jonas Mi l i auskas . Po 
sveikinimų sugiedota Ilgiausių 
metu. 

Tiesus, žvalus, daug jauniau 
atrodantis jubiliatas visiems pa
dėkojo už sveikinimus ir papa
sakojo šiek tiek apie savo jau
nystės laikus. Stojo į besi
kuriančias Lietuvos ginkluotas 
pajėgas iš Šiaulių gimnazijos. 
Pateko į I-jį gusarų eskadroną 
Kaune. Iš ten ministerijos 
informacijos skyrių. Dalyvavo 
partizaniniuose veiksmuose 
apie Saločius. 1923 m. baigė 
Šiaulių gimnaziją. Studijavo ir 
baigė te i sę , bet diplomo 
neįsigijo. Nepriklausomybės 
laikais dirbo Vidaus reikalų 
ministerijos žinyboje. Buvo 
veiklus ateitininkas. 1942 m. 
vedė Juzę Radavičiūtę. 1944 
m. pasitraukė į Vokietiją ir 
toliau emigravo į JAV. 

Linkime mielam savano-
riui-kūrėjui geriausios sveikatos 
ir visokeriopos sėkmės. 

Jurg is Milas 

Naujoji Anglija 
L.Š.S.T. Trakų rinktinės Nau

jojoje Anglijoje valdyba kviečia 
brolius, seses šaulius,-es 
dalyvauti rinktinės rengia
mame kultūriniame savait
galyje Kennebunkport, Maine, 
Tėvų Pranciškonų vasarvietėje 
rugsėjo 5-7 dienomis (Darbo 
šventės savaitgalis). 
Pasinaudokite šia proga. Numa
tyta įdomi ir įvairi programa. 
Laukiame iš arčiau ir iš toliau 
atvykstančių brolių ir sesių 
šaulių. 

Norintieji atstovauti savo 
daliniui atsiveža uniformą, 
dalinio vėliavą ir stovą. Jeigu ir 
neatstovausite daliniui, bet 
turite uniformą — atsivežkite ją. 

Praleisime visi kartu šauliš-
koje dvasioje tą gražų savait
galį, pasidalinsime mintimis 
apie tolimesnių LŠST veiklą, ] 
aptarsime ir kitus reikalus. 
Atsivežkite kiekvienas ir kiek
viena naujų idėjų ir gerą nuo
taiką. Grįšime į namus atsi
gaivinę fiziniai, sustiprėję tau
tiniai ir dvasiniai, todėl, jei dar 
neužsisakėte kambarį, tele-
fonuokite Tėvui Gabrieliui (207) 
967-2011, gal jis dar suras 
laisvą. Visais kitais kultūrinio 
savaitgalio reikalais kreipkitės 
į Trakų rinktinės pirmininką 
g.š. Algirdą Zenkų (617) 
940-0298. Jūsų visų laukia 
L.Š.S.T. Trakų r ink t inės 
valdyba. Tad iki malonaus 
pasimatymo Kennebunkport, 
Maine. 

ATGAIVINTAS BŪRELIS 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa atgaivino Vasario 16-tos 
gimnazijai remti būrelį mūsų 
vietovėje. Būrelis veikė ir anks
čiau, bet jau keletą metų veikla 
buvo nutrūkusi. Būreliui vado
vauja ir aukas renka kuopos 
pirm. g. š. Kazys Cėsna. Aukos 
renkamos ne tik iš šaulių, bet 
kiekvienas lietuvis prašomas 
prisidėti savo auka prie šio kil
naus tikslo. Kiekviena auka yra 
labai brangi ir vertinama. 
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balsus turinčios lietuvaitės, 
gyvenančios Toronte pradėjo 
dainuoti. Jos savo dainos sam
būrį pavadino „Sutartinės" var
du. Dainuoja dvi sesutės: Daina 
ir Zita Gurklytės, Danute Par-
gauskaitė ir Nijolė Benotienė-
šio vieneto vadovė ir mokytoja. 

„Sutartinė" pirmą kartą pasi 
rodė scenoje 1984 m. per Mo
tinos dienos minėjimą Toronte. 
Publikai jų dainavimas patiko, 
jos kviečiamos ir į kitus lietuvių 
telkinius Kanadoje ir JAV-ėse. 
Ateikite ir pakvieskite kitus. 

