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

Sovietinėje mokykloje 
T S K P CK Generaliniam Sek
retoriui M. Gorbačiovui 

Mary tės Guda i ty t ė s , gyv. 
Pr ienų raj. , Skersbalio km., 

Pare i šk imas 

Dar kartą kreipiuosi į Jus su 
viltimi, jog mano prašymas bus 
išgirstas. 

1985 m. kovo 27 d. Kauno 
Prano Mažylio med. mokyklos 
direktorė pasiuntė mane i 
Kauno miesto saugumo rūmus 
pas saugumietį Jocą. Saugu
mietis pokalbio metu pasakė, 
jog mokytis toliau negalėsiu, 
kadangi esu parašiusi kuni
gams kaliniams S. Tamkevičiui 
ir A. Svarinskui kalėdinius svei
kinimus. Mums kalbantis, įėjo 
dar vienas saugumietis, ir jis 
aiškino, jog mokytis negalėsiu, 
kadangi manimi, kaip med. 
seserimi, bus negalima 
pasitikėti, nes savo priešams, 
taip jie kalbėjo, galėsiu suleisti 
ne vaistus, bet nuodus. 

Mokyklos direktorė Tama
šauskienė sakė, kad ji pati 
manęs iš mokyklos nešalintų, 
bet to reikalauja saugumas ir ji 
privalo vykdyti jų įsakymus. 

1985.04.09 pgl. įsakymą 
NR. 198 buvau pašalinta iš 
Kauno P. Mažylio medicinos 
mokyklos už veiksmus, nesu
der inamus su tarybinio 
moksleivio elgesiu. 

1985.04.12 su tėvu nuva
žiavau į Aukštojo ir spec. 
vidurinio mokslo ministeriją. 
Mus priėmė švietimo ministeri

jos darbuotojas Stanys. Jis 
paaiškino, jog pašalinta esu tei
singai, tačiau sekančiais metais 
mokyklą galėsiu baigti. Po to 
mane iškvietė kažkoks parei
gūnas pavarde Šnipas. Jis aiš
kino, jog laiškų rašymas kuni
gams Tamkevičiui ir Svarinskui 
yra didelis nusikaltimas. Tai 
yra jau antitarybinė veikla. O 
aš ir mano tėvas esame ekstre
mistai, todėl ir mano pašalini
mas iš mokyklos yra teisingas 

Tais pačiais metais gegužes 
mėnesį rašiau Jums pareiški
mą, prašydama leisti baigti 
mokyklą. Iš švietimo ministe
rijos gavau neigiamą atsakymą. 

1986.04.04., vėl nuvažiavau į 
Aukštojo ir spec. vidurinio 
mokslo ministeriją. Stanys liepė 
važiuoti į Kauno Prano Mažylio 
med. mokyklą. 1986.04.05. 
nuvykau ten. Mokyklos direk
torės pavaduotojas Grigas sakė, 
jog šioje mokykloje mokytis ne
galėsiu ir patarė važiuoti į kurią 
nors kitą med. mokyklą. 
1986.04.11. nuvykau į Utenos 
med. mokyklą. Mokyklos direk
torė, sužinojusi visa apie mane, 
tik stebėjosi, kaip aš dar galiu 
dirbti vaikų darželyje, ir 
mokytis nepriėmė. Liepė kreip
tis į Kauno P. Mažylio med. 
mokyklą. 

Todėl prašau Jus, padėkite 
man užbaigti mokyklą. Aš noriu 
būti medicinos seserim ir padėti 
žmonėms (Į M. Gudaitytės pa
reiškimą iki šiol niekas 
neatsakė, ir kol kas ji neturi 
jokios galimybės baigti pradėtą 
mokslą — red. past.). 

Du latvių vyrai, kurių kojos surakintos cemento blokuose, protestuoja prieš 
Sovietų Sąjungos Latvijos okupaciją netoli sovietų ambasados 
Washingtone. kai buvo minima Latvijos nepriklausomybės šventė 
lapkričio 18 č. 

Septyni juodi karstai Washingtone 

KATALIKAI PASAULYJE 
POPIEŽIAUS ŽODIS 

UKRAINIEČIAMS 

Tęsdamas savo dvasinę Mari
jos Metų kelionę per žymiausias 
pasaulyje Dievo Motinos švento
ves, popiežius Jonas Paulius II 
Šv. Petro aikštėje susirinkusiai 
maldininkų miniai kalbėjo apie 
garsiąją Kievo dangun paimto
sios Marijos šventovę Ukraino
je ant Dniepro upės kranto. 

Šv. Tėvas priminė, kad Kievo 
Rusija, prieš tūkstantį metų 
pri imdama krikščioniškąjį 
tikėjimą, drauge su krikščio
nybę iš Bizantijos Bažnyčios 
gavo Šventąjį Raštą, Bažnyčios 
Tėvų raštus ir liturgines kny
gas, kurias i senąją slavų kalbą 
buvo išvertę broliai Kirilas ir 
Metodijus, atėję į slavų 
gyvenamus kraštus iš Graikijos 
ir nusipelnę slavų apaštalų var
dą. Drauge su misionieriais į 
Rusijos žemes atėjo vienuoliai 
menininkai, kurie bažnyčias iš
puošė mozaikomis, freskomis, 
paveikslais. 

Senosios Rusijos Bažnyčia iš 
Bizantijos paveldėjo dideli 
pamaldumą į Dievo Motiną. 
Nesuskaitomos bažnyčios buvo 
dedikuotos Marijos garbei. Pir
moji Kievo ka t ed ra buvo 
Sašvęsta dangun paimtajai 

venčiausiajai Mergelei. Savo 
grožiu ji pralenkė visas Kievo 
Rusijos bažnyčias. Virš didžiojo 
altoriaus joje šviečia nepap
rastai didinga mozaika, vaiz
duojanti Švenčiausiąją Mergelę 
Mariją maldoje. Šita auksu 
spindinti ikona yra besimel
džiančios Bažnyčios paveikslas. 

Kaip Išganytojo Motina Marija, 
taip ir Bažnyčia be paliovos mel
džiasi už visų žmonių išganymą. 

Kięvas yra šventasis miestas, 
nes jis yra ypatingu būdų Mari
jos miestas, — kalbėjo popiežius. 
— Besimeldžianti Mergelė Mari
ja yra šio miesto globėja ir visų 
kitų Rusijos miestų motina... 
Jau prieš 950 m. kunigaikštis 
Jaroslavas Išmintingasis jos 
globai pavedė visą tautą. 
Dabar, minėdami pirmąjį 
krikščioniškąjį tūkstantmetį, 
Kievo ir visos Ukrainos 
krikščionys jos akivaizdoje 
atnaujina tuos įžadus, kuriuos 
buvo padarę krikšto metu. 
Ukrainos krikščionys yra tikri, 
kad Dievo Motina savo globa 
juos lydės ir antrąjį krikš
čioniškąjį tūkstantmetį. Savo 
žodį Šv. Tėvas baigė, ragin
damas viso pasaulio krikščionis 
vienytis maldoje su Ukrainos 
krikščionimis. 

Latviams paskirtas 
naujas vyskupas 

V a t i k a n a s . — Popiežius 
Jonas Paulius II Rygos ir Lie
pojos vyskupijom Latvijoje 
paskyrė dar vieną vyskupą 
augziliarą. Nauju vyskupu 
augziliaru buvo paskirtas Rygos 
Šv. Alberto parapijos klebonas 
pre la tas Wilhelms Nukss. 
Prelatas Nukss yra gimęs 1938 
metais . 1964 baigė Rygos 
Kunigų seminariją ir buvo 
įšventintas kunigu. Kunigystės 
šventimus jam suteikė Telšių 

Washingtonas. — Likus tik 
kelioms dienoms iki Gorbačiovo 
atvykimo į Ameriką, paverg
tųjų tautų žmonės nori primin
ti jam ir pasauliui, kad Sovietų 
Sąjunga yra likusi vienintelė 
pasaulyje, ku r i tebelaiko 
paverg tas t a u t a s , jas pa
versdama savo kolonijomis, 
praneša Reuter io žinių 
agentūra Europoje. Ta proga 
yra ruošiamos kelios protesto 
demonstracijos. 

Tų demonstracijų metu kalbės 
buvę sovietų kankintieji kali
niai Ščaransky, Nudel, Slepak. 
Edelstein, kurie neseniai yra 
atvykę į Vakarus, ir Nobelio 
premijos laureatas Elie Wiesel, 
viceprez. G. Bush, sen. Bob 
Dole, kongr. Jack Kemp ir kiti. 

Pirmoji demonstracija vyks 
šiandien Lafayette Parke prieš 
Baltuosius rūmus. Didžioji žydų 
demonstracija bus sekmadienį 
popiet. Lietuviai, latviai ir estai 
„padės Gorbačiovui pamatyti 
šviesą", rašo Chicago Tribūne, 
savo rengiama pabaltiečių pro
testo demonstracija. Iš Chicagos 
vyksta, specialiai užsakytais lėk
tuvais apie 800 žmonių. Iš kitų 

vyskupas Petras Maželis Kauno 
arkikatedroje. 1968 m. kun. 
Nukss buvo paskirtas Rygos 
Kunigų Seminarijoje dogminės 
teologijos profesorium. Teologi
jos studijas gilino Pontifika-
liniame Grigaliaus universitete 
Romoje. 

Sugrįžęs Rygon, tęsė teologi
jos profesoriaus pareigas Ku
nigų seminarijoje. 1981 m. Gri
galiaus universitete Romoje 
įsigijo teologijos licenciato 
laipsnį. Pastaruoju metu šalia 
dogminės teologijos ir lotynų 
kalbos dėstytojo, klebono ir 
dekano pareigų, prelatas Nukss 
ėjo Rygos Kunigų seminarijos 

vicerektoriaus pareigas. Rygos 
ir Liepojos vyskupijų apaštalinis 
administratorius kardinolas 
Julijonas Vaivods dabar turi 
tris vyskupus augziliarus: be 
naujai paskirtojo Wilhelms 
Nukss, augziliaro pareigas eina 
vyskupas Janis Cakuls. 1946 m. 
Rygos augziliaru paskirtas vys
kupas Kazmiers Dulbinskis jau 
daug metų yra sukliudytas eiti 
savo vyskupiškas pareigas, 
gyvena ištremtas į Vi laką, 
Latvijoje. 

miestų vykstama autobusais. 
VVashingtone vyriausia Pabal

tijo tautų demonstracijos vadovė 
Zinta Arums praneša, kad 
pabalt iečių protesto de
monstracija . su šviesomis 
vyks antradidfcj nuo 5:30 iki 9 
vai. vak. Kitų tautybių — Afga
nistano, Etiopijos, Ukrainiečių 
demonstracijos yra suderintos, 
kad nesusikirstų vienu metu. 
Ukrainiečiai yra paruošę 7 
juodus karstus su 70 vaikų, 
kurie reprezentuos Ukrainos 
persekiojimų 70 metų. 

Demonstracijos ir 
Sovietai 

Washingtonas. — Apie mūsų 
demonstracijas Pabaltijo sos
tinėse su naujais sovietų poli
tikos posūkiais „Washington 
Times" dienraštyje sieja Cord 
Meyer savo straipsnyje „Keliai 
priekyje". Jis rašo: „ ,Glas-
nost' " politika, kuri buvo tok
sai parankus instrumentas 
reformos reikalui dramatizuoti, 
yra dviašmenis. Rytų Europoje 
ir Pabaltijo valstybėse ,glasnost' 
jau naudojama pateisinti esmi
nių istorinių klausimų iškėlimą 
apie sovietų valdymo teisėtumą. 
Neseniai Chautauąua miestely
je įvykusiame susitikime, kai 
kurie sovietų dalyviai atvirai 
prisipažino, kad jų nuomone 
Rytų Europa ir taut inis 
klausimas (Sovietų Sąjungoje) 
yra didžiulės minos, kurios gali 
sunaikinti Sovietų pastangas 
įvykdyti reformas". 

Vis dar kalbama apie detentę 

Pasak Meyerio, įtakingas 
Reagano administracijos 
pareigūnas paminėjo tokią 
galimybę: „Gorbačiovas bus 
pagaliau priverstas suprasti, 
kad prieš jį stovi vieninga 
Vakarų sąjunga, kurios moks
linis pranašumas nuolatos di
dėja". Tikra ,detentė' būtų tada 
įmanoma tokiomis sąlygomis: 
už ūkinę paramą JAV-ės turėtų 
pareikalauti, kad sovietai dau
giau kariniai nesikištų į Tre
čiojo Pasaulio reikalus, NATO 
fronte užimtu ..negrėsmingą" 
militarinę poziciją ir suteiktų 
vidinę autonomiją Rytų 
Europos tautoms". 

TRUMPAI 
«. IŠ VISUR 

— Afganistano laisvės ko- i 
votojų vadas Yunus Khal is 
atmetė šią savaitę pasiskelbusio 
prezidentu Najibullah pasiū
lymą tartis taikos reikalais, 
sakydamas, kad to negalima da
bar įvykdyti, nes dr. Najibullah -
yra „Rusijos kareivis". 

— Pakis tano premjeras Mo-
hammed Khan Junejo pranešė, 
kad jo vadovaujama Pakistano 
Musulmonų lyga laimėjo beveik 
visus lokalinius rinkimus. Galu
tiniai rezultatai bus žinomi vė
liau, kai tos vietos išrinks savo 
delegatus. 

— JAV Kongrese kilo sąjūdis 
padėti Filipinams tokiu būdu, 
kaip buvo ekonominis Mar-
shallo planas Europoje po II 
Pasaulinio karo. Baltieji rūmai 
į tai žiūri palankiai. 

— Jungt in ių T a u t ų sekreto
rius Javier de Cuellar pasakė, 
jog jis praranda viltį įvykdyti 
karo paliaubas tarp Irano ir Ira
ko, nes Iranas atsisako daly
vauti tokiuose pasitarimuose. 

— Washintone ilgai nebuvo 
gauta paskutinių sovietų infor
macijų, kurios buvo reikalingos 
prieš pas i r a šan t . s u t a r t į 
viršūnių konferencijoje. Paga
liau sovietai į t e ikė savo 
išdėstytų rake tų sąrašą ir 
vietas. 

— Genevoje Amerikos nu
siginklavimo delegacijos vyriau
sias vadovas Max Kampelman 
apkaltino Sovietų Sąjungą su
laužius 1972 m. s u t a r t į 
branduolinių raketų reikalu, 
nes sovietai iškėlė savo radaro 
įrengimus į kitą vietą ir nieko 
nepranešė Amerikai, kaip yra 
nustatyta toje sutartyje. 

— Angolos laisvės kovotojai 
Unitas paleido du švedus, kurie 
buvo paimti į nelaisvę kovų su 
Angolos komunistais metu. 

— V/ashingtone Teisingumo 
departamentas sulaikė Valsty
bės departamento įsakymą 
uždaryti palestiniečių įstaigas 
šiame krašte. 

— Nikaragvos laisvės ko
votojai skelbia, kad jie kontro
liuoja pusę savo k r a š t o . 
Gyventojai jiem padeda, bet at
sisako b e n d r a d a r b i a u t i su 
sandinistais. 

— New Yorke NBC televi 
zijos viceprezidentas Gerald 
Jaffe pranešė, jog apie 9 mil. 
žmonių sekė pasikalbėjimą su 
Gorbačiovu,nors televizijos 
vadovybė laukusi daug didesnio 
skaičiaus. 

— Washingtone žydų organi
zacija praneša, kad lapkričio 
mėnesį buvo išleista išvykti 910 
žydų iš Sovietų Sąjungos. Šiais 
metais jau iš viso išvyko 7,250 
žydų. 

— U k r a i n i e č i ų a š t u o n i 
jaunimo a t s tova i l a n k ė s i 
Baltuosiuose rūmuose vakar 
kalinamų ukrainiečių reikalu 
sovietų kalėjimuose. 

— Baltieji r ū m a i pranešė, 
kad kai bus Gorbačiovui daro
mas priėmimas, tai jo metu 
pianinu gros pianistas Van 
Cliburn. 

— Maniloje Filipinų prezi
dentė pranešė, jog pasibaigus jos 
prezidentavimo terminui 1992 
metais, ji daugiau nebenorės 
būti perrinkta prezidentės pa
reigoms. 

— Oakdale kalėjime pasidavę 
96 kubiečiai buvo perkelti į Illi
nois kalėjimus, o 46 iš jų atvežti 
į Chicagos pataisos namus. Kiti 
kubiečiai iš ten išvežti į kitų 
valstijų kalėjimus. 

Kremlius sulaužė 1972 m. 
sutartį 

„Blogio imperija" 
Wash ing tonas . — Reagano 

administracija apkaltino So
vietų Sąjungą už laužymą 1972 
m. pasirašytos branduolinės 
sutarties. Tam apkaltinimui 
labai pri tarė konservatyvieji 
Senato nariai , kurie mano, kad 
Admin i s t r ac i j a pas ida rė 
nuola id i sovietų reikalavi
mams . Sovietai du radaro 
įrengimus perkėlė kitur ir nieko 
nepranešė amerikiečiams, kaip 
kad yra nustatyta sutartyje. Šis 
sovietų pažeidimas tuoj iškėlė 
klausimą ir dėl vidutinio nuo
tolio sutarties, kuri bus pasi
rašyta sekančią savaitę, ar 
sovietai jos laikysis. Kas pajėgs 
sukontroliuoti jų plotuose išdės
tytas raketas , kurias jie galės 
kilnoti iš vienos vietos į kitą, 

Paskutinis sovietų 
gestas 

Maskva . — Prieš pat viršūnių 
konferencijos pradžią, sovietai 
pranešė diplomatams, kad jie 
išleidžia nuo 60 iki 75 asmenų 
išvažiuoti į Vakarus. Tame 
sąraše y ra daug žydų, kurie 
prašė leidimo jau 18 ar 20 metų. 

Šią savaitę Australijos prem
jeras Bob Hawke, būdamas 
Maskvoje, įteikė pačiam Gor
bačiovui sąrašą tokių asmenų. 
Gorbačiovasjam pažadėjęs, kad 
j is pats asmeniškai peržiūrės tą 
sąrašą. Tų asmenų sąrašas buvo 
įteiktas ir diplomatams Mask
voje. 

W a s h i n g t o n e Vals tybės 
d e p a r t a m e n t a s sako , jog 
Amerikos ambasada, Maskvoje 
taip pat gavo sąrašą tų asmenų, 
kurie išleidžiami į Vakarus. 
New York Times praneša, kad 
tame sąraše yra ir šios pavar
dės: Viktor Novikov, Povilas Pe-
čiulaitis, kuris turi Amerikos ir 
Sovietų pilietybes, ir Moisey 
T e r l i t s k y su še ima. Ki t i 
šaltiniai praneša, kad leista 
išvažiuoti Viktor Fayermark, 
kuris y ra vedęs amerikietę ir 
prašė 16 m. leidimo, ir Leonid 
Byaly, kuriam nebuvo duotas 
l e i d i m a s 20 metų . Kitų 
pavardžių spauda nemini. 

Estų tautinė 
manifestacija 

T a l i n a s . — Tik dabar 
Vakarus pasiekusiomis žinio
mis, Estijoje lapkričio 7 įvyko 
taut inė manifestacija. Pagal 
gautas informacijas, tą dieną 
apie 3,500 žmonių susirinko 
Paernu uostamiesčio kapinėse 
pagerbti žuvusiuosius kovose už 
Estijos nepriklausomybę po Pir
mojo pasaulinio karo. Tuo metu, 
tarp 1918-ųjų ir 20-ųjų metų, 
estai kaip ir kiti pabal t iečiai, 
buvo pr ivers t i ginti nepri
klausomybę nuo ką tik įsikūru
sios Sovietų Rusijos puolimų. 
Manifestacijos metu Paernu 
kapinėse buvo dalinami lapeliai 
su šūkia is , reikalaujančiais 
visiškos nepriklausomybės estų 
tauta i . Turimomis žiniomis, 
saugumiečiai nesutrukdė tauti
nės manifestacijos Paernu kapi
nėse . P rancūzų a g e n t ū r a 
France Presse praneša, kad 
panaši estų tautinė manifes
tacija spalio 21 d. įvykusi taip 
pat ir Voeru kapinėse. Čia buvo 
s u s i r i n k ę ap ie t ū k s t a n t į 
žmonių, kuriuos milicininkai 
grubiai išvaikė. 

klausia kai kurie senatoria: 
Genevoje baigiamas sutartie 
tekstas, kuris bus atvežtas laik 
į VVashingtoną. 

