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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
Tarybų Sąjungos Komunistų partijos Ganaraliniam 
Sokratorlul Drg. Michailui Gorbačiovui 

T«liių vyskupijos ir Klaipėdos 
prslatūros kunigų, 

Pareiškimas 
Tarybų Socialistinių Res

publikų Sąjungos Konstitucija 
-garantuoja sąžinės ir tikėjimo 
praktikos laisvę: „TSRS pilie
čiams garantuojama sąžinės 
laisvė, tai yra teisė, bet kurią 
religiją išpažinti arba neišpa
žinti jokios/ praktikuoti religi
nius kultus arba vesti antire
liginę propagandą" (52 str.). Tas 
pats pasakyta ir Lietuvos TSR 
Konstitucijoje (50 str.). Be to , 
TSRS Vyriausybė yra pasirašiu
si Visuotinę Žmogaus Teisių 
Deklaraciją, kurios 18-me sky
riuje yra pabrėžiama teisė kiek
vienam piliečiui išpažinti savo 
įsitikinimus ir juos skelbti. 

Lietuvos TSR ateistai t u r i 
aukščiau minėtuose dokumen
tuose garantuotas teises ir jomis 
naudojasi. Tuo tarpu tikintieji 
yra labai suvaržyti ir apriboti. 
Tikėjimo tiesų m o k y m a s 
leidžiamas tik bažnyčiose per 
pamokslą pamaldų metu ir t ik 
vyresnio amžiaus žmonėms. 
Iki 18 metų tikintieji negali būt i 
supažindinti su tikėjimo tie
somis ir jo praktikavimu n e t ir 
bažnyčiose pamaldų metu. Tai 
leidžiama tik patiems tėvams 
namuose. 

Mus labai šokiruoja a iški 
nelygybė. Ateistams suteikta 
galimybė vesti ant i re l ig inę 
propagandą, naudotis valdžios 

parama u* visomis masinėmis 
informacijos priemonėmis, pra
dedant va ikų darželiais ir 
baigiant mirusiųjų laidotuvė
mis. Tikintiesiems gi nelei
dž iama n a u d o t i s jokiomis 
masinės informacijos priemo
nėmis. Jie yra verčiami atiduoti 
savo tikinčių vaikų auklėjimą į 
ateistų rankas. 

Bažnyčios kanonai kategoriš
kai įpareigoja kunigus rūpintis 
ne tik suaugusiųjų, bet ir jauni
mo bei vaikų paruošimu religi
nei praktikai (kanonai 773-777). 
Tėvai, būdami užimti darbais, 
kreipiasi į kunigus, prašydami 
pamokyti vaikus. Pildydami šią 
pareigą, kunigai susiduria su 
Valstybės tarnautojų — ateistų 
griežtu draudimu, patenka į 
konfliktines situacijas, būna re
presuojami. Netolimoje praeity
je už vaikų supažindinimą 
religine praktika buvo įkalinti 
kunigai Prosperas Bubnys, 
Juozapas Zdebskis, Antanas 
Šeškevičius. Vien tik 1986 
meteis piniginėmis baudomis 
buvo nubausti kunigai Antanas 
Ivanauskas, Antanas Šeškevi
čius, Vytautas Insoda. Aktyviau 
pasireiškę, ilgesniam laikui yra 
įkalinti kunigai Alfonsas Sva
rinskas, Sigitas Tamkevičius, 
Jonas-Kastytis Matulionis. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
POPIEŽIAUS J O N O 

PAULIAUS II 
DEVINTOSIOS M E T I N Ė S 

Spalio 16 dieną buvo popie
žiaus Jono Pauliaus išrinkimo 
metinės. Prieš devyne r ius 
metus iš centrinio Šv. Petro 
bazilikos balkono buvo pa
skelbtas pasauliui „gaudium 
m a g n u m " — didys i s 
džiaugsmas: „Habemus Papam" 
— turime popiežių. Trečią konk
lavos dieną popiežium buvo iš
rinktas lenkas Krokuvos arki
vyskupas kardinolas Karolis 
Woityla. 

I šią staigmeną l ie tuviai 
žvelgė su viltimi, nes žinojo, kad 
kardinolas Wojtyla iš visų Kar
dinolų Kolegijos narių geriau
siai pažįsta Lietuvą ir jos pro
blemas. Po kelių dienų naujasis 
popiežius pats ta i patvirtino. 
Vienoje audiencijoje susitik
damas su pirmaisiais lietuviais, 
jis pareiškė: „Pusė mano širdies 
yra Lietuvoje". Šiandien, po de
vynerių Jono Pauliaus II ponti
fikato metų mes žinome, kad tai 
nebuvo tušti žodžiai. J o nuo
širdų rūpestį Lietuva ir jos prob
lemomis lietuviai turėjo progos 
patirti, ypač minėdami šv. Kazi
miero mirties 500 metų sukaktį 
ir Lietuvos „Krikšto" 600 metų 
jubiliejų. 

PAŠVENTINO BAŽNYČIA 
Vokietis kardinolas Joachim 

Meisner Rytų Berlyne pašventi
no naują katalikų parapijos 
bažnyčią. Ji yra pastatyta nau
jame Rytų Berlyno priemiesty
je Marzahn, kuriame jau yra įsi-

Nikaragvos sandinistų komunistų 
prezidentas Daniel Ortega tarėsi su 
Atstovų rūmų speakeriu Jim Wright 
dešinėje, karo paliaubų reikalu dar 
prieš tai, kol Nikaragvos kardinolas 
Obando y Bravo, viršuj, atvyko j Wa-
shingtoną. kuris sutiko būti tar
pininku tarp Contras laisvės kovotojų 
ir sandinistų vyriausybės, kad įvyktų taika tame Centro Amerikos regione. 

Tolstojaus žodžiai Izraelio teisme 

kūrę apie 165 tūkstančiai gy
ventojų. Katalikų parapijai pri
klauso apie du tūkstančiai 
tikinčiųjų iš kurių apie penki 
šimtai sekmadieniais regulia
riai lanko bažnyčią. Naujos 
bažnyčios statybai lėšas didžia 
dalimi parūpino Federacinės 
Vokietijos ka ta l ikų Švento 
Bonifaco organizacija finansiš
kai remianti katalikų veiklą 
Rytų Vokietijoje ir Skandina
vijos kraš tuose . Kardinolas 
Meisner, dėkodamas organiza
cijai už dosnumą, pažymėjo, kad 
be jos paramos Rytų Vokietijos 
katalikai daug ko nebūtų galėję 
atlikti. Iš septyniolikos milijonų 
Rytų Vokietijos gyventojų pa
krikštytų katalikų yra apie 
milijonas du šimtai tūkstančių, 
o evangelikų apie aštuoni mi
lijonai. 

KATEKIZMO KOMITETAS 

Popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė komite to na r iu s , 
kuriem buvo pavesta sureda
guoti naująjį ka tek izmą 
visuotinei Bažnyčiai. Komiteto 
narių tarpe yra ispanas, pran
cūzas, anglas, argentinietis, 
amerikietis, italas ir čilietis. 
Naująjį katekizmą visuotinei 
Bažnyčiai parengti pasiūlė 1985 
me ta i s nee i l in i s pasaul io 
vyskupų Sinodo, kuris buvo 
sušauktas minint II-ojo Vati
kano Susirinkimo dvidešimties 
metų sukaktį. Katekizmui pa
rengti komitetui vadovaus Tikė
jimo Doktrinos kongregacijos 
prefektas vokietis kardinolas 
Ratzinger. 

Je ruza lė . — Nikalojus Tols
tojus, istorikas, specialiai pa
siruošęs ir išstudijavęs Sovietų 
istoriją II pasaulinio karo metu 
ir ypač savo studijose kreipęs 
dėmesį į priverstiną repatriaci
ją, liudijo Demjanjuko teisme. 

Keturių dienų liudijimuose šis 
britų autorius, kuris yra para
šęs knygas „Stalino slaptasis 
karas", „Ministeris ir sker
dynės" ir „Yaltos aukos", 
išryškino to meto įvykius karo 
eigoje ir kaltinamojo galimą bu
vimą kitur, kuris labai svarbus 
šiame karo nusikaltimų teisme. 
Jį pirmąją dieną klausinėjo gy
nybos advokatas Yoram Sheftel, 
o Tolstojus kalbėjo apie Yaltos 
konferenciją, kurios rezultatas 
buvo p r ive r s t ina milijonų 
žmonių repatriacija. Jis pasakė, 
kad 2,270,000 asmenų buvo 
prievarta grąžinti į Sovietų 
Sąjungą. 

Priverst inė repatriacija 

Daugelis tų asmenų geriau 
nusižudė, negu savo noru ar pri
verstinai grįžo į sovietų oku
puotus kraštus ir į pačią Rusiją. 
Dar daugiau pateikė klaidingas 
informacijas apie savo praeitį, 
kad išvengtų sugrįžimo ir atida
vimo į sovietų rankas. Tolstojus 
pažymėjo, jog tokia priverstina 
repatriacija buvo vykdoma iki 
1947 metų ir yra pranešimai, 
kad ši politika buvo dar tęsiama 
1949 ir 1950 m. Jis paaiškino, 
kad Sovietų repatriacijos 
komisija iš tikrųjų veikė Frank
furte ir 1949 m. 

Vlasovo armąjos buvimas 

Istorikas Tolstojus teisme 
kalbėjo ir apie Rusų Išlaisvini
mo armiją, kuri taip pat buvo 
vadinama ir Vlasovo armija. Jis 
patvirtino ir tai, jog nežiūrint, 
kad šis dalinys buvo oficialiai 
paskelbtas 1944 m. Prahoje, jis 
jau veikė ir 1943 m., nes vyrai, 
o ypač vadai, nešiojo ant savo 
rankovių uniformų Rusų Išlais
vinimo Armįjos insignijas — 
RLA. Tolstojus teismui parodė 
tokių fotografijų. 

Tos dienos liudijimo pabaigoje 
Tolstojus papasakojo apie suor
ganizavimą Galicijos divizijos, 
kuri kovojo 1944 m. ir buvo su
mušta prie Brody vietovės ir 
apie jos persiorganizavimą po to 
mūšio. 

Alibi klausimas 

Antrąją dieną Tolstojus pa
laikė Demjanjuko alibi klausi
mą, kad jis praleido karą kaip 
kal inys ir belaisvis nacių 
stovykloje. Jis pareiškė, kad tai 
sutinka su istoriniais to perio
do faktais. \_ 

Kalbėdamas apie tą Trawniki 
stovyklos asmens kortelę, neva 
išduotą Demjanjukui, pasakė, 
kad jis įtaria, jog tame lai
kotarpyje, kai tuos reikalus 
t va rkė gen. Rudenko, jis 
parūpino ją, nes jis buvo ge
riausias falsifikavimo spe
cialistas. Nebuvo geresnio 
fabrikatoriaus visame šimtme
tyje. 

Tolstojus pažymėjo, jog 
Rudenko buvo valstybės pro
kuroras Stalino valymo laikais 
1930 m. Jis kaip Sovietų pro
kuroras, dalyvavo Nuernbergo 
karo nusikaltėlių teisme ir teisė 
vokiečius pagal sufabrikuotus jo 
paties įrodymus. 

Jis paskė, jog Allan A. Ryan, 
buvęs OSI direktorius, kreipėsi 
į Rudenko 1980 m., prašydamas 
įrodymų apie buvusius sovietų 
piliečius. Gautų dokumentų 
tarpe buvo ir taip vadinamoji 
Trawniki ID kortelė. 

Tolstojus baigė savo liudijimą 
sakydamas, jog žinant kokiu 
būdu ta kortelė buvo gauta, 
kiekvienas istorikas kvesti-
jonuos jos autentiškumą. Jis pa
reiškė, jog svarbiausia yra, kaip 
tajtortelė buvo gauta, kieno, ir 
iš kur. Taip pat labai svarbu, jog 
tas dokumentas turi sufalsifi-
kavimo žymes, kurias pastebėjo 
jau kiti ekspertai. 

(Bus daugiau) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vilniaus apylinkėje spalio 
11d. buvo pašventinta pačių pa-
rapiečių lėšomis ir rūpesčiu 
atstatyta Buivydžių bažnyčia, 
kuri buvo sudegusi 1982 m. Baž
nyčios viduje dar trūksta daug 
dalykų, kadangi tos apylinkės 
žmonės skurdžiai gyvena, bet 
jau turi bent kur susirinkti 
pamaldoms. Atstatytą bažnyčią 
pašventino vysk. Julijonas Ste
ponavičius. 

— Leipcige, Rytų komunisti
nėje Vokietijoje, iš leistas 
rašytojo Vinco Mykolaičio -
Putino romanas „Altorių šešė
ly" . Knygos viršely įdėta 
Čiurlionio vieno paveikslo re
produkcija. 1 vokiečių kalbą 
išvertė I. Braeving. 

— Varšuvoje policija suareš
tavo Komei Morawiecki, opozi
cijos veikėją, kuris veikė prieš 
komunistinę vyriausybę lenkų 
pogrindyje. 

— Washingtone prezidentas 
Reaganas priėmė Izraelio prezi
dentą Chaim Herzog, kuris 
vėliau pasakė kalbą Kongreso 
jungtinėje sesijoje. Čia jis pa
minėjo, kad Vidurinių Rytų 
didžioji problema yra ne Arabų 
- Izraelio santykiai, bet Irano 
- Irako karas. Jis pagyrė Kon
gresą, kad priėmė rezoliuciją, 
kuri smerkia sionizmą kaip 
„rasizmo formą ir rasinę dis
kriminaciją". 

— Maskvoje „Socialističkaja 
Industrija" laikraštis rašo, jog 
pagal dabartinį Gorbačiove 
nusistatymą, 60,000 Maskvos 
gyventojų 1990 metais neteks 
darbo, kurie dirba įvairiose 
ministerijose, taupumo sumeti
mais. 

— Washingtone Gamtos Ap
saugos agentūros administra
torius Lee Thomas praneša, jog 
pasiūlė naują planą, pagal kurį 
miestai galės laisviau nustatyti 
datas, kada galėtų įvykdyti fe-
deralinius reikalavimus sutvar
kyti ozono ir kitų rūšių oro 
taršos reikalus. Pagal tą planą 
miestai turėtų nuo 3 iki 25 metų 
laiko sutvarkyti taršos proble
mas. Administratorius pasakė, 
jog jis pramato, kad 60 miestų, 
įskaitant Chicagą ir New Yorką 
iki nustatytos datos gruodžio 31 
d. nebus įvykdę reikiamų oro 
švaros nuostatų. 

— Washingtone prez. Reaga
nas vėl pakartojo pažadą padėti 
filipinams kovoti su komunisti
nėmis jėgomis, nors dabartiniai 
biudžeto suvaržymai labai ap
sunkina tokios paramos davi
mą. 

Ortega prašosi vizito pas 
prezidentą 

Pripažino laisvės kovotojus 

— Madride Ispanijos vyriau
sybė formaliai pranešė Ameri
kai, kad daugiau nebepratęs 34 
metų senumo apsigynimo sutar
ties, kuri baigiasi 1988 m. gegu
žės 14 d. Tas paktas buvo pasi
rašytas generolo Francisco 
Franko ir prezidento Dwight Ei-
senhower. 

— San Salvadore iš dviejų 
kalėjimų buvo paleista iš viso 
446 žmonės, kurie ten buvo kali
nami už savo komunistinius įsi
tikinimus. Tai padaryta vyk
dant taikos planą, kurį pasirašė 
EI Salvadoro prezidentas Gva
temaloje. 

Washingtonas. — Nikarag
vos prezidentas Daniel Ortega 
pasakė, jei prezidentas Reaga
nas sutiktų jį priimti, jis sutik
tų, kad tame susitikime daly
vautų Contras vadai. Tai pirmą 
kartą taip išsireiškė sandinistų 
vyriausybės prezidentas, pra
nešdamas, kad be jokių sąlygų 
sutinka susitikti tiesiog su 
Contras vadovaujančiais žmo
nėmis. Bet netiesioginiai pasi
tarimai per kardinolą Obando, 
Nikaragvos primą, turėtų prasi
dėti po kelių dienų. 

Pasitarimas, kurio norėjo 
prez. Ortega, buvo atmestas 
Valstybės departamento, kuris 
sako, kad tai būtų žingsnis 
atgal. 

Suktas pas iū lymas 
Ortegos pasiūlymas, kurį jis 

pareiškė per savo interviu vos 
atskridęs į Ameriką dalyvauti 
Amerikos valstybių organizaci
jos konferencijoje ir čia pasakyti 
kalbą, yra noras imtis iniciaty
vos taikos pasitarimuose panau
dojant politinio manevravimo ir 
viešosios nuomonės spaudimo 
kombinaciją administracijai. Jo 
vizitas Amerikoje yra tam, kad 
įtikintų Amerikos politinius 
vadus, kad taikos pastangos 

Didėja nusivylimas 
Gorbačiovu 

Paryžius. — Tie, kurie tikė
josi, kad sovietų kompatrijos 
generalinis sekretorius Gorba
čiovas, kalbėdamas spalio revo
liucijos metinių proga, aiškiai ir 
nedviprasmiškai pasmerks per
sitvarkymo ir viešumo dvasioje 
Sovietų Sąjungos netolimos 
praeities istorijos klaidas, 
smarkiai apsivylė, pažymi 
apžvalgininkai, komentuodami 
Maskvoje Gorbačiovo pasakytą 
kalbą. 

Gorbačiovs, tiesa, nenutylėjo 
kai kurių Stalino valdymo 
laikotarpių padarytų vadinamų 
klaidų, pažymi apžvalgininkai, 
tačiau apie šį laikotarpį jis 
kalbėjo žymiai švelniau negu 
savo laiku Chruščiovas, kuris 
buvo griežtai pasmerkęs Stalino 
įvykdytus nusikaltimus. Gor
bačiovas, pavyzdžiui, neužsi
minė apie stalininio laikotarpio 
nesuskaitomas aukas, milijonus 
nekaltai nužudytų žmonių, 
teprisimindamas Stalino repre
sijas t ik ta i partijos narių 
atžvilgiu. Tokia istorinių įvykių 
interpretacija, pastebi apžvalgi
ninkai, nepadeda atkurti isto
rinės tiesos. 

Centro Amerikoje yra truk
domos Amerikos, bet ne 
Nikaragvos. 

Pr ipažino Contras 

Praėjusią savaitę Ortega 
sutiko kalbėtis per tarpininką. 
bet šiandien jau sako, jog jis 
sutiktų tartis dėl paliaubų su 
Contras vadais, kaip Adolfo Ca-
lero. „Jei Reaganas pakviestų 
mane, aš mielai norėčiau: jei jis 
norėtų, kad būtų Shultzas; 
Calero ar Contras vadovybė, tai 
jo reikalas'". Taigi, Ortega 
sutinka ir su laisvės kovotojais 
susitikti. Tačiau Ortega for
maliai nėra paprašęs Baltųjų 
rūmų vizito. Elliott Abrams, 
Valstybės sekretoriaus asisten
tas, mano. kad toks susitikimas 
yra negalimas. Tuo pasiūlymu 
Ortega padaro Contras vadus 
Amerikos partneriais. Kai jis 
sutiko su Contras tartis per tar
pininką, tai pripažino Contras 
svarbumą, bet dabar tai būtų 
žingsnis atgal atsiimti vėl tą 
pripažinimą, sako Abrams. 