J. M. 

KONCERTAS IR PIETŪS 

Rugsėjo 13 d. sekmadienį, 1 
vai. p.p. Marijos Nek. Prasi
dėjimo Putname seselių rėmėjai 
kartu su seselėmis Maironio 
Parko didžiojoje salėje ruošia 
koncertą ir pietus. Koncertą 
atliks jaunų mergaičių kvar
tetas „Sutartinė" iš Toronto. 
„Sutartinė" j Worcester at
vyksta pirmą kartą su įdomia 
programa. Pietus gamins rėmė
jos, o seselės vaišins lietuviška 
juoda duona ir pyragais. Ren
gėjai kviečia atsilankyti į šį 
pirmą rudenio sezono renginį, 
kuriame sutiksite draugus, 
pažįstamus, pasidalinsite vasa
ros įspūdžiais ir paremsite 
seselių atliekamus darbus. Jūsų 
patogumui stalus galite rezer
vuoti iš anksto apie tai praneš
dami rėmėjų skyriaus sekre
torei J. Miliauskienei. 

Kas yra ta „Sutartinė"? Prieš 
keturis metus, keturios dainą 
mėgstančios, gerus ir gražius 

Mylimam Broliui 

A.tA. 
Kun. LEONUI ČESLOVUI 
OLŠAUSKUI, O. PRAEM. 

mirus, nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiame sese
riai ROMAI MELDAŽIENEI, jos vyrui JONUI, šeimos 
artimiesiems. 

Kun. Mykolas Kirkilas 
Danguolė ir Eugenijus Bartkai 
Antanina Hornienė 
Vincentina ir Jonas Jurkūnai 
Ieca ir Vytautas Kasniūnai 
Leonas Nekus 
Dana ir Juozas Noreikos 
Elena ir Kazimieras Pociai 
Meilutė ir Petras Ruliai 
Ada ir Pranas Sutkai 
Marija Vilutienė 

Beverly Shores, Ind. 

A.tA. 
NATALIJAI ŠANTARIENEI 

Čikagoje mirus, jos vyrui ANTANUI ŠANTARUI, 
dukrai DALIAI su šeima ir visiems giminėms bei 
pažįstamiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Kanada 

Marytė ir Vladas Miceikai 
Marytė ir Leonas Garbačauskai 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Ca l i fo rn ia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - 476-2345 

1410 So. 50th \ v \ , Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S 
LAIDOTUVIŲ 

1446 Sou th 
Cicero , 

Te l e fonas 

- B U T K U S 
DIREKTORIAI 

50th Avenue 
Illinois 

- 652-1003 

» \ 
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x P r o f . d r . K ę s t u t i s 
S k r u p s k e l i s dalyvaus lietuvių 
fronto bičiulių studijų savaitėje, 
kuri įvyks Dainavoje rugpjūčio 
9-16 dienomis ir a.a. prof. An
tano Maceinos prisiminimo pro
ga skaitys paskaitą ..Maceina ir 
jo politinė teorija". 

x Mokyto jų , tėvų i r j aun i 
mo studi jų savai tė je , kuri bus 
rugpjūčio 16-23 d. Dainavoje, 
kun. J . Vaišnys dėstys lietuvių 
kalbos kirčiavimo pagrindus, o 
J. Masilionis sintaksę. Prašoma 
atsivežti sintaksę, neturį galės 
įsigyti. 

x R o m a s M i s i ū n a s t r is 
d e š i m t k e t v i r t a m e S a n t a 
ros-Šviesos suvažiavime Tabor 
Farmoje Sodus. Mich.. rugsėjo 
10-13 d. apžvelgs ..Krikščio
nybės įvedimo Lietuvoje šian
dieninius svarstymus". 

x Sau l iu s Suž iedė l i s Atei
t ininkų studijų dienose Dai
navoje. Mich. rugsėjo 5 d. nag
rinės temą „Vysk. Matulai t is 
ir V i l n i a u s p r o b l e m a t i k a 
1918-1923 m.". 