Nebuvo lengva prezidentui 

Prezidentui nebuvo lengva at 
sakyti į žurnalistų klausimus 
kaip jis gali reikalauti Senatž 
patvirtinti būsimąją sutartį, je 
dabar skelbia, kad sovietą 
laužo esančią ABM sutartį. Bal 
tųjų rūmų pareigūnas, daly 
vaująs posėdžiuose su preziden 
tu, pasakė, jog sovietai ne viena 
kartą ir praėjusiais metai,' 
nesilaikė sutarčių, bet admi 
nistracija tylėjo, norėdama pa 
sirašyti nusiginklavimo sutartį 
Prezidentas apie tuos dalyku* 
tegalėjo atsakyti tik bendrai.' 
bruožais. 

Senato Užsienio reikalų komi 
tetas pranešė, kad naujos sutar 
ties apklausinėjimus pradės 
sausio 19 d. ir Senato baisa 
vimai bus kovo mėnesį. Sen. 
Claiborne PelL Rhode Island 
demokratas, vadovaus apklau
sinėjimams. 

Pas i tar imai su senu priešu 

Baltieji rūmai sako, kad bus 
griežti pasitarimuose su rusais. 
Tai nesanti kokia nors sesija 
pasitarimų tarp draugų, sakė 
Marlin Fitzvvacer, Administraci
jos vardu kalbėjęs spaudai. „Tai 
viršūnių konferencija tarp senų 
priešų". 

Amerikos žvalgybos satelitai 
nus ta tė minimą radarų 
perkėlimą kitur. Sovietai dabar 
pasiaiškino, kad tai buvę 
nebenaudojami radarai iš Gudi
jos, bet j ie nesunaikint i . 
Valstybės departamentas sako, 
jog reikia patikėti sovietų 
aiškinimui, tačiau Gynybos 
depa r t amen ta s griežtai 
pasisakė prieš tokį Valstybės 
departamento aiškinimą. 

Nori važiuoti į Maskvą 

Ketvirtadienio vakare prezi
dentas kalbėjosi su 4 didžiųjų 
televizijos stočių redaktoriais 
apie viršūnių konferenciją. Jis 
norėtų, kad ši konferencija 
vestų į kitą pasitarimą Mask
voje ilgųjų distancijų raketų 
pažabojimui susitarti. Jis taip 
pat norėtų, kad Gorbačiovas 
galėtų aplankyti ir kitas Ameri
kos vietas ir įsitikintų, kad visa 
tai nėra surežisuota. Reaganas 
pasakė, jog jis mano, kad Gor
bačiovas pats tiki į savo pro
pagandą. Prezidentas šiame 
televizijos pokalbyje Sovietų 
Sąjungą pavadino ..blogio im
perija". 

KALENDORIUS 

G r u o d ž i o 5 d.: Sabas, 
Krispina. Vintilas. Alauta. 
Kvietis. Nomeda. 

Gruodžio 6 d.: II Advento 
sekmadienis, Mikalojus. Ašelė, 
Vėtra, Tolutis, Taute. 

Gruodžio 7 d.: Ambroziejus. 
Daugardas, Domeika. Ringis. 

Gruodžio 8 d.: Marijos Ne
kal tas Prasidėjimas, Sofroni-
jus, Eksuperija, Kaunis. Gede-
nė, Romarikas, Zenonas. Gailė. 

ORAS 

Saulė teka 7:00. leidžiasi 4:20. 
Temperatūra: šeštadienį 40 1 , 

sekmadieni 48 l. pirmadieni 40 
L antradienį 44 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 5 d. 

/ / ' / / / 
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40 METŲ PO REINO 
KONFERENCIJOS 

DR. PETRAS KISIELIUS 

„Mūsų apsisprendimas yra 
aiškus: už idealistine asme
nybę ir už pilnai krikščio
nišką jos turinį". 

(Iš Moksleivių ateitininkų 
sąjungos centro valdybos 
pirmininko Vytauto Žvirz-
džio (Vardžio) kalbos, ati
darant Reino konferenciją 
1947 m.) 

Grįžtame Ateitininkų istorijo
je 40 metų atgal. Grįžtame į Vo
kietijoje ateitininkų organizavi-
mąsi naujose gyvenimo sąlygo
se, į jų veiklą, į jų prisitaikymą 
naujiems laiko reikalavimams. 
1946-tieji ir 1947-tieji metai — 
tai ateitininkų stipraus orga
nizavimosi ir ideologinio 
auklėjimosi metai stovyklose. Iš 
tuometinio Federacijos vado 
prof. dr. A. Damušio pranešimo 
federacijos atstovų konferenci
joje 1947 metų gegužės 22 dieną 
paaiškėjo, kad tuo metu moks
leivių ateitininkų buvo 24 
kuopos su 700 narių, studentų 
— 500 narių ir sendraugių — 
2000 narių. 

Daugiausia iniciatyvos atei
tininkų veikloje tame laiko
tarpyje rodė Moksleivių atei
tininkų sąjunga. Sąjungos cen
tro valdybą sudarė: Vytautas 
Žvirzdys (Vardys) — pirminin
kas, R. Šomkaitė, B. Bernotas, 
A. Mažiulis, J. Norkaitis, Z. 
Kungys ir kun. P. Patlaba — 
dvasios vadas. Si valdyba 
1947-tųjų metų gegužės 20-22 
dienomis suruošė didžiulę visos 
federacijos ekskursiją — kon
ferenciją, laive plaukiant Reino 
upe, trukusią tris dienas. 

Plačiam ateitininkų susibūri
mui laikas buvojau pribrendęs, 
nes paskutinis Ateitininkų 
kongresas — IV — buvo įvykęs 
1935 metais, o V kongresas, 
suplanuotas ir paruostas 1940 
metais ir turėjęs įvykti Vilniu
je, rusams okupavus Lietuvą, 
buvo a t š auk ta s . Tad nuo 
paskutinio didžiojo ateitininkų 
susibūrimo jau buvo praėję 17 
metų. Ateitininkų organizavi
masis Vokietijoje ėjo spontaniš
kai iš daugelio židinių. Tad buvo 
atėjęs metas visus narius su
jungti federacijoje, nubrėžti 
federacijai ir sąjungoms veiklos 
gaires bei to meto veiklos 
tikslus ir priemones. Šiam di
džiajam ateitininkų susibūri
mui jo organizatoriai MAS cen
tro valdyba davė ne kongreso 
vardą, o parinko pikantišką 
.,Reino konferencijos" pava
dinimą, nors šios konferencijos 
apimtis ir turinys puikiai tiko 
kongreso apibūdinimui. Cituo
ju ištrauką iš stud. Vytauto 
Žvirzdžio 'Vardžio) konferenci
jos atidarymo kalbos: 

„Šitą konferenciją, norėdami 
pažymėti savo giminystę su 
idealistine krikščioniškąja Va
karų dvasia, mes vadiname 
, Reino konferencija '. Jos 
tikslas — įkvėpti jėgų ne tiktai 
kovai su naujai žmoniją ir mūsų 
tautiečius užplūstančią bepras 
mingumo, buržuazinio nihiliz
mo ir pasislėpusio ateizmo 
banga, bet ir pasiruošimo au
kotis už tikrojo ir amžinojo 
krikščioniškojo žmogaus ir 
krikščioniškosios bendruo
menės kūrybą". 

Ši Reino konferencija atei
tininkų organizacijos istorijoje 

Žiemą Dainavoje ant Spyglio. Iš k.: Rūta Musonytė, Vincas Staniskis , Marius Tijūnėlis. Ritonė 
Ivaškaitė ir Tauras Gaižutis. 

buvo tam tikras unikumas. 
Šiam didžiajam, pi rmajam 
įvykiui parinkta ekskursijos 
laivu forma su visų trijų 
sąjungų suvažiavimo turiniu. 
Dalyvių — 700 per visas tris 
dienas: negi iš laivo kur nors 
pabėgsi. Tokio masto konferen
cija ypač buvo naudinga narių 
tarpusaviam ryšiui užmegzti, 
sus ipažin t i , nes j a u n i m a s 
atsidūrė iš įvairiausių Lietu
vos kampelių, tad daugelis ne
buvo vienas su kitais pažįs
tamas. Šis artimas susipažini
mas turėjo d idelės į takos 
ateities veiklai. Čia buvo pa
justa ateitininkų idealų jun
gianti trauka, o taip pat ir savos 
organizacijos neeilinė jėga, pa
demonstruodama daug kieky
bės ir kokybės. 

Šios ekskursijos linksmoji, 
atostoginė dalis buvo paženk
linta jaunystės šypsniais, juoku, 
beveik nepertraukiama lietu
viška daina. Gegužės pabaiga 
kvepėjo pavasariais. ... bangos 
duokit kelią!... šaukė šimtai 
krūtinių. Jaunimo didelis entu
ziazmas. Jo čia didžioji dalis, vi
si vienmečiai, dega noru dirbti 
savai tautai ir Dievui. Jų pir
masis didelis susitikimas. 

Konferencijos atidarymas ir 
iškilmingas posėdis pirmąją 
ekskursijos dieną ant Reino 
kranto Honeff miesto pievelėje. 
MAS pirmininko studento Vy
t a u t o Žvizdžio (Vardžio) 
įspūdinga atidaromoji kalba. 
Konferenciją sveikino Šv. Sosto 
delegatas kan. F . Kapočius, 
Federacijos vadas prof. dr. A. 
Darnusis, Fed. dvasios vadas 
kun. dr. J . Gutauskas, prof. dr. 
J . Meškauskas, Sendraugių są
jungos p i r m i n i n k a s Stasys 
Barzdukas , Ate i t in inkų 
studentų sąjungos pirm. Justas 
Pikūnas. Raštu sveikino Pax 
Romaną, vysk. V. Brizgys. dr. P. 
Karvelis. Po to buvo prof. A. 
Maceinos paskaita „Ateitininkų 
sąjūdžio prasmė", išklausyta 
ekskursijos dalyvių su dideliu 
dėmesiu. 

Per k i t a s dvi dienas 
vyko Ateitininkų moksleivių, 
studentų ir sendraugių sąjungų 
a t sk i r i darbo posėdžiai, 
Federacijos atstovų konferenci
jos posėdis, kuriame dalyvavo 
23 moksleivių atstovai. 25 
s tuden tų a t s tova i ir 30 
sendraugių atstovų. Federacijos 
atstovai \ Federacijos vado postą 
perrinko prof. dr. A. Damušį, 

Federacijos tarybos pirmininku 
išrinko prof. dr. A. Maceiną, 
tarybos nariais išrinkti prof. dr. 
J. Girnius, prof. dr. J. Grinius, 
prof. dr. Z. Ivinskis, prof. dr. J . 
Meškauskas, prof. S. Sužiedėlis, 
prof. Stasys Yla. 

Reino konferencija 1947 me
tais buvo tarsi aidas Reorgani
zacinės Palangos konferencijos 
1927 m. Tarp jų buvo 20 metų 
tarpas. Palangos konferencija 
buvo reikalinga atbaigti Atei
t ininkų Federacijos organi
zacinę struktūrą, paskelbti prof. 
dr. St. Šalkauskio genialiu būdu 
suformuluotus ateitininkų prin
cipus — vertikalinę ateitininkų 
organizacijos dimensiją. Reino 
konferencija atbaigė ateiti
ninkų susiorganizavimą nau
jose sąlygose, pateikdama šiai 
naujai gyvenimo epochai ateiti-
ninkiškos veiklos turinį ir 
tikslus. Tačiau tai nebuvo jos 
paskutinis persiorganizavimas. 

Ate i t in inkų organizacija 
pergyveno ne vieną mutacijos 
periodą. Veiklos sąlygos ir vėl 
labai pakitėjo, kai iš Vokietijos 
stovyklų persikelta į daugelį 
kraštų pastovesniam apsigyve
nimui. Teko ir vėl mūsų ideo
loginį — tautinį veikimą akli-
matizuoti naujoms sąlygoms, 
bet ėjom vis sėkmingai. Aišku, 
Vokietijos stovyklose organiza
cinis darbas su jaunimu buvo 
gerokai lengvesnis už šių dienų 
veiklą: nebuvo lietuvių kalbos 
problemos. 

Daug vandens nutekėjo Reinu 
nuo anos konferencijos gegužės 
dienų, didelė tolio ir laiko dis
tancija mus skiria nuo anos 
didžiosios Vakarų Europos upės, 
bet smagu sugrįžti į savos 
organizacijos praeitį, savo at
mintyje pavartyti jos istorijos 
puslapius. Varonežas, Vokieti
ja ir organizacijos išsibarstymas 
daugelyje Europos ir Amerikos 
žemyno kraštų. Štai kodėl prof. 
dr. A. Maceina siūlė ateiti-
ninkijai tremtinio sąmonės 
principą. Tačiau, palikę kraštą, 
nepalikime, pagal prof. dr. J. 
Girnių, savos tautos bei savos 
organizacijos. Jos didieji idealai 
įrašyti jos vėliavose ir jos narių 
širdyse. Vartykime savo istori
jos lapus, ten daug didžios 
praeities, daug didžiųjų žmonių 
aukos savo organizacijai ir savo 
tautai. Šie didieji įvykiai ir var
dai teneleidžia mumyse ateiti
ninkų idealams blėsti. 

Kalba prof. dr. Arūnas Liulevičius. Nuotr. R. Mueonytes 

A R T Ė J A ATEITININKŲ 
KŪČIOS 

Šių metų bendros Chicagos 
ateitininkų šeimos kūčios įvyks 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je sekmadienį, gruodžio 20 d. 
Jau dabar būtų pats laikas 
rezervuoti vietas savo šeimai, 
draugams ir pažįstamiems. 
Sekime Chicagos studentų 
ateitininkų draugovės geru 
pavyzdžiu, kurie tuoj pat re
zervavo dvidešimt dvi vietas 
kūčiose. Vietas užsakome skam
bindami Irenai Polikaitienei 
434-2243. 

AKADEMIKŲ IR 
SENDRAUGIŲ 

SUSIRINKIMAS 

Gruodžio 13 d., sekmadienį, 
Ateitininkų namuose Lemonte, 
tuoj po 11 vai. Mišių, yra 
kviečiamas Chicagos ateiti
ninkų akademikų ir sendraugių 
susirinkimas. 

| jį a tvyksta ateit ininkų 
sendr. sąjungos naujosios cent
ro valdybos nariai Petras Kauf-
manas ir Arvydas Barzdukas. 
Susirinkime bus aptariami 
Chicagos ateitininkų veiklos 
klausimai. 

Susirinkimas vyks laisvo po
kalbio dvasioje. Išklausius 
mūsų svečių įvadinių prane
šimų, susirinkimo dalyviai 
galės kelti klausimus, juos 
a i šk in t i s , re ikšt i savo 
nuomones. Toks pokalbis bent 
kartą metuose yra būtinai 
reikalingas. Tai yra proga 
blaiviai pažiūrėti į savo įdomiai 
pažangios organizacijos veiklą. 
Ji yra svarbi ir reikšminga visai 
lietuviškajai visuomenei. O be 
to tai bus proga plačiau pasiin-
formuoti, susipažinti, palyginti 
nuomones, sutarti. 

Visų mūsų aktyviųjų narių 
prašome paraginti savo pažįs
tamus, draugus ir drauges, 
kurie turėjo ar turi dar bent 
silpną ryšį su ateitininkija. 
Bent kai kuriuos jaunesniosios 
ar viduriniosios kartos akade
mikus bandysime pasiekti at
skirais laiškais. 

Laukiame visų atsilankant. 

M O K S L E I V I Ų 
SUSIRINKIMAS 

Partizano Daumanto mokslei
vių ateitininkų kuopos susirin
kimas bus gruodžio 6 d. 12:30 
vai. vidurdienyje Ateitininkų 
namuose Lemonte. Visi kvie
čiami susirinkime dalyvauti. 

VEIKLOS 
KALENDORIUS 

Chicagoje 
Gruodžio 20, sekmadienis. 

Chicagos ateitininkų kūčios 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
3:00 v. p.p. šv. Mišios, 4:00 v. 
p.p. Kūčios. Ruošia Chicagos 
ateitininkų sendraugių skyrius 
su kitų vienetų talka. 

Kovo 18, penktadienis. Va
karonė 7:30 v.v. JC kavinėje. 
Ruošia Chicagos ateitininkų 
sendraugių skyrius. 

Balandžio 15, penktadienis. 
Vakaronė 7:30 v.v. JC kavinėje. 
Ruošia Chicagos ateitininkų 
sendraugių skyrius. 

ŽIEMOS KURSAI 

Žiemos kursai vyresniems 
moksleiviams ateitininkams 
ruošiami Dainavoje nuo gruo
džio 26 iki sausio 1 d. Informaci
jas teikia kuopų globėjai ir 
moksleivių ateitininkų Centro 
valdybos pirm. Darius Miciū-
nas, 2570 Overlook Rd., Cle-
veland, OH. 44106. Tel. 216 -
371-9908. 

A.A. JUOZĄ ARŠTIKI 
PRISIMENANT 

A.a. Juozo Arštikio šviesiai 
atminčiai Chicagos Ateitininkų 
sendraugių valdyba į Ateiti
ninkų federacijos fondą a.a. 
velionio vardu įnešė 100 dol. 

ŽIEMOS STOVYKLA 

New Yorko a te i t in inkų 
s tudentų draugovė rengia 
žiemos stovyklą Neringos 
stovyklavietėje, Vermonte. Sto
vykla vyks nuo gruodžio 26 d. 
iki sausio 2 d. Dėl informacijų 
skambinti Laurai Šatinskaitei, 
tel. 516-364-8783. 

M . ARVYDAS J. DAJUBt 
DANTV GYDYTOJAS 

25S5 W. Lincoln Hwy. <Hwy. 30) 
OlympU Fields. I I I . 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71»t St. 

4344)201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

(Ant 95th St 1 btofcas i rytus nuo Roberts Rd ) 
Tel . 598-8101 Vai pagal susitarimą 
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DR. F0MUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel. — 476-2400 

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

DR. VMAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms 
2 4 3 4 W. 71 Streot, CMeafO 
Tol . 434-9040 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. tel. LL 5-0348; Rez. PR 9.5533 

DU FRANCIS MA2BKA 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

6-0; antr 12-b; penkt 10-12; 1-6 

Ofs. tol. 471-3300; ras. 442-0207 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadtlo Ave., 
CMcago, M. 00002 

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

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

217 1.127 st. - lement, ik 8 8 4 * 
Priklauso: Patos Cornmunity Hospuat ir 

Silvar Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 207.2200 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 240-6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVIORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2*55 W. M St. 
Tel. 770-0091 

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

3000 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

SURENDER K U M AR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. AL8IS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS l ICOS 

CHIRURGU A 
6132 S. Kedzie, Chicago. I I I . 