Ieško pr i tar imo 

New York Times rašo, kad Or
tega planuoja susitikti ir su 
Kongreso nariais, įskaitant ir 
speakerį Wright, kuris buvo 
kviečiamas būti tarpininku tarp 
sandinistų ir Contras, bet atsi
sakė. Po to Ortega kreipėsi į 
savo kardinolą, kad šis sutiktų 
tarpininkauti. Prez. Reaganas 
pasakė, kad administracija yra 
pasiruošusi kalbėtis su Nika
ragva, jei sandinistai pradeda 
rimtus pasitarimus su Contras. 

Taikos plano autorius, Costa 
Ricos prezidentas Arias, pasiun
tė save pasiuntinius pas Ortegą 
prieš jam išvažiuojant i Ameri
ką. Vienas iš jų pasakoja, kad 
prez. Arias nespaudžia sandinis
tų, kad jie dalintųsi valdžia su 
Contras. Pagal planą, visos vy
riausybės yra teisingos. 

Pa t inka Meksikos stilius 

Įdomu, kad Ortega Meksikos 
vyriausybę laiko sau pavyzdžiu. 
Meksiką, sakė Ortega, jau valdo 
ta pati partija daugiau kaip 
pusšimtis metu, o civilinės 
žmogaus teisės esančios ten 
respektuojamos. Panašaus 
valdymosi ir jis norįs. 

Kardinolas Abando pasiūlė, 
kad pasitarimai tarp vyriausy
bės ir Contras vadų būtų Ma-
nagvoje, bet Ortega atsake, kad 
tai nebūtų praktiška, nes įvyktų 
demonstracijos. Ortega pasiūlė 
tokiems pasi tar imams Wa-
shingtoną. 

Frank C. Carlucci, Saugumo Tarybos 
viršininkas, kurį prezidentas no
minavo Gynybos sekretoriaus parei
goms, kai iš jų pasitraukė Caspar 
Weinbergeris. Senatas jau pradėjo jį 
apklausinėti. Numatomas jo greitas 
patvirtinimas. 

— Washingtone prezidentas 
Reaganas par inko naują 
kandidatą — Anthony Kennedy. 
apeliacinio teismo teisėją Sacra-
mento mieste, Californijoje, į 
Vyriausiojo teismo teisėjus. 

— Chicagoje šiaurinėje daly
je vandalai antradienio rytą 
gerokai sugadino tris žydų 
sinagogas ir apie dešimčiai pre
kybininkų išdaužė langus. 
Manoma, kad tai padaryta mi
nint nacių 49-tą Vokietijoje 
Kristal lnacht sukaktį , nes 
žydų sinagogos buvo aprašytos 
nacių ženklais. Žydų organizaci
jos paskyrė 10,000 dol. tam, kas 
padės surasti tuos asmenis, ku
rie tai padarė. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 14 d.: Jukundas, 
Veneranda, Saulenė. Adeo
datas, Gotfridas. 

Lapkričio 15 d.: Albertas 
Didysis, Kolumbą, Vaidila, 
Norda, Leopoldas. 

Lapkričio 16 d.: Edmundas, 
Gertrūda. Aiškutis. Margarita. 

Lapkričio 17 d.: Alfiejus, Elz
bieta, Grigal ius. Dionyzas 
Didysis, Gintė. Getautas, Gil-
vinė. 

ORAS 

Saulė teka 6:37, leidžiasi 4:32. 
Temperatūra: šeštadienį 54 1.. 

sekmadienį 65 1., pirmadienį 60 
1., antradienį 44 1. 
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REDAGUOJA Jonas 2adeUria. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

„ATEITIES" ŽURNALO 
VAKARAS 

Pagal JAV tradicijas, spalio 
31 d. vaikai apsirengia kaukė
mis ir eina krėsti pokštų. Atei
tininkai Chicagoje šį spalio 31 
d. vakare rinkosi Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje į „Atei
ties" žurnalo vakarą. Dalyvavo 
arti 300 asmenų. 

Pagrindinė šio įvykio organi
zatorė J. Damušienė, pradėda
ma programą, visus pasveikino 
ir padėkojo savo talkininkams. . 
Talkininkų buvo nedaug, bet jie 
susibūrė ir uoliai dirbo. J ų 
pavardes paskelbs vakaro 
rengėjai savo atskirame prane
šime. 

„Ateities" žurnalo tradicinę 
dalį pravedė dr. A. Liulevičius 
ir R. Kubiliūtė. Šešiasdešimtis 
jaunųjų „Ateities" bendradar
bių buvo pagerbti kuklia premi
ja. Prelato dr. Juozo Prunskio 
dosni dovana įgalino „Ateities" 
jaunimo kūrybos premijas šiems 
ir ateinantiems metams. Prela
tas dr. Juozas Prunskis ir Atei
tininkų federacijos vadas Juozas 
Polikaitis įteikė pažymėjimus 
kūrėjams, dalyvavusiems vaka
re. 

Premijuoti buvo: fotografai — 
Linas Daukšas. Vida Kuprytė ir 
Rūta Musonytė. Rašytoja — 
Indrė Čuplinskaitė. Menininkai 
— Vytas Čuplinskas ir Viktutė 
Venclovaitė. Straipsnių rašyto
jai — Paulius Bindokas. Audrė 
Budrytė, Darius Čuplinkas, 
Dana Dirmantaitė, Dana Gra-
jauskaitė, Paulius Gražulis, 
Žara Girniūtė, Aldas Kriaučiū
nas, Vėjas Liulevičius, Gytis 
Liulevičius, Rima Navickaitė, 
Ginta Palubinskaitė, Milda Pa
lubinskaitė, Gaja Pemkutė. Da
nutė Petrulytė, Gailė Radve-
nytė, Algis Sodonis, Dalytė 
Trotmanaitė, Vilija Žemaitaity-
tė ir Kristina Žvinakytė. Repor
tažų rašytojai — Zita Prakapai-
tė, Jonas L. Račkauskas ir Da
rius Sužiedėlis. Poetai — Ramū
nas Balčiūnas, Auksė Bankaity-
tė, Marius Gražulis, Kovas Pa
lubinskas, Aidas Palubinskas, 
Rimas Prakapas, Rūta Sidrytė, 
Laima Švegždaitė, jų poezija 
puošė „Ateities" puslapius. 

Korespondentai leidžia pajus
ti ateitininkų veiklos pulsą 
žurnalo puslapiuose. Šįmet 
įvertinti: Marytė Balaišytė, Li
nas Biliūnas, Milda Bublytė, Ri
mas Čuplinskas, Nida Gedgau
daitė, Nilza Guzikauskaitė, Lia
na Janušytė, Marius Kati-
lius Boydstun, Audrė Lukoševi-
čiūtė. Kovas Norvilas, Rima Po-
likaitytė, Tauras Radvenis, Da
na Rugieniūtė, Ina Šilgalytė, 
Onutė Stanevičiūtė , Aras 
Tijūnėlis, Gytis Udrys, Linas 
Udrys, Vaiva Vyganta i tė , 
Daina Žliobaitė, Onutė Žukaus
kaitė. Ramunė Kubiliūtė buvo 

įvertinta už savo redakcinį 
darbą. Be Jono Kuprio šiuo 
metu nebūtų „Ateities" žurna
lo, o jei ir būtų, tai jis nebūtų 
toks akiai gražus be Jono nuot
raukų ir patrauklaus sulaužy
mo. Jis taip pat buvo įvertintas. 

Po oficialios dalies, „Ateities" 
vakaro dalyviai klausėsi ir net 
kartu padainavo su iš Toronto 
atvykusia dainininkų trijule 
„Serenada". Tai muzikalūs 
Ramūnas Underys, Vaidotas 
Vaičiūnas ir Edis Norkus. 
Dainos linksmos, patriotiškos ir 
juokingos. „Serenada" „Atei
ties" žurnalo vakare dalyvauja 
jau antri metai. 

Po maldos, visi vakaro daly
viai vaišinosi, šnekučiavosi ir 
šoko. grojant jau senokai ne
matytam ir begirdėtam „Aido" 
orkestrui. Sporto mėgėjams 
maloni staigmena buvo Chica
goje besilankantieji sportinin-
kai-krepšininkai iš Lietuvos. 

„Ateities" vakaro rengėjams 
nebuvo lengva sukviesti žmones 
į vakarą, nes tą dieną Chicago
je vyko ir keli kiti renginiai. 
„Ateit ies" žurnalo vakaras 
gražiai papildė „Ate i t ies" 
akademinio savaitgalio planą. 
„Ateities" vakaras paliko gražų 
įspūdį visiems jame dalyvavu
siems, ypač gausiai susirinku
siam jaunimui ir smagiai laiką 
praleidusiems vyresniems. 

R. K. 

A T E I T I E S " VAKARO 
DARBŲ TALKININKAI 

Ruošiant „Ateities" žurnalo 
vakarą Jaun imo centro 
didžiojoje salėje, spalio 31 d. 
talkino eilė asmenų: Irena Poli-
kaitienė labai stropiai platino 
bilietus ir (daugumą kontaktuo
jant asmeniškai) į vakarą atsi
lankė daugiau negu 300 svečių. 
Marytė Saliklienė rūpinosi 
stalų padengimu ir vakarienės 
reikalais, jai daug talkino 
Aniceta Mažeikienė, Agota ir 
Feliksas Valaičiai ir Vai. 
Žadeikienė. Jadvyga Damušie
nė papuošė salę, sceną ir stalus 
pagal tos nakties (Halloween) 
nuotaiką, vadovavo programai 
ir vakaro dalyvius supažindino 
su vakaran atsi lankiusiais 
„Kauno „Žalgirio" komandos 
krepšininkais. 

Dr. A. Liulevičius ir Ramunė 
Kubiliūtė pristatė 60 jaunų 
„Ateities" žurnalo bendradar
bių — premijų laimėtojų, ku
riuos premijų mecenatas prel. 
dr. Juozas Prunskis ir Federa
cijos vadas J. Polikaitis, vaka
r e dalyvavusius laimėtojus 
apdovanojo konkrečiomis dova
nomis. 

Finansinius šio vakaro reika
lus tvarkė dr. Aid. Juozevičienė, 
o sendraugių valdybos narys 

.Ateities" vakaro metu ateit ininkų federacijos vadas J. Polikaitis ir prel. J. Prunskis įteikia premi
jas „Ateities" žurnalo bendradarbiams K. Norvilai , M. Katil iui Boydstun ir A. Tijūnėliui. 

Nuotr. J o n o K u p r i o 

Petras Kazlauskas, visada pa
slaugaus nario Mečio Šilkaičio 
padedamas, tvarkė gėrimų 
„būstinę". 
Ypač atsakingas pareigas at

liko vakaro įėjimo kontrolės 
priežiūros vykdytojai — Juozas 
Arštikys ir jo svainis Albinas 
Mickus. Jie nepasitraukė nuo 
durų sargybos nuo vakaro pra
džios iki pat vakaro baigmės ir 
vykdė tai, kas buvo skelbta — 
dalyvaujama visoje programoje, 
šokiams įėjimo bilietų nėra. 
Scenos ir salės apšvietimą mie
lai sutiko tvarkyti Vida Mom-
kutė. 

Prie stalų patarnavo mokslei
vės ateitininkės: Kristina ir An-

DALYVAUKIME KATALIKŲ 
FEDERACIJOS KONGRESE 

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų federacijos šaukiamas 
Kongresas vyks lapkričio 27 ir 
28 dienomis Chicagoje. Katali
kų federacija, apjungianti visas 
lietuvių katalikiškas organiza
cijas, parapijas, spaudą bei ins
titucijas, ypatingai kreipiasi į 
a te i t in inkus , kviesdama ir 
rag indama visus dalyvaut i 
Krikščionybės Jubiliejaus proga 
rengiamame Kongrese. Kadan
gi daugelio skyrių, draugovių 
bei kuopų adresai yra pasikei-

Kun. A. Lipniūno kuopos nariai „Worlds Al ive" parodoje, Techny, IL. 
Nuotr . V . V y g a n t i e n ė s 

..Ateities" akademinio savaitgalio vakaronėje, ateit ininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis sveikina paskait ininką Vytautą Skuodį. 

Nuotr. J o n o Kupr io 

gėlė Žvinakytės, Rima Polikai-
tytė, Asta Kazlauskaitė, J ane 
Shrekengost ir Tina Reitnerytė. 

Lipniūno kuopos nariai: Ma
rius Polikaitis, Marius Tijūnė
lis ir Stulginskio kuopos narės 
Lina Damušytė ir Vida Kaz
lauskaitė „trick" ar „ treat" 
šūkiu apėjo salėje „puotaujan
čius" savo draugus ir vyresniuo
sius svečius ir parinko aukų Re
liginei šalpai, jos darbams 
paremti. (Aukos pasiųstos kun. 
K. Pugevičiui.) 

Prie salės puošimo darbų 
Jadv. Damušienei padėjo 
Stulginskio ir Lipniūno kuopų 
nar ia i : Tauras ir R imas 
Gaižučiai, Lina ir Andreja 
Damušytės, Tina ir A u r a 
Reitnerytės. 

Negalėjusieji vakare dalyvau
ti kai kurie prisidėjo ir auka 
„Ateities" žurnalui, tai — Ona 
ir Petras Abromaičiai, Vlada ir 
Alfonsas Pargauskai, dr. Petras 
ir Laima Žliobai, Julija Švabai-
tė-Gylienė ir vakare buvęs kun. 
dr. K. Trimakas. 

Šis „Ateities" žurnalo vaka
ras, kaip prasminga ir linksma 
jaunimo šventė, praėjo gražioje 
ir pakilioje nuotaikoje. Visiems 
prisidėjusiems ir ją parėmu
siems Chicagos atei t ininkų 
sendraugių valdyba nuoširdžiai 
dėkoja. 

ŽIEMOS STOVYKLA 

Nev> Yorko ateitininkų stu
dentų draugovė rengia žiemos 
stovyklą Neringos stovyklavie
tėje, Vermonte. Stovykla vyks 
nuo gruodžio 26 d. iki sausio 2 
d. Dėl informacijų skambinti 
Laurai Sa t inskai te i , te l . 
516-364 8783, arba Audrai Lu-
koševičiutei, tel. 718-849-6083. 

KRIKŠTO ŠVENTĖS 
VAKARONĖ 

Ateinantį penktadienį, lapkri
čio 20 d., 7:30 v.v. Jaunimo cent
ro kavinėje Chicagos sendrau
g ia i a t e i t i n i n k a i r u o š i a 
vakaronę, kurioje bus žvel
g i ama į L ie tuvos k r i k š t o 
sukakties minėjimą Romoje. 
Vakaronėje bus rodoma Romo
je vykusių iškilmių vaizdajuos
tė, įvadą pateiks J. Kavaliū
nas, kuris vadovauja krikšto 
sukakties minėjimo komitetui. 
Visi, norintieji arčiau susi
pažinti su šventės Romoje eiga, 
kviečiami dalyvauti vakaronėje 
ateinantį penktadienį. 

ATEITININKŲ KŪČIOS 

Bendros Chicagos ateitininkų 
Kūčios ruošiamos gruodžio 20 
d., sekmadienį, 3 vai. po pietų, 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Dalyvavimas suaugusiems — 
8 dol., jaunimui — 4 dol., iki 6 
metų vaikams nemokamai. Re 
gistruojamasi pas Ir. Polikai-
tienę tel.: 434-2243. Prašoma re
gistruotis ilgai nedelsiant. 

SUMOKĖKIME N A R I O 
MOKESTI 

Prieš keletą savaičių buvo 
kreiptasi raštu į Chicagos sen
draugius apsimokėti metinį 
nario mokestį už 1986 ir 1987 
metus, po 5 dolerius už kiekvie
nus metus. Apie 40% narių šią 
pareigą yra atlikę. Nesumokė
jusieji prašomi neatidėliojant šį 
organizacijos nario įsipareigo
jimo mokestį pasiųsti valdybos 
iždininkei: dr. Aid. Juozevičie-
nei, 9650 So. Komensky, Oak 
Lawn, IL 60453. 

THE UTHUAN1AN WORLD WIDE DAILY (USPS-161000) 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday obaervance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago. IL 
Subacription Rates: $60.00. Foreign countries $60.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 

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

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 

metams H metų 3 mėn. 
U.S.A $60.00 $35.00 $20.00 
Kanadoje (USA.) dol. . . $60.00 $35.00 $2000 
Užsienyje $60.00 $3500 $20.00 
Savaitinis (Sešt. pried) . $35.00 $20.00 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
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te, nebuvo įmanoma pasiekti 
visus vienetus, turinčius teisę 
su balsavimo teise dalyvauti 
Kongrese. Pagal Kongreso tai
sykles, kiekviena centro valdy
ba tur i teise įgalioti 5 atstovus, 
o vietiniai vienetai bei korpora
cijos ar klubai po du (2) atstovus. 
Vienetai negavę įgaliojimų 
paštu yra prašomi betarpiškai 
siųsti savo įgaliotų atstovų pa
vardes Katalikų federacijos būs-
tinėn, 4545 W. 63rd Street, Chi
cago, IL 60629. Registracijos 
mokestis 10 dol. Dėl tolimesnių 
informacijų galima kreiptis te
lefonu 312 585-9500 ir paprašyti 
reikalų vedėjos Daivos Meilie-
nės. Visi ateitininkai yra kvie
čiami dalyvauti Kongreso pro
gramoje, kurioje bus sprendžia
mi svarbūs išeivijos ir Lietuvos 
tikinčiųjų padėties klausimai. 

DR. ARVYDAS J. BAHJDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 Vi. Lincoln Hwy. (Hsvy. 30) 
Olympia FieMs. III. 

Tel . 744-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JAMES V. HUOtON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71»t t t . 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue, Hickory Hills 

(Ant 95th St. 1 blokas Į rytus nuo Roberts R6\) 
Tai. 544-0101 Vai. pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
antr ir penkt. 10-4; šest 10-2 vai 

•R. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
D A N T V GYDYTOJA 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hi l l* 
Tel. 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. V IUUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

117 i . 1*7 SL - L—ant, IL M 4 M 
Priklauso: Palos Community Hosprttl ir 

Sitver Crosa Hoapitajl 
Valandos pagal susitarimą 

T e L M 7 - m f 

DANTV GYDYTOJAS 
Tei 747-7575 

5740 Archer Aire. 
(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) 

Valandos pagal susitarim* 

DR. mm A. SiORYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

M M W. 71*t Otreet 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 4 M M M 

DR. KERKETM J. VERKIS 
DR. MAOOALEN ERLICKAS 

DANTŲ GY0YTOJAI 

2434 W Court 
Tat. M M I M 

DR. VUAY RAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS UGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai mįmmi oi—) 

Priklauso Hory Croee ir Chrtat ligoninėms 
M M W. 71 Mreet, CMeaaa 
Tat 494-9000 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. tel. LU 54344; Rez. PR 9-5533 

•R. FRANCIS MA2BKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

471-3900; ras. 442-4207 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 M S. Keetste Ava., 

CHs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6551 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ UCOS 

2455 W. M St. 
Tel. 7704001 

1.12*2 v. p.p.; tree. 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 • 3 v. p.p. 