x Lie tuvių Te i sėms g in t i 
k o m i t e t a s ir fondas kviečia 
spaudos, radijo ir organizacijų 
atstovu konferenciją rugpj. 8 d. 
Seklyčioje. 2711 W. 71 St.. 
Visuomenei l ie tuviu te is ių 
gynimo reikalais praneš imą 
sekmadieni, rugpjūčio 9 d.. 2 
vai . p.p Lie t . T a u t i n i u o s e 
namuose. Pranešimus padarys 
iš Californijos atvykęs Ant. 
Mažeika. Teisėms gint i jung
tinio vieneto koordinatorius ir 
Koalicijos p i rmininkas . 

x Lore t to l igon inės , vado
vaujamos Sv. Kazimiero vie
nuolijos seserų, kraujo per
p y l i m o t a r n y b a vė l g a v o 
pripažinimą iš Amerikos Krau
jo banku sąjungos. 

x Bus tau t in ia i j a u n i m o šo
kia i ir pranešimai laimėtojams 
Ateit ininku namu gegužinėje 
rugpjūčio 16 d. 

x Ses. Apoloni ja Vale ika i -
t ė , lietuvė misijonierė. dirba 
Peru valstybėje. Pie tų Ameri
koje. Ji buvo susirgusi, bet da
bar pagerėjo ir vėl darbuojasi 
misijų stotyje Requenoje. 

x Kun. A. Mic iūnas , M I C . 
Worcester. Mass.. Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, kun. A. 
Bal t rushunas . Boston. Mass.. 
kun . Stasys Raila. Maspeth. 
N.Y., dr. Aldona L. Baltch 
Gravrokas. Menandi. N.Y., dr. 
G.H. Volodka. Largo. Fla.. Ignas 
Kazlauskas. Great Neck, N.Y., 
Elena Truškauskas. Los Ange
les. Cal.. gražino laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas pridėjo 
po 10 dol. aukų. 

x G. V i s k a n t i e n ė , Chicago, 
111.. A. Shillim. Countryside, 111.. 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 15 dol. 
Labai dėkojame. 

x La ik rašč io geguž inė rug
pjūčio 9 d., sekmadieni. 1 vai. 
p.p. Grinių sodyboje. Lockport, 
111., ant 143-čios gatvės. 2 blokai 
į vakarus nuo S ta te St. įvyks 
„Lie tuv ių Ba l so" gegužinė. 
Visi kviečiami pabūti gamtoje. 
b u s karš t i ir šal t i valgia i , 
muzika ir loterija. Dėl informa
cijų skambinkit i administracija 
<312>-436-7878. f8k.) 

A R A S 
Dengiame ir taisome vi«ų rūšių 

ST(K;LS 
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS K1F.I.A 

737-1717 
arba tarp 10 w . ii 

Tel. 4.14-3«55 

x A. a. F r a n c e s Pe t ru š -
k ienė , liepos 26 d. sulaukusi 
101 metų amžiaus, mirė liepos 
29 d. Ji gyveno 1021 Lincoln St., 
North Chicago. 111. 60064. Palai
dota VVaukegano Ascencion ka
pinėse. Nuliūdime liko jos 
g imina i t ė s ses. M. Ignat ia 
Petruškaitė ir ses. M. Marelene, 
Šv. Kaz imiero seserų vie
nuolijos narės. Taip pat liko 
sūnus. 

x Lietuvių Muzikų sąjun
gos 55-tas seimas bus rugpjūčio 
22 d., šeštadienį, Žilevičiaus -
Kreivėno Muzikologijos archyvo 
patalpose, 5620 So. Claremont. 
Chicago, 111. 60636. Prasidės šv. 
Mišiomis Jėzuitų koplyčioje 10 
vai. ryto. po to bus pusryčiai ir 
seimo atidarymas. Vakarienė 
bus Seklyčioje, 2711 W. 71 St. 
Kviečia pirmininkas dr. Leo
nardas Šimutis ir vicepirmi
ninkas Faustas Strolia. 

x A u d r o n ė (Pavilčiūtė) ir 
inž. M e d a r d a s Karal iai liepos 
30 d. susilaukė pirmgimio sū
naus. Naujagimiu džiaugiasi 
jaunieji tėvai ir seneliais tapę 
Jadvyga ir Jurgis Karaliai bei 
Vincas Pavilčius. 