Tel. "25-2670 
1185 Dundee Ave.. Flgin. III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos r\>£-'' -u-itarima 

Of iso te l . — 582-0221 
DR. JARMA JAKSEVlClUS 

JOKSA 
VAIKI; LIGOS 

6441 S. Pulaski R d . 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
VVA S-26T0 arba 489-4441 

DR. R. A. JUČAS 
OlX>S IK .OS 

KOSMFTINF CHIRl R ( , l | \ 
Valartdt*. p.i^.il -įiMtonm.i 

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

ir hemoroidų gydymas 
S540 S. Pulaski Road. Te l . MS-2S02 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DANTLj GYDYTOJAS 
Tel. 767-7S7S 

5700 Archer Ave. 
(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2030 W. 71st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 430 0000 

DR. KENNETH J. YERKIS 
DR. MAOOALEN MUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

2430 W. Lithuanian Plota Court 
Tel . 0 2 0 4 2 0 0 

Ofs. tol. 900-3100; Mrif*t 301-3772 
DR. PETRAS ŽUOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
0740 VJeet 03rd t t ree t 

• M . ! p#TRRut eMItT.* RCtV* oT poMM. 3*4« 

Tel. RE-Nance 9-1011 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3929 West 9901 Street 
Va i : pirm., antr.. ketv ir penkt. 

nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai. vak 
Trec ir sėsi, uždaryta 

Tel. ofiso ir butą OLvmpic 2-415* 

DR. F. KISIELIUS 
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Nekaltas Prasidėjimas — 

MARIJA TARP 
ŽMONIŲ 

Šie metai paskelbti Marijos 
metais, kuriuose visas katalikų 
pasaulis ypatingu būdu garbina 
Svč. Mariją, Dievo Sūnaus mo
tiną. Marijos gyvenimas evan-
gelijose nėra plačiai aprašytas. 
To laiko papročiai nebuvo 
palankūs aprašyti ar įvertinti 
moteris, nors ir labai žymių 
žmonių. Bet kur ji paminėta, pa
minėta su didele pagarba. Gie
dama apie jos išaukštinimą, 
apie jos nuolankų Dievo valios 
priėmimą, kai ji taria „Štai aš 
Viešpaties tarnaitė". Ir ji pa
siuntiniui angeliui, kuris ap
reiškė jai, kad ji yra skirta Die
vo Sūnaus motina, teatsako: 
„Tegul bus, kaip tu pasakei". 
Nuo to „tegul bus" ir priklauso 
Dievo Sūnaus įsikūnijimas žmo
gaus pavidalu, gimimas kūdi
kėliu, gyvenimas tarp žmonių ir 
mirtis nusikaltusio prieš valdžią 
žmogaus mirtimi ant kryžiaus. 

Paskyrimas būti motina Die
vo Sūnaus, nuo amžių numatyto 
Aukščiausiojo Pasiuntinio gel
bėti žmoniją, yra privilegija. 
Kartu yra ir išimtis iš gimtosios 
nuodėmės, kurion visą žmoniją 
įtraukė pirmieji žmonių tėvai — 
Adoma ir Jieva. Ne be reikalo 
apaštalas šv. Pauliui sako, kad, 
kaip per vieną žmogų — Adomą 
atėjo nuodėmė, taip per vieną 
žmogų — Jėzų Kristų nuodėmė 
buvo sunaikinta, žmogus buvo 
i šge lbė tas , jam a t i da ry t a 
amžinybė, jis padarytas Dievo 
vaiku. 

Kristus nebūtų žmonijos iš
gelbėjęs, jeigu jis nebūtų gimęs 
iš Marijos, jei jis žmogišku 
kūnu, paimtu iš savo dieviškos 
motinos, nebūtų apvilkęs dieviš
kumo ir jį paslėpęs žmogiškame 
kūne. J is gyveno žmonėse tik 
per Mariją, kaip savo motiną, 
nes ji buvo Dievo iš anksto 
numatyta būti išimtis žmonių 
tarpe — gimti be jokios sutep-
ties, be nuodėmės, kuri buvo 
kitų žmo ių paveldėta iš savo 
tėvų, senolių, skaitant nuo 
pirmųjų tėvų. 

Ateinančios savaitės antra
dienį, gruodžio 8 d., ir švęsime 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventę , k u r i nėra sena 
Bažnyčioje, bet sena tikėjime ir 
žmonių garbinime. Ir Marijonų 
vienuolija, sukurta Nekalto 
Prasidėjimo titulu, jau gyvuoja 
daugiau kaip 300 metų, o dog
ma buvo paskelbta tik Pijaus IX 
1854 m. 

Lietuvoje Marijai buvo 
teikiama ypatinga pagarba. 
Kiekvienas namas turėjo jos pa
veikslą, kiekvienas pamaldes
nis katalikas kalbėjo jos garbei 
rožinį, giedojo giesmes, skyrė 
gražiausią pavasario mėnesį 
gegužį jos garbinimui ir jos gar
bei giesmių giedojimui. Ir dabar 
lietuviuose, kur jie begyventų, 
nėra išnykę tie papročiai, t a 
Marijai kaip savo motinai ir glo
bėjai pagarba. Pasitikėjimas 
buvo ir yra didesnis, negu net 
artimiausiais sielai šventaisiais, 
nes ji buvo ne tik Dievo Sūnaus 
motina, bet ir motina visų nu
skr iaus tų jų , visų vargšų, 
ligonių ir nelaimės ištiktų. Mai
ronio giesmė „Marija, Marija" 
šiuo metu net okuouotame kraš
te yra tapusi antruoju himnu, 
giedamu ne tik bažnyčiose, bet 
ir namuose bei susibūrimuose. 

Ta pagarba Marijai turi la
biau išsilieti šiais metais, kai 
yra paskelbti Marijos metai, 
malonės metai, kuriuose kiek
vienas katalikas savo sąlygomis 
ir savoje aplinkoje gali ne tik 
Marijai nusilenkti, ne tiK apie 
jos gyvenimą ir jos ištikimybę 
savo Sūnaus Jėzaus Kristaus 

sekėjams apmąstyti, bet ir įsi
gyti malonių, kurias teikia dva
siniu būdu aplankymas skirtų 
Marijos garbei bažnyčių, ir įsi
gyti atlaidus. Lietuviams turi 
būti ypatingas džiaugsmas, kad 
ir viena lietuvių bažnyčia — 
Švč. M. Marijos Gimimo Mar-
ąuette Parke — yra skirta kaip 
Marijos pagarbinimo ir atlaidų 
įsigijimo vieta. 

Marija, lietuvis, Lietuva ir su 
jais susiję reikalai yra neatski
riami. Marija lietuviams yra 
tikra globėja, nes įsigijusi juose 
pasitikėjimą ir tikėjimą. Lie
tuviai nelaiko Marijos Dievu, o 
tik Jėzaus Kristaus, Dievo Sū
naus, motina. Jos privilegija, 
kad ji yra nekaltai pradėta, kad 
ji yra dieviška motina, lietuvio 
negąsdina, o kaip tik jį pa
traukia prie savęs. Lietuvis 
jaučia jos artumą, tiki jos 
užtarimu, pasiveda jos globai ir 
pasitiki jos nuolatiniu budėjimu 
prie savęs. Tai ypatinga pa
garba, kuri mus padaro Marijos 
nuolatiniais garbintojais, o 
mūsų žemę Marijos žeme — 
Terra Mariana, kaip Lietuvą 
yra pavadinęs popiežius. Ma
rijos šventės yra kartu ir visų 
lietuvių šventės. 

LIETUVIŲ JAUNIMĄ 
KONGRESAN IŠLYDINT 

Rimties valandėlei 

Lietuviai visuomet į Mariją 
pirmiausiai žiūrėjo kaip į žmo
gų iš žmonių tarpo, bet ir kaip 
į Dievo Sūnaus motiną, kuria 
galima ir reikia pasitikėti. 
Mums niekada nebuvo net 
sunku tikėti, kad Marija gimė 
kaip kiti žmonės, bet kad ji buvo 
Nekaltai Pradėtoji, tai yra, kad 
ji buvo žmonių tarpe išimtis, 
kad ji dėl savo būsimo Sūnaus 
dieviškumo buvo be jokios su-
tepties, paveldėtos iš savo tėvų, 
kurie tą suteptį jau buvo pavel
dėję iš savų tėvų. Žmonėms 
daug kas negalima, bet ne Die
vui. Dievas ir sukuria sau malo
nius dalykus, kuriuos jis numa
to iš anks to . Ir Marijai 
pašaukimą Dievas buvojau nuo 
amžių numatęs, kad jai nebus 
taikomi žmonių keliai, nors ji 
turės ir jais eiti, kad ji bus 
nekalta nuo pat pradžios, nors 
ateis į pasaulį kaip žmogus, 
kaip moteris viena iš moterų. 
Tai Dievo planas, kurio vyk
dymui jis neturėjo nieko klausti 
ir niekam ki tam tų pačių 
išimčių daryti. Tą išimtį — ne
kaltai prasidėti — padarė tik 
Marijai dėl savo dieviško Sū
naus, kuris turės išgelbėti 
pasaulį ir pasaulyje žmogų. 

Katalikų Bažnyčia supranta 
save kaip Kristaus Kūną, nors 
ir mistinį — dvasinį kūną, kuris 
susidaro iš tikinčiųjų ir gyve
nančių su Kristumi Bažnyčioje. 
Marįja buvo Jėzaus Kristaus 
motina, taigi motina ir tos 
Bažnyčios, kuri yra Kristaus 
kūnas. Kristus yra gyvas Baž
nyčioje ir savo tikinčiuosiuose, 
gyva yra ir jo motina Marija, 
nes ji niekada neatsiskirta savo 

dvasia nuo savo dieviško Sū
naus, kuriam davė žmogišką 
kūną. Kaip Bažnyčia yra Mariją 
paskelbusi Bažnyčios motina, 
taip ir žmonės, tikį Kristų, ją 
gali ir turi laikyti savo motina. 
Ji gyvena žmonių tarpe savo 
dvasia, savo gyvenimo pa
vyzdžiu, savo motiniška meile ir 
savo nuolatiniu budėjimu, kad 
žmonės būtų su Kristumi, kad 
jie savo tarpe jaustų ne tik mo
tiną, bet ir jos Sūnų. 

Nekalto Prasidėjimo šventė 
turi visiems mums priminti, 
kad mes esame Marijos vaikai, 
nes esame Kristaus broliai. 
Marija yra mūsų motina, nes ji 
yra Bažnyčios ir visų žmonių 
dvasinė motina. 

P r . Gr. 

Pasaulio lietuvių jaunimo 
šeštasis kongresas jau čia pat. 
Net rukus iš viso laisvojo 
pasaulio mūsų jaunimas sulėks 
Australijon ir gruodžio vidury
je kongrese pradės spręsti svar
bias, būsimas kartas liečiančias 
problemas. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė drauge su Pasaulio Lie
tuv ių Jaunimo sąjunga, 
ruošdamos šį šeštąjį kongresą 
drauge su Australijos jaunimu 
— kongreso rengėjais, paruošė 
t ikrai įdomią, svarbių svarsty
tinų problemų programą, kurią 
manoma išnagrinėti kongreso 
m e t u — studijų dienose, 
stovykloje ir iš to padaryti 
išvadas, kuriomis remtųsi visas 
lietuvių jaunimo veikimas lietu
viškųjų darbų srityse. 

Prasmingas, gražus, patrauk
lus ir kongreso šūkis: „Tautos 
likimas — mūsų atsakomybė". 
Šiame trumpame šūkyje telpa 
išeivijos lietuvių visos viltys, 
k a d po kongreso lietuvių 
jaunimas sugrįš į Lietuvių 
Bendruomenės veiklos laukus, 
jungsis į gausias lietuvių orga
nizacijas ir jose aktyviai dirbs. 

Kongreso programoje numa
tyta daug svarbių problemų ap
tarti . Tačiau vien tik aptarimo, 
pr i imtų nutar imų, išvadų 
ne turė tų pakakt i . Visi 
nutarimai turėtų įpareigoti 
kongreso dalyvius savon širdin 
įdiegti ir šį kilnų kongreso šūkį, 
kad jis taptų mūsų jaunimo 
t ikra gyvenimo dalimi. To 
turėtų siekti kongreso dalyviai 
i r pasiryžti suplanuotus 
kongrese darbus įgyvendinti 
prakt ikoje . Tik t ada bus 
įprasminti ir patys Jaunimo 

kongresai. 
Praeityje turėjome jaū penkis 

kongresus. J iems ta ip pat 
ruošėmės. Vyresnieji rėmė savo 
stambiomis aukomis jaunimo 
pastangas, sudėjome kongre
sams labai dideles sumas 
pinigų. Vis tikėjomės, kad mūsų 
jaunimas, bręstantis lietuviško
je aplinkoje, pokongresinėje 
veikloje sušvis šviesiais 
žiburiais l ietuviškajame 
horizonte. 

Prisipažinkime, kad ne visada 
tos viltys pasiteisino. Po kongre
sų mūsų gausus jaunimas 
nutildavo. Tik vienas kitas en
tuziastas tesirodydavo lietu
viškajame gyvenime. 

Tad išlydėdami mūsų jaunimą 
į šeštąjį jų kongresą, turime į tai 
atkreipti dėmesį. Kongrese 
įsakmiai tu rė tų būt i 
įpareigojami atstovai, kad, 
sugrįžę į-savo gyvenamuosius 
kraštus, gyventų ir jaustų 
kongreso šūkio įpareigojimus — 

JURGIS JANUŠAITIS 

Lietuvių tautos likimą ir 
atsakomybę. 

Šiam kongresui Australijos 
rengėjai krutėjo gerai. Jie 
planavo programas, telkė lėšas, 
ruošė įvairius renginius sutelkti 
pakankamai kungresui lėšų. 
Bet ir Australijos lietuvių 
jaunimas, ne rengėjai, kaip skel
bia „Mūsų Pastogė", iki šiol 
nebuvo parodęs entuziazmo. 

O kaip ruošėsi kongresui JAV 
lietuvių jaunimas? Spaudoje 
labai mažai informacijos. Viena 
kita žinutė. O šiuo atveju lie
tuviškoji visuomenė norėtų 
žinoti, kas atstovai, kokios jų 
pažiūros į būsimą lietuviškąją 
veiklą, kaip jie mano spręsti 
kongrese suplanuotas pro
b lemas , kaip konkrečiai 
įs ipareigoja po kongreso 
įsijungti į Lietuvių Bend
ruomenės ir kitų organizacijų 
darbus , ką galvoja apie 
pavergtą lietuvių tautą, kaip 
galvojama pavergtiesiems 
padėti ir t.t. Turime savo atvirą, 
jaunimą remiančią spaudą. 
Kodėl gi PLJ sąjunga 
nesuplanavo ir neskelbė 
spaudoje išrinktųjų į kongresą 
a ts tovų tais klausimais 
pasisakymų, svarstymų. Kodėl 
nepasinaudota, kad ir vyres
niųjų spaudos bendradarbių 
talka. Kodėl pats jaunimas 
neorganizavo „savos platfor
mos" lietuviškajai visuomenei. 
Tikiu, kad tai būtų buvę labai 
naudinga ne tik jaunimui, 
pa t iems atstovams, bet ir 
vyresniesiems, kurie taip nuo
širdžiai savo aukomis remia 
mūsų jaunimo užmojus, o kon

gresams sukioja dideles sumas 
pinigų. 

Žinoma, dabar tie visi 
klausimai jau suvėlinti ir jau 
nebėra kada spaudoje gvilden
ti. Tad nors pats jaunimas 
turėtų šiuos pageidavimus lai
kyti labai svarbiais ir po 
kongreso tarti savo žodį plačia 
šio žodžio prasme. 

Minima, kad į kongresą 
Australijon sulėks daugiau kaip 
200 geriausio, veikliausio lietu
viškojo jaunimo iš visų laisvojo 
pasaulio kraštų. Tai didelė 
būsima lietuviškosios veiklos 
jėga. Turėkime viltį, kad jie 
sugrįš iš kongreso giliau pažinę 
lietuvių tautos lūkesčius, išei
vijos rūpesčius ir lietuviškojo 
darbo naštą ims ant savo jaunų 
pečių. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė neša pilną atsakomybę už 
kongreso sėkmę. Ji rūpestingai 
JAV ir Kanadoje telkė lėšas, 
ypač norėdama padėti neturtin
gųjų kraštų, kaip Pietų Ameri
kos, Europos jaunimo atstovams 
į kongresą vykti. Šis PLB rū
pestis sveikintinas ir visa
pusiškai remtinas . Mūsų 
išeivijai juk svarbu kiekvienas 
lietuvis, kur jis begyventų, bet 
kad tik jungtųsi į lietuviškąją 
veiklą. 

Reikia manyti, kad lėšoms 
telkti plataus masto komitetas 
ušsimotą 50,000 dol. sumą bus 
sutelkęs. Tai gera parama kong
resui. Numanau, kad ir čia 
vyresnioji l ietuvių kar ta , 
daugumas pensininkų, mūsų 
jaunimą parėmė ir visiems 
rėmėjams, lietuviškojo darbo 
palaikytojams priklauso 
nuoširdi padėka. 

DAUG PAŠAUKTŲJŲ IR 
MAŽA IŠRINKTŲJŲ 

Kris tus pa lyg in ime apie 
pakviestuosius į ka ra l i aus 
sūnaus vestuves iš eilės dėsto, 
kaip pakviestieji nepriėmė pa
kvietimo, kaip karaliaus kvies
lius net nužudė, už ta i karalius 
jiems atkeršyjo, kaip buvo pa
kviesti atsitiktinai sutikti kelių 
kryžkelėse, bet palyginimo 
užbaiga yra nelaukta ir ne
tikėta: išmetamas iš pakvies
tųjų skaičiaus tas, kuris atėjo į 
karaliaus surengtą puotą be 
vestuvių drabužio. Galutinė 
palyginimo išvada: daug 
pakviestųjų, bet mažai iš
rinktųjų. Stat is t ika nedžiu
ginanti, atranka labai griežta. 

Kituose K r i s t a u s palygi
nimuose paprastai duodama 
savo laiko kasdieninių gyve
nimo įvykių vaizdas. Paly
ginimų veikėjai yra eiliniai, 
gana paprasti, visiems supran
tami ir aiškūs: paklydusios ave
lės suradimas, turtuolio ir varg
šo santykiai, paklydėlio sūnaus 
grįžimas pas tėvą. Šių palygi
nimų finalas visuomet teigia
mas, išvada džiuginanti, gerai 
viskas užsibaigia. 

Palyginime apie pakviestuo
sius į vestuves finalas yra ki
toks. Net ir palyginimo veikėjai 
yra keisti. Karalius pakviečia į 
ištaigingai parengtą puotą, ta
čiau pakviestieji jos atsisako. 
Net ir paprastam Kristaus klau
sytojų mentalitetui galėjo atro
dyti, jog tie pakviestieji yra kaž
kokie lyg nenormalūs: neiti į 
k a r a l i a u s su reng tą puotą 
kažkas irgi nenormalu. 

Dar keistesnis yra pakvies
tųjų elgesys: jie ne tik atmeta 

Lietuvių fondo 25-rių metų sukakties minėjimo pokylyje fondo vadovai ir spaudos atstovas. Iš 
kairės: žurn. Antanas Juodvalkis, Liet. fondo valdybos pirm. Marija Remienė, Liet. fondo stei
gėjas ir garbės pirm. dr. Antanas Razma. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

pakvietimą, bet dar puola, žudo 
pačius kvieslius. Lygiai ir 
k a r a l i a u s elgesys sunkiai 
suprantamas: sunaikina tuos jo 
kvieslių žudikus, o jų miestą su
degina. Neatėjus į puotą pa
kviestiesiems, karalius nenu
sileidžia. Liepia tarnams 
sukviesti į puotą visus, gerus ir 
blogus. Bet jei taip, tai kam to
ji atranka, kam tas užsipuolimas 
ant vieno, kuris neturi vestuvių 
puotos drabužio? Rodos buvo 
galima laukti, kad palyginimo 
gale tas vargšas be tinkamo dra
bužio, bet vienas iš pakviestųjų 
bus išteisintas, bus atsižvelgta 
į jo vargą, o tačiau sprendimas 
tam nelaimingajam irgi labai 
žiaurus: išmetimas jo iš puotos 
dalyvių tarpo ir įmetimas j 
tamsybes, kur tik verksmas ir 
dantų griežimas. Tai didžiausia 
bausmė, labai reali ir supran
tama. Pagaliau tas netikėtas 
palyginimo užbaigimas, toji 
ne t i kė t a s ta t is t ika: daug 
pašauktųjų, bet maža iš
rinktųjų. 