3000 W. M S I . 
Tel. 4224101 

Valandos pagal susitarimą 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buikling 

6132 S. Ked2ie 
Chicago. IL 60629 

Tei 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 
SURENDER KUM AR, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANMA JAftSEfflClUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., C hieago 
VVA 5-2670 arba 459-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGU A 
Valandos pagal susitarirtvi 

Namu 544-5527 
DR ALfitS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRUROIIA 
6132 S. Kedzie. Chicago. I I I . 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., El»n. I I I . OO120 

Tel. 742-0255 
\"alanck»s pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
0040 0. Pidaskl ftse*. Tai. MS-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt, antr. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Tat. m-Oance 0-1011 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
J ) v « « W*aWJt WPMR 4aPJrMSfo 

Vai. pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 

Tret. ir tęst, uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

M . f. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

iSskvrus treč Se$t '.2 iki4 vai popiet 

DR. L D. PETREMIS 
DANTV GYDYTO! A 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PIECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2615 *V. 71st St. - Tel. 737-3149 

Vai pagal susitarimą Uždarvta tret 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

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

Tel . 434-1418 — Rez. 852-0889 
V a i : pirm . antr, ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. IRINA KYRAS 
0ANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOOONTrCS — karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2059 W. S0 01. CMceoe 
Tai. 470-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS S. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu l'Ros 

2444 W. Tlet Ot, 
TeL: 4*4-0100 

M t ) 341 

INKSTŲ PŪSLĖS IR 
PROSTATO CHIRURGIJA 

2656 W. 63rd Street 
V a i . antr 1-4 pp ir ketv. 2-5 pp 

§e*t. pagal susitarimą 
Ofiso tel. 774-2440, re*. 444-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 

24S4 W. 71 Stroc* 
Tol. 434-0777 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tai. 000.9100; nanMĮ 2011772 
DR. PETRAS ŽUOSA 

GYDYTOMS IR CHIRURGAS 
0740 Weet OOrd fMreet 

vEO*** ^Bt/PjS»# E m f * | OeOTv* 0T MMIMlo* # • • » 

KCDIKIV IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDKZAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7.11*4; 
Rezia. 345-4411 

Dr. Tumasonio ptfeme 
•R.S.LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-* Antr. ir 
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Sukakties minėjimai — 

KRIKŠČIONIŠKAS 
GYVENIMAS 

ŽMONĖSE 

. 

• 

Kiekviena didesnė lietuvių 
gyvenvietė prisimena, kad 
šiemet suėjo 600 metų nuo lie
tuvių tautos pasisukimo į ka
talikišką krikščionybę. Du pus
broliai — Vytautas ir Jogaila — 
gal politiškais sumetimais, gal 
išminties vedami nusisuko nuo 
beįsigalinčios Rytų krikščiony
bės ir valstybiniu įsakymu pra
dėjo krypti į Vakarų krikščio
nybę, kuri jau buvo užėmusi 
didesniąją Europos dalį . 
Europos didžiuosiuose mies
tuose jau klestėjo universitetai, 
buvo perrašinėjamos senovės 
knygos, išsivystė pramonė ir 
prekyba, atnešusi daug turtų 
bent tiems, kurie jais sugebėjo 
naudotis ir juos krauti. 

Lietuva dėl savo geografinės 
padėties ir dėl šalia įsikūrusių 
krikščionybės profanuotojų 
Kryžiuočių ordino pasiliko pa
goniška dar ilgą laiką. Porą 
šimtų metų kovojo prieš galin
gą priešą, gindama savo laisvę, 
savo žemę ir savo tikėjimą. Di
dieji Lietuvos kunigaikščiai ka
riavo ne tik už savo valdas, bet 
ir už savo išsilaikymą ka
rinėmis ir politinėmis to laiko 
priemonėmis — vedybomis. 

Jau žinoma, kad Lietuvos 
valdovų seserys ar dukterys 
buvo leidžiamos už svetimų 
valdovų, ypač Rusijos kuni
gaikščių. Jie vėliau pasidarė pa
vojingi pačiai Lietuvai, kai jau 
nustojo bijoti totorių. Tas pasi
sukimas, geriau sakant, pa
kreipimas visos tautos kita 
kryptimi buvo lemtingas iki 
šiol, rtora L%tuVa ir prarado 
savo diduomenės dalį lenkams, 
rusams, gudams, ukra i 
niečiams. 

Kai pradžioje buvo kalbama 
apie Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties minėjimą, į tai buvo 
žvelgiama skeptiškai. Nebuvo 
žvelgiama į istoriją ir tautos 
vėlesnį likimą. Dabar jau išju
dėjo sukakčių reikalas ir jos da
romos su dideliu entuziazmu ir 
pasiaukojimu daugely lietuvių 
gyvenviečių. Gal vienur tie 
minėjimai paliks didesnę įtaką, 
kitur mažesnę, bet galima 
tikėti, kad jie pakeis bent išei
vijos galvojimą geresne kryp
timi. Taip pat ir pavergtai tau
tai jie duoda didesnių vilčių 
išsilaisvinti ir vergiją nugalėti. 

ŠVIESĄ LANGE PASITINKANT B™*™ valandėlei. 

Nors Lietuvos krikščionybės 
sukakties minėjimai yra labiau 
religiniai aktai, bet ir mūsų 
politikai jie prideda savo ant
spaudą. Susidomėjimas Lietuva, 
jos būkle, jos okupacija ir vergi
ja, jos persekiojimu dėl tikėjimo 
ir tautybės, jos rusinimu ir išei
vių gyvenimu yra didesnis, 
negu mes galėjome laukti ir 
norėti. Po didžiojo minėjimo 
Romoje buvo pilni laikraščiai ir 
agentūros žinių apie Lietuvą ir 
jos krikščionybės minėjimą. 
Dabar kiekvienoje vietoje, kai 
tik iškyla minėjimo reikalas, 
kai tik primenama krikšto 
sukaktis, vietos laikraščiai 
pamini ne tik vyskupą, kuris 
laiko pamaldas ar pasako pa
mokslą apie Lietuvos vargus 
okupacijoje, bet ir apie pačią 
Lietuvos padėtį bei jos sunkų 
gyvenimą vergijoje. 

Krikščionybės sukaktis neturi 
praeiti tik šio įvykio ar pačios 
Lietuvos paminėjimu laikraš
čiuose. Tie paminėjimai yra 
geri, bet jų neužtenka. Krikščio
nybė daro įtaką tiems žmonėms, 
kurie ją prisimena, bet dar la
biau turi daryti įtakos tiems, 
kurie ja gyvena. Gyventi 600 
metų krikščionišku gyvenimu, 
nors buvo nuo jos atkritusių, 

prieš ją kovojusių, ją t ik tauty
bės sustiprinimu laikiusių, bet 
ji buvo stiprybė kovose, nelai
mėse, okupacijose, svetimųjų 
vergijoje, kalėjimuose, darbo 
stovyklose, Sibiro taigose ir 
paprastame gyvenime. 

Krikščionybė nėra tik verty
bė, kuria tauta naudojasi. Ji yra 
gyvenimas pagal dėsnius, kurie 
reiškiasi Evangelijoje, Baž
nyčios moksle, krikščioniškuose 
papročiuose. Jei krikščionybę 
norima tik pasikinkyti stiprin
ti tautinį gyvenimą, tai pažemi
nama pati krikščionybė, tuo 
pačiu ir taut iškumas. Tautiš
kumas turi būti sąmoningas įsi
t i k in imas , k u r i s nekenk ia 
krikščioniškam gyvenimui ir jo 
normoms, bet ir krikščioniškas 
gyvenimas nežemina tikro tau
tiškumo. 

Į. visus šiuos minėjimus reikia 
žvelgti pirmiausia iš religinio 
taško. Tautiškumas eina su 
žmogumi, k r ikšč ion i škas 
gyvenimas turi būt i žmoguje, 
žmogaus sieloje, kur i priima 
abu elementus dvasiniu išgy
ven imu, s ąmon ingu pasi
savinimu ir jų abiejų skirtingos 
įtakos reiškimusi. 

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukak t i s yra a tnau j in imas 
krikščioniškos dvasios žmonių 
gyvenime. Ok. Lietuvos vys
kupai rengė tautą, bet jų žodį 
gal nevisi išgirdo, nevisi to žo
džio klausė. Tautos dalis savo 
dvasios vadovų k lausė ir 
krikščioniško gyvenimo dvasios 
atnaujinimui rengėsi. Paskuti
nieji meta i buvo pavadinti 
sąmoningo tikėjimo metais. Jie 
turėjo būti aktualūs ir išeivijai. 
Sąmoningas tikėjimas, sąmo
ningas krikščioniškas gyve
nimas yra visos krikščionybės 
išraiška, nes jis kaip tik veda į 
geresnį savo krikščioniškų pa
reigų supratimą ir įvykdymą. 

Sąmoningo tikėjimo nuotaika 
t u r i pas i l i k t i i r po visų 
minėjimų. Prisimename sunkų 
krikščionybės kelią į mūsų 
kraštą, išgyvenusį sunkius is
torinius laikus. Taip pat turime 
prisiminti ir tą krikščionybės 
įtaką, kuri mūsų tautą saugojo 
nuo svetimų vėjų, puolimo į 
svetimus užkampius ne tik dar
bo reikalais, bet ir savo dvasia. 
Tai nekalbame t ik apie išeiviją. 
Rusijos okupacijos metu Lie
tuvos in t e l igen t i j a , ne t 
kaimiečiai, išėję mokslus ar 
bent jų paragavę, kėlėsi į pel
ningesnes vietas Rusijoje, Len
kijoje ar kituose kraštuose. Tik 
nedaugelis grįžo Lietuvon ir 
savo mokslu ir žiniomis tarnavo 
savo užguitai tautai . Tik tikrieji 
krikščionybės sekėjai jautė pa
reigą tarnaut i Dievui ir savo 
tautai, nes ir Jėzus Kristus, bū
damas Dievas, pirmiausiai skel
bė savo mokslą savo tautai. 

Po 600 krikščionybės metų lie
tuvių tau ta tur i pagalvoti, kaip 
jai eiti sąmoningo tikėjimo 
keliu. J a i pavidalą davė krikš
čioniškas gyvenimas, įsiskver
bęs į t au tos gelmes, pasi
reiškiančias tautas geresnio gy
venimo siekimu. Jei ir yra 
išimčių, tai tėra tik išimtys, o ne 
tautos, juo labiau ne krikščio
nybės atstovai. Maceina pasku
tinėje savo knygoje (Ora et 
Labora) cituoja kard. Danielou 
žodžius: „Krikščionybė yra 
Dievo slinktis žmogaus linkui". 
Jėzus Kristus atėjo į lietuvių 
tautą Vakarų krikščionybės ir 
kultūros pavidalu. Tai ir turi 
būti mūsų sąmoningo tikėjimo 
apraiška sukakties minėjimuo
se. 

P r . Or . 

Pagaliau, pagaliau! 
Po dvejų metų nesėkmingo 

maldavimo įsileisti mane į 
lituanistinę mokyklą bent po
kalbiui su jaunais mokiniais 
apie spaudą ir joje rašymą 
staiga, pasikeitus mokyklos 
valdžiai, gavau kvietimą pra
vesti žurnalistikos seminarą! 
Net pašokau iš džiaugsmo, kol 
smulkiau nepaskaičiau apie 
man skirtos programos laiką: 
dvi valandos spalio mėnesio 
vieną šeštadienį ir kitos dvi 
valandos balandžio mėnesio 
gale... 

Aišku, geriau negu nieko. 
Nenoriu čia ką nors kaltinti, 

tik padiskutuoti atsirandančius 
sunkumus, nes prieš savaitę 
kaip tik atpyliau savo dviejų 
valandų „seminarą". Turėjau 
nuostabiai drausmingus, jau
natviškai entuziastiškus penkis 
mokinius, puikiai valdančius 
lietuvių kalbą, sekančius kiek
vieną mano žodį. Juk įvadas į 
tokį seminarą labai svarbus, 
nuo jo gali priklausyti ir to
limesnis susidomėjimas bei 
aktyvus dalyvavimas mūsų 
spaudoje. Tą gerai žinau, juk 
daug metų esu gimnazijos mo
kytoja. 

Taigi gavau privilegiją du sy
kius metuose bandyti įtraukti 

RŪTA KLEVĄ 
VTDŽIŪNIENĖ 

tuos jaunus žmones į retėjančias 
žurnalistų eiles. Sakoma, žurna
listai gimsta, jie nėra padaromi 
mokyklos suole. Ir taip, ir ne. 
Ne sykį matėme sužibant naują 
pavardę, kuri vėliau taip ir 
dingo iš horizonto. Kiekvieną 
ugnį reikia kurstyti, kiekvieną 
stilių lyginti ir gerint i . 
Akiračiai plėstini duodant nau
jų temų, naujų idėjų, pagiriant 
ir nurodant daromas klaidas, — 
o tai jau mokyklos suole įsigy
jamos žinios. Rašymu suintere
suotas jaunuolis žurnalistikos 
seminare gali įsijungti daug 
jausmingiau, negu studijuojant 
literatūros klasikus, skaitant 
Donelaitį, Vaižgantą, Vaičiu
laitį ir kitus puikius rašytojus, 
kurie tačiau rašė apie vakarykš
čią dieną. Jaunas žmogus 
gyvena dabar ir čia. jam rūpi ne 
Napoleono karas su Rusija, o 
mūsų kova su sovietais už išli
kimą savimi. 

Išdalinau savo mokinukams 
po kelis „Lietuvio Žurnalisto" 
numerius, savo įvade perbėgau 
paskubomis per žurnalizmo 
rūšis — korespondentą, ideo
loginį žurnalistą, mąstantį 
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žurnalistą, kritiką, politinių 
žinių, sporto komentatorių, 
įteikiau krūvą temų (reikėjo 
skubėti!), iš kurių vieną ar 
kelias gali pasirinkti savo 
straipsniui, ir kurį, nenorėdama 
laukti iki balandžio mėnesio 
galo. prašiau man atsiųsti. Pasi
teiravau, — jei straipsnį rasiu 
tinkamu spaudai, — kuriame 
laikraštyje jį norėtų matyti? At
sakymai buvo gerokai nušvie
čiantys mūsų spaudos pastan
gas pasiekti jaunesnį skaitytoją: 
du pageidavo matyt i savo 
straipsnius „ D r a u g e " , du 
„Laiškuose Lietuviams", vienas 
norėjo bet kurio iš šių dviejų. Ar 
neskaitėte „Dirvos", „Darbi
ninko", ..Lietuvių Dienų", 
„Pasaulio Lietuvio", „Skautų 
Aido", „I Laisvę", „Ateities"? 
Atsakė, kad ne. (Pasiųsiu jų 
adresus minėtiems leidiniams, 
gal norės bandyti „prisijau
kinti" tas šeimas). 

Girdžiu nuolat kalbant apie 
žurnalistikos kursus jaunimui. 
Gal glaudžiau gyvenančiose vie
tovėse tai įmanoma, bet Los 
Angeles lietuviai per daug 
išsibarstę priemiesčiuose, jau
nimas studijuoja, kuria šeimas, 
tesusitinka parengimuose, sto
vyklose. Pastangos tokius kur
sus čia suorganizuoti baigėsi ne 
kaip: įshašė vienas asmuo, o 
kiti trys pažadėjo ateiti „bent 
vieną sykį, o gal ir du". Semi
naras lituanistinėje mokykloje 
būtų idealiausia išeitis, pakvie
čiant ir vyresniuosius, jei kas iš 
tėvų (tie gi irgi jaunimas!) 
norėtų prisidėti klausytoju arba 
ir aktyviu dalyviu. Atsirastų 
naujų idėjų, pasisakymų 
spaudoje, pagyvėtų ir paįvairėtų 
spaudos puslapiai, dabar vis 
kabinantis prie tos pačios kokio 
nors minėjimo, sukakties ar 
piniginio vajaus temos. Atsi
rastų įdomesnių nuotraukų, ne 
vien senyvų ponų, susėdusių į 
eilę ar prie vaišių stalo. 
Bandykime. 

Kad kai kurių lituanistinių 
mokyklų programose nebuvo 
įtraukiama žurnalistika, tai 
nėra blogos valios, o gal tik 
jautrumo klausimas. Ne visi 
esame sutverti vienodi, vienus 
jaudina muzika, l i teratūra, 
poezija, kiti karštai pasineria 
politikoje, treti domisi sportu, 
žmogaus kūno sveikata ir polin
kiais, dar kiti linkę apaštalauti. 
Tačiau spauda gali apimti visas 
šias sritis, jei būsim jautrūs 
spausdintam žodžiui, jei 
suprasime jos reikšmę ir lietu
viškos asmenybės išlikimo 
svarbą, kur begyventume. Kai 
kurie būdo bruožai tautose ski
riasi, net ir labai primityviose 

PARVESTIEJI Į VESTUVES 
Kristaus palyginimai, kuriuos atėjo pažiūrėti svečių ir 

skaitome Evangelijose, vieni pamatė ten žmogų, neapsiren 
yra labai aiškūs, kiti gana kom- gūsį vestuvių drabužiais. Jis 
plikuoti, o dar kiti sunkiai su- jam tarė: „bičiuli, kaip čia įėjai. 
prantami. Tarp tokių sunkiai neteurėdamas vestuvių drabu-
suprantamų yra palyginimas žio?' Tasai tylėjo: tuomet 
apie pakviestuosius į karaliaus karalius liepė ta rnams: 
sūnaus vestuves. .Suriškite jam rankas ir kojas ir 

Evangelistas Matas šį paly- išmeskite jį laukan į tamsybes, 
ginimą taip užrašė: „Su Ten bus verksmas ir dantų 
dangaus karalyste yra panašiai, griežimas'. Nes daug pašauk-
kaip su karaliumi, kuris kėlė tųjų, bet maža išrinktųjų". 
savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė 
tarnus šaukti pakviestųjų į 
vestuvių pokylį, bet tie 
nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl 
siuntė kitus tarnus, liepdamas: 
,Sakykite pakviestiesiems: Štai 
aš surengiau pokylį, mano 
jaučiai ir penimi veršiai 
papjauti, ir viskas surengta. 
Ateikite į vestuves!' Tačiau 
kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo 
kas sau: vienas lauko arti, kitas 
prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę 
išniekino ir užmušė. Tuomet 
kara l ius užsirūstino ir, 
nusiuntęs kariuomenę, sunai
kino anuos žmogžudžius ir pade
gė jų miestą. Galop jis tarė tar
nams: ,Vestuvės, tiesa, sureng
tos, bet pakviestieji nebuvo ver
ti. Todėl eikite į kryžkeles ir, ką 
tik rasite, kvieskite į vestuves". 
Tie tarnai išėjo į kelius ir surin
ko visus, ką tik sutiko, blogus 
ir gerus. Vestuvių menė buvo 
pilna sėdinčių už stalo. Karalius 

gentyse. Jautrumas tiems subti
liems skirtumams, teisė tokiais 
ir likti dabartinėje pasaulio 
maišatyje, statančioje asmeniui 
pasirinkimą būti arba sovieti
niu, arba amerikietiškų 
žmogaus modeliu, mums vis dar 
tebėra nepriimtini. Materialinė 
gerovė nebūtinai kiekvienam 
yra pagrindinis mastas. Jausti 
pasaulį savos prigimties mums 
dovanotu būdu, ieškoti savo 
paties išraiškos būdų yra mūsų 
užduotis ir teisė. Ji gali būti 
laikinai užgniaužta, bet tai ne
panaikina jos teisėtumo. Štai 
t o k i o jaut rumo augimas 
asmenyje yra vykusiai perduo
damas ir plečiamas ateinan
čioms kartoms per spaudą. 