x Dėl t rėmimų į Sovietų Są
j u n g ą pasitarimas su laikrašti
ninkais ir radijo valandėlėmis 
antrą kartą bus šeštadienį, 
rugpjūčio 8 d., 1 vai. p.p. 
Seklyčioje. 2711 W. 71 St. Pasi
tarimą šaukia Lietuvių teisėms 
ginti komitetas. Iš Los Angeles 
atvyksta už konstitucines teises 
sąjūdžio p i rm. A n t a n a s 
Mažeika. 

x L a i m a i r inž. L e o n a s Btl-
d u š a i , Chicago, 111.. „Draugo" 
rėmėja i , g rąž ino la imėj imų 
š a k n e l e s su 25 dol. a u k a . 
Nuoširdus ačiū. 

x V y t a u t a s T a m o š a i t i s , 
Rock Is land, 111., l ietuviško 
žodžio rėmėjas, grąžindamas 
laimėjimų šakneles , pridėjo 46 
dol. auką. Nuoši rdus ačiū už 
gražią paramą. 

x S t a s y s S t r a s i u s , Ann Ar 
bor, Mich.. ž inodamas lietuviš
kos spaudos sunkumus , atsiun
tė 25 dol. dienraščio stiprinimui 
ir ka r tu pra tęsė jo p renumera 
tą vieneriems metams. St. Sti a 
sių ske lb iame garbės prenu
mera tor ium, o už auką labai 
dėkojame. 

x N e p t u n e ' s Resor t , Eage le 
River , Wisc., J. S. Kriaučiūnas, 
Pu tnam, Conn., Marija Gurec 
kas, VVaterbury, Conn.. Stanley 
Dimgaila, Hot Springs, Ark., K. 
Jasėnas , Deltona, Fla., Gertrū
da Repčys, Hami l ton , Ont.. 
Kanada, Bronė Ši rvinskas , N. 
Hollyvvood, Cal. Kostas N emu 
naitis , P. Jadvi rš i s , abu iš Chi-
cagos, Ernes t Lengvinas , Ha
m i l t o n , O n t . , K a n a d a , V. 
Dzenkauskas , Daytona Beach. 
Fla., Ludmila Stulpin, Lake 
Worth, Fla. , grąžino laimėjimu 
šakneles ir kiekviena paaukojo 
po 10 dol. Nuoširdus ačiū. 

x R e g i n a ir V l a d a s A n d r i 
j a u s k a i , Or land Park , 111., R. 
Kazėnas, Dar ien, 111.. An tanas 
Bertulis, Hot Springs, Ark.. 
Jonas Ka rdokas , Bal t imore , 
Md., J . Indr iūnas , Roselle, 111.. 
Stasys Ališius. VVestchester, 111 . 
A n t a n a s G r u z d y s . S t . Pe 

x Mar t in i ąue pokyl ių sa- tersburg Beach, Fla., J o n a s Žu-
lėje ..Draugo" renginių komi
tetas rengia vakarienę su meni
ne programa. Vakarienė bus 
rugsėjo 27 d., sekmadienį . 
S ta lus grupėms po deš imt 
asmenų arba pavieniams gali
ma j au dabar rezervuotis pas 
komite to na r ius ir b i l i e tų 
platintojus. 

x K. Pravi l ionis , Byron Mo
tei. Byron, 111.. savininkas, 
mūsų garbės prenumeratorius, 
dažnai „Draugą" paremia dides
n ė m i s aukomis . Šį k a r t ą 
grąžindamas laimėjimų šak
neles, pridėjo 250 dol. dienraščio 
stiprinimui. K. Pravilioniui už 
realią auką tariame nuoširdų ir 
dideli ačiū. 

x A. i r J . J a n o n i a i , Dovvners 
Grove, 111., atsiuntė 25 dol. auką 
ir grąžino laimėjimų šakneles. 
Nuoširdus ačiū. 

x D r . Fe l i k sa s Z u b i n a s , 
\Ves tches te r . 111.. su pre
numeratos pratęsimo mokesčiu 
a ts iuntė ir 20 dol. dienraščio 
p a r a m a i . Dr. F. Z u b i n ą 
skelbiame garbės prenume
ratorium, o už auka dėkojame. 