Įsigilinus į šį vestuvių puotos 
palyginimą, jis gali atrodyti 
šiandieniniu terminu tariant 
naivus, dirbtinis ypač dėl savo 
finalo. Daug pašauktųjų — 
maža išrinktųjų. Reikia many
ti, kad ir Kristaus klausytojai šį 
palyginimą mažai suprato. Pa
vyzdys nepatraukiantis, bet 
tiesiog atgrasinantis. Kadangi 
pats palyginimas yra keistas, 
Kristus iš jo daro išvadą, kuri 
liks amžiams kaip vienas Kris
taus sprendimų, kaip visiems 
ryškus ir kartus įspėjimas. 

Bet šiandien, kai skaitome šį 
Kristaus palyginimą, ką galvo
jame mes moderniųjų laikų 
žmonės? Ką mums sako šis 
palyginimas. 

Atsakant į šiuos klausimus. 
analizuojant tokią nepaprastą 
palyginimo kompoziciją, paste
bėkime, kad visas palyginimas 
veda į jo galutinę išvadą. Į ją 
reikia kreipti visas dėmesys 
Komplikuota ir sunkiai supran 
tama palyginimo kompozicija 
yra paruošimas palyginime 
finalui: santykis t a rp pa 
šauktųjų ir išrinktųjų. Keistas 
palyginimo asmenų elgesys pa 
ruošia išvadą. Iš gyvnimo pati 
ties juk galime pastebėti, ka 
kartais rodos smulkūs, nereik 
mingi įvykiai galutinai suve 
darni į didelius įvykius, kuriuos 
laikome netikėtais, bet pamirš 
tame, kad jie atsitiko dėl anks 
tesnių, kurių mes nevertinome 
jų nepastebėjome. 

J . V 
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* * * 
Spalvinga ir linksma baliniečių nuotaika neaplei

džia jų ir per laidotuves. Nežinau, kaip tvirtai jie tiki 
į pomirtinį gyvenimą, bet Bali laidotuvės nebūna 
liūdnos. Iškilmingos, vaizdingos ir prabangios — taip, 
bet ne liūdnos. Jos netgi yra tapusios turistine atrakci
ja. Kaip tik pasitaiko laidotuvės, prie turistinių 
agentūrų iškabinami pranešimai ir svečiai važiuoja 
valandomis į kitą pusę salos jų žiūrėti. Bal niečiai to 
nelaiko profanacija, juo daugiau svečių, juo didesnė gar
bė velioniui bei jo šeimai. 

Bali saloje kapinių kaip ir nėra. Numirėlis būna 
užkasamas į žemę laikinai, tol kol šeima paruošia jam 
tikras laidotuves, atseit sudegina, nes tiktai liepsna 
išlaisvina numirusio sielą, ir tiktai jūra priima jo 
pelenus. Kol kūnas ilsisi žemėj, jis nėra tikrai numiręs, 
ir šeima jį lanko, neša jam prie kapo valgius. Mačiau 
vieną tokią procesiją. Apie dvidešimt moterų, spalvin
gai apsivilkusių, nešėsi ant galvų dubenis su valgiais, 
vyrai nešė Reles, o vienas palydėjo eiseną su pri

trenkiančiai garsia gamelano muzika iš juostelinio 
aparato. Nesupratau iš pradžių, kur jie eina, tai 
pasekiau ir taip palydėjau juos iki pat kapinių. 

Mūsų vadovas sužinojo, kada ir kur bus laidotuvės, 
taigi tą dieną mečiau visas kitas ekskursijas ir iš
važiavom su juo. Šermenų vietą buvo lengva susirasti, 
prie gatvės stovėjo didžiulis katafalkas, išpuoštas visų 
ryškių spalvų kaspinais ir plastikinėm figūrom, kurios 
buvo auksinės bei sidabrinės ir blizgėjo saulės šviesoj. 
Kieme grojo gamelanas, — pilnas gamelano orkestras 
iš 30 muzikantų. Stovėjo stalas apkrautas valgomom 
gėrybėm, kurias sunešė kaimynai ir draugai. Vaisiai, 
pyragai buvo surišti į spalvingus ryšulėlius ir buvo 
sukrauti vienas ant kito, kaip piramidė. Pačiam viršuj 
gulėjo keturi kepti paršiukai. Jie man tuoj priminė 
lietuviškas Velykas, tiktai čia paršiukai neturėjo 
snukuty obuolio, o buvo persmeigti iešmu. 

Pasirodė, kad velionės žentas buvo mūsų vadovo 
draugas iš mokyklos laikų. Taigi mes buvom su
pažindinti su šeima ir tapom garbės svečiais. Buvom 
pavaišinti arbata ir pyragais. Kurį laiką taip ir gurkš
nojom arbatą ir klausėmės gamelano, nes apiegos dar 
nebuvo prasidėjusios, nors pilnas kiemas buvo prisi
grūdęs žmonių. 

Jos prasidėjo, kai atėjo bramanas, smulkus, sulysęs 
žmogelis, lydimas jaunos mergaitės. Ji buvojo asisten
tė, mūsiškai kalbant — klapčiuke, be kurios jis atrodo 
būtų buvęs bejėgis. Ji jam padėdavo kiekvienam 
žingsny. Jos padedamas, bramanas nusivilko savo juo
dus rūbus, iki nuogumo, liko tik su mažu vystyklu. 
Paskui pamažu apsivilko tokius pačius, tiktai jau 
baltus rūbus, šiaip taip užsilipo ant aukštokos plat

formos, kuri buvo jam specialiai pastatyta iš bambuko 
stulpų. Ten jis atsisėdo Buddos pozicijoj surietęs po 
savim kojas, ėmė giedoti, šlakstyti vandeniu ir laiks 
nuo laiko barstyti gėlių žiedlapius. 

Vėl prisiminiau kaip tokius pačius žiedlapius mer
gaitės Lietuvoje barstydavo per Dievo Kūno procesiją. 

Apeigos vyko lėtai ir, negalint sekti žodžių prasmės, 
mums tas giedojimas ir vandens šlakstymas gerokai 
prailgo. Bet staiga iš kažkur keli vyrai skubėdami ir 
raukydamiesi įnešė lavoną ir paguldė jį kiemo vidury 
ant stalo. Pasklido formalino kvapas. Staiga be mano 
valios atmintis mane nukėlė į prozektoriumą Kaune, 
kur mes, jauni studentai, mokėmės anatomijos. Niekas 
taip ryškiai nesugrąžina praeities vaizdų kaip kvapas. 

Velionė buvo iš turtingųjų, jos šeima buvo finansiš
kai pajėgi laidotuves tuoj pat suruošti, taigi jai ne
reikėjo laukti po žeme. Laikinųjų kapinių esmė ir yra 
ta, kad kelios šeimos galėtų kartu susidėjusios suruoš-

I ti bendras ugnies laidotuves, kurių išlaidos, sako, 
vienai šeimai dažnai būna nepakeliamos. Tačiau ir 
vieno žmogaus laidotuvėse karstas tun būti gyvulio 
pavidalo išskaptuotas iš medžio tik po mirties. Tai 
užtrunka keletą dienų ir formalinas būna reikalingas. 

Velionės paruošimas ugniai buvo ilgas ir sudė
tingas. Daug smulkmenų, kurių prasmės negalėjau pa
gauti, išnyko iš atminties. Kūnas buvo plaunamas van
deniu, kuriame plaukiojo žiedlapiai, sausinamas, tepa
mas alyva, barstomas žiedlapiais ir suvyniojamas į 
batiką. Tada visi sustodavo, bramanas pagiedodavo, 
pašlakstydavo savo vandenį ir lavono apvalkalai vėl 
būdavo nuimami. ( B u s d a u g i a u ) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 5 d. 

HORIZONTAI 

APIE NACIONALINE 
PLOTME 

„Draugo" — ajz — lapkričio 13 
d. nr. paskelbė vedamąjį straips
nį „Ruošiamės atšvęsti krikščio
nybės jubiliejų". Vedamasis 
skirtas minėjimui Chicagoje. 
Pradžioje paminėję faktą, kad 
„šių iškilmių galima tikėtis iki 
pat 1988 m. Sekminių, kada ofi
cialiai baigsis Lietuvos krikščio
nybės jubiliejiniai metai...", au
torė toHau rašo: „Paminėjimai 
rengiami ne tik lokalinėje ska
lėje, kur tie minėjimai vyksta 
kiekvienoje, kad ir mažiausioje 
lietuvių kolonijoje, bet jie 
vyksta ir nacionalinėje plot
mėje. Tokių tarpe yra ir Kana 
dos pagrindinis minėjimas š.m. • 
lapkričio 14-15 d., Vokietijoje 
įvykęs Mainze ir Australijos pa
grindinis minėjimas, rengiamas 
Melbourne 1988 m. kovo 1 d.... 
Minėjimai įvyko ir įvairiuose 
Europos kraštuose..., jau nekal
bant apie visą eilę Vokietijos 
miestų..." 

Fakto, kad šitie minėjimai 
įvyko, negalima paneigti . 
Tačiau kalbant apie Lietuvos 
kr ikš to 600 m. jubiliejus 
autoriaus minima „nacionaline 
plotme", negalima nutylėti ar 
ignoruoti fakto, kad toks na
cionalinės plotmės minėjimas 
birželio 26-28 d., tomis pat die
nomis, kada jis vyko Lietuvos 
sostinėje Vilniuje ir krikščiony
bės lopšyje Vatikane, buvo su
rengtas ir galingiausios pa
saulyje demokratinės šalies — 
JAV sostinėje Washingtone. 
Minėjime dalyvavo ne tik Wa-
shingtono ir kaimyninės Balti-
morės lietuviai, bet taip pat 
suvažiavę iš įvairių rytinio pa
kraščio vietų ir net buvo 
atvykusi B. Zalatorienės vado
vaujama lietuvių ekskursija iš 
Chicagos. Ar to nežino ajz? Juk 
apie minėjimą Washingtone 
buvo plačiai rašyta spaudoje, o 
minėjimo nuotraukas dar ir 
dabar matome „Draugo" 
puslapiuose. 

Teisindamasis gal pasakys, 
ad sostinėje Washingtone ne

buvo „nacionalinės plotmės" 
minėjimas. Toks teigimas būtų 
klaidingas. Juk ne kur kitur, o 
Washingtone prezidentas R. 
Reaganas birželio 18 d. priėmė 
vysk. . Baltakio vadovaujamą 
lietuvių delegaciją Lietuvos 
krikšto jubiliejaus proga. Dele
gacijoje šalia centrinio komiteto 
pirmininko J. Kavaliūno daly
vavo ir Washingtono rengėjų 
komiteto pirm. J. Vaitkus. Ne
trukus po delegacijos priėmimo 
Baltuosiuose rūmuose prezi
dentas išleido proklamaciją, spe-
cialiai skir tą minėjimui 
VVashingtone. 

Antra, straipsno autorius 
mini eilę pasaulio katedrų, 
kuriose vyko Lietuvos krikšto 
jubiliejaus minėjimai. Tačiau 
Washingtone minėjimas vyko 
ne katedroje, bet visos Amerikos 
katalikų tautinėje Nekalto Pra
sidėjimo šventovėje (shrine), 
talpinančioje gal iki 5,000 
žmonių. Kadangi Mišios už Lie
tuvą krikšto jubiliejaus proga 
buvo laikomos reguliarių 
sekmadienio Mišių metu, tai 
jose šalia kelių šimtų lietuvių 
dalyvavo ir pora tūkstančių 
amerikiečių bei kitų tautų 
žmonių. Iš Clevelando specialiai 
rengėjų pakviestas „Čiurlionio" 
ansamblis, iš vakaro atlikęs 
pasaulietiškos muzikos kon
certą, šventovėje giedojo tas 
pačias komp. Alfonso Mikulskio 
„Tautines Mišias už kenčian
čią Lietuvą", kaip ir chorai pra
eitą sava'tgalį Šv. Vardo kated
roje Chicagoje. 

Bėda, kad JAV sostinės Wa-
shingtone katalikai dar neturi 
kardinolo. Tad koncelebracines 
Mišias su 13 kunigų čia atlaikė 
Washingtono arkivyskupas ir 
senas lietuvių draugas dar iš 

Michigano ir Clevelando laikų 
James Hickey, pasakęs ir tai 
progai skirtą pamokslą. Su 
Washingtono arkivyskupu ir ki
tais kunigais prie didžiojo šven
tovės altoriaus Mišias konceleb-
ravo ir kitas aukštas dvasi
ninkas — karinės apygardos 
arkivyskupas Ryan. 

Po Mišių abu arkivyskupai su 
dvasininkų procesija ir palydo
vais, kurių tarpe buvo „Čiur
lionio" ansamblio nariai ir 
šimtai maldininkų, atėjo į 
šventovės centrinėje navoje 
esančią Šiluvos Dievo Motinos 
koplyčią ir čia, dvasininkams 
sukalbėjus maldas, „Čiurlionio" 
ansamblis, pritariant visiems 
dalyviams, pagiedojo giesmę 
„Marija, Marija". Prisiminus ir 
tai, kad ant šventovės laiptų 
buvo išstatyta apie 30 Bal-
timorės lietuvių rankomis pa
darytų kryžių ir koplytstulpių 
ekspozicija, atkreipusi didžio
sios amerikiečių spaudos 
dėmesį, manyčiau, kad minė
jimas Washingtone neginčy
tinai buvo nacionalinės plotmės, 
o šventovės direktorius prel. M. 
J. Bransfield po minėjimo at
s iųstame p i rmininkui J . 
Vaitkui laiške pasidžiaugė, kad 
„tai buvo graži šventė ne t ik 
jūsų žmonėms, bet ir visiems tą 
dieną šventovėje buvusiems..." 

Po Lietuvių fondo koncerto Los Angeles Šv. Kazimiero lietuviu parapijos 
salėje. Iš k.: — L.F. pirm. Jonas Činga, programos vedėja Rima Navickaitė, 
programą atlikusi solistė Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė ir akom
panuotųjų.-, muz. M. Galloway. 

Nuotr V. Gilio 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

ATVYKO SOVIETŲ 
PERSEKIOTA ABRUČIŲ 

ŠEIMA 

Prieš porą metų į ok. Lietuvą 
buvo nuvykusi Washingtone 
gyvenanti trečios kartos Penn-
sylvanijos anglies kasyklų ra
jone gimusi lietuvaitė Klara 
Saponytė. Lietuvoje susipažino 
su Abručių šeima ir ten pakrikS-
tijo jų sūnų Aidą, tapdama jo 
krikšto motina. Tuo tarpu jau 
pokaryje gimę abu Abručiai yra 
perėję sovietų kalėjimus ir pri
verčiamųjų darbų lagerius. Vy
tautas Abrutis 1980.XI.27-28 d. 
buvo nuteistas dvejiems su puse 
metų priverčiamųjų darbų la
gerio už pogrindžio spaudos pla
tinimą. Prieš teismą jis buvo 
laikomas Maskvos ir Vilniaus 
kalėjimuose. 

1982.XII.8 saugumas padarė 
kratą Editos Abrutienės bute, 
kur buvo paimta Žmogaus tei
sių deklaracija ir kita „nusikals
tamoji" medžiaga. 1983 m. lie
pos 14 d. vyrui baigiant atlikti 
bausmę, Abrutienė buvo nuteis
ta ketveriems metams griežto 
režimo lagerio ir dvejiems me
tams tremties. Bausmę atliko 
Mordovijos moterų lageryje ir 
kartu su Jadvyga Bieliauskiene 
bei kitomis aštuoniomis kali
nėmis pasirašė sveikinimą pre
zidentui Reaganui jo per
rinkimo į prezidentus proga. Š. 
m. gegužės 8 d. Edita Abrutienė 
buvo paleista ir sugrįžo į Lie
tuvą pusantrų metų anksčiau, 
negu buvo tikėtasi. 

Kai praėjusią vasarą sostinės 
gatvėje atsitiktinai susitikau 
Klarą Saponytę, ji pasakė, jog 
Abručiams sudariusi iškvietimo 
dokumentus. Tada aš netikėjau, 
kad sovietai kada nors Abručius 
išleistų. Tačiau šiais M. Gorba
čiovo skelbiamos „glasnost" 
politikos laikais įvyksta visokių 
netikėtumų. Lapkričio 23 d., 
kada lietuviai l a i sva jam 
pasaulyje minėjo Lietuvos ka
riuomenės šventę, į Washing-
tono aerouostą iš okup. Lietuvos 
per Italiją ir New Yorką atskri
do abu Abručiai su sūnumi 
Aidu. Su gėlėmis juos pasitiko 
jų iškvietėja, „Amerikos Balso" 
ir Eltos atstovės ir būrelis lie
tuvių, kurių daugumą sudaro 
Lietuvos vyčiai, tos organiza
cijos nariai, kuriai priklauso ir 
Klara Saponytė. 

Tad laisvąjį pasaulį pasiekė 
dar viena disidentų — jaunų lie
tuvių Šeima. Mūsų pareiga pa 

TALKA LIETUVIŲ FONDUI 

Kas galė tų saky t i , kad 
lietuvių išeivija JAV, kaip at
skirta nuo tautos kamieno šaka, 
nykstanti. (To, žinoma, trokštų 
mūsų tautos priešai). Priešin
gai, ji savo kūrybingumu ir 
dvasiniu pajėgumu yra pasie
kusi nuostabių dalykų. Vienas 
iš tokių yra prieš ketvirtį 
šimtmečio įsteigtas Lietuvių 
fondas, kuris j au baigia išaugti 
į 4 mil. dolerių: iš jo gauto (in
vestuojant savo kapitalus) pelno 
vien p raė jus ia i s meta i s 
kultūros, švietimo ir įvairiems 
visuomeniniams reikalams iš
dalinta arti vienas ketvirtis 
milijono dolerių. 

Amerikos vakaruose į šią 
veiklos sritį pajėgiau įsijung 

ranas Audronė Simonaity
tė-Gaižiūnienė. 

Koncertas — pokylis įvyko 
lapkričio 8 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Pirm. J. Čingos 
pakviesta programos vedėja R. 
Navickaitė trumpai supažindi
no su soliste, prieš 16 metų 
atvykusia iš Lietuvos, kur 
studijavo muziką J. Gruodžio 
muzikos mokykloje Kaune, to
liau studijas tęsė Vilniaus kon
servatorijoj. Apsigyvenusi Chi
cagoje studijavo dainavimą 
Roosevelto universitete. Plačiai 
reiškiasi muzikinėje veikloje 
lietuvių tarpe ir prasiveržusi į 
amerikiečių sceną. 