Spaudos rėmimas nėra 
spaudos palaikymo klausimas, 
tai yra savo paties identiteto 
reikalas. Ateinanti gyventi 
karta atsineša ir mūsų tautos 
bruožus, mūsų jautrumą ir 
mūsų gyvenimo sampratą, o 
mūsų užduotis yra tuos bruožus, 
kaip trapią gėlę, auginti ir stip
rinti. Tame mokykla ir spauda 
yra šeimai nepamainomos 
paramos priemonės. 

Sis Kristaus palyginimas apie 
dangaus karalystę atrodo 
keistas: tas beveik prievarta 
surinkimas atsitiktinai gatvėse 
sutiktų žmonių, tas pakviestųjų 
nepaisymas pakvietimo, dargi 
kvieslių nužudymas, t a s 
pagaliau pakviestojo išmetimas 
iš pokylio ir nubaudimas, kam 
jis nebuvo pasipuošęs vestvių 
drabužiu. Visa tai atrodo komp
likuota, nesuprantama. Bet 
bandykime paanalizuoti ši 
palyginimą ir rasti jo centrini 
punktą, kuris paaiškina visą 
palyginimo struktūrą. Tas 
pagrindinis punktas yra labai 
aiškus. Jį surasti reikia giliau 
panagrinėti atskiras palygi
nimo dalis. 

Karalius kviečia savo pilie 
čius į sūnaus vestuves. Vaizdas 
dažnai pasikartojąs Sv. Rašte: 
vestuvės ir vestuvių puota yra 
Dievo karalystės simbolis, tos 
karalystės , kurią skelbė 
pranašai ir kurios kiekvienas 
pamaldus žydas nekantriai 
laukė. Pakvietimas yra skirtas 
visiems, bet pakviestieji į tą 
pakvietimą nekreipia dėmesio. 

Štai pirmoji šio palyginimo 
staigmena. Juk rodos būti 
pakviestam į karaliaus sūnaus 
vestuves yra garbė, specialus 
karaliaus dėmesys. O tačiau ti 
karaliaus piliečiai j pakvietimą 
nekreipia dėmesio, j i ems 
pakvietimas nesvarbus ir kiek
vienas eina prie savo 
užsiėmimų: vieni laukų dirbti, 
kiti prekiauti. Bet kai kurie dar 
blogiau pasielgia. Nepakesdami 
karaliaus kvieslių, juos išnie
kina, išjuokia ir nužudo. Šis 
momentas irgi atrodo sunkia 
suprantamas. Galima atsisakyt 
dalyvauti karaliaus sūnaus ves
tuvių puotoje, bet kvieslius nu
žudyti, jau kažkas ne taip. Atr< 
do, kad šis palyginimo epizode 
yra dirbtinis ir reiškia ką nr 
kita. 

J /. 

Per daug žinome, kad galė
tume būti skeptikai, bet per 
mažai, kad galėtumėm būti 
dogmatiški. 

Blaise Pascal 
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rą, negalėdamas greičiau važiuoti kaip 20 mylių 
greičiu. Žvyras protarpiais pasikeisdavo į kumščio ir 
net galvos didumo akmenis, kurie ratų paspirti nurie
dėdavo šlaitu žemyn. Pamatėm, kad mūsų apskaičiuo
tas kelionės planas šitam keliui negalioja. Privažiavom 
sargybinio trobelę, kurių yra apstu Filipinų keliuose. 
„Kiek valandų kelio dar iki Banane?" — „Dar 
aštuonios valandos, o gal daugiau". Pagalvojus, kad 
reikės tokiu keliu bent tris valandas važiuoti naktį per 
kalnus, pajutau, kad plaukai truputį pasišiaušė. Nors 
ir kaip nemėgstu savo planų keisti šį sykį nutarėm 

teismui, kuris Homm'ą pakorė. 
Važinėjom pro trobeles, kuriose kadaise vasaro-

davom. Vieną, kurioje ilgiausiai gyvenom, turėjo būti 
lengva surasti. Prieš ją tada stovėjo sudaužytas japo
nų tankas. Tačiau šį sykį tanko jau neberadom. Matyti 
buvo nutemptas laužui. Kas žino, gal išjojau buvo pa
darytas kitas tankas. 

Bagio pakrašty, ten, kur miestas stengėsi užlipti 
į kalno viršūnę, buvo gražus parkas. Iš čia matyti plati 
kalnų panorama, tirštai žali miškai, vietomis rūkeliu 
padažyti, bangavo į visas puses tiek, kiek akis užma
tė. Parko pašonėj buvo prezidento vasaros rūmai. Čia 
Ferdinandas ir Imelda Marcos atvažiuodavo saldžiu oru 
pakvėpuoti, kai Maniloj pasidarydavo per drėgna. Ne
toliese, toj pačioj gatvėj susiradom ir mes sau nakvynę. 
Viešbutis buvo nedidelis, viduj išdekoruotas margom 
linijom taip, kaip igoročių rūbai. 

Naktį, prieš užmigdamas, aš varčiau savo atmin
ties knygą, stengiausi atrinkti Bagio puslapius. Vėl 

apsisukti ir grįžti į Bagio. Ir tai ne tuoj pat, — turėjau 
įdomiausia vieta šiaurės Luzono kalnuose buvo važiuoti keletą mylių, kol radom plokštumą, tinkamą 

Banane ryžių pakopos. Ten kalnai buvo išvagoti rūpės- apsisukti. 
tingai sukauptomis pakopomis ir sudėtinga irigacijos Sugrįžom atgal į Bagio, tik jau nebe į tą egzotišką 
sistema, kuri sunaudodavo kiekvieną kalnų upelių kalnų miestelį, kuris gyveno mūsų atminty. Dabartinis 
vandens lašą ir jį nukreipdavo ryžiams auginti. Bagio buvo gal dešimt kartų didesnis už mūsiškį, 
Vandens paskirstymas nuo viršutinių terasų į žemu- pilnas didžiulių viešbučių. Nuėjom į turgų, kuris 
tinęs, nuolatinis pylimų taisymas reikalavo didelio visuomet būdavo margas nuo įgorotų. Igorotės par-
organizacinio laipsnio, nelauktino iš Šiaip jau primi- davinėdavo platanus ir papajas, igorotai medžio droži- mačiau kaip Masita nešioja mažąją Dainą per gėles, 
tyvių čiabuvių kultūros lygio. Žinovai gi tvirtino, kad nius arba gaidukus, kuriuos jie vedžiodavo pririštus kaip Raimundas jodinėja apsivilkęs Supermano kos-
Banane ryžių pakopos gyvavo jau daugiau kaip tūks- virvute už kojos. Dabar rinkos buvo paverstos į krau- tiumu, Vida žaidžia su atklydusią katyte. Einam 
tantį metų, ir jas lygino su Egipto piramidėmis. Iš tuvėles, padengtos milžinišku stogu, švarios ir visai žiūrėti kaip gyvena igorotai, kaip jie pjaustinėja iš me-
Clarko pasiryžėliai važiuodavo jų žiūrėti, nors kelionė neromantiškos. Igorotai buvo išstumti į miesto parką, džio šakutes ir šaukštus, tokio dydžio, kad tik milžinai 
filipiniečių autobusais buvo ilga ir sunki. kur jie nieko nepardavinėjo, tik pozavo prieš turistų 

Į šitas terasas mes dabar, Bagio net nesustodami, foto aparatus ir tiesdavo ranką išmaldos, 
pasileidom važiuoti. Banane buvo viena iš tų vietų, Nuvažiavom į John Hay bazę. Tai buvo RR (Ręst 
kurias Clarke gyvendamas planavau aplankyti, bet and Recreation) bazė, Clarko satelitas, kur visi važiuo-
neteko. Dabar buvo proga tiek metų tausotą norą davo atostogauti. Nieko kariško šioj bazėj nebuvo, tik 
įvykdyti. Išsukę iš miesto į šiaurę apsivylėm. Kelias golfo aikštė, gražūs parkai, daugybė gėlių. Karininkų 
čia jau nebebuvo grįstas, kaip į pietus nuo Bagio. Vieto- klubas buvo istorinė vieta. Toj salėj, kur mes dažnai 
vaizdis buvo gražus, važiavom beveik viršūnėmis per vakarieniaudavom, 1944 metais japonų generolas 
džiunglėmis padengtus kalnus, bet kelias buvo blogas Homma pasirašė kapituliacijos aktą. Gen. McArthur 
ir darėsi vis blogesnis. Automobilis slidinėjo per žvy- priėmė jo pasidavimą ir atidavė jį karo nusikaltėlių 

jas galėtų vartoti. Turgavietėj, negalėdamos pajudėti. 
kvykia surištos kiaulės, igorotės siūlo pirkti platanus 
ir bananus, — „paip sentavos, paip sentavos", negalė 
damos ištarti raidės „f . Jas žavėdavo Algučio 
geltoni plaukai, kartais kuri neiškęsdavo juos paglos
tyti. Vienai išdrįsus, Algutį tuoj apstodavo visas būrys 
juodaplaukių filipiniečių merginų, kurios glostydavo 
jo plaukus. 

(Bus daugiau i 



DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. lapkričio 14 d. 

HORIZONTAI 

PRIEŠ 5 M. MIRĘS 
SPORTININKAS 

Vis dažniau pasitaiko, kad ši 
skiltis, kurioje turėtų būti 
komentuojami bėgantys lietu
viškojo gyvenimo įvykiai, ski
riama nekrologams ar mirties 
sukaktims paminėti. Tokia jau 
gyvenimo ironija: vis daugiau ir 
daugiau mano ar vyresniosios 
kartos veikliųjų bičiulių iš
keliauja a rba iškeliavo į 
amžinybę. Kai kuriems jų 
anksčiau iškeliavus mūsų spau
doje nebuvo net išsamesnių 
nekrologų. Panašiai atsitiko ir 
su prieš penkerius metus mi
rusiu nepriklausomos Lietuvos 
futbolistu, vėliau Chicagos Lie
tuvių operos nariu Vladu Vaiš
vila, kuris mirė Padėkos dienos 
rytą — 1982 m. lapkričio 25 Chi
cagoje ir buvo palaidotas 
Nekalto Prasidėjimo seselių 
kapinaitėse Putname, Conn. 

A. a. Vladas Vaišvila 
• j 

• 
Vladą Vaišvilą prisimenu dar 

iš Panevėžio gimnazijos, nors jis 
ir buvo vyresnėse klasėse. 
Vėliau persikėlė į Kauną ir įs
tojo į Aukšt. technikos mokyklą. 
Tačiau vasarų metu žaisdavo 
futbolą už Panevėžio Maisto 
komandą. O Maisto fabriko 
komandos tiek Kaune, tiek ir 
Panevėžyje tais laikais būdavo 
stiprios, nes fabrikas talentin
giesiems žaidėjams duodavo ne
blogas tarnybas. Taip ir VI. 
Vaišvila, kaip Pov. Sobieskis ir 
kiti (žinomi Panevėžio koman
dos žaidėjai), vasaros atostogų 
metu praktiką atlikdavo Maisto 
įmonėje ir tuo pačiu galėjo žais
ti futbolą. Prieš pat bolševikų 
okupaciją VI. Vaišvila (rodos, 
kartu su Chicagoje mirusiu 
Povilu Sobieskiu) buvo išrinktas 
į Lietuvos valstybinę futbolo 
rinktinę važiavimui į Čekoslo
vakiją pasitobulinti . Deja, 
okupacijos ir kilęs karas sugrio
vė planus. Po to Vlado jau ne-
bematėm Panevėžio stadione ar 
žaidžiančio Lietuvos valstybinės 
rinktinės eilėse. Likimas lėmė 
mums po būrio metų susitikti 
j aunys tės la ikais niekad 
nesvajotoje Chicagoje, kur Vla
das Vaišvila buvo Lietuvių 
operos vieneto, o kurį laiką ir 
valdybos narys. 

IŠEIVIJOS KELIUOSE 

Po karo atsidūrė V. Vokietijos 
anglų zonoje esančioje Alt-
gargės stovykloje prie Elbės 
upės kranto iš kur, kitoje upės 
pusėje matėsi rusų kareiviai. 
Čia dirbo stovyklos vadovybėje, 
organizavo tautinių šokių grupę 
ir pats šoko. Grupei vadovauti 
atvažiuodavo kitur gyvenanti 
Dalia Sruogaitė. VI. Vaišvila, 
stovykloje netur int muzi-
ko-chorvedžio, pats suorgani
zavo chorelį ir jam vadovavo, 
nes muzikinį talentą buvo pa
veldėjęs iš savo motinos. 

Rašytojas Jurgis Jankus suor-
ganizavo stovykloje lit. 
mokyklą, kur mokytojauti at
vyko ir būsimoji Vlado žmona, 

kurią jis vedė istorinę Lietuvai 
vasario 16 d. Pasak mokytojos 
Stasės Vaišvilienės, vestuvės 
truko kelias dienas, dalyvaujant 
kuone visai stovyklai, su visais 
lietuviškais papročiais ir tradi
cijomis. Žemiškų gėrybių 
trūkumą papildė juokas, dainos 
ir žaidimai... 

Labai anksti anglų zonoje gy
venantiems atsirado galimybė 
emigruoti į Didžiąją Britaniją. 
I ją emigravo ir abu Vaišvilai, 
nes neprasimatė galimybių 
grįžti į laisvą Lietuvą. Ten kurį 
laiką dirbo mašinų tepėju, o 
vėliau braižytoju. Dainavo 
chore, šoko tautinius šokius. 
Muzikai buvo linkęs nuo vai
kystės, o lankydamas gimnaziją 
Panevėžyje jau grojo orkest
ruose. 

Iš D. Britanijos abu su žmona 
emigravo į Kanadą ir apsistojo 
seniausioje Kanados lietuvių 
nausėdijoje — Montrealyje, kur 
išgyveno šešerius su puse metų. 
Čia aktyviai dalyvavo parapijos 
ir bendruomenės choruose, kol 
atsirado galimybė persikelti į 
laisvojo pasaulio lietuvių sos
tinę Chicagą. 

Persikėlus į Chicagą ir ku
riam laikui apsigyvenus Gage 
Parke, buvom kaimynai ir 
dažnai prisimindavom ypač 
gražius Panevėžio laikus ir tas 
dienas, kada Vladas kopė į Lie
tuvos futbolo žaidėjų viršūnes. 
Tuojau Vladas susirado Lie
tuvių operos vienetą, įstojo į 
Operos chorą, kuris buvo ir te
bėra geriausias gal ne tik Chi
cagoje, bet ir visam laisvajam 
pasaulyje. Taip pat kurį laiką 
dirbo ir Operos valdyboje, 
eidamas įvairias pareigas. Buvo 
labai linksnio būdo, puikus 
pasakotojas ir humoristas. 
Priešų atrodo neturėjo, apie 
save būrė tik draugus. 

LIŪDNAS FINALAS 

1980 m. rudenį Vladas Vaiš
vila pergyveno atdaros širdies 
operaciją, o lygiai po metų buvo 
rastas gerklės vėžys, kuris 
persimetė į plaučius ir 1982 m. 
lapkričio 25 d. Vladas Vaišvila, 
turėdamas 65 m. amžiaus mirė, 
savo gyvenimą paskyręs spor
tui, tautiniam šokiui ir ypač 
dainai. 

Jei Vladas Vaišvila būtų gy
vas, šiais metais būtų šventęs 
savo amžiaus 70 metų sukaktį, 
nes gimęs 1917 m. sausio 27 d. 

Mūsų šeimą su velioniu Vaiš
vila dar riša ir kitas įvykis. Bū
tent jo žmona Stasė Vaišvilienė 
buvo pirmoji mūsų vaikų moky
toja K. Donelaičio lituanistikos 
mokykloje. Nuo 1967 m. ji 
mokytojauja Beverly Montes-
sori mokykloje ir su skausmu 
širdyje prisimena prieš penke
rius metus mirusį, savo vyrą, o 
Operos choras Vladą prisimena 
kaip buvusį talentingą ir drau
gišką bendradarbį. 

Po kaspino perkirpimo Lietuvių dienose Los Angeles. Iš kairės: LN 
Nelsienė šventės garbės pirm. Pranas Lubinas ir aktorė Rūta Lee 

LENKIJOS FILMŲ 
FESTIVALIS 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Dvyliktas Lenkijos filmų festi
valis įvyko Gdynėje. Lenkų 
spauda rašo, kad jis savo lygiu 
pranoko ankstyvesnius festiva
lius. Priežastis? Daugumas 
filmų buvo susukti dar prieš 5-6 
metus ir draudžiami viešai juos 
rodyti. 

Pirmą, aukščiausią žymenį 
laimėjo „uždraustas" Januso 
Zaorskio nespalvotas filmas 
„Motina Karalienė". Tikrovėje, 
pagrindinės rolės atlikėja nėra 
ka ra l i enė pilna to žodžio 
prasme. Tai jos lenkiška „pani 
K r u l o v a " pavardė. Vargšė 
moteris, pasaulinės krizės metu, 
nežinojo kaip toliau gyventi, 
kadangi vyras žuvo tramvajaus 
nelaimėje, palikdamas keturis 
sūnus. Dar sunkenio gyvenimo 
Kara l ienė susilaukė nacių 
laikais bei Stalino metu. 

Antroji premija paskirta spal
votam filmui — legendai iš ku
nigaikščių Pless namų. Spauda 
į padanges kelia aktorių Joną 
Novickį ir Algirdą Lukoševičių 
(pirmas vaidino primą, antras jo 
sūnų) puikiai atlikusius savo 
roles. Tačiau geriausio akto
riaus žymuo paskirtas Bogus
lavui Lindai. Režisieriaus pre
miją gavo Tadas Chmieliaus-
kas. Gdynėje buvo parodytas jo 
režisuotas filmas pagal rašyto
jo Stepono Žeromskio veikalą 
„Wierna rzeka" (Ištikima upė). 

Filmas suktas prieš penketą 
metų, tačiau buvo uždraustas, 
kadangi žymus lenkų prozinin
kas skaitytojus nukelia į 1863 
m. sukil imus prieš r u s u s , 
kazokų žiaurumus. Rusiška 
priespauda pavaizduota ir filme. 

Kaip minėjau, geriausio akto
riaus rolę laimėjo Boguslavas 
Linda. Jo rolė — nesėkmingas 
jauno vyro gyvenimas. Jis dir
ba universitete kartu su val
džios pareigūnais, tačiau darbo 
vaisiai nesėkmingi. Vėl, darbas 
tame pačiame universitete su 
vyriausybės priešininkais. Dar 
blogiau. Dirba vienas, atrodo 
kritęs į visišką pesimizmą. 
Gyvenimas jam yra visiškai 
betikslis ir bevertis. Savo rolę jis 
išpildė labai gerai (taip rašo 
spauda) kartu parodydamas 
sunkų Lenkijos gyvenimą, ka
dangi kiekviena darbo pradžia 
yra netikra, klaidinga. Šis 
filmas, p i lnas pesimizmo 
šiandieninės Lenkijos gyvenimo, 
taip pat ilgai „nematė saulės 
šviesos". 

Geriausia aktorė pripažinta 
Teresė Vojcik už motinos 
Karalienės rolę. 

Manding, festivalyje pasitaikė 
ir blogų, žemo lygio filmų, suktų 
prieš keletą mėnsių ir palietu
sių taip pat šiandieninį Lenki
jos gyvenimą. 