x Vy tas Vai tkus , Hinsdale, 

kas, Bal t imore . Md.. Edvvard 
Shilling. Racine, W i s c , Balčiū
nas, Samia . Ont . , K a n a d a , 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x P a u l Da rg i s , National Pre-
z i d e n t - L i t h . A l l i a n c e of 
America. P i t t sburgh, Pa. . Kle
mas M a r t i n k u s , Juze fą 
Paulauskas , P a u l Rudis . Alf. 
Krakauskas , Alber tas Stočkus, 
K. Indreika, Marija Kerelis , J 
Derenčius. Angelė Jadvi r š ius . 
visi iš Chicagos. Juozas Sab 
r inskas. Cicero. 111.. Patr ic ia 
Bandža. Car le ton , Mich.. Tėvai 
pranciškonai , Brooklyn. N.Y.. 
Sofija N a r b u t a v i č i u s . VVa
terbury, Conn. . J. Gr i tėnas . 
Melrose P a r k . 111.. grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiekvie
nas pridėjo po 10 dol. aukų. La
bai dėkojame. 

x L i u c i j a K u r k u l i e n ė . 
VV'heaton. 111., m u m s rašo : 
„Tikiu, kad mano laimėjimu 
bilietėliai buvo pasiųst i į mano 
namus. . . o aš t uo la iku buvojau 
pas sūnų Albiną. Nors laimė 
jimų šaknel ių ne tur iu , bet t a m 
tikslui siunčiu auka 20 dol. Ap 

Pavergtųjų tautų savaitėje lietuvių eisena Marquette Parke. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
P A L A I D O T A S A.A. 

KUN. A. S A B A L I A U S K A S 

A.a. kun. Antanas Sabaliaus 
kas, salezietis, buvęs Indijos mi 
s i jon ie r ius . m i r ę s Bostone, 
Mass., liepos 29 d., palaidotas 
i ugpjūčio 3 d. Chicagoje Šv. Ka-
z imie io l i e t u v i ų kap inėse . 
Laidotuvių šv. Mišias Švč. M. 
Marijos Gimimo par. bažnyčioje 
aukoj') vysk. Vir en tas Brizgys, 
kon< lebi uojnnt par . klebonui 
kun A n t a n a i Z a k a r a u s k u i , 
kun. dr. Fgn. Urbonui , prel. J. 
Prum-kiui ir penkiems ameri 
kiečiam saleziečiam. Pamoksle 
vysk. V. B> izgys priminė velio 
nio v i enuo l i ška uo lumą ir 
misijoniei išką auką. Per Mišias 
giedojo colistai Margar i ta ir 
Vaclovas Momkni. vargonais 
juos palydėjo m r z . K. Skaisgi 
rys. Šauliai prie kars to atliko 
garbės sargybą. 

Šv. K a z i m i e r o k a p i n ė s e 
apeigas atl iko kun . Ant. Zaka 
r a u s k a s . Chicagoje gyvena 
velionio sesuo ir artimieji . Chi
cagos lietuviai a.a. kun. Saba
liauską p iž įs ta iš čia sakytų 
pamokslu bei eilę metų netoli 
Chicagos veikusios l ietuvių 
-aleziečių sodybas, kurią jis 
buvo įkūręs. 

Velionis buvo gimęs 1905 m.. 
taigi m n ė jau tu rėdamas 82 m. 
amžiaus. Buv<> kilęs iš Klišių 
dv., -Jurbarko vlsč., Raseinių 
apskr. 1923 m. išvyko pas sale
ziečius Italijon, k u r išėjo teolo
gijos studijas ir 1932 m. buvo 
įšventintas kunigu . Taigi šie

m e t sulaukė 55 m. kunigystės 
sukakt ies . 