Solistė koncertinę programą 
pradėjo liaudies dainomis, „Už 
stalo sėdėjau" (harm. A. Račiū
no) ir „Anoj pusėj marelių" (St. 

imkausj.Ji ątJJLko ir vietinių 1980 m. kai Fondo priekyje'Z-, , , T , , 
atsistojo J. Činga; jis ir kiti šiam ^ ° ^ ? * ™ ! ^ & " ^ t ? 
darbui atsidavę talkininkai, jau 
7 metai darbuojasi ugdydami šį 
fondą. Viena iš sėkmingiausių 
tokio ugdymo priemonių yra 
koncertai su iškiliais meninin
kais. Be abejo, rudens sezonui 
atėjus, daug organizacijų ruošia 
renginius, todėl Fondo komite
tui reikia gerokai pasvarstyti, 
kaip sudominti ir patraukti vi
suomenę, kad ji dosniai pra
vertų savo kišenes. Šiais metais 
dėmesį patraukė solistė sop-

dėti jiems įsikurti. Aerouoste 
Editos Abrutienės tartais žo
džiais: „Mes tiesiog norėjom 
būti žmonėmis ir likti žmo
nėmis. Tačiau tokioj sistemoj 
sunku labai..." 

rudenėlis" (B. Budriūno) ir „Pir
mas pasimatymas" (G. Gudaus
kienės). Ji dar padainavo 
„Žvaigždutę" (B. Dvariono) ir 
„Ryto dukrą" (V. Barkausko). 
Kai kurios dainos jau ne kartą 
girdėtos, bet solistės savaip in
terpretuojamos paliko gerą 
įspūdį. Daugelis pirmą kartą 
išgirdo „Veronikos raudą" iš 
operos „Paskenduolė", parašy
tą pagal A. Vienuolio novelę 
kompozitoriaus V. Baumilo. Čia 
giliai atsispindėjo Veronikos, 
kadaise buvusios kupinos gyve
nimo džiaugsmo merginos, dide
lis nusivylimas ir skausmas, pa-
t i r i an t žmonių panieką, 
žiaurumą, skriaudas ir pa
smerkimą, privedęs prie savi
žudybės nusiskandinant. 

Antroje programos dalyje 
solistė atliko italų operinės 
muzikos kūrėjų arijas: G. Ver
di (1813-1901) Leonoros ariją (iš 
operos „La Forza del Destino") 
ir G. Puccini (1858-1924) iš 
operos „Tosca". 

Programos pabaigoje, įsiterpė ! 
pirm. J. Činga, papasakodamas, 
jog praėjusiais metais Lietuvių 
Fonde buvo įamžintas žuvęs 
laisvės kovotojas J. Butėnas, 
įnešant į Fondą 1500 dol.; 
paremti studentai UCLA (Cali-
fornijos universitete) studijavę 
lietuvių kalbą, padedant jiems 
sumokėti mokslapinigius; duota 
500 dol. G. Radvenytei, besi
gilinančiai lietuvių kalboje; 
L.F. paskyrė 500 dol. A. Skiriui, 
paremti jo leidžiamą kultūrinį 
žurnalą „Lietuvių Dienas". Pir
mininkas dėkojo talkininkėms 
J. Rukšėnienei, D. Kaškelie-
nei, N. Remeikytei, G. Kudir
kienei, savo žmonai Aldonai, 
taip pat J. Dzenkaičiui, P. 
Gustui ir kitiems, savo darbu 
prisidėjusiems, surengiant šį 
koncertą — pokylį. Dėkojo prog
ramos dalyviams ir visiems 
atsilankiusiems. 

Po pertraukos solistė grįžo vėl 
prie tarptautinių kompozitorių 
kūrybos atlikdama „Žuvelę" ir 
„Pavasar io i lgesys" (Fr. 
Shuberto), „Myliu tave" ir 
„Sapnas" (E. Grygo). Tuo turėjo 
būti šis koncertas baigtas, bet 
publikai be paliovos smarkiai 
plojant, solistė grįžusi į sceną 
dar padainavo „Švelnumas" 
(Raudonikio), Vilijos dainą (iš 
operos „Linksmoji našlė", F. Le-
haro), „Mielas, mielas" (iš 
„Kartą pavasarį", Rombergo). 
Šia itin nuotaikinga daina kon
certas buvo baigtas. Solistei ir 
jai akompanavusiam M. Gallo-
way buvo įteikta gėlių. 

Atrodo, kad auditorija soliste 
buvo sužavėta, nes klausėsi 
kaip užburta. Kiekviena daina 
buvo palydima ilgais plojimais. 
Ir nenuostabu, solistė gražios 

' išvaizdos, simpatiškų veido 
bruožų, puikioje formoje. Sce
noje jaučiasi laisvai, tartum 
būtų čia jos kasdieninis užsiė
mimas. Jos balsas švelnus, pla
čios skalės. Gaila, kad jai ne
galėjo akompanuoti mūsų nuo
latinė akompaniatorė kompozi
torė R. Apeikytė, nes ji buvo 
išvykusi su kvartetu gastro
lėms. Solistė buvo viešnia S. 
Bacevičienės, kuri ją globojo ir 
sudarė sąlygas susipažinti su 
Los Angeles miesto įžymenybė-
mis. 

Po koncerto prasidėjo pokylis 
— vaišės, vėliau laimėjimų 
t rauk imas , tvarkomas O. 
Deveikienės. I Lietuvių fondą 
įplaukė 4,395 dol., įskaitant ir 
stambesnes aukas. 

Ig. M 

: . 

INTERNATIONAL 
G.T. INTERNATIONAL, INC. 
RŪTA PAUPERIENĖ, ĮSTAIGOS VEDĖJA 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
Pietų Amerika: 5 d. Rio, 11guassu Falls. 4 Buenos Aires balandžio 7-18. 
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d. Amsterdamas 3 diena, 
birželio 13-29. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. 
Pabaltljts: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 
2 d., ir 2 dienos laive, liepos 3-17. 
Lietuva 10 d , Maskva 1 d., Helsinkis 3 d., liepos 14-29. 

Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 diena, 

Nr. 
Nr. 
Nr. 

Nr. 
Nr. 

Nr. 
Nr. 

Nr. 
Nr. 

Nr 
Nr 

8800/SA 
8801 
8802/F 

8803/M 
8804/FIM 

8805/SP 
8806/F 

8807/M 
8808/F 

8809/M 
8810/F 

liepos 19-31. 
Leningradas 1 d. 

Nr. 8811/M 

Lietuva 10d., Maskva 1 d. 
liepos 18-rugpjūčio 3. 
Lietuva 10 d , Maskva 1 d. 
Lietuva 10 d , Maskva 1 d 
rugpjūčio 15-31. 
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
(Oktoberfest) 5 d., rugsėjo 19-spalio 7. 
Lietuva 9 d , Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2 

O.T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 SOUTH ROMRTS ROAD 
PALOS HILLS, ILLINOIS 00408 

TBL.: (312) 430-7272 

Amsterdamas 3 diena 

1 d., Vakarų Vokietijoje 

RAŠINIŲ KONKURSAS 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia RAŠINIŲ 

KONKURSĄ JAUNIMUI. Temos — 1. NE LIETUVOJE GIMU
SIO JAUNIMO PAREIGA LIETUVAI, ir 2. KAIP IŠLAIKYTI 
JAUNIMĄ AKTYVŲ LIETUVIŠKOSE ORGANIZACIJOSE. 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą (iki 35 m. amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai bei įvairių organizacijų va
dovai, yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti anksčiau minė-
tom temom. 

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos: 

I. — $290.00 
II. — $150.00 
III. — $100.00 

Premijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta ir paskelbta 
vėliau. 

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti ušklijuotą voką su vardu, adresu, ir amžiumi. Konkur
so rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 15 d., 1988 m., 
sekančiu adresu; Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
c/o Vida Jonušienė, 12SOO Pawnce M . , Palos Psrk, 
M. 00404. 

4* INTERNATIONAL 
• l I N D U S T R I E S 
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 [mokėjimo. 

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South Roberte Roed 
Palos Hills, Illinois 00405 
Telefonas: (312) 430-0074 

i • • < • 

• 

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 Į G.T. 

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

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

,.. 

Padėkos Dienos proga AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
sveikina visus savo klientus ir nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie 
pasinaudojo mūsų patarnavimais. Visiems skaitytojams linkime 
geriausios sveikatos, sėkmės ir tikimės jums greitu laiku 
patarnauti. 

Yra daug pasikeitimų kviečiant gimines iš Lietuvos, šiuo metu 
daug lengviau išleidžia gimines bei draugus apsilankyti Ameriko
je. Pasinaudokite proga!!! Taip sutvarkome skridimus atvykstant 
ir grįžtant [ Lietuvą. 

Dėl smulkesnių informacijų apie keliones į Lietuvą 1988 metais 
ar per kvietimą giminių ar draugų iš Lietuvos, prašome kreiptis 
į AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU. 9727 S. VVestem Ave., 
Chicago, IL 60643, arba skambinti tol.: (312) 238-9787. 

Numėtytos keliones 1000 m. per 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

1. Sausio 30 iki vasario 16 
2. Vasario 17 iki kovo 01 
3. Balandžio 20 iki gegužės 05 
4. Gegužės 19 iki birželio 02 

Rugpjūčio 12 iki rugpjūčio 19 
Gruodžio 20 iki sausio 06 

Kelionė laivu į KARIBŲ SALAS 
MEKSIKA, TAXCO, ACAPULCO 

BRAZILIJA, ARGENTINA 
AUSTRUA, VENGRUA 

JUGOSLAVIJA 
Kelionė laivu į ALASKĄ 

AUSTRALIJA 

ARTIMIAUSIU LAIKU BUS PASKELBTA 
APIE 10 (VAIRIŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ!!! 

• 



RediguoU dr. K. A. Dagy* 

ATOSTOGOS PAS 
CINAMONĄ 

Čirulis Cinamonas parašė 
man laišką: „Nutrauk savo ne
naudingą veikimą, kuris jokio 
pelno neduoda, ir atvažiuok pas 
mus paatostogauti. Pamatysi, 
kaip čia kultūringai žmonės 
gyvena, pavyzdžiui, aš pats". 
Paskui nurodė kelią, kaip iš 
aerodromo pasiekti Floridoje 
Rockwell Beach, prašė 
nepaklysti ir nebijoti palaidų 
šun4, kurie t ik valkatas 
užpuldinėja. Dar pridėjo, kad 
kalakutą iškeps, vadinas 

:: kviečia Padėkos savaitgaliui. Jo 
~ rezidencija, pasakė, bus lengva 

išskirti: trys kaminai ir stogas 
žaliai dažytas, kai kitų pilki. 

Kur gi nevyksi, kai taip kvie-
• čia. Iš aerodromo teko imti 
'•• taksi, sumokėti beveik 50 dole-

~~ - rių, skirtų namiškiams dovanė-
-*" lių parvežti, ir atsiduriu prie 
— žaliai dažyto stogo ir geležinių 
v~' įvažiavimo vartų. Spaudžiu 

skambutį, apstoja trys dideli 
šunys. Jie žino savo pareigas. 
Ateina kažkoks žmogelis. Jam 

.reikia viską paaiškinti: kas, 
kodėl, pas ką, kokiu reikalu, iš 
kur ir t.t. Panašiai, lyg norėtum 

^pas prezidentą. Prisistato: jis 
,,~; Cinamono šios rezidencijos 
- r- prievaizda. Laimingu atveju 
c —šeimininkas namie. 

"P~ — O, tai tu, — žemu balsu, 
J T. kiek nustebintas, mane pasitin

ka ponas Cinamonas. 
— Nemaniau, kad taip imsi ir 

r.,. atvažiuosi. Kviečiau, to reika-
5„- lauja mandagumas ir kultūrin-
„ gos visuomenės nario etika. Nu, 

ką gi, įeik, vietos užteks per
nakvoti. Gal alkanas? 

_u Prasitaria, kad žmona dar 
, negrįžo iš pajūrio, o jis skubąs 
.„ pažiūrėti, kaip eina jo naujo 

fabriko muilui gaminti statyba, 
rr.̂  — Gal nori kartu pavažiuoti ir 

miesto gražybes pamatyti? — 
užmiršęs savo pirmą klausimą 
„ar ne alkanas". 

Sėdam į baltą, atidengtą Lin-
colną ir pradedam miesto ap
žiūrėjimą. Viena jo ranka prie 
vairo, kita (pasikeičiant), reika
linga paaiškinimams sustiprin-

\ ti. 

— Dabar privažiuojam aną tri-
*• aukštį geltoną namuką. Spėk, 
J kiek už jį prašė ir kiek sumokė-
. jau. Nenori spėti? Prašė šešių 
' šimtų tūkstančių, atidavė už 
• penkis su ketvirčiu. Matytum, 
j kokie vidaus įrengimai! Gyvena 
; trys nuomininkai. Žmonės sako, 

kad tas, kuris aukštai, yra 
{ Šnipas ir skaičiuoja jūra pra
p lauk ianč ius karo laivus. 
2T Už pasisukimo, kitam bloke 
-keliolikos aukštų daugiabutis. 

— Septintas aukštas visas 
; mano. Pernai užpirkau ir jau 
S išmokėjau. Duktė su žentu 

Capucino gyvena ir man nuomą 
moka. U i to daugiabučio, matai 

- tiesia linija bažnyčios bokštą ir 
prie jo stikliniu s togu-pusė to 
namo mano. Investavau beveik 

l devynis šimtus tūkstančių. 
; , Greit išmokėsiu. Davė paskolą. 

Baisiai įdomu. Tik miegas 
ima ir galvoju, kada gi jis sustos 
prie užkandinės. 

Miestas kaip ir baigiasi. 
Skurdžios pušelės ir lapuočių 
krūmai. Mano gidas sustoja, 
liepia ir man išlipti. 

— Matai, nuo to kuolelio iki 
ano kelmo paliai kelią ir ten dar 
toliau už miškelio, viso vienuoli
ka akrų — mano. Užpirkau, pra
matydamas ateitį. Žemė pa
brangs. Jau dabar kiek sumokė
jau. Oho! 

Paskui pasiekėm ir statomą 
muilo fabriką. Man liepė 
mašinoj pasėdėti, o Cinamonas 
įbėgo „penkiom minutėm" su 
techniku ir darbų prižiūrėtoju 
pašnekėti. Mačiu, kaip su 
kažkuo smarkiai ginčijosi, ran
kom kaip spragilais mosikavo, 
danguje ratus braižė. Praėjo ir 
valanda, kol piktas grįžo. Nieko 
nesakęs dar kelis kvartalus 
pravežė, parodė vieną kitą 
mūrą, nesakė, kieno jie, tik 
sukritikavo, kad tokia statyba 
tinka tik bomams gyventi. 

Dar parodė kelis didelius 
pastatus, daugiabučius, kurie 
tinka „tik garvežiams laikyti", 
ne padoriems žmonėms gyven
ti. Paskui išlipom prie kasamo 
nežmoniškai gilaus šulinio ar 
galai žino kokios žemės skylės, 
ir man ilgai aiškino, jog ir jis 
prie. tų gręžinių prisideda. Ko
kia bus jo kišenei nauda, dar 
nežinojo. Parodė, kur bus 
įrengtas arklių lenktynių 
stadionas ir dar, ir dar. 

— Rytoj tau daugiau 
parodysiu. Dar ne viską matei, 
ką esu užpirkęs savo ar žmonos 
vardu. Visą gyvenimą svajojau 
būti milijonierium. O ką tu? 
Purtai galvą, nenori tokiu būti? 
Ko būsi vertas, į aukštą visuo
menę neišsimuši. Nebūk kvai
las. 

I namus grįžome pavakariais. 
— Kiek suspėjau, parodžiau 

miestą. Beje, pinigų pas mane 
tai nėra. O visi mano, kad 
doleriais stogą dengiu. Viską, 
ką turėjau, investavau į 
nejudomą turtą. Tik neturiu 
ramybės nuo visokių jūsų ir ne 
jūsų fondų, veiksnių, susivieni
jimų, tik duok ir duok. Sakai 
jiems sykį, kad negaus, o vis 
vien siuntinėja net loterijos 
bilietus. 0 ką jie man yra kada 
davę? O, žmonos dar nėra, nėra 
nei vakarienės. Parodysiu, kur 
galėsi naktį pergulėti. Visam 
trečiam rezidencijos aukšte bū
si vienas. 

įvedė ir paliko. Žinokis. 
— Nesupyk, tikrai nesitikė

jau, kad atvyksi tokiu nepatogiu 
metu. Užsuk, tai yra, per
nakvok ir vel užsuk kitą kartą. 
Gal laiko daugiau turėsiu. Paš
nekėsim apie banginių žvejybą 
jūroje. 

Apie žvejybą neteks kalbėti, 
greit nusileidęs iš trečio aukšto 
pirmiausia ieškojau restorano, 
paskui viešbučio ar motelio. 

Ali Boba 

Šiais moderniais laikais kai kas ban
do ir tokiu būdu... 

Iš vengrų spaudos 

AUTOMATINĖ 
VISUOMENĖ 

Gyvename nuostabius lai
kus: tuo metu, kai kryžkelėj 
raudona šviesa keičiasi į žalią, 
paskui važiuojančio automobilio 
signalas jau skubina mus va
žiuoti. 

The American Legion 

O MAIŠAI NEKAINUOJA? 
Vienas Missouri ūkininkas 

į urmo krautuvę nuvežė kelis 
maišus surinktų riešutų, 
susitarė dėl kainos, pasvėrė. 
Krautuvininkas sumokėjo ūki
ninkui, bet už du svarus 
atskaitė — tai maišų svoris. 
Ūkininkas ką padarė — atrišo 
maišus ir riešutus pabėrė, išpylė 
ant grindų. 

— Maišai taip pat kainuoja, — 
pridėjo riešutų augintojas. 

TO JIS NEŽINO 
Gyventojų surašymo metu 

vienas valdininkas pasibeldė į 
toli nuo centro kalnuose 
vienišos trobelės duris. Įėjęs 
pasakė savo tikslą. Tas kalnie
tis, vadinkim jį hilberiu, nieko 
apie tai nežinojo ir pasiteiravo, 
kokiam tikslui tai daroma. 

— Amerikos prezidentas nori 
žinoti, kiek žmonių gyvena jo 
valdomam krašte. 

— Prezidentas to nežino, tai 
jūs atėjote klausti pas mane, 
užkampy gyvenantį? Aš tai 
tikrai neturiu apie tai jokio 
supratimo. 

The Rotarian 

Pagal mūsų dabartinį suprati
mą, vyras trisdešimt devynerių 
metų yra net labai jaunas. 

Ona Mikailaitė 

Naudinga žinoti 

NAUJAS RAŠYTOJŲ 
SAMBŪRIS 

Savaitraštyje Literatūra ir me
nas rugsėjo 12 d. vilniškės 
„Vagos" leidyklos vyriausiasis 
redaktorius Juozas Stepšys sa
ko: „Galima daryti malonią 
išvadą, kad aktyvėja išeivijos 
rašytojų pastangos užmegzti ry
šius su Tarybų Lietuvos leidyk
lomis". 

O lig šiol manėm, kad tokius 
mūsuose pramato ir paskui 
maloniai kviečiasi pati leidykla. 
Pasirodo, kad anie patys savo 
pastangomis ten veržiasi net 
nepakviesti. Suvalkijoje tokius 
nekviestus svečius vestuvėse 
vadindavo kriukininkais. Todėl 
ir šiam naujam išeivijos rašy
tojų sambūriui siūlome pasiva
dinti „kriukininkais". Buvo ke-
turvėjininkai, buvo trečiafronti-
ninkai, tebūna dabar dar kriu
kininkai. Ir Kazakevičius 
negalės kalbėti, kad išeivija tik 
džiūstantį šaka. O štai va visai 
nauja atžala — sambūris: kriu
kininkai! Belieka tik laukti 
„Vagos" išleidžiamo jų almana
cho Paskutinieji vainikai. 

KAS YRA BILIJONAS 
Prieš bilijoną sekundžių 

buvo 1951 metai. 
Prieš bilijoną minučių dar 

gyveno Kristus. 
Prieš bilijoną valandų mūsų 

tolimieji protėviai gyveno 
akmens amžių. 

Bilijonas dolerių yra suma, 
kurią m ū s ų f e d e r a l i n ė 
vyriausybė teikiasi išleisti per 
10 valandų ir 20 minučių. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 5 d. 

Šunį sunku išmokyti kalbėti 
lietuviškai. 