Vokiečių spauda pranešė, kad 

Vakarų apyg. pirm. Angelė 
Nuotr. A. Šėko 

Lietuviai Kalifornijoj 
KRIKŠČIONYBĖS 

J U B I L I E J U S 
LOS ANGELES 

Lietuvos Krikščionybės jubi
liejus Los Angeles mieste bus 
m i n i m a s lapkričio 22 d. 
Iškilmingos šv. Mišios Šv. Vi-
bianos katedroje bus aukojamos 
10:30 vai. ryto. I pamaldas nuo 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čios vyks autobusas. Norintieji 
pasinaudoti šia transporto prie
mone turi užsiregistruoti pas 
Rimtautą Dabšį. Prie autobuso 
reikės būti 9:30 vai. ryto. Po pa
maldų New Otani viešbutyje, 
120 S. Los Angeles St., sukak
tuvinis banketas, į kurį vietas 
rezervuoti ir pinigus sumokėti 
reikia iki lapkričio 15 d. Šei
moms, tu r inč ioms mažus 
va ikus , sudary tos sąlygos 
dalyvauti bankete: bus atskiras 
vaikams kambarys su prižiūrė
toja. 

Lenkijos meno — kultūros 
dienos rengiamos Wiesbadene 
(Hesseno krašto sostinė). Jos 
pradedamos lapkričio 17 d. 
tautinio „Mazovše" ansamblio 
pasirodymu, parodom, Vroclavo 
muziejaus eksponatais, užda
r a n t l enk i škas kultūrines 
dienas teatro grupės pastatymu. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — fcOO v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1480 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 00480. 

Tek (312) 839-2511 

GOOD NEWS... 
IF YOU MAVE EVER WANTED TO INVTTE RELATTVES FROM UTHUANtfk ON A VISIT TO THE 
USA OR CANAOA, ROW l t T M T M t TO ACT... 
B6CAUSEOFNEWQOV^RNMEhfrP(XK)IESCON(^RNINGTHEGFUNTIhK30FPERMISSK)N 
TO VTSTT RELATTVES ASROAD. THE POSSWUT1ES OF APPROVAL OF INVTTATION REOUESTS 
IS NOW BETTER TMAN EVER BEFORE... IF YOU HAVE TRtEO BEFORE ANO WERE TURNED 
0OWN. IT IS NOW SUGGESTED TO TRY AGAIN... CALL OR VVRfTE US POR DETAILS. 
•FFBC1IV! JANUARVItOO, tTAYt OF 10 OAV3 M UTHUAMA WHX » 
TO ALL TOOfttSTt. TMt APPUS3 TO BOTN OROUP TRAVEL ANO TO 

BECAUSEOFFOPULARDEMANDFORAU-INCLUŠIVE GROUP TRAVEL. IN 1908 WEOFFER 
FI>^QROUPTOURSDiyARTlNGTHEU.S.A.ONMAY24,JUNE14.JULY12,AUQU8TieANO 

OF THE YEAR IN ANY COMBINATION W!TH OTHER EUROPEAN CmES OF YOUR CHOtCE. 
WE HAVE SERVED THE AMERICAN-UTHUANIAN COMMUNITY WITH THEIR SPECIAUZED 
TRAVEL NEEDS FOR THE PAST THIRTY YEARS. YOU CAR REACH Ut AT NO lAPENOS TO 
*mmmmim»*mm*mmmm a—m, noo t™ NU, mm 
YOMK STATI. 

BoMe AmortcNfi HoHdivm Ine 
• M « f j W * T ^ E 0 W W * I W I I n w l f l N I W 9 I I I V i 

ADMSIONOF 
RO0MRT J. EU.VH TRAVtL INC. 

501 Ffflh Avenue. New York, N.Y. 10017 • (111) 072-0200 

Galėti apie žmogų pasakyti, 
kad jisai turi charakterį, yra ne 
tik daug apie jį pasakyti, bet ir 
jį išaukštinti, nes tai retai sutin
kama asmenybė, kuri suke
lia pagarbą ir nusistebėjimą. 

Im. Kant 

rft INTERNATIONAL 
* I INDUSTRIES 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų giminės bei artimieji gali sėdėti už naujos Volgos 

ar Žiguli vairo už penkių dienų! Arba: be palydovo, jiems pa
togiu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje 
Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą— taip 
pat penkias dienas po jūsų įmokėjimo. 

šis patarnavimas siūlomas nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 1 d. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South Roborts Road 
Palos Hille, INnots 00408 
Telefonas: (312) 430-0074 

INTERNATIONAL 
Rūta Pauperienė, Įstaigos vedėja 

G. T. International dėkoja visiems klientams, kurie 
prisidėjo prie sėkmingo kelionių į Lietuvą sezono. 

G. T. International pirmoji 1988 m. ekskursija prasi
deda balandžio 7 d. Dvylikai dienų išvykstama į egzotišką 
Pietų Ameriką. Pirmoji ateinančio sezono kelionė į Lietuvą 
(15 dienų Lietuvoje) išvyks gegužės 16 d. 

G. T. International tvarko visus kelionių reikalus oro, 
vandens ir sausumos keliais. Turizmui ar biznio kelionei 
kreipkitės pas mus. 

G. T. International padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos. 

Nori pasaulio pamatyti? Kreipkis [ G.T. 

G. T. International, Inc. 
10401 S. Robertą Road 

Palos HNIs, Illinois 00405 
Telefonas: (312) 430-7272 

* * uJ\pqbcr Hdidays 
198S M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 

iš Bostono Ir Now Yorko 
2 Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 
S Maskva 1, Vilnius 7, Maskva 1 

Biriatlo 20 Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 
tulello 2f Maskva 3, Vilnius 5, Riga 3, Talins 2, 

Leningradas 3 
7 . Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 
10 Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 

Rugsėjo 1» Maskva 1, Vilnius 6, Maskva 1 
Rugsėjo 20 Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 
Gruodžio 22 Maskva 1, Vilnius 9, Maskva 1 

f*?&h 

* K 

Dėl daugiau informacijos arba užsiregistruoti skambinkite: 
1-6l7-2*e-8764 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC 
303 W. Broadway, P.O. Box 116, So. Boston, MA 02127 

Information is pretiminary and subject to changes. 

PIRMOJI LIETUVIŠKA V I S A KORTELĖ! 

•<^f-fa>^« ? 

k WM 

Visiems NAUDINGA 
Visiems REIKALINGA 
Visiems BŪTINA 
Visiems PRIEINAMA 

r 

KASOJE! 
2615 VVcst 71st Street 
Chicago, IL 60629 
312-737-2110 

1445 So. 50th Avenue 9525 So. 79th Avenue, 4A 
Cicero, IL 60650 Hickory Hills, IL 60457 
312-656-2201 312-598-1333 

- • 

• • 
• 

/ 
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ATIDARYTA 
TAUTODAILĖS PARODA 

. - L 

1 i . SAULĖ JAUTOKAITĖ 

Spalio 25 d., sekmadienį, 2 
vai. po pietų, Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus trečiame 
aukšte, Chicagos Lietuvių Tau
todailės ins t i tu tas atidarė 
parodą pavadintą „Lietuviški 
audiniai laiko tėkmėje". 

Trumpose atidarymo iškilmė
se, Vida Rimienė, pasveikinusi 
susirinkusius svečius, pristatė 
Aldoną Veselkienę, kurios var
das yra sinoniminis su tauto
dailės institutu. Balzeko muzie
jaus vedėjas Valentinas Ramo-
nis trumpai priminė, kad Tau
todailės institutas dabar yra 
įsikūręs tose pačiose muziejaus 
patalpose. Instituto nariai nėra 
muziejaus svečiai, bet jo gy
ventojai . Arvydas Žygas 
atkreipė lankytojų dėmesį ir 
t rumpai apibūdino atskiras 
tautodailės parodos eksponatų 
šakas. 

Įdomiausia atidarymo dalis 
buvo antroji — muzikinė. 
Parodos rengėjai sumaniai su
jungė tautodailę su liaudies 
dainomis. Solistė Aldona Stem
pužienė, viešnia iš Clevelando, 
čikagiškei muzikei Emilijai 
Sakadolskienei kanklėmis paly
dint, atliko parodos atidarymo 
muzikinę dalį. Abi muzikinės 

• programos dalies atlikėjos buvo 
pasipuošusios šauniais tauti
niais drabužiais, labai tinkan
čiais šios parodos nuotaikai. 

Sol. Stempužienė pradėjo 
daina „Audžiau, audžiau", 
toliau ėjo mitologinė daina 
„Oi t eka , bėga vakarinė 
žvaigždele1', Alfonso Mikulskio 

.; harmonizuotos „Vaidilučių dai-
.,• na" , ir „Skamba, skamba 

kankliai", liaudies daina „Gali 
lauko stadalėlė". I paskutiniąją 
dainą, Aldona Stempužienė 
įtraukė ir parodos atidaryme 
dalyvavusius svečius, papra
šydama jai padėti, (atlikti choro 
partiją), jai dainuojant nuo
ta ik ingą l iaudies dainą 
„Melninką". Ir ši nerepetuota 
sutar t inė puikiai pasisekė. 
Solistė meniškai ir vaizdžiai 

imitavo į malūną atvažiavusius 
skirtingus „charakterius" ožką, 
kiškį, vilką, lapę, mešką. 

Smagu buvo klausytis Stem-
pužienę dainuojant, ne t ik, 
linksmas liaudies dainas, bet ir 
rimtas, senoviškas, be kanklių 
palydos, liūdnai skambančias 
r audas . Už ekspresyvų i r 
nuotaikingą dainų atlikimą, ji 
susilaukė iš klausytojų šiltą, 
nuoširdų p r i ėmimą ir 
dėkingumą. 

Po trumpo ir pasisekusio 
atidarymo, lankytojai turėjo 
gerą progą apžiūrėti, susipažinti 
i r pastudijuoti t a u t o d a i l ė s 
eksponatus, kurk / r a paskolin
ti iš Tamošaičių rinkinio, at
skirų asmenų ir Chicagos Lietu
vių Tautodailės instituto archy
vo. Parodos eksponatai susideda 
iš senovinių audinių, priejuos
čių, juostų, rankšluosčių, įvairių 
raštų pavyzdžių, staklių, verps
čių, lino ir vilnos siūlų. Vienu 
žodžiu, viskas kas y ra susiję su 
tautinio audinio gaminimu. Šios 
tautodailės audinių parodos 
žvaigžde yra tautiniai drabu
žiai. Čia mes juos matome iš 
skirtingų Lietuvos vietovių: Že
maitijos, Aukštaitijos, Mažosios 
Lietuvos, Kapsų, Zanavykijos. 
Kiekvienos apylinkės tautiniai 
drabužiai pasižymi ki tokiu 
audimo būdu, savitais raštais, ir 
vis skirtingais spalvų deriniais. 

Parodos proga, Tautodailės 
ins t i tu to va ldyba iš leido 
lietuvių ir anglų kalbomis 16 
puslapių brošiūrą. Knygutė yra 
iliustruota tautinių raštų audi
niais. Folklorinio meno specia
listė ir menininkė Anastazija 
Tamošaitienė, anksčiau minėto
mis kalbomis, smulkiai aprašo 
ir išaiškina, kaip parodos pava
dinimas sako „Lietuviški audi
niai laiko tėkmėje". Jos ap
rašymą skaitydami sužinome, 
kad priešistorinės lietuvės jau 
verpė ir audė, kad archeologai 
rado spalvotą vilnonę juostą, 
kuriai duoda X a. datą. Prade
dant XVI a. jau y ra išlikusių 

graviūrų ir piešinių vyriškų, 
moteriškų ir vaikų audinių. To
liau autorė rašo apie lininius 
audeklus, jų gaminimą, krai
č ius , t a u t i n i u s drabužius , 
lovatieses, staltieses. 

XX a. pradžioje, užplūdusios 
fabrikinės medžiagos, buvo nu
stūmusios tautinius drabužius. 
Straipsnio gale rašoma, kad, 
1930 m. Nepriklausomoje 
Lietuvoje, Žemės ūkio rūmai 
pakvietė dail. Antaną Tamošai
tį atgaivinti liaudies meną. Jį 
atgaivinus, beveik kasmet buvo 
ruošiamos tautodailės pamokos 
Lietuvoje ir užsienyje. Išeivijoje, 
kur buvo didelis pareikalavimas 
tautinių drabužių įvairiems an
sambliams, jų specialistai pra
dėjo austi Kanadoje ir Ameri
koje. 

1977 m. Chicagoje įsisteigęs 
Tautodailės institutas, ne tik 
ruošia savo audinių parodas, bet 
moko šio meno, o taip pat ir de-
demonstruoja jų gamybos proce
są įvairių tautybių lankytojams. 
Kiekvienas apsilankęs šioje 
parodoje, pamatys ir pasi
džiaugs tautodailės instituto 
narių rimto ir kruopštaus dar
bo vaisiais. 

• • • 

"" KRIKŠČIONYBĖS 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

M U Z I E J U J E 

Lietuvos karalius Mindaugas 
priėmė krikščionybę kartu su 
visa savo šeima ir dvariškiais 
1251 m. Tačiau toji naujai 
atnešta religija nerado derlingos 
dirvos tarp senojo tikėjimo besi
laikančių pavaldinių. Ir tiktai 
1387 m. karalius Jogaila ir jo 
pusbrolis didysis Lietuvos ku
nigaikštis Vytautas Didysis 
užbaigė tą uždavinį , abu 
atnešdami krikščionišką tikė
jimą likusiems Lietuvos žmo
nėms. 

Lietuvių kultūros muziejus 
Krikščionybės sukakties minėji
mui ruošia specialią programą. 

Minėjimas įvyks muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., Chicagoje 
šeštadienį, lapkričio 28 d., 3 vai. 
p.p. Svarbiausioji programos 
dalis bus kun. Antano Saulaičio, 
SJ, žinomo mokslininko ir lek-

Lietuvių Tautodailės instituto Chicagos skyriaus Balzeko Lietuvių Kultūros muziejuje suruoš
tos lietuvišku audiniu parodos atidaryme dainuoja solistė Aldona Stempužienė, kanklėmis pri
tariant Emilijai Sakadolskienei. 

. ijfe.""": •" ; " y -JU" Nuotr. Arvydo Tamulio 

. " ' 

Nepriklausomos Lietuvos, 
laisvės žydėjimo ir augimo 
metu, Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune buvo įsteigta 
tautiškai nusiteikusi studenčių 
Korp! „Filiae Samogitiae" — 
Žemaitijos dukterų korporacija. 
Stojo ton organizacijon 
studentės, turėjusios ką nors 
bendro su Žemaitija. Nors 
kolegos studentai ir mėgo paer
zinti „fukses", kad jos mėgino 
priderinti gražias mėlynos 
rugiagėlių spalvos kepures prie 
savo mėlynų akių, tačiau, nežiū
rint to, kad kai kurios korpo-
rantės ir nebuvo šimtanuošimti-
niai žemaitės, tai bent vienas 
kuris jų tėvų buvo žemaičių 
kilmės. 
Išsisklaidžiusios po Ameriką 

Chicagoje, įsikūrimo išeivijoje 
pradžioje, susibūrė bent 
penkiolika Korp! „Filiae Samo
gitiae" buvusių korporančių. 
Retkarčiais jos susirinkdavo, 
pasidalindavo mintimis, pasipa
sakodavo ką veikiančios įvai
riuose darbo ir visuomeninio 
veikimo srityse. 

Tačiau ir čia pūstelėjęs vėjelis, 
nešąs poilsio ir saulėtesnio 
gyvenimo viliones, išblaškė jas 
į visas keturias Amerikos puses: 
Nelę Venclauskaitę-Apeikienę 
paviliojo saulėtoji Californija; 
Teresė Liubavičiūtė-Volod-
kienė nusivijo saulę į Flo
ridą; Ona (Hanė) Smilgevi-
čiūtė-Žolynienė nusekė iš pas
kos į tą pusiau tropikinį kraš
tą kur Ponce de Leon ieškojo 
jaunystės šalltinio. Irena Mačiū-
tė-Linartienė, (nebūtų, vaisti
ninko duktė!), patraukė į 
sveikesnį ir lietuviams ar
timesnį klimatą — Michigano 
valstiją, o Irena Račkutė-Kra-
pauskienė nutūpė Indianoje su 
vaikaičiais. _ i 

Viešnia iš pietų 
Šiomis dienomis, Chicagoje 

atsilankė iš Daytona Beach, 
Floridos, Hanė Žolynienė. 
Saulės sveikai, auksiniai, nu
spalvinta, pilna saulėtos nuo
taikos, ji kartu su savo vyru 
Kostu pasitiko vėl naujausią 
šeimos atžalą — vaikaitį Chi
cagos priemiestyje. 

Skubiai sukruto samogitės — 
jos žaibo greitumu subėgo pasi
tikti viešnios iš pietų — savo 
saulei, smėliui ir vandenynui 
prarastos kolegės. 

Stasės Lapaitės-Semėnienės, 
greičiausiu XX a. būdu — tele
fonu, jos sukviestos susirinko 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus posėdžių kambaryje 
vaišėms lapkričio 8 d., sekma
dienį, 3 v. p.p. Iš dešimties 
esančių Chicagos apylinkėje su-

toriaus, paskaita anglų kalba), 
palydima skaidrėmis. 
Supažindinimas, pavadintas 
„Krikščionybė Lietuvoje", 
pavedžios po lietuviškus reli
ginius, kultūrinius ir meniškus 
istorinius laukus nuo pačių 
ankstyvųjų laikų ligi dabar
tinių. Ryšium su skaidrių 

demonstravimu, tą pačią dieną 
bus atidarytos dvejetas paro
dėlių: 

a) „Kryžių kraštas: religija 
19-to šimtmečio Lietuvoje" — 
ankstyvosios knygos, 
nuo t raukos , žemėlapiai, 
religinės atvirutės, įvairūs 
religiniai eksponatai bei kitokie 
spausdiniai pavaizduos lietuvių 
nuolatines kovas prieš rusų 
carų priespaudą 19-to šimt. an
troje pusėje net iki I pasaulinio 
karo, ginant ir išlaikant savo 
religinę ir kultūrinę laisvę. 

b) „Lietuviškos istorinės vėlia
vos" — bus išstatytos 17 pilno 
dydžio istorinių lietuviškų 
vėliavų replikų, kai kurios net 
iš 13-to šimt. Tame tarpe bus vė
liavos: lietuvių valdovų, miestų, 
atskirų sričių, kariuomenės bei 
laivyno, Radvilų šeimos ir netgi 
vėliavos, vartotos pirmųjų lie
tuvių imigrantų Amerikoje. 

važiavo aštuonetas. Neatvyko 
tik Elena Gumžauskaitė-Svažie-
nė ir Gabrielė Volodkaitė-Kor-
zonienė. 

Garbės viešnia buvo sutikta 
lietuvišku nuoširdumu, drau
giškumu i r žemaitišku 
vaišingumu. 
Signataro pavyzdinis ūkis 
Hanė Žolynienė yra viena iš 

Jono Smilgevičiaus, Nepriklau
somybės a k t o signataro, 
dukterų, pasižymėjusi savo ge
raširdišku vaišingumu jau stu
dijų laikais. Jų gražiame ir erd
viame name Kaukų gatvėje, 
Kaune, nuolatos zujo, kaip 
Samuolio bitės, būrys studenčių 
— Smilgevičiūčių draugės. Čia 
rašančiai Hanė buvo itin ar
tima, „fuksaujant" ji buvo jos 
„globėja". 