Kurį laiką buvo saleziečių 
seminarijos dvasios vadas, vė
liau buvo misijonienus Indijoje, 
klebonavo saleziečių parapijoje 
Šveicarijoje. Grįžęs į Lietuvą, 
gimnazijose vedė moksleiviams 
rekolekcijas. Išeivijoje aptarna
vo lietuvius keliose stovyklose. 
Labai daug pasidarbavo Vene-
cueloje. į kurdamas dvasinius ži-
d i n i u s C a r a c a s , M a r a c a y , 
Valencijoje, Barquisimeto ir 
Maracaibo miestuose. 

Reiškėsi spaudoje, redagavo 
, ,Sa lez ieč ių ž i n i a s " , ruošė 
saleziečių brošiūrėles, Venezue-
loje įkūrė ir redagavo žurnalą 
„Tėvų kelią". 

Atskirais leidiniais išėjo jo 
knygos: 1000 paslapčių šalyje. 
Nuo Imsrės iki Orinoko. Svar
biausios uždavinys. Pažink Šv. 
Joną Bosco. Laimės gairės. 
Su l i e tuv ino Siela už siela, 
G u a r e s c h i Don K a m i l i a u s 
mažasis pasaulis. 

Buvo nuoširdus l ietuvis pat
r io tas , didelio pasiaukojimo 
kunigas , uolus Kris taus idealų 
skleidėjas misijose ir lietuvių 
išeivijoje. 

J u o z . Daug i . 

T R A D I C I N Ė B A L F O 
GEGUŽINĖ 

Balfo Chicagos apskri t ies ir 
s k y r i ų r e n g i a m a t r ad i c inė 
gegužinė įvyks rugpjūčio 23 d., 
sekmadienį. Jaunimo centro pa
talpose. Tą dieną visos Jaunimo 

111., grąžino laimėjimų šakneles gailestauju, kad neturėjau pro 
su 25 dol. auka. Po 12 dol. 
Jonas Jonynas, Meriden. Conn.. 
ir Kostas Aras. St. Petersburg, 
Fla. Visiems tariame nuoširdų 
ačiū. 

x B E V E R L Y S H O R E S , 
POCTV gražiame ąžuolyne, 
BALFO sk. rengia iškilminga 
V A S A R O S Š V E N T Ę r u g 
pjūčio 16 d., sekmadienį, 12 v. 
p.p. Kviečiame visus, kuriuos 
lauks daug netikėtų staigmenų. 

(sk.) 

x LEMONTE skubiai par
duodamas vienos šeimos kampi
nis, gerai sutvarkytas (mainte-
nance freei namas. Gal ima 
apžiūrėti rugsė jo 9 d. t a r p 12 
ir 5 v. p .p . Adresas. 1115 Hill-
v iew Dr.. Lemont, 111., tel. 
739-3085. 

(sk.) 

x P a s N o r m a n B u r s t e i n ą . 
vienintelį lietuvi kai l ininka. 
galite gauti puikiausius mote 
t iškus kailius . 679 No. Michi 
gan Ave.. 2 t ras aukštas (įėji
mas iš Huron St.), Chicago. II, 
60611. Tel. 26.*l-5826. 

(sk.) 

gos būt i „Draugo" gegužinėje. 
Su ger iaus ia i s l inkė j imais" . 
Nuoširdus ačiū už auką. 

x K u n . A n t a n a s Ž v i n k l y s , 
H i l l s b o r o W i s c . V i t a l i j a 
Gudauskas. Sophia Gliozeris. V. 
Adomait ienė, visi iš Chicagos. 
Jonas Gervelis . Crans ton . R.L. 
Vaclovas Griškėnas. Baltimore. 
Md.. Alf. Moliejus. Highland. 
Ind.. A. Pet rys , Union Pier . 
Mich., Tony Kalvai t i s . Ormond 
Beach. Fla. . Valent ina Čer
niauskienė, Fa rming ton Hills , 
Mich.. grąžino laimėjimų šak
neles su 10 dol a u k a . Labai 
dėkojame. 

x P a u l Š i m o l i ū n a s , lie
tuviškų organizacijų darbuo 
tojas. Jonas Grigai t is . K. Miliū 
nas, Birutė Lesevičius, visi iš 
Chicagos, Vladas G r a b a u s k a s . 
Clinton. Ind.. S. Po l ikauskas . 
Palos Hills, 111., Kaz imieras 
J akš t a s , Lemont . 111.. V. Krn 
sauskas , Hickory Hills. III 
Elena Rašytinis. Detroit, Mich.. 
N M a t u l i s . G r a n d Rapids , 
Mich., Elena Truškauskas . Los 
A n g e l e s . Ca l . g r ą ž i n d a m i 
laimėjimų šakneles , pridėjo po N 
10 dol a u k ų . L a b a i d ė k o i a m o . Kerami ndvti tautvbiu parodose. 

patalpos priklauso Balfo gegu
žinei. Jei oras būtų karš tas , pa
talpos bus vėsinamos. 