The Wall Street Journal 

MOTERYS GERESNĖS 
VALDOVĖS 

Viena paryžietė „Le Figaro" 
laikrašty rašo, jog kai valstybės 
prieky stovi moteris, žymiai 
daugiau tvarkos. Ima pa
vyzdžius: Aąuino išdrįso sutvar
kyti demonstrantus; Margaret 
Thatcher išėjo kariauti dėl 
Falklandų; Indira Gandhi sikų 
sukilimą numalšino; Goldą 
Meir sugebėjo suardyti arabų 
sąmokslą sunaikinti Izraelį. Ji 
tai primena todėl, kad Vakarų 
valdovai jau daug metų 
nesugeba sutvarkyti Libano 
teroristų. Greičiausiai todėl, 
kad moterų smegenyse yra 
kumštis, o vyrų skylė. Ar 
nereikia vėl laukti Joanos 
Arkietės, kad išgelbėtų 
Vakarus? 

AMERIKA SEKA MASKVĄ? 
Spaudoj rašoma, kad Charlie 

Johnson, 15 metų mokinys, į 
Round Lake, IL, mokyklą atsi
nešė religinį žurnalą, ėmė 
rodyti kitiems savo draugams ir 
už tai buvo suspenduotas. Char
lie tačiau nenusileido ir teisme 
prieš mokyklos vadovybę iškėlė 
bylą, reikalauja kompensacijos. 
Iki šiol žinojom, kad tik Sovie
tų Sąjungoj draudžiama į mo
kyklos patalpas įsinešti bet ko
kį religinį paveikslėlį, o tokių 
žurnalų ten iš viso nėra. Didelę 
„pažangą" darome ir čia. 

* 
Viena žymi čikagietė, atėjusi 

į lietuvišką restoraną Marąuette 
Parke, rinkosi, studijavo valgių 
sąrašą ir klausinėjo padavėją 
kokia 15 minučių, kad kaimy
nystėje sėdėjusi kita moteris 
pakomentavo: „Jeigu mūsų 
merginos taip rinktųsi vyrus, 
nebūtų skyrybų". 

% P<r4uA* *•« mimsiBs' fe*"0N 

Italijos 4 7 - a s ministrų kabinetas išsilaikė tik tris mėnesius (faktas). 
Iš australų spaudos 

Balys Pavabalys 
•»» 

— Mašinos mechanizmu beveik 
galima pasitikėti, bet po to reikia 
patikrinti skaitytuvais. 

Iš gudų spaudos 

RLOGA PRANŠYSTĖ 

Aerodromo keleivis prie kasos 
sako: 

— Mano lėktuvas turėtų greit 
išskristi į Las Vegas, bet aš apsi
sprendžiau nevykti. 

— Svarbios kliūtys neleidžia? 
— klausia kasininkė. 

— Net Labai. Tik ką į lošimų 
automatą įmečiau 25 centų 
monetą ir nieko nelaimėjau. 
Vadinas neturėsiu laimės ir Las 
Vegas. 

„GLASNOSTIES' 
ILIUZIJA PASAULĮ 

SUKONFUZIJA 

Toks ir liksiu šmikis, 
Koks esu šiandieną: 
Daug kas daug ko tikis — 
Aš regiu tik šieną. 

Su visais kaimynais 
Gyvenu geruoju, 
Bet su gorbačiovais 
Nekooperuoju. 

Net ir dėdę Šamą 
Traukiu aš per dantį 
Kam jis leidžia Maskvai 
Siausti jo užanty. 

Štai kiti už taiką 
Propagandą varo. 
Man iš jų tik juokas, 
Lyg norėčiau karo. 

Toks aš varijotas, 
Toks jau tipas keistas, 
Kad net „perestroika" 
Man visai ne vaistas. 

TOKIA TAI TEISYBĖ 

Venessa Bailey iš Chicagos už 
pasisavinimą iš Midwest Stock 
Exchange 195,000 dolerių, laik
raščių pranešimu, buvo nubaus
ta šešis mėnesius kalėjimo. 

Jerome Charby iš Hustono už 
80 dolerių vertės gitaros pasi
savinimą buvo nubaustas 
penkis su puse metų kalėjimo. 

Fawn Hali, pulk. Oliver 
North sekretorė, už valgymą ba
nano Washingtono požeminio 
traukinio stoty buvo patraukta 
teismo atsakomybėn, kur gali 
būti nubausta 300 dol. arba 10 
dienų kalėjimo. 

NAUDINGA DRAUGYSTĖ 

Illinojaus gubernatorius Ja
mes Thompson, sveikindamas 
savo spaudos sekretorių David 
Fields, pridūrė: „Aš dabar esu 
tavo geriausias draugas". 

Aišku kodėl: valstijos loterijoj 
sekretorius laimėjo 6.7 mili
jonus dolerių. 

Amerikos šunų ir kačių mais
to įpakavimo iliustracijos 
geresnės negu tarybinės en
ciklopedijos. 

Juozas Žygas V. Vrubriauskas, Šluota 

PER VĖLAI 

Šeima nusipirko namus 
New Yorko valstijos šiaurėje. 
Apsižiūrinėjo, kad sienų in-
suliacija menka, žiemą gali būti 
šalta. 

— Jei čia dvi senutės galėjo 
gyventi trisdešimt metų, 
neturėjo jokios bėdos, vadinas 
nieko blogo nebus ir mums, — 
pagalvojo nauji šeimininkai. 

Atėjo žiema, o kai temperatū
ra krito žemiau nulio, iš po 
nakties apšalo sienos ir viduje. 
Tada skambina jie buvusioms 
savininkėms ir klausia, kaip gi 
jos galėjo gyventi per tokius 
šalčius. 

— Kaip mes gyvenom? Labai 
paprastai, žiemas praleisdavo
me Floridoje. 

KODĖL ATLEDDO? 

Didelės kompanijos savinin
kas vieną rytą ruošėsi skristi, 
kai prie vartų sutiko naktinį 
sargą, baigiantį tarnybą. Sargas 
jam sako, kad geriau neskristi, 
nes jis šiąnakt sapnavo, jog iš 
šio aerodromo pakilęs lėktuvas 
susprogo. Savininkas rimtai 
susirūpino ir kelionę atidėjo. Ir 
atsitiko, kad tas lėktuvas tikrai 
nukrito. Savininkas buvo labai 
dėkingas sargui ir jam davė 
penkis tūkstančius dolerių, bet 
pagalvojęs sargą iš tarnybos 
atleido. Kodėl? 

(Atsakymas bus kitam 
Spyglių numery.) 

• 

Iš šiaudų nesulipdysi armo-
tos. Aukštaičių posakis 

Iš graikų spaudos 

VERTAS PREMIJOS 
Londone mokykloj buvo stato

mas kalėdinis vaizdelis. Vaikas, 
kuriam buvo duotas užeigos 
šeimininko vaidmuo, savo role 
buvo nepatenkintas, būtinai 
norėjo vaidinti Juozapą. Per 
visas repeticijas kentė dantis 
sukandęs ir vis galvojo, kaip 
sumaišyti savo konkurentą, 
piktą pokštą iškrėsti. 

Vaidinimo dieną Juozapas ir 
Marija pasibeldė į užeigos duris. 
Šeimininkas, kaip buvo 
išmokęs, pradarė duris. 

— Galima gauti nakvynę 
mano žmonai ir man? — pa
klausė Juozapas, laukdamas 
neigiamo atsakymo. 

Seimininkas, vietoj pasakyti, 
ką buvo išmokęs per repeticijas, 
duris dar plačiau atidarė ir gar
siai sušuko: 

— Įeikite, įeikite. Gausite 
geriausią šioj užeigoj kambarį. 

Juozapas kvietiniu buvo kiek 
nustebintas, bet greit susiorien
tavo, įėjo į kambarį, apsižvalgė 
ir Marijai garsiai pasakė: 

— Jokiu būdu šitokioj landy
nėj mes neapsistosim. Išeikim iš 
čia. Geriau nakvosim tvartely 
ar pašiūrėj. 

Toliau vaidinimas ėjo kaip 
buvo išmokta. 

* 

Turi sukčius idealą — 
Neprieiti liepto galo. 

Vyt. Muralis 

TIKRA TEISYBE 
Šiandien Kalėdų dovanos, 

rytoj — „garage sale". 
Comedy Center 

Klausytojai paskaitose arba 
bažnyčiose paprastai žino, kada 
kalbėtojas turi baigti kalbėti, 
bet to nežino paskaitininkas ar 
pamokslininkas. 

Malcolm Forbes 

Pavėlavę į 
turi bilietus 
sėdynėse. 

teatrą paprastai 
eilių vidurinėse 

Didžiosiose krautuvėse mote
rys sustoja, palieka pradėtus 
krauti vežimėlius tokiose 
vietose, kur ant tako siauriau
sia, ir tu negalėsi prastumti 
savo vežimėlio. Statistika rodo, 
kad bent 90 procentų pirkėjų 
taip daro. Netikit — pasekit. 

Jeigu nei iš šio, nei iš to 
ramaus miesto kampelio 
skulptūra ima moti tau ranka, 
vadinasi, kažkas ne taip. Arba 
jai, arba tau. 

Kiekvienas norėtų būti or
kestro dirigentu, traukinio gar
vežio vairuotoju, pulko vadu ka
riuomenės parade. 

Danny Kay 

Slidinėjimo sezonui prasidėjus. Iš vokiečių spaudos 
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NEPAPRASTA PARODA APIE 
KRIKŠČIONYBĘ LIETUVOJE 

J. DAINAUSKAS 

Tai Lietuvos ir lietuvių iš
tikimumo katalikybei kelio 
vaizdų nuotrupų paroda. Chica-
goje Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijos patalpose, atidaryta 
1987.XI.26 d., ketvirtadieni ir 
kuri tęsėsi iki X1.29 d., sekma
dienio. Apie 100 skydų ant 
sienų su nuotraukomis, doku
mentais ir 3 ilgi stalai su dau
gybe senų leidinių, knygų — 
viskas iš Broniaus Kviklio rin
kinių, — dalykiškai rodo lie
tuvius seniai suaugusius su ka
talikybe. Parodoje tūkstančiai 
eksponatų. 

Ketvirtadienį 6 v.v. „Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus vyk
domojo komiteto" pirmininkas 
Jonas Kavaliūnas, pradėdamas 
to jubiliejaus centrinį minėjimą 
Chicagoje, pakvietė vyskupą 
Paulių Baltakį atidaryti tą 
„Vaizdinę-dokumentinę parodą 
Lietuvos krikšto sukakčiai pa
minėti". Vyskupas P. Baltakis 
pabrėžė parodos dokumentacijos 
ypatingą stiprumą. Tai lietuvių 
išeivijos atsakymas okupanto 
Lietuvoje vykdomam Bažnyčios 
bei tikinčiųjų persekiojimui ir 
niekinimui. Po to vyskupas An
tanas Deksnys, pristatydamas 
parodos organizatorių ir ekspo
natų teikėją B. Kviklį, kaip sa
vo seną bendradarbį Lietuvos 
skautiškoje veikloje, nusistebėjo 
parodos eksponatų gausumu bei 
įvairumu ir paragino parodos 
atidarymo dalyvius kuo ati
džiau susipažinti su tokia tur
tinga parodos medžiaga. 

B. Kviklys padėkojo abiem 
vyskupams už prasmingą pa
rodos pristatymą, pabrėždamas, 
kad abu vyskupai ir pats B. 
Kviklys priklauso tai pačiai 
„partijai" — Lietuvos skautams, 
pabaigoje padėkojo jam padėju
siems tą parodą parengti, o pir-
mon eilėn Liudui Kairiui, kuris 
šioje parodoje buvo techniškas 
vadovas ir eksponatų apipavi
dalintojas ir kuriam savo pa

dėkai pabrėžti B. Kviklys įteikė 
krikščionybės jubiliejaus memo
rialinį medalių. 

Katalikybės kelias į Lietuvą 
buvo ilgas ir gana vingiuotas. 
Nežiūrint į senų laikų Lietuvos 
kaimynų ankstyvas, savanau
diškas užmačias skelbiant ar 
nuduodant, kad bando skelbti 
Kristaus mokslą lietuviams, lie
tuviai neabejotinai su kataliky
be susipažino dar prieš mūsų is
torijos rašytinių šaltinių laikus, 
per amžius katalikybę įsisąmo
nindami kaip savąjį tikėjimą, 
artimą senajai lietuvių 
pasaulėžiūrai. 

Mindaugas Lietuvos ka
raliumi buvo vainikuotas Nau
garduke, Lietuvos žemėje, ten 
tada jau buvusioje katalikų 
bažnyčioje. Tai yra, katalikybė 
per misionierius Lietuvą tikrai 
buvo pasiekusi dar prieš Min
daugui priimant 1251 m. katali
kiškąjį krišktą. XIII a. rank
raštyje (Dubline, „Trinity Col-
lege" bibliotekoje, Nr. 347) 
vienuolis, kuris teigia dalyvavęs 
Mindaugo vainikavime, rašo, 
kad: „... lietuviai, jotvingiai ir 
nalšiai lengvai priima krikštą, 
nes nuo lopšio yra auklių krikš
čionių maitinami. Todėl jų tarpe 
galėjome (t.y. autorius su savo 
draugu misionieriumi vardu 
Voislav) būti saugiausi..." 

Vilniuje gal nuo Mindaugo, 
Vytenio, o neabejotinai nuo Ge
dimino laikų buvo ne tik ka
talikų bažnyčių, bet ir katalikų 
vienuolynų. Jogaila savo 
1387.11.17 d. privilegijoje liudija, 
kad tada Vilniuje valdovo pilies 
ribose buvo ne tik pastatyta, bet 
ir konsekruota katalikų 
bažnyčia Jogailos ta privilegija 
atiduota vyskupo sostui. Toje 
pat privilegijoje yra minimi, 
tada Vilniuje nuo seno buvę 
Mažųjų Brolių (Pranciškonų 
vienuolyno) namai ir Šv. 
Mikalojaus bažnyčia. 1387.11.22 
d. Jogailai paskelbus kataliky-

Aptariamas „Observer" laikraščio leidimas Katalikų federacijos kongrese. 
Is kairės: kuri. Petras Stravinskas ir dr. Linas Sidrys. 

Nuotr. Vidos Kuprytės 

bes prioritetą Lietuvoje, nežiū
rint, kad nebuvo kunigų lie
tuvių ir katalikybę net ilgus 
dešimtmečius jau oficialią, kaip 
valstybinę religiją, plėtė 
dažniausiai lietuviškai nemo
kantieji atėjūnai. Žemaitijoje, 
kurią vis savinosi ir kurioje 
bandė šeimininkauti kryžiuo
čiai, nežiūrint į savo riteriškus 
apžadus kovoti už katalikybę, 
nepastatė nė vienos bažnyčios. 
Katalikybė vis dėlto Žemai
tijoje, Aukštaitijoje ir visoje Lie
tuvoje stebuklingai tapo lie
tuvių sąmoningo religinio 
gyvenimo keliu. 

Parodos eksponatai užėmė 
visas tris galerijos sales. Pirmu
tiniuose skyduose matome Min
daugo katedros rekonstruotą 
vaizdą. Toliau yra Vilniaus 
katedros požemiuose 1932 m. 
rastieji karalių palaikai. Krikš
to atnaujinimas Jogailos lai
kais. Senoji religinė raštija. Pir
mųjų poterių tekstas. Vilniaus 
universitetas. 8 skydai pristato 
8 istorines ir dabartines Lie
tuvos vyskupijas: Vilniaus, 
Medininkų (Žemaičių, Vygrių), 
Seinų, Kauno, Telšių, Pane
vėžio, Vilkaviškio, Kaišiadorių. 
Toliau eina tautinis atgimimas. 
Priešaušris, Pirmieji lietuviai 
tautinio atgimimo žadintojai. 
Motiejus Valančius draudžia
mosios spaudos įkūrėjas. Knyg
nešių takai skyde duotas Knyg-

Dar galima įsigyti LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ 
SUKAKTIES MEDAU, kurį sukūrė skulptorius VYTAUTAS 
KAŠUBĄ. 

rv.edalis — vertinga istorinė dovana. Tinka šv. Kalėdų 
dovanoms šeimos nariams ir draugams, kad prisimintų šią 
sukaktį. Tinka ir bet kam jį (teikti įvairomis progomis. 

11/2 colio medaliai dabar gaunami papiginta kaina: 
V/2 colio bronzinis $10.00 (buvo $15.00) 
1V2 colio sidabrinis $40.00 (buvo $50.00) 

(Fine .999 sirver) 

3 colių medaliai sena kaina: 
3 colių bronzinis $30.00 
3 colių pasidabruotas $38.00 
3 colių paauksuotas $40.00 
3 colių sidabrinis. $200.00 (tik 5 beliko) 

(Fine .999 sirver) 

Persiuntimo išlaidoms pridedama $2.00. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4548 W. 03rd t t 
CMcago, IL. 00020 

arba Jubiliejaus Komiteto Medalio Pirmininkei 
Loretts I. Stufcas 
234 Sunttt Drtve. 

Wstchung, M 07000 

nėšio paminklo užrašas: „Čia 
vienas tik šimtas įamžintas 
mūsų, kur gimtąjį raštą gabeno 
iš Prūsų. O buvo ne šimtai, bet 
tūkstančiai šimtų, kur kny
gomis gynė nuo caro tėvynę". 
Parodytos kelios ryškesnės Lie
tuvos šventovės: Vilniaus ka
tedra, Aušros Vartai, Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčia, Šv. Onos ir 
kitos šventovės Vilniuje. Kryžių 
kalnas. Žemaičių Kalvarija. Ste
buklingieji paveikslai. Klaipė
dos katalikų bažnyčios statybos 
ir netekimo epopėja. Religinis 
liaudies menas: kryžiai, koply
tėlės, Rūpintojėlis. Atskiri sky
dai parodo sunaikintas bažny
čias Lietuvoje, Gudijoje, o taip 
pat ir sunaikintos lietuvių sody
bos. Vyskupai Giedraičiai, 
Valančius, J. Tumas-Vaižgan
tas, Maironis. Kražių skerdynių 
(1893 m.) plakatai, kurių 
viename, išl. JAV, lenkai prista
to kaip „lenkų tikinčiųjų sker-

, dynęs". Taip pat parodytos Lie
tuvos reformatų bei liuteronų 
bažnyčios, Donelaitis, Vydūnas. 
Toliau eina Lietuvos stačiatikių 
ir sentikių cerkvės. Atskiri sky
dai yra paskirti Kauno kunigų 
seminarijai, Marijonų, Jėzuitų, 
Kazimieriečių vienuolijoms. At
skiras skydas paskirtas šv. 
Kazimierui. Toliau skydai skirti 
religiniams kongresams, ateiti
ninkams, skautams, politinėms 
organizacijoms, kun. M. Krupa

vičiui, lietuvių katalikų filoso
fams, poetams, muzikams, rašy
tojams, dailininkams, žurnalis
tams. Lietuvos lenkinimas irgi 
turi savo skydą. 

Toliau tikinčiųjų persekio
jimas okupacijų metais: Vil
niaus krašte Lenkijos okupa
cijos metu. Lietuviai Sibiro 
tremtyje. 5 skydai rodo, vys
kupijomis, lietuvių dvasininkų 
martirologiją. Okupantų nu
bausti pogrindžio spaudos dar
buotojai. Rezistencijos pirmūnų 
skyde matome kunigus J. 
Zdebskį, J. Kaunecką, A. Sva
rinską, V. Velavičių, K. Garuc-
ką, S. Tamkevičių, B. Laurina
vičių. Atskiri skydai parodo 
palaimintojo arkivyskupo Jur
gio Matulaičio gyvenimą. 9 sky
dai skirti krikščionybės ren
gimo bei eigos pavaizdavimui. 1 
skydas lietuviai vyskupai išei
vijoje. Dail. dr. kun. P. Brazaus
ko paveikslas „Lietuvių krikš
tas". 