J. Smilgevičius, ekonomistas, 
savo Užvenčio dvarą buvo pa
vertęs pavyzdiniu ūkiu su spiri
to varykla, plytine, malūnu ir 
lentpjūve. Jaunystėje Hanės 
tėvas buvo lietuviškos draudžia
mosios spaudos bendradarbis; 
pasirašinėjo Berlyniškiu, J. 
Kadaginiškiu ir kitais slapyvar
džiais. Ir savo dukterims bei 
sūnui — pianistui jis perdavė 
gilią savo tėviškės meilę bei or- Gražina Giedraitytė Liautaud modeliuoja Putnamo Seselių rėmėjų suruoš-
ganizuotą veikla tautos labui. t0Je 26-toje madų parodoje. Nuotr. J. Tamulaičio 
Daytona Beach — sveikiausia 

vieta Floridoje? 
Dr. J a n i n a i Bortkevičiū-

tei-Jakševičienei užklausus, 
kodėl Hanė išsikėlė į šiltus kraš
tus, kur žmogus greičiau su
nyksta, ji atsakė, kad Daytona 
Beach — vėsiausia vasarą ir 
sveikiausia vieta Floridoje, spe
cialistų nustatyta ir spaudoje 
paskelbta. Kitos gi pritarė dak
tarės iškeltai minčiai ir porino, 
kad ir vaisiai, ir daržovės, ir net 
gėlės dedamos šaldytuvan, il
gesniam ir geresniam jų išlaiky
mui, o žmonės senatvės slenks
tyje lenda į šilčiausią klimatą, 
lyg į krosnį, spartesniam ge
dimui bei sunykimui. 

Tokia p a r o d a turėtų 
nuo la t bū t i 

Visos susir inkusios , be 
anksčiau suminėtų: Halina Po-
girskytė-Bagdonienė, Ona Ga-
siūnaitė-Bigelienė, Elena Gri-
galauskaitė-Dovilienė, Sofija 
Petrikaitė-Gliožerienė, Aldona 
Jankauskaitė ir Birutė Stunge-
vičiūtė-Urbonienė pakilo į 
muziejaus trečią aukštą 
keltuvu, aplankyti Galerijos 
salėje vykstančią Lietuvių Tau
todailės ins t i tu to suruoštą 
menišką audinių parodą. Visos 
susižavėjo ir negailėjo hiper
bolių, apibūdindamos nuostabų 
raštų ir spalvų koordinavimą. 

Taut. drabužių — visų sep
tynių Lietuvos apylinkių spalvų 
derinimas žėrėjo nuostabiu 
lietuvišku spalvingumu bei sko
niu. O lietuvaičių individualus 
audimas s tebino jų kūry
bingumu. Čia vėl prisiminė dr. 
J. Jakševičienė, kaip ją stabdė 
Romos gatvėse prancūzai bei ki-

NAUJA TALKININKE 
PUTNAMIEČIŲ RĖMĖJŲ 

DARBO LAUKE 
„...Mano vyras norėtu pad-^ 

vigubinti jūsų madų parodos 
pelną". 

„0, ne, Gražina! Mes šiais 
metais padarėme jo labai daug. 
Aš bijau ir pasakyti". 

„Nebijok, mano vyras labai 
geras". 

Po poros dienų iš Gražinos 
Giedraitytės-Liautaud atėjo 
pažadėtas čekis. Pu tnamo 
Seselės ir jųčikagietės rėmėjos 
dėkoja Dievui ir džiaugiasi, kad 
jų darbo lauke visai netikėtai 
atsirado naujas žmogus. 
Gražinos didelė auka ir jos pasi
žadėjimas kartu su Giedre 
Mereckiene (jau keletą metu 
modeliuojančia mūsų parodose' 
imtis ateinančių metų madų pa
rodos koordinavimo rodo. kad 

ti kitataučiai, liesdami, stebė
damiesi ir besižavėdami jos 
taut. drabužių originalumu ir 
grožiu. Samogitės išreiškė pa
geidavimą, kad tokia paroda 
turėtų čia būti nuolatos (dabar 
gi ji baigsis lapkričio 14 d.\ 
Tačiau tai neįmanoma, nes kai 
kurie eksponatai yra umkalas. 
net iš XIX šimtmečio, nepamai 
nomi, neįkainojami, nebesu-
randami. Užtat ir čia nuolat 
budima, kad juos apsaugoti. 

Pakilioje, atnaujintoje jaunys
tės prisiminimais nuotaikoje, 
samogitės išsiskirstė su tvirtu 
žemaitišku nusiteikimu bei 
pasiryžimu dažniau susitikti. 

St. S. 

Dievas savo laiku ir savo būdu 
siunčia darbininkus, nes nori, 
kad ta- darbas būtų tęsiamas. 
Ačiū joms abiems! 

Gražina aktyviai nedalyvau
ja lietuviškoje veikloje, bet 
stambiomis aukomis remia 
,.Draugą". Lietuvių Fondą, 
Lietuvių Operą, Lituanistinę 
katedra. Augindama_šeimą ji 
buvo ramybę ir meile sklei
džianti žmona ir motina, o 
paaugus vaikams, yra savo vyro 
palydovė jo biznio kelionėse ir 
suvažiavimuose. Išaugino tris 
sūnus ir dukrą Larisą. kuri, 
studijuodama Connecticut uni-
verstitete, susipažino su lie
tuviais studentais ir dabar jau 
šoka lietuvių studentų tautinių 
šokiu šokėjų grupėje, ruošiasi 
1988 metų šokių festivaliui. 
Gražina patenkinta, kad jos 
mamytės tautiniais drabužiais, 
kuriais ir ji puošėsi, turės pro
gos puoštis ir jos dukra Larisa! 

Gražina Giedraitytė—Liau
taud yra baigusi Marijos aukšt. 
mokyklą 1959 m. ji Illinois 
universitete Urbanoje, buvo 
išrinkta „Homecoming queen", 
o kiek vėliau ištekėjo už ten pat 
studijavusio savo vyro. Gražinos 
draugės ja charekterizuoja. ne 
tik, kaip gražią ir turtingą, 
humorą mėgstančia ir linksmą, 
bet taip pat kaip labai inte
ligentingą bei išmintingą 
moterį. Dieve, jai padėk! 

Aldona Prapuolenytė 

Chicagoje susitikusios Korp! ..Filiae Samogitiae" korporantes. I ei 
nienė, A. Jankauskaite. O. Bigelienė, II eil. — dr J Jakševičienė 
H. Bagdonienė ir B. Urbonienė. 

. iš k.. S Ghoženene. O Zoly 
E Dovilienė. St Semėniene. 

Nuotr J. Tamulaičio 
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JAUNIMO MIŠIOS 
VASARIO 16 
GIMNAZIJOJ 

Kiekvieną penktadienį vaka
re Huetenfeldo kaimo bažny
čioje susiburia Vasario 16 gim
nazijos jaunieji tikintys at
našauti Mišias. Mišios ypa
tingos ne tik savo papročiais, 
bet ir tuo, kad vis organizuo
jamos ir pravedamos pačių 
mokinių veikimu. 

Mokiniai parenka ir atlieka 
Mišių skaitinius. Kai kurie 
skaitiniai kartais net ir iš kitų 
religinių tekstų, ne vien iš Šv. 
Rašto. Po skaitinių ir Evan
gelijos vyksta meditacija, kurio
je mokinys duoda savo asmeniš
ką žvilgsnį į tikėjimą, pasirem
damas skaitinių temomis. Medi
tacijos dažniausiai kuklios, 
trumpos, bet įspūdingos savo 
išgyvenamu nuoširdumu bei 
savitumu. Lig šiol nuo meditaci
jos — pamokslo pulto jau kalbėjo 
Rita Sakutė, Gabija Diavaraitė, 
Silvija Ruplėnaitė ir Alain 
Gromašauskas. Kiti bus po šių. 

Prieš aukojimą visi Mišių 
dalyviai turi progą pareikšti 
prašymų intencijas. Pirma 
intencija yra celebranto kun. J. 
Dėdino, kuris visados meldžia
si, kad iš jaunų lietuvių atsi
rastų norinčių stoti į bažnytinę 
tarnybą. Kiti dažnai meldžiasi 
už jaunimą išeivijoje ir Lietu
voje, taip pat už savo šeimas, su 
kuriomis kiti mokiniai nepasi-
matys net metus. 

Mišių pabaigoje mokiniai 
simboliškai paaukoja dar vieną 
visų bendrai paruostą intenciją. 
Dėl šitos dalies Mišių mokinys 
Rubertas ibaria iš Uragvajaus 
pastatė* gražią medinę koply
tėlę. Jos rėmai išpjaustyti 
liaudies meno motyvais, o vidu
je yra Aušros Vartų Marijos at
vaizdas, nutapytas mokinės 
Suzanos Juknaitės iš Argen
tinos. Intencija yra užrašyta ant 
popieriuko ir suvyniota juostele, 
kurią nuaudė tos savaitės 
Mišioms. Tada juostelę prisega 
prie kabančio apačioj koplytėlės 

audinio. Juostelės pasilieka ant 
audinio nuo savaitės iki savai
tės, ir mokiniai pasiryžę, kad iki 
galo metų prisirinks jų daugiau 
kaip trisdešimt. 

Po Mišių bažnyčioje pasilieka 
dalyviai pasidalindami palai
mintomis vynuogėmis ir 
mokinių šviežiai iškepta duona. 
Kartu su agapės vaišėmis jie 
pasidalina meditacinių pamal
dų įspūdžiais ir pasiskirsto 
pareigomis būsimoms Mišioms. 

Mišių eiga ir turinys daugiau 
įprastas tiems, kurie yra daly
vavę stovyklose ar sąskrydžiuo
se kituose kraštuose. Bet gim
nazijoje, kur jau keletą metų 
jauni mažiau išreiškia savo 
tikėjimą, šitos Mišios yra 
įkvėpiančios. 

Bendrai tikėjimo auklėjimas 
Vokietijoje yra sudėtingesnis, 
nes valdžios įstatymai draudžia 
tėvams ir mokykloms padaryti 
mokiniams pamaldų lankymą 
privalomą. Tokiose sąlygose 
religinių auklėtojų pastangos 
paskat int i Mišių lankymą 
geriausiu atveju turėjo dažnai 
tik dirbtinius vaisius. Šiais 
metais susidomėjimas Mišiomis 
sėkmingesnis, nes joms akstinas 
pagaliau kyla iš pačių mokinių. 
Gimnazijos jaunųjų tikėjimo 

atgimimas kupinas visokiausių 
neišaiškinamų jėgų. Tarp 
lankytojų augančio skaičiaus 
pasirodo ir nekatalikų. Net ne
drąsūs žmones siūlosi skaityti ir 
paruošti meditacijas. Galvojama 
padaryti daugiau koplytėlių, 
ieškoti naujų giesmių. Muzikan
tai ketina pagražinti Mišias in
strumentine muzika. 

Nors Huetenfeldo bažnytėlė 
yra paprastas pastatas, nepa
sižymintis nei savo architek
tūra, nei menu, penktadienio 
Mišios išpuošia tą vietą jauno 
žmogaus dvasia. Jos paprastu
mas tokioms pamaldoms net 
pritinka — lyg tai jungia šituos 
jaunuolius su pirmykščiais Jė-

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI LIETUVIŲ 
KATALIKŲ KONGRESO SVARSTYBOSE IR 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS ŠVENTĖJE 

PADĖKOS SAVAITGALYJE. 
P R O G R A M A 
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Jaunimo Cantras 
5620 South Claremont Avonuo 

8:30 
9:00 

10:30 

11:30 
12.00 

1.00 
2:00 

3.00 

Registracija 
Oficialus Kongreso atidarymas ir pranešimai 
Federacijos poveikis į krikščionišką 
bendruomenę 
Išvyka į Šv. Jurgio Bažnyčią Mišiom 
Pamaldos šv. Jurgio Parapijos Bažnyčioje, 
prašant pasaukimų. 
3230 South Lituanica, Chicago. Illinois 
Pietūs 
Simpoziumas: Lietuvių katalikiškųjų vienetų 
išlaikymas besikeičiančioje Bažnyčioje. 
Lietuvių katalikiškosios išeivijos modelio 
sudarymas: žvilgsnis į ateitį. 

ŠEŠTADIENIS, 1987 LAPKRIČIO 28 

Marta High School Auditorijoje 
Kampas Marquotte Road Ir 

South CalHomla Avonuo 

9:30 Simpoziumas: Mūsų atsiliepimas į tikėjimo 
persekiojimą Lietuvoje. 

10:30 Kongreso išvados 
11:00 Valdybos rinkimai 
11 30 Eisena į Šv. Mergeles Marijos Gimimo Bažnyčią 
12:00 šv. Mišios už Lietuvą 

1 00 Priėmimas ir užkandžiai parapijos salėje 
2:00 Paskirų Federacijos organizacijų ir sekcijų pasitarimai 

Registracijos mokestis — $10. 
Dalyviams bus parūpinti pietūs penktadienį ir autobuso 
kelionė šv. Jurgio bažnyčią Mišiom. 
Del informacijos skambinti Daivai Meilienei (312) 885-5500 

Lietuvos krikšto 600 metų minėjime Detroite parodos rengėjos. Iš kairės: Jurina Rugienienė. 
Danguolė Jurgutienė ir Valentina Černiauskienė (nėra Nijolės Zelwinder). 

Nuotr. Jono Urbono 

zaus sekėjais, kai jie irgi be 
puošnumo susiburdavo nuošir
džiai išpažinti savo bendrą 
tikėjimą ir išreikšt i savo 
džiaugsmą, kad Dievas dar esąs 
tapr jų. 

— Vainis Aleksa 

LAIMĖJO ČIKAGIETIS 

JAV metinę knygos premiją 
laimėjo Chicagos autorius Larry 
Heinemann už savo romaną 
„Paco's Story" — apie Vietnamo 
karą. 

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE 

Galima paremti savo gimines pasiunčiant jiems pageidaujamų ir 
naudingų dovanų. 
Siūlome šiuos praktiškus ir vertingus siuntinius, kurie yra siunčiami 
oro paštu ir pasiekia gavėjus per labai trumpą laiką. 

Siuntinys 12 • 1SS7 m. 
Vyriškas arba moteriškas bliusonas — striukė, išeiginiai marškiniai, 
moderni bliuskutė, vMnonė gėlėta arba nailoninė skarelė, vyriškas 
arba moteriškas nertinis. 
Siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu $250. 

Siuntinys 14 — 1987 m. 
Sportinis kostiumas, „Adidas" arba kitokios firmos jei klijantas 
pageidauja, gali būti vyriškas arba moteriškas, moteriški arba vyriški 
sportiniai labai geros rūšies batai, puiki bliuskutė. 
Siuntinio kaina siunčiant oro paštu $190. 

Pasiunčiame ir pačių klijantų sudarytus siuntinius arba sudarome 
tokius kaip klijantas nurodo. Siunčiame ir ilgo grojimo plokšteles. 
Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu 
paveldėtojui būdu. 

Z . Juras 
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Telef. 01-460-2592 

OFICIALIOJI KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS VAIZDAJUOSTĖ 

Oficialioji Vatikano televizijos paruoš
ta Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
vaizdajuostė jau platinama. 

Vaizdajuostė, įrašyta dviem aparatais 
ir suredaguota profesionalių fotorepor
terių, parodo Lietuvos krikšto jubiliejaus 
ir Arkivyskupo Jurgio Matulaičio bea
tifikacijos Romoje pagrindinius momen
tus: popiežiškas Mišias šv. Petro bazi
likoje, lietuvių audienciją pas šv. Tėvą 
ir Kryžiaus kelius šv. Petro aikštėje, 

ši garsinė bei spalvota vaizdajuoste yra 60 minučių ilgumo, 
su profesionalios kokybės lietuvišku arba anglišku atpasakojimu. 
Vaizdajuostė buvo pagaminta Lietuvos Krikščionybės 600 Metų 
Jubiliejaus Centrinio Komiteto užsakymu. 

Vaizdajuostę galima užsakyti VHS kasetėse, amerikietiškų 
(NISC) arba europietiškų (PAL) formatu, su lietuvišku arba su 
anglišku atpasakojimu. Auka Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
komitetui — $35.00 JAV už vieną kasetę plius $2.00 JAV už kiekvie
nos kasetės persiuntimą paprastu paštu. 

Malonėkite pasiųsti oficialiąją krikščionybės jubiliejaus iškilmių vaizdajuostę 

( ) egz. NTSC (amerikietiško) formato kasetes U.S.$ 

( ) egz. PAL (europietiško) formato kasetes U.S.$ 

Už ekspedijavimą pridedu po $2 00 JAV už kiekvieną keaeteU S $ 

VISO SIUNČIU U S S 

Vardas, Pavardė 

Adresas 

Čekius rašyti ir siųsti: 

UttHMntan ChrtetSmtty JuMtee CemmrMM Ine. 
721 a $e. Fafcffletd Ave. 

C M e i f , IL # M 2 9 
312-4S4-571S 

F I L M A S PADĖTI 
BAŽNYČIAI 

Grupė Chicagos verslininkų 
parūpino TV tilmą, kad jos ro
dymas padėtų telkti lėšas staty
bai Šv. Angelų bažnyčios, kuriai 
vadovauja kun. G. Clements. 
Bažnyčia buvo gaisro su
naikinta. Jos atstatymas pa
reikalaus 3.5 mil. dol. J a u 
turima milijonas dolerių. 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

H VB RONALO MALOUNAS 
TRAVEL BROKER 

I.D. NO MAL 
HOME: 778-2023 

(312) 471-SI 40 
•304 t . KEDZIC AVI . o*< ***«>* M M * 

k r r i p k r t * f 4 . Xon<ld«! 

CLASSIFIED GUIDE 
PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19 Iris Lane 

New-Hyde Park, N.Y. 11040 

RE A LEST A T * 

REALESTATE 

H . j į j į KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

jNCOMf TAJT - msmuMCt 
6529 S KEDZIE 

773-2233 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 535-2*50 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5810 S. Pu lMk i Rd. , Chicago 

P H O N E - 581-4111 

Republic 
Ret lty, Inc. 

Pardavime ar pirkime nuosavybes, rezi-
denar.3s ar komercines paskirties dėl 
greito ir sąžiningo patarnavimo 
skambinkite 

VALDAI PASKŲS 
4M-2912 art. «57-71t7 

GREIT IR<SĄŽ1NINGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuotame 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 
5800 S. Pulatltl 

787-0500 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 mieg. „bungalovv" 
namas Hickory Hills. Skambinti 
Paulinai po 6 v.v. • 

074-8424 

H E L P V V A N T E D 

TRUCKERS 
OVVNER/OPERATORS 

Lease Purchase Available 
Needed to pull our trailer s We offer mileage pay. 
discount fuel. teamster benefits and more. 
Recruiter availat for appncation and mtervie*. 