Balfo Chicagos apskrities val
dybos pirm. St. Vanagūno liepos 
11d. sušauktame posėdyje, ku
riame dalyvavo apskrities val
dybos nariai , skyrių atstovai ir 
Balfo d a r b u o t o j a i , b u v o 
smulk ia i ap ta r t i gegužinės 
reikalai ir pasiskirstyta darbais. 
Gegužinės pradžia 12 vai. dieną. 
Įėjimą į gegužinę tvarkys J . 
Bagdžius su padėjėjais. Įėjimas 
— 1 dol. auka . 

Laimės šulinys. Laimės šulinį 
s u t i k o t v a r k y t i B i r u t ė 
Jasaitienė su savo patyrusiomis 
padėjėjomis. Didieji laimėjimai 
at i teko Cicero skyriui. Juos 
tva rkys Danutė Pare ig ienė , 
kitoms talkinant. 

Laimės šuliniui ir didiesiems 
laimėjimams reikalingos do
vanos (fantai), kur ias galima 
pristatyti į Balfo rašt inę, 2558 
W. 69th gatvė. Kas negalėtų 
dovanų p r i s t a ty t i , p rašome 
paskambinti šiuo tel . 776-7582, 
bus paimta iš namų. Dar galima 
atvežti dovanų, atvažiuojant į 
gegužinę. Už dovanas rengėjai 
iš a n k s t o dėkoja. V i r tuvės 
reikalus, maistą tvarkys paren
gimų vadovė E. Pajedienė ir S. 
Januškienė su patyrusiomis pa
dėjėjomis. Maistas bus gami
namas Jaunimo centro virtu
vėje. Atsilankiusieji galės ne t ik 
užkąsti, bet ir sočiai pavalgyti. 

Kavinę sutiko tvarkyti Brigh-
ton Parko skyriaus pirm. G. 
Meiluvienė su padėjėjomis. Ka
vinė pradės veikti 10 vai. ryto . 
Pyragų tikimės gaut i iš Balfo 
rėmėjų Baltic Bakery (sav. 
Ankai jau pažadėjo), Talman 
Delicatessen ir ki tų. O jeigu 
oras nebus karštas, ta i gal atsi
ras geraširdžių, kurios iškeps 
kokių nors saldumynų. Rengė
jai būtų labai dėkingi. Nereikės 
kęsti ir troškulio, nes veiks 3 ba
rai su įvairiais gėrimais. K. 
Rožanskas su padėjėjais mielai 
ir greitai visus aptarnaus . 

Norintiems t ruput į pamik
linti kojas, gros Ruikio orkest
ras. Be to. dar veiks saldainiais 
„lyčna - pora" lošimas. Automo
bilių apsaugai bus pasamdytas 
sargas. 

Taigi atrodo, kad atsilankiu
siems nebus kada nuobodžiauti. 
Rengėjai Balfo apskrit ies val
dyba ir skyriai maloniai kviečia 
plačiąją lietuvių visuomenę at
silankyti į šią gegužinę ir sulig 
išgalėmis paremti šį šalpos 
darbą. Rugpjūčio 23 d. visi 
keliai veda į Jaunimo centrą — 
Balfo gegužinę. 

An t . R e p š i e n ė 

specialiai sukurtas 

CHICAGA A T S I G A U N A 
Daugel į d ienų Chicagoje 

temperatūra vis buvo daugiau 
90 laipsnių. Pirmadienį dar 
buvo % laipsniai, o jau antra

dienį nukri to apie 20 laipsnių. 
Miršt ;i gaivina vėjas iš š iaurės 
ir nuo ežero. 