Didelę vietą parodoje užima 
spausdiniai. Jų tarpe 1650 m. 
Kojelavičiaus Lietuvos istorija, 
Lietuvos Statutas, spaudos 
draudimo laikotarpio literatūra, 
maldaknygės, kantičkos, 1878 
m. Tilžėje spausdintų mišių 
knyga, nepriklausomybės laikų 
ir dabarties pogrindžio leidiniai. 
Atskirai reikia paminėti su Lie
tuvos krikščionybe susiję me
daliai, ženklai, ženkleliai — 
išleisti Lietuvoje, Lenkijoje, 
JAV-se ir kitur. 

Atskirai yra Napoleono laikų 
lietuvių raitelių vieneto kario 
kašketė su Vyčio ženklu, se
nosios Lietuvos karių ženklai, 
Nepriklausomos Lietuvos or
dinai. Eksponatų tarpe daug 
originalių dokumentų, kas sa
vaime didina tos parodos vertę 
ir svarbą. 

Parodos eksponatų gausumas, 
turiningumas ir vispusiškumas 
kelia mintį tą parodą (pirmon 
eilėn visus skydus) padaryti 
kilnojamąja paroda, kad ją 
galima būti parodyti kitose lie
tuvių gyvenamose vietovėse, o 
taip pat tos parodos eksponatus 
sutelktinai išsaugotų parodai 
ateities laisvajai Lietuvai, nes 
tai lietuvio krikščionio darbų 
dokumentacija. 

CLASSIFIED GUIDE 
RE/MAX 
REALTORS 

OREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5050 636-5160 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba«xite būti 
Rhno Stsnhsus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas 

REAL ESTATE 

B ' K S ' KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU-8ACE REALTORS 

ntcom TAX - nttuMHce 
6529 S. KEDZIE 

MURRĮ 

FOR RENT 

JONO MEKO 
DIENORAŠTINIAI FILMAI 

"Midst the vanous f Hm categones. there's the possibility of Film Journal 
and/or Dianes. Jonas Mekas has cornered this shelf of filmic imagination. 
A number of film-makers have biographed the daily living situations oftheir 
bemg: but none have chronicled the details. come what may. day by day 
across years. as has Jonas." — Stan Brakhage 

1. REMINISCENCES Of A JOURNEY TO UTHUANIA 
(1971) 82 minute*. VHS kasei* $90. 
"A testament to all persons dispfaced" — The New York Times. 

Filmas buvo rodytas New Yorko, Berlyno, Londono, Locarno, Barcetonos 
filmų festivaliuose. 
Kai 1972 metais sovietų filmo ministerijos pareigūnas peržiūrėjo Šitą filmą, 
jis surėkė: ..Kaip drįsti rodyti šitą filmą! Tu rodai tik seną kaimą! 0 kur 
pažangos vaizdai?" „A", as jam tariau, „bet a i nevažiavau filmuoti 
pažangos: aš filmavau savo vaikystę!" Donatas Banionis, kuris irgi buvo 
tame rodyme, ko ne kumščiais užsipuolė pareigūną: „Tu, ruse", jis šaukė 
jam į veidą", ką tu žinai apie mūsų Lietuvą!" 

Ant tos pačios kasetės AUTOBIOGRAFINIS MONOLOGAS (1980) 
20 minučių. 

2. PARAMOS MOT VET LOŠT 
(1979) 90 minuctH. VMS k estė, $90. 
Antroji kelionė į Semeniškius — ir per Italiją — ieškant prarasto rojaus 
fragmentų — rojaus sielos lietaus — 

S. LOŠT LOŠT LOŠT 
(1949-1999) ISO mtnučht. Dvi kasetės, $126. 
Lietuvių išeivių/DP gyvenimas Bruklyne. SantarieGsi — jauni, liekni, 
idealistai... Maironio — pavasario saulė prašvito meHiai — mokykla — 
Gyvenimas eina toliau — 

4.MESTAMDSIMADESERTCOUMTIMOTHESBCONOOPMISUPE 
(1999-1999) 190 mmucHĮ. Dvi I t M K I l , $129. 
Niujorkas — sniegas — menas — ė, kaip laikas bėga per akis — nupūs 
mus kaip sapnus, ir tik šviesa vis plūs per krūpčiojančius vaizdų kadrus — 

Visus keturius filmus (VHS kasetėse) galima gauti S: 
Afitnotosy FUm AfcMves* 33-34 Sessas AveRMO 
Mew York, Mew York 1000$ Tef. 211999 1191 

Apt. for Rent availb. immediately. One 
bedrm., 2nd fl., 65th & Kedzie. 
Carpeting. heat, refrigerator and stove 
inclueod $285.00 mo. For info. call 
John 595-7823. Call late evening. 

Išnuomojamas 4 . omb. butas, švie
sus, 2 a. Brighton Parke vienam arba 
dviem suaugusiems asmenims be 
gyvuliukų. Bus tuščias sausio 1 d. , 
1988. Skamb. kiekv dieną po 12 vai. 
247-3939. 

0R9JT IR*AŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame 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 
6400 S. Pulaski 

797-0900 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANKZAPOUS 
3208V« * • * ' 95th Street 

Tel. — G A 4-8654 

CALUMET CITY ON S4BLEY BLVD 
3 Stores, apart on 2nd flr 20 Yrs old 

By owner. 
Please call in English 

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

439-9937 
Elektros ir namų apšildymo 

> sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

KJMECtK REALTORS 
7922 9. PULASKI R0 

DANUTĖ ŠČERBAITE MAYER 

2 9 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
tciffcaNil Mayer dėl sąžiningo patar? 
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Aš pažįstu jau daugelį, kurie 
gailisi pasitraukę nuo Kristaus 
ir Jo Bažnyčios, bet nežinau nei 
vieno, kuris gailėtųsi pasilikęs 
ištikimas Bažnyčiai. 

Šv. Jonas Vianney 

H t/B 

•384 S. 
E^^VW»^^SV» 

RONAL0 MALDUNAS 
TBAVEL BROKER 

I D NO. MAL 
HOMC: 77S-2023 

PHOM (312) 4714140 

AVC. 
•0452 

« * . ' 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Karsto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BBN SERAPINAS 939-2990 

Š{ mėn. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! ,.Stain-resistant" 
mieg. kamb. kilimas ir jo pamušalas [klo
jamas už 179.00. 10 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium" pamušalu (klojamas 
salone ir valg. kamb. už 325 00. „Special 
deal" laiptams. Naujai įktojami seni kilimai; 
pataisomos siūles; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 vai. vakaro, palikti vardą ir tel. numerį. 
R. Dargto, tel.: SSS-2349. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 

1 i 

• Porches & Ocks • Ftoor & Wall Tite. 
• Aluminum Siding S Trim • Krtchen & Batrts' 
• Masonry «Rec Rooms 
• Additions •Insurance Reparrs 

Jos (312) 992-7909 
Petsr (312) 371-7499 

Ne. S2S —84 k Lavmtfste: 7 kamb. mū
rinis su 3 dideliais mieg., prijungtas, puši
mis apkaltas TV kamb. arba 4-tas mieg . 
skiepe žaidimo kamb., didelis vaikams žais
ti kiemas. 2 auto garažas, naujas šild. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 64-ta ir 
Lawndale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais. Namas vertas prašomos kainos 
Paskubėkite — skambinkite dabar. 

No. 934 - 87 Ir UmmdaJe: 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 2Vs auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45,900 pir
mam paskambinus - paskubėkite. 

No. 978 — SS k Pulaski: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2Vj 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 — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tsl. — 434-7100 

Gražus namas pensininkui šiltame krašte. 
Hot Springs, Ark. 2 mieg.. virtuvė, valg. 
kamb., vonios kamb šildymas-saldymas 
su „heat pump". Odelis sklypas Daug me
delių, daržas. $33.500 Skamb. Sue 
(801) 787-8028 arba Nobles & Saracini 
Realty (801) 824-4383. 

•w 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

W^* S^MBs^B^BSP^BSBO^P 

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 treCiad. susikalbesit 
lietuviškai. 

3314 VVsst 63rd Stroot 
To*. - PRospoct 6-8998 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

ir 
GRINDIS 

J.BUBNYS 
737-9199 

T A I S O M B 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
•fe>AR^RtBSi I M^MNBBBSi ( ^ R s A B f M t t 
O^S^B^^B^O^B I 8^^BWv*vW V O S B y S 

Te*. 148 8814. Nuo S ryt* SS S v.v. 
Kafbeti lietuviškai 

Pardavime ar pirkime nuosavybes, rezi
dencinės ar komercinės paskirties dėl 
greito ir sąžininge patarnavimo 
skambinkite 

VALDAI PASRUS 
408-2812 arba 887-7187 

YVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
9910 9. Pulaski Rd., CMcego 

P H O N I - 991-4111 

PRIME REAL ESTATE 
460-0800 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lomonte ir Homer Tovmsrtip 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Neapmokamai įkainuojam namus 
SKAMBINKIT . 

PRIME REAL ESTATE 

I 

i 
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KAS DALYVAUS VI PASAULIO 
JAUNIMO KONGRESE? 

Artėjant VI Pasaulio Jaunimo 
kongresui, dar daug kas yra ne
suorganizuota, nenutarta, ne
nuspręsta. Iš Amerikos pusės 
daug ko trūksta šiam kongre
sui; vienas iš jų yra atstovai. 
Kodėl nėra pakankamai atsto
vų? Gal vieniems Australija yra 
per toli, gal kitiems neįmanoma 
nusiimti laiko nuo darbo? Bet 
daugumai trūksta pinigų. Kai 
pagalvoji, kad studentas arba 
studentė šalia mokslapinigių ir 
kitų išlaidų studijoms dar prie
do turi sumokėti 1445 dol. už bi
lietą į Australiją ir dar 643 dol. 
už patį kongresą, ir tada dar 
surasti pinigų pragyvenimui 
per tą laiką, kai bus Australijoj, 
pasidaro baisu. Aš žinau, kad 
pati tikrai neturiu tiek pinigų, 
nors ir labai norėčiau dalyvau
ti kongrese. Reiškia, kad daug 
kas nekandidatuoja į atstovus 
vien dėl finansų. 

Neniekinu to jaunimo, kuris 
be vargo gali dalyvauti kongre
se Australijoj, bet namanau, 
kad šis jaunimas turėtų būti 
vienintelis, kuris turėtų tokią 
progą ką nors nuveikti, daly
vauti diskusijose vien dėl finan
sinių priežasčių. 

Aš manau, kad yra daug jau
nimo, kuris taip pat norėtų dis
kutuoti apie lietuvišką jaunimą 
ir Lietuvą, jei tik jiems tokia 
kelionė būtų Įmanoma. Be to, 
yra nemažai jaunimo Ameri
koje, neseniai atvažiavusio iš 
Lietuvos, kuris trokšta tokios 
progos pakalbėti apie savo 
pa tyr imus ir sus i t ik t i su 
lietuviais iš kitų kraštų. Šis 
jaunimas yra panašioje padėtyje 
kaip ir mūsų tėvai ir seneliai 
buvo. naujai atvykę į Ameriką 
iš Lietuvos arba Vokietijos. Jų 
patyrimai kongrese būtų labai 
naudingi ir įdomūs. 

Skaitytojas gal primins, kad 
mažiau pasiturintiems fr riorirf-
tiems dalyvauti kongrese, yra 
visokie lietuviški fondai ir 
pašalpa. Taip, fondų yra, bet yra 
labai sunku jaunimui prie jų 
prieiti. Daugelis fondų nėra 
paskelbti, arba retai skelbiami 
taip, kad jaunimas mažai apie 
juos žino. Tikriausiai yra fondų, 
apie kuriuos j aun imas net 
nežino. Jeigu yra fondų, kurie 
nori padėti kongresui, arba 
paremti atstovus, jie turėtų apie 
tai pranešti spaudoje arba kitur. 

Yra ir kitų fondų, bijančių pa
remti jaunimą arba nepasitikin
čių jaunimu. Pora asmenų man 
aiškino, kad pvz., keli fondai 
nenori kongresui aukoti pinigų, 
nes mano, kad jaunimas nėra 
pakankamai atsakingas už sko
lintus pinigus, negrąžina ar per 
daug baliavoja ir taip toliau. 
Gal ir yra praeity taip dariusio 
jaunimo, bet daugumoj dabar
tinis JAV ir Kanados jaunimas 
yra nepaprastai darbštus ir ne
mažai reiškiasi lietuviškoj veik
loj ir pasaulyje. Tam patikrinti 
užtenka tik atkreipti dėmesį į 
tai, kaip dažnai Lietuva yra 
minima Amerikiečių spaudoje, 
arba kaip pvz., Washingtone 

LAIMA SRUOGINYTĖ 

lietuviškas jaunimas domisi 
politika ir daug padėjo lietu
viams, latviams ir estams per 
visas OSI bylas. 

Be to, jei būtų tokio jaunimo 
per šį kongresą, kuris 
nuvažiavęs vien baliavotų, ar 
nėra geriau, pagalvojus, kad tas 
jaunimas baliavoja su lietuviš
ku jaunimu, vietoj kitokio. O 
dar geriau — su kitų kraštų lie
tuvišku jaunimu? Jeigu kongre
se neįvyktų nieko daugiau kaip 
tik baliavojimas (o išsami jo 
programa rodo, kad taip nebus 
ir koks darbštus mūsų dabarti
nis jaunimas yra), vistiek kas 
nors ypatingo atsitiktų, nes net 
ir tada susitiktų lietuviškas 
jaunimas iš įvairių kraštų ir 
susipažintų, kad ir per baliavo-
jimą. Nesakau, kad fondai 
turėtų remti jaunimo pasilinks
minimus, bet manau, kad jie 
neturėtų jų bijoti. Nemanau, 
kad jei kai kuris jaunimas 
važiuoja į kongresus vien balia-
voti, tai kad dauguma taip daro 
ir kad dėl to nereiktų jaunimo 
iš viso remti. 

Žinoma, yra fondų, kurie ap
siima kongresą remti ir sutin
ka jaunimui padėti. Bet šie fon
dai pirmiausiai siunčia paramą 
į Pietų Ameriką ir tada į 
Europą. Ir tai labai gerai — gi 
svarbu į kongresą pritraukti 
kiek galint daugiau jaunų žmo
nių iš kitų šalių. Suprantu, kad 
Pietų Amerikos šalių ekonomi
ja yra bloga, ir lietuviui pietų 
amerikiečiui duoti progą 
dalyvauti kongrese yra puikus 
dalykas (be to dauguma Pietų 
Amerikos lietuvių yra dideli 
patriotai lietuviai ir turi daug 
ką apie tai pasakyti). Aš pati 
esu gyvenusi Europoje ir žinau, 
kad Eruopos jaunimas turi 
didelį pliusą, "kad jiems nereikia 
mokėti už mokslą universitete. 
Reiškia, tie pinigai, kuriuos 
s tudenta i užsidirba galėtų 
sumokėti už kongresą, tuo tar
pi', kai studentai Amerikoje 
daugumoje dirba per vasarą, per 
mokslo metus ir atostogas vien 
t am, kad susimokėtų 
mokslapinigius. 

Remti kitas šalis yra labai 
gerai, bet ar nereikia tuo pačiu 
atkreipti dėmesį į savo jaunimą, 
norintį dalyvauti kongrese? 
Visiems yra sunku atvykti į 
kongresą, bet tai, kad JAV 
ekonomija yra geresnė negu 
kitų šalių, dar nereiškia, kad jos 
studentams yra lengviau susi
taupyti ir atvažiuoti į kongresą. 
(Gi dėl prez. Reagano naujų 
mokesčių įstatymų ir sumažin
tos studentams skiriamos pašal
pos ir kasmet s tudentams 
Amerikoje darosi sunkiau baigti 
univers i te tus . ) Amerikos 
jaunimui reikia paramos taip 
pat, kaip ir kitų šalių jaunimui. 
Amerika gal ir atrodo kitoms 
šal ims t u r t i nga , bet t a i 
nereiškia, kad jos jaunimas 
(kuris dar nėra įsikūręs) yra 
taip pat turtingas. 

Kas galutiniai yra svarbiau
sia lietuvybės išlaikymui jei ne 
jaunimas! Jaunimas yra tautos 
ateitis. Koks bus tautos likimas, 
jei jos jaunimas nebus apsišvie
tęs ir gerai informuotas? Yra 
labai svarbu, kad jauni žmonės, 
kol dar nepririšti prie profesijos 
ar šeimos, turėtų progą pama
tyti ir suprasti kuo daugiau apie 
savo tautą. Jeigu lietuviai ne
rems savo jaunimo, jis neturės 
kito pasirinkimo, kaip nueiti 
pas kitataučius. Kitos tauty
bės remia daugelį programų 
jaunimui. Tiesa, kad daugelis 
šeimų vispusiškai remia savo 
vaikų lituanistinį sąmoninimą, 
bet reikia ir atsižvelgti į visuo
menę. Daug kas aukoja pinigus 
visokiems fondams, bet kas 
atkreipia dėmesį į tai, kaip tie 
pinigai yra leidžiami? Man 
atrodo, kad jaunimas turėtų 
būti pirmoj remtinų reikalų 
eilėj. 

Yra daug norinčių dalyvauti 
kongresuose, demonstracijose 
užsienyje, mokytis Vasario 16 
gimnazijoje arba studijuoti Lie
tuvoje, kurie paprasčiausiai 
neturi lėšų. Tokie dalyvauja 
vietinėje veikloje, rašo straips
nius į lietuviškus laikraščius, 
ateina į susirinkimus, bet šalia 
to nieko daugiau negali atlikti. 
Aš, pavyzdžiui, labai norėčiau 
atsisėsti ir parašyti bei iliust
ruoti lietuvišką vaikų kny
gelę, bet, šalia studijų, man 
reikia per atostogas ir per 
mokslo metus užsidirbti moks
lapinigius ir pragyvenimą, tad 
mažai laiko belieka tokiems 
projektams. 

Panašiai yra ir su šiuo kong

resu. Daug kas dalyvautų, jeigu 
galėtų nusiimti nuo kasdieninių 
darbų ir gautų truputį paramos 
nuvykti į Australiją. Daugelis 
studentų dėl panašių priežasčių 
negali ir vasaros stovyklose da
lyvauti. Aš nesuprantu, kaip 
lietuviai gali vis skųstis, kad 
jaunimui nesvarbu Lietuva ir 
nematyti šių finansinių kliūčių. 
Yra daug jaunimo neseniai at
vykusio iš Lietuvos, kuriam 
būtų malonu ir svarbu pa

bendrauti su kitais lietuviais. 
Kodėl mes, Amerikos lietuviai, 
jų nepritraukiam ir nepare-
miam? 

Aš pati ir pora kitų jaunų 
žmonių iš Pietų Amerikos ir 
kitur, prieš penkerius metus 
buvome paremti mokytis Vasa
rio 16 gimnazijoj. Mes per tą 
laiką turėjome progą išmokti 
lietuviškai ir susipažinti su 
lietuviška veikla. Aš nemanau, 
kad jų parama nuėjo veltui. 
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Lietuvos Dukterų draugija meldžia Amžinosios 
Šviesos mielai narei 

A.tA. 
LIONEI SKEIVEUENEI. 

Nuoširdžiai užjaučia jos vyrą ANTANĄ ir visus velio
nės liūdinčius. 

A.tA. 
JUOZUI ARŠTIKIUI 

mirus, brangiems AUDRONEI, Dr. ARVYDUI, VIK-
TUTEI, TOMUKUI bei visiems artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Kriaučeliūnų Vardo Vaikų Nameliai 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos is WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

f ^ Į micllcincl fcclercil 
Uar " " Savings and Lo'an Asšociation 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

ISEE 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

IftAlMUSMC 
UEN0ER 

Tegul 
KASOS V I S A KREDITO 
KORTELĖ būna Jūsų viza 

į Kalėdų Šventes ir Naujuosius Metus! 