Call 312-354-4200 Ex211 
Mušt speak fluent English 

egual opportunity emptoyer m/f 

Reikalingas „salesman" pardavinėti mėsos 
produktus. Kompanija parūpins masiną 
benziną ir leidimą. ApKkantas turi turėti vai
ruotojo leidimą, saugaus vairavimo rekor
dą ir turi būt ..bondabte". Skambinti: (312) 
722-1070 Ilk tarp 7 Ir • vai. ryto. 

mf 

Restaurant 
MAR8NALL FIELO'S 

•WAITERS/WAITRESSES 
Join our team this season under the 
great tree in the VValnut Room. 
If you have good communication skills 
and have previous wait experience or 
have worked with customers before, 
your daytime seasonal job may be 
vvaitmg for you at our State Street Store. 
For your opportunity to earn extra in-
come and a liberal merchandise dis
count, please apply in person VVednes-
day. November 18 and Thursday, 
November 19 from 10:30 am - 2:30 pm 
in the 9th Floor Event Center, 111 N. 
State Street. Chicago, Illinois 

egual opportunity emptoyer m/f 

MISCELLANEOUS 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W. 69 St. 
Te l . 776-1486 

V E N C K A U S K A S , Inc. 
Builders & Remodeling 

• Porches & Oecks • Floor & Wall Tile 
• Aluminum Siding & Trim • Kitchen & Baths 
• Masonry #R«c Rooms 
• Addrtions 'Insurance Repairs 

J o e (312) 582-7505 
Pata f (312) 371-7450 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

100/0 — 20% — 30% pigiau mokėsit ur 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V* W a t ' 95th Strsot 

Ta i . - QA 4-8554 

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

438-8037 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

OtS-2020 
KUOJOMIS PUMPUTIS 

T A I S O M I 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Ui 
TeL OryteMOv.v. 

Kalbėti Motuvilkei 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS 

ir 
GRINDIS 

J . BUBNYS 
737-8185 

KJMECIK REALTORS 
7522 5.PULASKIRD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

284-1000 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
tčeitsHel Mayer dėl sąžiningo patar-*. 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo., 

No. 022 - OS ir Lawndale: 1V2 aukšto 
namas mamai. 5 kamb. ir 2 mieg. 1-mam 
aukšte su gražia kabinetų virtuve ir 
moderniška prausykla. 3 kamb. butas vir
šuj giminingai šeimai arba pajamoms: išti
sas skiepas; alum. papuošimas: naujas sto
gas ir elektra; centrinis vėsintuvas; 2 auto 
su atidarymu garažas; daug priedų — 65-ta 
ir Lawndale Apžiūrėkite dabar! 

Mo. 034 • 07 Ir Lawndals: 2 butų, 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute; moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 21/i auto 
su" atidarymu garažas. Tiktai $45,900 pir
mam paskambinus - paskubėkite. 

Mo. 07» — 08 Ir Pulaski: gražus 4 mieg. 
0 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2>h auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's 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 — 
3abar. 

O'SRIEN FAMILY REALTY 
T * . — 434-7100 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Township 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

UnesOytys 

B. Petras UeportU 

Kilosi SIMoflSVKtvfvV 
Neapmokamai įkainuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME RBAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L 
381-5850 

l l i i i l na ' • " M B i 

nonrmep rmn 

pemnea, K«U en 

vybės pOSRRNM 

oMtrr 
r » ^ r T o y V W W r l 

STANKUS 
S3S-S1SS 

T1 ar PARDUOTI 

tte arba<norAe buO 
klijentais. Nuoaa-

0J ROJOJNSJEEOJI 

Skubiai parduodama deli krautuvė. 
Puiki proga įsigyti pelningą biznį. Tei
rautis angliškai pas Barbarą. Tai.: 
8 8 8 4 7 1 8 arba 458-8088. 

Parduodamas 1 mieg. condo Oak 
Lawn, IL. Naujai išdažytas, nauįi 
kitimai (wall-to-wall), 1 auto. garažas. 
Kaina $43.900. Skambinti Marge 
535-1445. 



daugiau kandidatų. 
Prieš susirinkimą uždarant, 

pirmininkas paskelbė, kad 
sunkiai serganti Konstancija 
Strazdienė nuvežta į Panama 
City l igoninę ir kvietė 
tautiečius ją lankyti. 

Nei kvapioji Liucijos Ado

mavičienės kava, nei būrio 
ponių sunešti pyragaičiai po 
tokio susirinkimo labai ne 
bedžiugino... Reikia tik viltis, 
kad aktyvieji mūsų telkinio tau
tiečiai apsigalvos ir patys 
pasisiūlys LB valdybon ateiti. 

Alfonsas Nakas 

DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. lapkričio mėn.14 d. 

— „Aš esu prisikėlimas ir 
gyvenimas. Kas tiki mane, 
nors ir numirtų, bus gyvas. Ir 

kiekvienas kuris gyvena ir tiki 
mane, neragaus mirties per 
amžius" (Jn. 11:25-26) 

Per Lietuvių dienas buvo pagerbtas krepšinio žvaigždė Pranas Lubinas. Iš kairės sėdi: Alg. Gus
taitis, Pranas Lubinas, jo žmona Agnės. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, Florida 

BAŽNYČIOS SKOLAS 
IŠMOKĖJUS 

Vyskupas J. Keith Symons, 
Pensacolos — Tallahassee diece
zijos, kuriai Sunny Hills pri
klauso, valdytojas, lapkričio 4 d. 
aplankė Šv. Teresės parapiją. 
Tai bene ketvirtas vyskupo 
vizitas šioje apie pustrečio šimto 
sielų parapijoje per metus. 
Vizito proga — ipotekos (mor-
tgage) dokumento deginimas. 
Parapija prieš dvejus metus 
vyskupijai įsiskolinusi 67,900 
dol., kai kurių stambių 
aukotojų, o mažesnėmis sumo
mis prisidėjusių ir visų para 
piečių dėka iki š.m. lapkričio 
visą skolą išmokėjo Iškilmės 
buvo dviejų dalių: pamaldų ir 
vaišių. 

Pamadų planas, tiesa buvo ap
gadintas. Iškilmingos Mišios 
buvo numatytos Kalvarijos ka
pinėse. Per pusantro mėnesio 
padangėse nepasirodžius nė de
besėliui, lietaus niekas nesi
tikėjo, nors ir labai laukė. Bet 
štai lapkričio 3 ir 4 d. lijo beveik 
be sustojimo. Užuot kapinėse 
meldusis Vėlinių liturgijos mal
domis (ta proga išleistas spe
cialus mišiolėlis), kai kuriuos 
skaitymus reikėjo pakeisti. Į 
sklidinai pripildytą bažnytėlę 
susirinko ir pusšimtis lietuvių. 
Tarp su vyskupu koncelebravu-
sių aštuonių kunigų dalyvavo ir 
mūsiškiai kun. Antanas Kardas 
bei kun. Antanas Račkauskas. 
Kartu su amerikiečiais giesmes 
angliškai giedojo Antrosios jau
nystės choras, vargonuojant 
Vincui Mamaičiui. Vien lietu
vių tebuvo sugiedota vienintelė 
giesmė „Marija, Marija". Pa
maldos, prasidėjusios 11:30 v. 
ryte, teužtruko tik valandą su 
trupučiu, įskaitant ir vyskupo 
pamokslą. 

Tuoj po pamaldų nuskubėjus 

į Community Center salę, vyko 
vaišės. Karšti ir šalti patiekalai 
buvo sunešti parapiečių. Stebė
jausi valgių gausumu ir 
geriausia kokybe. Visko iki 
soties, ir dar daug liko 
nesuvalgyta. 

Po vaišių ir čia kalbėjo vysk. 
Symons (kaip visada — su links
mais anekdotais, o kai rimtai, 
tai labai įžvalgiai ir gyve* 
nimiškai) bei visai programai 
vadovavęs parap. klebonas kun. 
Francis Szczykutowicz. Be jokio 
pasiruošimo, tik V. Mamaičiui 
pianinu balsą padavus, lietuviai 
sudainavo tris daineles. Dar 
porą dainų padainavo lenkai ir 
vieną airiai. Pabaigoj pasi-

. džiaugus, kad bažnytėlės skola 
išmokėta, vyskupo rankoje 
laikomą ipotekos dokumentą 
klebonas padegė ir jam lieps
nojant visi gausiai paplojo. 

Bendruomenės metinis 
susirinkimas 

Įvyko Community Center 
salėje sekmadienį, lapkričio 8 d. 
Prasidėjo pusėj pirmos po vidu
dienio ir užtruko lygiai dvi 
valandas. Dalyvavimas, kaip 
visada man čia metus gyvenant, 
fantastiškai gausus: iš šiuo 
metu niekur nekeliaujančių gal 
aštuonių dešimčių tautiečių 
atėjo 44. 

Susirinkimą pradėjęs apyl. v-
bos pirm. Alfonsas Vėlavičius 
minutės susikaupimu prašė 
pagerbti mirusias tris Sunny 
Hills gyventojas: Veroniką 
Beleckienę, Jadvygą Janulienę 
ir Sofiją Aleksandravičienę. 
Susirinkimui pirmininkauti 
pakvietė Danutę Arlauskienę, o 
sekretoriauti — Oną 
Adomaitienę. Visko pro-
tokoliškai nebeatpasakodamas, 
prisiminsiu tik kai kuriuos 
teigiamus ir neigiamus 
momentus. 

Gerą įspūdį paliko Ganos 
Čekanauskienės rašytas ir 
sklandžiai perskaitytas pereito 

Nuotr. A. Šėko 

metinio susirinkimo protokolas. 
Kai kurias detales 
primiršusiems tai buvo 
puikiausias priminimas. 
Kruopščiai atlikti pirm. A. Vė-
lavičiaus ir sekret. Jono 
Zubavičiaus pranešimai žodžiu, 
o ižd. Vladas Adomavičius savo 
skaičius pateikė rašytose 
suvestinėse, kurių kopijas 
mums išdalijo. 

Į dideles diskusijas išsiliejo 
Lietuvos sukrikščioninimo 600 
m. sukakčiai pažymėti pa
minklo Sunny Hills reikalas, 
kai pernai sudarytos komisijos 
vardu labai gerą pranešimą 
padarė Davėtas Dulaitis. Nepai
sant to, kad paminklėlio tema 
buvo „kiek galvų, tiek razumų", 
per gerą pusvalandį sutarta ir 
nubalsuota bažnytėlėj įtaisyti 
medinę memorialinę lentą su 
įrašais anglų kalba. 

Iki naujos valdybos rinkimų 
punkto viskas ėjo it sviestu 
patepta. Dargi gražią staigmeną 
padarė revizijos k-jos 
sekretorius Klemensas Žu
kauskas, prieš skaitydamas 
valdybos at l iktus darbus 
giriantį aktą paskelbęs, jog nė 
neprašoma rev. k-ja sutinka 
pasilikti dar vienerius metus. O 
naujos valdybos rinkimai? 
Mandatų komisija (Marija) 
Balčiūnienė, Vytautas Baltutis 
ir Algis Čekauskas) susirašė 
apie pusantro tuzino kandidatų, 
bet pirmu apklausiniu visi 
pasakė „ne". Čia tai jau visai, 
kaip Detroite... Kai kurių at
sisakymai pagrįsti ir supran
tami. Visų pirma tų, kurie jau 
LB valdybose dirbo, arba tų, 
kurie lietuvybei kitais būdais 
tarnauja. Bet daugelio kvies
tųjų atsikalbinėjimai niekuo 
nepagrįsti. Ištisą vlandą vis L 
rateliu „pirmyn" pažygiavus, 
prie anksti sutikusių O. Ado
maitienės ir Valės Zubavičienės 
prisidėjo A. Vėlavičius (tik 
įspėjęs, jog jis nepirmininkaus) 
ir V. Adomavičius. Visi keturi 
įsipareigojo tik mėnesiui , 
pažadėję per tą laiką ieškoti 

f \ f l micllcind Padarai 
• • ^ ^ ^ Savinas and Loan Association Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 & HARLEM AVE 

598-9400 

531C (S 
•obNuac 
UN0ER 

A.tA. 
ARŪNAS J. VENCLAUSKAS 

Gyveno Chicago ir Carbondale, 1L. • 
Staiga mirė 1987 m. lapkričio 11 d., 6 vai. v. sulaukęs 36 

m. amžiaus. 
Gimė New Yorke. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Natalie 

Venclauskas-Lukša, sesuo Dana Dunn su vyru Jeffrey, teta 
Alina Mikrut su vyru Stanley, pusseserės ir pusbrolis: 
Michelle Mikrut, Victoria Billig su vyru Steve, Patricia 
Mikrut, John Mikrut ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas šeštadieni, lapkričio 14 d.,nuo 3 iki 9 
v.v. ir sekmadienį, lapkričio 15 d.̂ iuo 1 iki 9 v.v. Petkus Mar-
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St., Chicago. 

Laidotuves įvyks pirmadienį, lapkričio 16 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę motina, sesuo, teta, pusseserės ir pusbrolis. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
VLADUI PAŠKEVIČIUI 

mirus, žmoną ALDONĄ, dukterį GENUTĘ su šeima, 
švogerį JUOZĄ VASIUKEVIČIŲ su šeima, JANINĄ 
VASIUKEVIČIENE ir ALDONĄ VASONIENE su 
šeimomis ir gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame 
ir dalinamės jūsų skausmu. 

Joana Mikalauskienė 
Viktoras Kozica 

Brangiam Tėvui 

A.TA. 
ALFONSUI GILVYDŽIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnus JAUNUTĮ ir 
MINDAUGĄ bei jų šeimas ir kartu su jais pergy
vename liūdesį. 

Danguolė ir Pijus Bielskai 

A.tA. 
ANTANUI POŠKAI 

mirus, gi l iame liūdesyje pasil ikusius žmoną 
MARIJĄ, dukrą ir sūnus su šeimomis, taip pat jo brolį 
JUOZĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Marija, Danguolė ir Jonas Augučiai 

Rockford, Illinois 

A.tA. 
VLADUI PAŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmoną ALDONĄ, dukrą su šeima, gimines 
ir jo artimuosius nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu. 

Hamilton 
Ig. Varnas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

A.tA. 
VLADUI PAŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmoną ALDONĄ, dukrą GENOVAITE su 
šeima ir kitus artimuosius užjaučia. 

Petras Palubinskas 
Juozas Dėdinas 

P E T K U S 
• 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
Amerikos lietuvių šventė Čikagoje 

1987 lapkričio 26-29 
PAMALDOS 
Lapkričio 26, 10 vai., Padėkos Mišios 

Šv. Antano bažnyčioje, 1501 S. 50 Ave., Cicero. 
Lapkričio 28, 12 vai., Miiios ui Lietuvą 

Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 69 ir Washtenaw Ave. 
Lapkričio 29, 10 vai., Susitelkimo valandėlė 

tėvų Jėzuitu koplyčioje, 5606 S. Claremont, Chicago 
Lapkričio 29, 15 vai., Jubiliejinės Miiios 

Šv. Vardo katedroje, 735 N. Stote St., Chicago 

AKADEMIJA IR LITERATŪROS VAKARAS 
Lapkričio 27,19 vai., Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoje, 

67 ir California Ave., Chicago 

SIMFONINIS KONCERTAS 
Lapkričio 28, 19:30 vai., Morton auditorijoje, 

2423 South Austin Boulevard, Cicero 

PARODOS 
Lapkričio 26-29, „KrikKioniikoji Lietuva", istorinė paroda 

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave. 
Lapkričio 26-29, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika", 

Jaunimo centre, 5620 South Claremont Ave. 

PABENDRAVIMAI 
Lapkričio 26, 19 vaL, Jaunimo centro kavinėje 
Lapkričio 29,18 vai., Jaunimo centro didžiojoje salėje 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

E V A N S - E V A N A U S K A S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

9837 S. Kedzie Avenue, Evergreen Park, Illinois 
(Anksčiau buvę 6845 South Western Avenue) 

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marąuette Parke Chicagoje ir 

priemiesčiuose 
Tel. - 422-2000 



DRAUGAS, šeštadienis. 1987 m. lapkričio meti. 14 d. 

x Nuo karaliaus Mindaugo 
laikų ligi šių dienų krikščio
niškąją Lietuvą vert ingomis 
nuotraukomis, paveikslais ir 
d o k u m e n t a i s p a v a i z d u o s 
„Krikščioniškosios Lie tuvos" 
paroda, kuri vyks lapkričio 
26-29 dienomis Čiurlionio gale
rijoje Jaunimo centre. Iškil
mingas parodos at idarymas bus 
ketvirtadienį. Padėkos dieną, 6 
vai. vak. Visuomenė kviečiama 
parodą aplankyti . 

x Irena S m i e l i a u s k i e n ė , 
„Grandies" ansamblio kūrėja ir 
ilgametė vadovė, rūpinasi , kad 
ansamblis gražiai pasirodytų 
tradiciniame vakare lapkričio 
21 d. Jaunimo centre ir kitą 
metą Tautinių šokių šventėje 
Kanadoje. Ansamblyje šiuo 
metu yra daugiau kaip š imtas 
dalyvių ir veikia kelios grupės, 
kaip jaunių, studentų ir vy
resniųjų. 

x LB Brighton P a r k o val
dyba žmonių patogumui yra 
užsakiusi autobusus į Morton 
aukšt. mokyklą ir į Šv. Vardo 
katedrą. Norintieji š iuo pa
togumu pasinaudoti t u r ė tų įsi
gyti bilietus, kurie y r a pla
t inami Brighton Parko Nekal
to P r a s i d ė j i m o b a ž n y č i o s 
prieangyje sekmadieniais po 
kiekvienų mišių. Be bilietų 
atvykusieji gali negauti vietų. 
Šeštadienį, lapkričio 28 d. į 
simfoninį koncertą au tubusa i 
išeina 6:15 vai., o sekmadienį, 
lapkričio 29 d. į katedrą 1:30 
va!, p.p. nuo Neka l to Pra
sidėjimo bažnyčios. 

x Pasaul io Lietuvių Jau
n i m o s ą j u n g o s C h i c a g o s 
skyrius ruošia tradicinius Pa
dėkos dienos šokius, k u r i e bus 
lapkričio 26 d. 7 vai. vak . Jau
nimo centre. Gros „Gin ta ro" 
orkestras. 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsi imti . 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Ch icago , 111., 6 0 6 3 4 . Te l . 
238-9787. 

(sk.) 
x Planuokite jau dabar da 

lyvauti G. T. INTERNATIO
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
į egzotišką ir nuotykių pilną 
Pietų Ameriką, įskaitant Bra
ziliją, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis: G. T. Interna
tional Inc., 10401 S. Roberts 
RdM Palos Hills, 111.60465, tel.: 
(312) 430-7272. 

(sk.) 

x LAIŠKAI LIETUVIAMS 
ruošia 2 savaičių ekskursiją į 
Pietų Ameriką 1988 m. balan 
džio 22 d. Bus lankomasi Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Iguassu 
Falls ir Buenos Aires. Kreiptis: 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. W e s t e m Ave. , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 . T e l . 
312-238-9787. 

(sk.) 

x P a s Norman Bursteiną, 
vienintelį lietuvį kailininką, 
galite gauti puikiausius mo
teriškus kailius, 679 No. Michi-
gan Ave., 2-tras aukštas (įėji
mas iš Huron St. \ Chicago, IL 
60611. Tel. 263-5826. 

(sk.) 

x Dėmesio! Je igu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Bervvyn. Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd. , 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Je igu m e s 
negalim parduoti: m e s gal im 
patys nupirkti! 