IS ARTI IR TOLI 
AUSTRLAIJOJE 

— A. a. J o n a s Laurinaitis, 
78 metų amžiaus, mirė liepos 24 
d. Sydney mieste. Prieš 26 
metus darbovietėje buvo sun
kiai sužeistas ir pusiau parali-
žuotas. Dabar ilgesnį laiką sir
go. Prieš 24 m. automobilio 
nelaimėje žuvo jo vienintelis 
s ū n u s . V e l i o n i s pa l a ido t a s 
liepos 29 d. Nul iūdime liko jo 
žmona Elena. Kaune studijuo
damas priklausė Neo-Lithuania 
korporacijai. 

— P r a n a s P u s d e š r i s , lie
tuvių veikėjas, gyvenąs Adelai
dėje, gegužės 31 d. atšventė 
savųjų tarpe savo 70 metų 
sukaktį . 

ARGENTINOJE 

— R a m u t i s V i n c a s Devei
k is , buvęs „Rambyno" šokėjas 
ir Susivienijimo Lietuvių Ar
gen t ino je ve ikė j a s , s u k ū r ė 
šeimos židinį liepos 4 d. su Ana 
Elba Bačinskai te . Sutuoktuves 
palaimino kun . A. Lubickas 
A u š r o s V a r t ų pa rap i jo s 
bažnyčioje. Giedojo dr. J. Sima-
n a u s k o v a d o v a u j a m a s „Ži
bučių" choras, padedant dr. J. 
S imanauskui ir A. Rastauskui . 
Bažnyč ion a t v e d ė jaunojo 
motina Valeri ja Deveikienė ir 
jaunosios tėvas Antanas Bačins-
kas. Vestuvėse dalyvavo iš JAV 
jaunojo sesuo dr. Audra De
veikytė, dėdės našlė Ona De
veikienė, L a i m a Gliosaitė ir 
Romas Predkel ia i . Vestuvių 
vaišės buvo Liet. Susivienijimo 
salėje. 

ŠVEICARIJA 

— A. a. V l a d a s Gegeckas , 
i lgametis Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, po 
sunkios ligos mirė birželio 15 d. 
Velionis buvo gimęs 1905 m. 
rugpjūčio 17 d. netoli Panevėžio. 
Dirbo K a u n o pašto valdyboje, 
buvo baigęs Vytauto D. uni
versitete ekonomiją. Veikė Lie
tuvoje sporto klubuose. Bolše
vikams ant rą kar tą užeinant su 
žmona ir sūnumi pas i t raukė į 
Vokietiją, iš ten į Šveicariją. 
Dirbo Ziuriche. Ilgesnį laiką 
žmonos s laugomas sirgo. Susi
l aukė a n ū k ų , kur ia i s labai 
džiaugėsi. 

LENKIJOJE 

— A. a. A n t a n a s Ž u k a u s 
k a s , Lenkijos lietuvių veikėjas, 
su laukęs t i k 57 metų amžiaus, 
mirė birželio 10 d. Laidotuvėse 
buvo l ie tuvis kun . Alfredas 
Rukšta, kur i s at laikė pamaldas 
ir pasakė pamokslą. Taip pa t 
dalyvavo kan . Alfonsas Jurkevi
čius. Palaidotas Wrosclove. 

KANADOJE 

— M o n t r e a l į n u s i a u b ė au
dra liepos 14 d. Buvo apsemtos 
gatvės, Aušros Vartų parapijos 
salė, garažas ir „Lito" koopera
tyvo patalpos. Padaryta Mont-
realiui nuostolių už 250 milijono 
dolerių. 

— A. a. Marija Burčikienė, 
73 metų amžiaus, mirė St. Julie, 
Que. , mies te ly je . Pa la ido ta 
Longueuil kapinėse. 

— A. a. Antanas Mačiu-
lis-Mitchell , 85 metų amžiaus, 
mirė savo namuose. Iš Aušros 
Vartų parapijos bažnyčios po 
pamaldų palaidotas liepos 17 d. 
Nul iūdime liko žmona ir sūnus 
su šeima. 

— A. a. V incas Mikalaus
k a s mirė Montrealyje. Palai
dotas lie©s* 14 d. iš Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčios. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kcdzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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