(sk.) 

x Solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai, kurie šios sa
vaitės pradžioje grįžo iš Peters-
burgo. Floridoje, kur at l iko 
menine programą Balto ruoš
tame vakare, šiandien dainuos 
Golfo klubo pokylyje, kur is bus 
Tautiniuose namuose. Be to. sol. 
Stasys Baras ir Vaclovas Mom-
kus ka r tu atliks kupletus, ku
riuos paraše dr. Nakas. J i ems 
a k o m p a n u o j a muz. D a r i u s 
Lapinskas. 

x Lietuvių Operos c h o r a s , 
kartu su solistais Dana Stankai-
t y t e , Daiva M o n g i r d a i t e . 
f imothy Freerer ir Mar ium 
Prapuo len iu a t l iks pirmąjį 
veiksmą iš Banaičio operos „Jū
ratė ir Kastytis"' Lietuvos krikš
to jubiliejaus koncerte lapkričio 
28 d., kuris įvyks Morton aukš
tesniosios mokyklos tea t re Ci
cero. Koncerto ir autobusų bilie
t a i g a u n a m i V a z n e l i ų 
prekyboje. 

x Minint nepr ik lausomos 
L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s 69 
metų atsikūrimo sukaktį , iš
ki lmingas pamaldas a tnašaus 
kun . Jonas Borevičius. SJ. lap
kričio 22 d., sekmadienį. 10:15 
vai. r. Jėzuitų koplyčioje. Pa
maldų metu koplyčioje giedos 
solistai Margarita ir Vacys 
Momkai. 

x „Vardan Tiesos" , straips
nių ir dokumentinės medžiagos 
r inkinys. Išleido ..Knygai leis
ti komitetas". Tai s traipsnių iš 
buvusių ..Naujienų'" r inkinys , 
parašytas ne vienu k a r t u ir ne 
vieno autoriaus. Labai menkos 
ver tės spaudos darbas. Kaina 
nepažymėta, psl. 142. 

x Liet. Mot. Fed. Č i k a g o s 
k l u b o valdyba ruošia Fede
racijos 40 m. gyvavimo sukak
t i e s i šk i lmingą m i n ė j i m ą 
lapkr . 22 d., sekmad. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro kavinėje. Vietas 
užsisakyti prašome iki lapkr. 18 
d. skambinant 737-9483 J. Ja-
nulevičienei. 

(sk.) 
x „Draugo" adm. 1988 ge

g u ž ė s mėn. vidury organizuo
ja dviejų savaičių ekskursiją j Eu
ropą, aplankys Vieną Austrijoj. 
Budapeštą Vengrijoj, Zagrebą. 
Dubrovninką ir Medjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
n ius reikalus tvarko American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago. IL 
60643. tel. 312-238-9787. Išvy
k imo data ir kita platesnė 
informaci ja bus p a s k e l b t a 
vėliau. ( g k ) 

x Baltic Monuments , Inc., 
2621 W. 71 Street. Chicago. 111. 
Tel. 476-2*82. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai 
nos . geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Akiniai s iuntimui į Lie
tuvą . Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
i r apvl inkėse. S k a m b i n k i t e 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
Stankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

iŠ ARTI IR TOLI 

Kun. Jonas Borevičius, SJ, 50 metų kunigystės sukaktį minėdamas, su savo giminėmis. Iš kairės: 
kun. J. Borevičius, Margarita Momkienė, Juzė Borevičiūtė-Ivašauskienė, Vida Momkutė ir 
Vaclovas Momkus. % N u Q t r_ J # T a m u l a i č į 0 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PIRMA LIETUVIŠKA 
KREDITO KORTELĖ 

Tiesioginis pinigų naudojimas 
šiandieniniame vakarų pasauly
je yra gerokai sumažėjęs. Dabar 
daugelis žmonių vartoja kre
d i to k o r t e l e s , ku r ios yra 
visapusiškai pri imtinos ir be
veik k iekvienam asmeniui pri

einamos. Turint kredito kortelę 
nereikia su savimi nešioti di
desnes pinigų sumas, kas su
teikia ir tam tikrą saugumą. 
Kredito kortelei dingus ar ją 
pametus, jos vartojimą galima 
greitai sustabdyti ir užkirsti 
kelią kitiems ja nelegaliai pasi
naudoti. Kredito kortelė sudaro 
didelį patogumą, nes ji y ra 

x Marąuette Parko lit, mo
kyklos balius „Žvakių liepsna" 
įvyks gruodžio mėn. 5 d. 6:30 
v.v. Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje. B u s karš ta vaka
rienė, veiks baras ir loterija; 
šokiams gros „Vytis" . Vietas 
rezervuoti skambinant Mildai 
Harris 448-9079 arba Janinai 
Holle 582-6746. Kaina 20 dol. 

priimama, kaip asmens tapa
tybės įrodymas keičiant čekius. 
Su ja galima nuomoti automo
bilius, užsakyti viešbučius ir t.t. 

Federalinė Lietuvių kredito 
unija KASA yra vienintelė iš
duodanti lietuvišką VISA kor
telę. Joje yra aiškiai matoma 
mūsų trispalvė vėliava ir vyčio 
ženklas. Kaip žinome VISA 
kredito korteles priima dau
guma didžiųjų parduotuvių, 
re s toranų , oro l in i jų bei 
viešbučių. Jos galioja beveik 

JA VALSTYBĖSE 
— „Lietuvio Žurnalisto" re

d a k t o r ė gauna daug užklau
simų, kaip atsilyginti už gautą 
žurnalą. N e m a t ė m e reikalo 
keisti nusistovėjusią tvarką. 
Nuo gautų pajamų priklausys, 
ar pasirodys k i ta s žurnalo 
numer i s , o žurnalo ka ina 
pažymėta, pašto antspaudas irgi 
gana aiškus. Dauguma narių ta 
proga atsiunčia nario mokestį — 
2 dol., dažnas prideda pagal 
išgales paramą. Kviečiame na
rius atsilyginti ir praturtinti 
kitą leidinį aktualiomis ži
niomis, straipsniu ar korespon
dencija iš savo gyvenvietės. 
Apie iškeliavusius amžinybėn 
irgi norėtume gauti bent keletą 
žinučių. 

— G.T. International ke
l ion ių agentūra praneša ža
dantiems keliauti į Lietuvą, kad 
Sovietų Sąjungos turizmo bend
rovė „Inturistas" šiomis die
nomis yra teletipu pranešusi 
mūsų įstaigai vėliausius pakei
t imus . Ryš ium su Rusijos 
krikščionybės tūkstantmečiu 
yra net keturis kartus padidėjęs 
pareikalavimas viešbučiams. 
Taip pat „Inturistas" kelia tu
rizmo kainas tarp 22 ir 27 nuo

šimčių ateinančiam sezonui bei 
reikalauja tvirtų užstatų. At
sižvelgiant į tai, mažinamos 
grupės į Lietuvą. Skatinama ža
dančius keliauti, nežiūrint su 
k u r i a ke l ion ių agentūra , 
registruotis anksti, nes Vilniaus 
„Lietuvos" viešbutis jau pilnai 
užsakytas. 

— Vytauto S k u o d ž i o pa
r e i š k i m u s apie rel igijos 
persekiojimą Lietuvoje ir so
v ie tų reklamuojamos „glas-
nost" reikšme pastaruoju laiku 
paskelbė du Los Angeles dien
raščiai - „The Outlook" ir „The 
Register" ir visame krašte 
plačiai skai tomas katal ikų 
savaitraštis „The Wanderer". 

— Lietuvos k a r i u o m e n ė s 
įkūr imo šventė Los Angeles, 
Cal., bus paminėta lapkričio 29 
d., sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Vėliavų 
pakėlimas mokyklos kieme bus 
10:15 vai. ryto, 10:30 vai. 
pamaldos bažnyčioje, 12:30 vai. 
akademinė dal i s parapijos 
salėje. 

— Irena U r b o n i e n ė Den
verio, Colo., lietuvius moko kaip 
daryti cepelinus. Jai reikia pra
nešti iki ateinančių metų sausio 
20 d. 

Su kasos VISA kredito kortele Trečias A. Kulbio filmukas — 
galima gauti trumpalaikę pa- pasaka apie lietuvį ūkininką, 

x T a u t y b i ų f e s t i v a l y j e 
Mihvaukee, W i s c , (Holiday 
Folk Fair) šeštadienį, lapkričio visuose pasaulio kraštuose. Ja 

g a l i m a p a s i n a u d o t i ne t 

asmeniui. 
(sk.) 
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x Re ika l inga moteris leng
vai n a m ų ruoša i (namų valy
mui samdomas kitas asmuo) ir 
pr iž iūrėt i t r i s mokyklinio 
amžiaus mergaites bei vieną, 
dar kūdikį, su kuria reikia būti 
namie. Sąlygos: gyventi duo
damas atskiras namelis su vi
sais patogumais ir maistu. Turi 
kalbėti šiek tiek angliškai. 
Gyventi reikėtų pietų Kalifor
nijoje, kur nėra žiemos. Dėl atly
ginimo ir kitų sąlygų skam
binti: 1-619 485-7879. 

(sk.) 

x 1988 m. vasar io 17 d. 
ŠLUTŲ radijo programa ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Mek
siką, kur bus aplankyta Mexi-
co City, Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreiptis į American 
Travel S e r v i c e Bureau, 9727 
W. Western Ave. , Chicago, BĮ. 
60643; tel. (312) 238-9787. 

(sk.) 
x 7 d ienų ke l ionė laivu iš 

Miami į Kar ibų salas 1988 m. 
s a u s i o 30 d. Kainos iš Chica
gos, New Yorko, Clevelando, 
Detroito ir kitų miestų nuo 915 
iki 1015 dol. Iš Miami tiktai 615 
iki 715 dol. (plius 35 dol. uosto 
mokesčiai). Kreiptis į Ameri
can Trave l Serv ice Bureau, 
9727 S. V/estern Ave., Chica
g o , ILL. 60643; te l . 
312-238-9787. ( g k > ) 

x P r i e š b e t kur užsakant 
p a m i n k l ą , ap lankyk i t e St . 
Casimir Memoria ls , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą, matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Taip pat pa-

! darome paminklus mūsų dirb 

21 d. 5 v. p.p. pasirodys iš To
ronto, Ont., atvykusi šokių 
grupė „Gintaras". Sekmadienį, 
lapkričio 22 d. 3:30 vai. p.p. etni
nių grupių vaikų rateliai pašoks 
lietuviškiems močiutei ir se
neliui. Vaikų programoje jau 
keli metai iš Lemonto atvyksta 
šeštadieninės mokyklos vaikų 
šokių ratelis. Holiday Folk Fair 
Hotline tel. vėlyviausioms ži
nioms yra 414-344-7227. 

x Lietuvių F o n d o Grand 
Rapids, komitetas vadovauja
mas Jono Treškos, prisiuntė au
kas užbaigti 4-tą milijoną va
jaus proga, iš viso $2,390. Auko
jo $400 Vytautas ir Gražina Ka
mantai, $200 Onos Rimku
vienės gimtadieno proga auko
jo draugai, $150 Antanas Karai-
tis, po $100 Stasys ir Uršulė 
Astrai, Stasys ir Danutė Baliai, 
Vytautas ir Nijolė Baniukaičiai, 
Vytautas ir Romaine Jonaičiai, 
Simutė Jonaitytė, Sofija Las-
tienė, Juozas ir Barbara Lukai, 
Pranas ir Jane Lekučiai, Jonas 
Pakalnis, Jonas ir Veronika Pa-
oviai, Liuda Raubienė, Jonas ir 
Ona Treškai ir kiti aukotojai po 
mažesnes sumas. Visiems Lietu
vių Fondas nuoširdžiai dėkoja. 

(sk.) 
x Lietuvos krikšč ionybės 

jubiliejaus iškilmių oficialią, 
Vatikano televizijos specialistų 
pagal užsakymą pagamintą, 
garsinę, spalvotą vaizdajuoste, 
60 minučių ilgumo, su lietuviš
ku arba anglišku atpasakojimu, 
galima įsigyti uš JAV $35 auką 
už vieną kasetę, pridedant JAV 
$2 už kiekvieną kasetę paštui — 
ekspedijavimui. Čekius rašyti ir 
siųsti: Lithuanian Christiani-
ty Jubi lee Inc. , 7218 So. Fair-
field Ave., Chicago, IL 60629, 
tel. 312 434 5719. 

(sk.) 

nuvykus į Lietuvą, perkant do
vanas savo giminėms ir prie-
teliams Vilniaus dolerinėje par
duotuvėje. Kasos VISA kortelė 
skiriasi nuo kitų tuo, kad jos 
naudojimosi sąlygos yra žymiai 
palankesnės: metinis mokestis 
yra 15 dol. , o už l a i k u 
n e s u m o k ė t a s s ą s k a i t a s 
(daugiau kaip 25 dienas) imama 
tik 15%. 

x A. a. R a i m u n d o Mišaus -
k o atminimui jo tėvai Teofilė ir 
Zigmas Mišauskai 1000 dol. 
auka įamžino jį Tautos Fondo 
Lietuvos Laisvės ižde. 

x K A S A auga ir plečiasi. 
Klientų pageidavimu HICKO-
R Y H I L L S įstaigos valandos 
prailginamos pradedant š.m. 
lapkr. 16 d.: pirmad. 12-7 v.v.; 
antrad. uždaryta; trečd. 3-7 v.v.; 
ketvirtd. 3-7 v.v.; penktd. 12-7 
v.v.; šeštd. 9-1 v. p.p. K A S A 
Li thuan ian Federa l Credi t 
Un ion , 9529 S. 79th A v e n u e 
4A, Hickory Hil ls , IL 60457, 
Tel: 598-1333. 

(sk.) 

x Adv . S. P o v i l a s Žumba-
k i s s k a i t y s p a s k a i t ą ap ie 
federalinę taksų reformą Kriš-
tanavičiaus Fondo vakaronėje 
š.m. penktadienį gruodžio 4 d. 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Vakaronėje bus pagerbti 
Fondo amžini mecenatai, Elz
b ie ta K a t i l i e n ė ir J u l i u s 
Paulėnas ir įteikta Fondo stei
gėjo T. Vaclovo Gutausko, S.J. 
vardo metinė premija Mildai 
Budrienei, M.D. Kvieč iame 
visus dalyvauti. 

(sk.) 
x Mildai B u d r i e n e i , M.D. 

bus įteikta Krištanavič iaus 
Fondo steigėjo T. Vaclovo Gu
tausko , S.J. vardo m e t i n ė 
premija Fondo vakaronėje š.m. 
penktadienį, gruodžio 4 d. 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 

x NAMVpu*Wmo paskolos 
tik 10.25% (fixed first mort-

tuvėje pagal jūsų pageidavimą g a g e ) AUTOMOBILIU pirkimo Vakaronėje adv. S. Povi las 
- brėžinius. Visada prieš sta- paskolos tik 9.50%. ASMENIS- Žumbakis skaitys paskaitą apie 

KOS paskolos tik 10.50%. Tik federalinę U k s ų reformą ir bus 
L i t h u a n i a n Fe-

tant į kapines, jūs apžiūrėsite ir 
įsitikinsite, kad paminklas pa
darytas, kaip Jūsų buvo pagei
dauta. Savininkai Lilia ir 
Vilimas Nelsonai, 445-6959. 

(sk.) 

KASOJE: 
deral Credit Union, 2615 W. 
71st Str., Chicago 90629. Tel. 
598-1333 arba 787-2110. 

(sk.) 

pagerbti Fondo amžini mecena
tai Elzbieta Katilienė ir Jul ius 
Paulėnas. Kviečiame visus daly
vauti. 

(sk.) 

skolą (Cash advance) kiekvie
name banke, kuris priima VISA 
korteles. Kasos įstaigoje yra su
daromos sąlygos patogiai perfi-
nansuoti (refinance) kitų bankų 
išduotas kredito korteles. Tokiu 
būdu įmanoma daugiau su
taupyti, kadangi Kasa ima 
mažesnius nuošimčius. 

Turinti kitų bankų VISA arba 
Mastercharge korteles, galima 
perkeisti į Kasos VISA kortelę. 
Galima gauti VISA aplikaciją iš 
bet kokio Kasos skyriaus (P.O. 
Box 29130 2615 W. 71 St., Chi
cago, 111. 60629). 

A N T A N O KULBIO FILMAI 

Lietuvis Antanas Kulbis buvo 
iš Bostono atvykęs į Chicagą ir 
Jaunimo centro mažojoje salėje 
rodė savo paruoštus filmus. 
Lietuviškas ir trys trumpi 
skelbimų pobūdžio filmukai 
anglų kalba. A. Kulbis už savo 
filmus yra gavęs gerų įver
tinimų. Jo filmų seansas gar
sintas spaudoje. Ta tema ir per 
, ,Margučio" radiją v iena 
studentė gražiai kalbėjo. 

Lapkričio 6 d. vakare pradėti 
rodyti garsinis, be įkalbėjimų 
filmukas „Partizanas", vaiz
duojantis lietuvių partizanų 
kovas rusų okupuotoje Lie
tuvoje ir komunistų persekio
jimus. Geri norai, bet veikėjams 
trūksta lietuviams partizaninės 
nuotaikos. Pabaigoje visas jo 
būrelis iššaudomas, neatsargiai 
atėjus prie namo, kuriame 
laukė sovietai. 

Antras filmukas vaizduos Lie
tuvos karaliaus Gedimino pa
stangas ginant Lietuvą nuo 
priešų, Vilniaus pilies legendą. 
Tame filmuke daugiau meniš
kumo. Autorius bandys „Le
gendą apie Geležinį Vilką" už
baigti šiaurinėje JAV-ių dalyje 
1988 metų žiemą. Dalyvaus ar
ti šimto mėgėjų artistų, jų 
ieškojo ir šį kartą atvykęs į Chi
cagą. Linkėtina geros sėkmės, 
nepalūžti, išvesti lietuviškus 
filmus į lietuvišką ir amerikie
tišką žiūrovų pasaulį. „Legenda 
apie Geležinį Vilką" bus paruoš
ta dviem versijom: lietuviškai ir 
angliškai. 

A. Kulbio „Partizanas", kaip 
pranešė, jau rodomas Bostone 
universitete. Ruošiamą legen
dinį filmą (anglų kalba „Iron 
Wolf') irgi tikimasi įvesti ir į 
s v e t i m a s auditorijas, bus 
rodomas Student Academy 
Competition, Focus Film Com-
petition, New York Filmmakers 
Expo, Chicago Film Festival ir 
kitur. 

nykštuką ir velnią . Miško 
gilumoje užėjo sniego užpustytą 
nykštuką, su kuriuo pasidalino 
maistu. Atsidėkodamas nykš
tukas dovanojo veidrodį, bet 
liepė į jį nežiūrėti, nes būtų 
didelė nelaimė. Dar toliau 
miške pamatė velnią, kuris gra
sė ūkininkui. Tada ūkininkas 
velniui dovanojo veidrodį, į jį 
pasižiūrėjęs velnias negalėjo ati
traukti akių, tuo tarpu ūki
ninkas išsikasė dėžę su gausybe 
gintaro, parsinešė ir buvo lai
mingi su jauna, gražia žmona 
l i e tuva i t e . Š i s f i lmukas 
malonus žiūrėti, nors ir kiti du 
pagirt in i . Tur in t daugiau 
pinigų, neabejotinai A. Kulbis 
pagamintų dar patrauklesnių 
lietuviškų filmų, nes rodyti 
amer ik i e t i šk i , f inansuot i 
amerikieč ių , buvo aukštos 
kokybės. 

Chicagoje K u l b i o f i lmus 
organizavo lietuviška studen
tija. Žiūrovų prisirinko pilna 
salė, daugiausia jaunimas. Po to 
buvo kuklios vaišės ir šokiai. 

Alg. G. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 SI., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. OOth Street 
Chicago, IL 60820 

Tel. 7784600 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir ••karais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
TONY MANKUS 
1121 Wan*n At». 

Saite 230 
Dornm Grove, IL 60915 

Ttl. 032*7239 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
201 E. Ogden Ave, Ste. 18-2 

Hinsdale, IL 80621 
Tel. 328*3167 

Valandos pagal susitarimą 