•*** 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUSTINAS JASMANTAS 
Mūsų mylimas brolis mirė 1987 m. lapkričio 21 d. ir buvo 

palaidotas lapkričio 25 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. Jurgiui Šarauskui ir kun. 
Thomas Telton už atsilankymą į koplyčią ir gedulingų pamal
dų atlaikymą. Dėkojame kun. Albertui Rutkauskui už maldas 
koplyčioje ir velionio palydėjimą į kapines; dėkingi kun. Jonui 
Borevičiui už atsilankymą koplyčioje. 

Nuoširdus dėkui \ įsiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Ypatinga padėka dr. Petrui Kisieliui ir Albertui Mickui 
už didelę pagalbą %elioniui ligos metu. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybes padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams Algiui Iešmantui. Juozui ir 
Romui Naujaliams. Vytui ir Algiui Mickams ir James Prue 
ir laidotuvių direktorei Sally Butkus už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Nuliūdę broliai Viktoras ir Kazys Ja sman ta i ir sesuo 
Izabelė Naujalienė. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai — 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal ifornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

3Wi 
<M^ 

JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos pirmininkas Algis Rugienius atidaro 
sesiją lapkričio 13-15 dienomis St Petersburge. Fla. 

Nuotr. Jono Urbono 

2615 VVest 71st Street, Chicago, IL 60629, 312-737-2110 
1445 So. 50th Avenue, Cicero, IL 60650, 312-656-2201 
9525 So. 79th Avenue, 4A, Hickory Mills, IL 60457 312-598-1333 

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

9837 S. Kedzie Avenue, Eve rg reen P a r k , I l l inois 
(Anksčiau buvę 6845 South Western Avenue) 

I.AIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
Koplyčios t;up pat Marquette Parke 

priemiesčiuose 
Tel. — 422-2000 

Chicagoje ir 

\ 
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x „The Chicago Catholic" 
gruodžio 4 d. laidoje plačiai 
aprašo Lietuvos krikščionybės 
600 metų sukakties minėjimo 
iškilmes Chicagoje. Ses. Cathy 
Campbell daugiausiai aprašytos 
pamaldos ir jų iškilmingas 
atlikimas Šv. Vardo katedroje. 

x Minint a.a. dr. Antano 
Rudoko 20 metų mirties 
sukaktį, kuklų jo paminklą puo
šianti nevystanti gėlė — Ste
fanijos Rudokienės 100 dol. 
auka velionio labai branginu
siam laikraščiui „Draugui". 

x „Lietuvos ginkluotų pa
jėgų" knygos pristatymas bus 
gruodžio 13 d., sekmadienį, 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus „Gintaro salėje", 3 
vai. p.p. Knygą pristatys ir kri
tiškai vertins Lietuvos ka
riuomenės veteranas gen. št. 
pulkininkas Antanas Šova ir 
dabartinis „Kario" redaktorius 
Balys Raugas. Tuo pat metu 
gretimoje patalpoje savo gausią 
Lietuvos kariuomenės ginklų, 
uniformų ir garbės ženklų 
kolekciją išstatys iš Washing-
tono atvykstąs trečios kartos lie
tuvis Henrikas L. Gaidis. 
Pristatyme dalyvaus ir knygos 
autorius Vytenis Statkus. Visus 
kviečia pristatyme dalyvauti 
knygos leidėjas Vydūno Jauni
mo fondas. 

x Jaunimas gruodžio 20 d., 
sekmadienį, lankys vienišus 
senelius California Gardens 
prieglaudoje ir atskirai gyve
nančius. Prašome visus prisidėti 
prie kalėdinio darbo savo auka, 
kuri atiduodama Seklyčioje. 

x Dr. Kęstas Jučas veda 
medicinišką radijo programą 
apie alkoholizmą šeštd., gruo
džio 5 d., 1490 AM banga 7-8 
vai. ryto. 

(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. Western Ave., 
Chicago , IL 60643. Tel. 
312-238-9787. ( g k } 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Westem Ave., 
Chicago, 111., 60634. Tel. 
238-9787. 

(sk.) 
x Siuntiniai į Lietuvą. 

Tiksliai žinant, kas pageidauja
ma, kiek ten įvertinama ir koks 
įvairių prekių muitas, galime 
jums sudaryti nebrangius, bet 
artimiesiems tikrai naudingus, 
siuntinius. Pas siuntėjus Chica
goje ir apylinkėse atvažiuoju į 
namus, siuntinius supakuoju ir 
išsiunčiu. Skambinti rytais 7-9 
vai., vakarais 4-6 vai. Tel. 
430-4145. 

(sk.) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
6364169. 

(sk.) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn, Riverside, V/estchester 
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. V ik toru Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu mes 
negalim parduoti: mes galim 
patys nupirkti! 

(sk.) 

x Aldonos Zai l skai tes , 
„Draugo" redaktorės, laiškas 
buvo išspausdintas ..Chicago 
Tribūne*' dienrašty gruodžio 4 
d. laidoje. Laiške kalbama apie 
„teisingumą" Kubos kaliniams 
ir apie jų grąžinimą į Kubi*. kad 
jie ..teisingai"* būtų nuteisti, 
kitaip, tariant, būtų įvykdyta 
jiems egzekucija. Savo laiške 
palygina OSI Kari Linno ištrė
mimą į Sovietų Sąjungą, kurio
je taip pat ..teisingi" teismai 
taikomi žmonėms. Gale prideda, 
kad Teisingumo departamentas 
žaloja teisingumą. 

x Švento Rašto maldos bū
relis renkasi 9 v.r. Donelaičio 
mokyklos McKay School 209 
kambaryje šeštadienio rytais 
nuo 9 iki 10:30 v.r. Visi kviečia
mi. 

x Sol. Nerija ir Romas 
Kasparai iš Arlington. Va., 
buvo atvykę i Chicagą ir daly
vavo Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus šventės renginiuose. 
Romas Kasparas, kaip Voice of 
America. VVashington, D.C.. tar-
nautojas-korespondentas. šį is
torinį įvyki užrekordavo per
davimui į okupuotą Lietuvą. 

x ALIAS Čikagos skyriaus 
prieškalėdinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 11 d., penktadie
nį, 7:30 v.v. Balzeko muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd. Kviečiami 
skyriaus nariai su šeimomis ir 
svečiais praleisti penktadienio 
vakarą susipažįstant su šiuo lie
tuviškos kultūros muziejumi. 

Valdyba 
(pr.) 

x „Draugo" adm. 1988 ge
gužės mėn. vidury organizuo
ja dviejų savaičių ekskursiją į Eu
ropą, aplankys "Vieną Austrijoj, 
Budapeštą Vengrijoj, Zagrebą, 
Dubrovninką ir Medjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
nius reikalus tvarko American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. "VVestern Ave., Chicago, IL 
60643. tel. 312-238-9787. Išvy
kimo data ir kita platesnė 
informacija bus paskelbta 
vėliau. ( s k ) 

x Prieš bet kur užsakant 
paminklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą, matysite granito spal
vą, dydį ir 1.1. Taip pat pa
darome paminklus mūsų dirb
tuvėje pagal jūsų pageidavimą 
— brėžinius. Visada prieš sta
tant į kapines, jūs apžiūrėsite ir 
įsitikinsite, kad paminklas pa
darytas, kaip Jūsų buvo pagei
dauta Savininkai Lilia ir 
Vilimas Nelsonai, 445-6959. 

(sk.) 

x Ieškoma moteris padėti 
vyrui prižiūrėti jo paliegusią 
žmoną. Malonus Floridos 
pajūrio oras, geras atlyginimas, 
maistas ir puikus kambarys. 
Smulkesnei informacijai skam
binti (312) 863-3756. 

(sk.) 

x Ieškoma raštinės tarnau
toja turinti gerą orientacija pre
kybos procedūrose, mokanti 
mašinraštį, sugebanti su 
žmonėmis bendrauti. Lietuvių 
ir anglų kalbos būtina. Galimy
bė daug keliauti. Resume siųsti: 
Occupant, P.O. Box 714, Bed 
ford Park. 111. 60499. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais j mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Jaunimo centro 30 metų 
sukakties minėjimas ir metinė 
vakarienė bus rytoj didžiojoje 
salėje. Sukaktuvinė šventė pra
sidės 3 vai. p.p. šv. Mišiomis Jė
zuitų koplyčioje. Komisiją 
sudaro Sofija Džiugienė, pirmi
ninkė, dail. Marija Ambrozai-
tienė, Genė Rimkienė, Dalia 
Dundzilienė, Juzė Ivašauskienė 
ir Alb. Ramanauskienė. Komi
sijai talkina valdyba, 
kuriai vadovauja energinga 
Salomėja Endrijonienė. Be to, 
daug prisideda savo darbais 
Sofija Plenienė ir Jane Dau-
norienė. I šią sukaktuvinę šven
te-vakarienę jau visos vietos yra 
užpildytos. 

x A. a. Vytautui Nakui, 
solistui, dainininkui bei 
muzikologui sueitų 40 metų. Jo 
šviesiai atminčiai, likusi jo 
motina Ona Nakienė skiria 50 
dol. „Draugo" paramai. Nuo
širdus ačiū. 

x Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos šventė — gruodžio 8-toji 
yra privaloma katalikams šven
tė. Tą dieną arba iš vakaro 
reikia išklausyti šv. Mišių. Pa
rapijose šv. Mišios pritaikytos, 
kad ir dirbantieji nesunkiai 
savo pareigas galėtų atlikti. 

x „Vytis", lapkričio 9 nr., 
išėjo iš spaudos. Siame numery
je duodama plati vyčių veiklos 
informacija. Viršelis papuoštas 
nuotrauka popiežiaus, apka
binusio vysk. Antaną Vaičių, 
Telšių vyskupijos apaštalinį 
administratorių, kuris oficialiai 
paprašė arki v. Jurgį Matulaitį 
paskelbti palaimintuoju. „Vytį" 
redaguoja Dalia Bulvičiūtė, jai 
talkina Mary Rusas Kober ir 
Helen Chesko. Žurnalas iliust
ruotas taip pat pal. Jurgio Ma
tulaičio paveikslu. 

x Parduodami gintariniai 
ir inkrustuoti paveikslai, gra-
žausi lino audiniai, juostos, 
labai dideli gintaro karoliai, 
žiedai, sagės ir t.t. iš Lietuvos. 
Skamb. 312-656-6599. Prista
tome arba pasiunčiame. 

(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. Robertą 
Rd., Palos Hills, UI. 60465, tel.: 
(312) 430-7272. 

(sk.) 
x Tik 9.5%! Tik 9.5%! Tik 

9.5%! Tik 9.5%! Kas ir Kur? 
Naujo automobilio pirkimo 
paskolos KASOJE! KASA 
Lithuanian Federal Credit 
Union 598-1333 arba 737-2110. 

(sk.). 
x 1988 m. vasario 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 Service Bureau, 9727 
W. "VVestern Ave., Chicago, m. 
60643; tel. (312) 238-9787. 

(sk.) 
x Patria Gifts & Electro

nics iki Kalėdų bus atidaryta 
savaitės dienomis 10-6 v.v., šešt. 
10-4:30 p.p. ir sekmad. 11-4 p.p. 
PATRIA, 2646 W. 71at St. Tel. 
778-2100. Sav. A. F. Siutai. 
Klausykite PATRIA skelbimų 
kiekvieną sekmadienį 7-8 vai. 
ryto per WCEV, 14.50 A.M. ra
dijo banga. 

(sk.) 

x Akiniai siuntimui j Lie
tuvą. Kreiptis j V. Karoaaite 
- Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x Baltic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

Katalikų federacijos kongrese dalyviai Adam Valauskis 
Polikaitis pokalby. 

kun. Valdemaras Cukuras ir Juozas 
Nuotr. Vidos Kuprytės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KRIŠTANAVIČIAUS 

FONDO VEIKLA 

Broniaus Krištanavičiaus fon
do tarybos posėdis įvyko 
lapkričio 16 d. Tuo metu taryba 
patvirtino pareigūnus 1988 
metams, nustatė 40,000 dol. 
sąmatą 1988 metams, skirstė 
pelną, aptarė investavimus ir 
patvirtino kun. V. Gutausko 
vardo premijos gavėją. 

Jaunimo centrui yra užšal
dyta 30,000 dol. kapitalinėms 
išlaidoms. Pagrindinio kapitalo 
nuošimčiai yra skirstomi tik or
ganizacijoms, veikiančioms jė
zuitų patalpose. Kaip kasmet 
daroma, taryba atnaujins 
Jaunimo centro nario mokestį. 
Jaunimo centre veikia Da
riaus-Girėno pradinė lituanis-

kykla pateiks geriausią mokinį 
apdovanojimui tris asmenis pi
nigine premija. 

Daugiausia paramos prašė Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centras. Taryba nutarė duoti 
1700 dol. knygų lentynų sta
tybai, 2000 dol. kopijavimo ma
šinos pirkimui ir 5000 dol. įvai
riems archyvams rinkti papildo
mos medžiagos. Kelios organiza
cijos prisideda prie pirkimo 
kopijavimo mašinos, kuri bus 
vartojama priemonių spausdi
nimui. Fondas galės greitai 
priimti aukas iš aukotojų, var
tojant banko korteles — Master
Card ir Visa. 

Fondo anglų kalbos informa
cijos vedėjas Steve Sanders pa
teikė aprašymą fondo veiklos 
„Encyclopedia of Associations" 

tinė mokykla, Chicagos aukš- leidinyje. Fondą/ taip pat prisi-
tesnioji lituanistikos mokykla ir rasė privilegijoms per NAEIR 
Pedagoginis lituanistikos in
stitutas. Buvo nutarta kiek
vienos mokyklos geriausiam 
mokiniui įteikti po 100 dol. boną 
(savings bond). Kiekviena mo-

(National Association for the 
Exchange of Industrial Rela 
tions), kaip nepelno siekianti or
ganizacija ir kitos organizacijos 
veikiančios jėzuitų patalpose 

x Eglutės puošimas Sekly
čioje bus gruodžio 9 d., trečia
dienį, 12:30 vai. dienos. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Radijo programų laidų 
konkursas tema 600 krikščiony
bės sukakties proga turi Kultū
ros tarybai būti prisiųstas iki 
Šių metų gruodžio 31 dienos, 
JAV LB Kultūros taryba: 23430 
Harms Rd., Richmond Hts, Ohio 
44143. 

x Dėmesio Video aparatų 
savininkai! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai. Norint vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas „iš
versti" — pritaikyti. Už labai 
prieinamą kainą IHF Produc-
t i ons pritaikys jūsų vaiz
dajuosčių kasetes greit ir 
tiksliai, naudodami „state-of-
the-art digital" aparatus. 
Kainoraštį galite gauti 
atsilankydami arba parašydami 
žemiau nurodytu adresu, arba 
skambindami 312-436-0038. 
Taip pat čia galima pirkti arba 
išnuomoti lietuviškų doku
mentinių filmų. IHF Produc-
tions patenkins visus jūsų video 
pareikalavimus. Sav. Petras 
Bernotas. IHF PRDUC-
TIONS, 3015 W. 59th St., Chi
cago, IL 60829. 

(sk.) 

x Lietuvių Tautinių Namų 
naujoji vadovybė, nuomoja at
naujintas patalpas organiza
cijoms bei šeimyniniams rengi
niams: pokyliams, pietums, 
susirinkimams. Turtingas val
giaraštis (meniu). Tartis: tel. 
460-21231. Kriauceliūnienė, tel. 
5984662 V. Jonušas. T. Namų 
tel. 436-8500 (naujas). (sk.) 

x Vaikams yra ruošiama 
adventinė programa sekma
dienį gruodžio 6 d. tuoj po 10:30 
v. r. lietuviškų pamaldų Šv. An
tano parapijos mažojoje salėje 
Cicero. Bus pokalbis apie šv. 
Kalėdas, pasakos skaidrėse ir 
rateliai. Programą ruošia M. 
Valančiaus Ateitininkų kuopos 
organizacinis komitetas. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

x Juozas Kulys, 15 wardo 
respublikonų kandidatas į 
komiteto vadovus, visus vyres
nio amžiaus žmones kviečia 
priėmimui iš St. Adrian ir Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijų į 
Dainos restorano banketų salę, 
2656 W. 71 St., trečiadienį 2 vai. 
Dalyvaus ir buvęs Chicagos 
miesto aldermanas Edward R. 
Vrdolyak. 

x Artėjančių švenčių, gim
tadienio ar kitokiomis pro
gomis, užsakykite savo tė
veliams ar vyresnio amžiaus 
draugams laikraštėlį „Pensi
ninkas", kuris juos lankys kas 
mėnesį. Kaina tik 10 dol. me
tams. Jame yra visokiausių 
žinių iš Socialinės globos įstai
gų, sveikatos patarimų ir šiaip 
įvairiausių žinių. Užsakymus 
siųskite: PENSININKAS, 2711 
West 71st Street, Chicago, 111. 
60629. 

(sk.) 

x Fotos by Felicia, profesio
nalė lietuvė fotografė. Fotogra
fuoja vestuves, krikštynas ir kt. 
iškilmingas progas. Tel.: 
281-2958. (8k.) 

x Jauna lietuvė moteris, tu
rinti butą netoli Lincoln Parko, 
ieško lietuvaitės nuomininkės. 
Skambinti tel. 281-2958. 

(sk.) 

galės veltui gauti statybinės 
medžiagos bei kitų reikmenų. Ši 
organizacija renka suaukotas 
priemones iš įmonių ir dalina 
tik toms organizacijoms, kurios 
dirba visuomenės naudai. 

Valerija Sparkytė, vicepir
mininkė visuomeniniams rei
kalams, dėl įsipareigojimų ki
tose organizacijose turės pasi
traukti iš fondo valdybos. Dabar 
fondas ieško kito asmens jos pa
reigas fonde perimti. Teisinė pa
tarėja Rima Skorubskaitė per
davė savo pareigas S. Povilui 
Žumbakiui. 

Taryba patvirtino priėmimą į 
amžinų narių sąrašą Julių 
Paulėną ir Elzbietą Katilienę. 
Amžini nariai yra tie, kurie 
aukojo bent 1000 dol. fondui. 
Atžymėjimai jiems bus įteikti 
per vakaronę gruodžio mėnesį. 
Taip pat per vakaronę bus 

' įteikta kun. V. Gutausko vardo 
premija asmeniui, kuris remia 
ne tik fondą, bet ir lietuvių 
visuomeninę veiklą. Česlovas 
Grincevičius, premijos komisijos 
pirmininkas, šiais metais 
pasiūlė dr. Mildą Budrienę, 
kurią vienbalsiai taryba patvir
tino. Vakaronė vyko gruodžio 4 
d., penktadienį, Jaunimo Centro 
kavinėje. 

Posėdis baigėsi mintimi — 
kun. Gutauskas pastebėjo, kad 
jaunoji karta ne tokia taupi kaip 
jų tėvai. Taupumas padeda ne 
tik asmeniui pasiruošti gyve
nimo reikalams, bet ir duoda 
progos šelpti naudingą veiklą. 

VS 

JUBILIEJAUS PARODA 
BALZEKO MUZIEJUJE 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus, minėdamas 600 m. 
krikščionybės sukaktį, surengė 
specialią parodą, kuri tęsis visą 
gruodžio mėnesį. Paroda kon
centruojasi į devynioliktąjį 
šimtmetį, išryškinantį lietuvių 
religinę atsparą prieš to laiko
tarpio Maskvos priespaudą ir 
persekiojimus. Paroda pavadin
ta „Kryžių kraštas". Joje yra ne 
tik lietuviškųjų kryžių orna
mentų rinkinys, bet ir pavaiz
duoti mūsų tautos neštieji kry
žiai okupantų priespaudoje. 
Leidiniais ir vaizdais 
primenama Kražių tragedija, 
išryškinti Muravjovo laikus. 
Yra nemažai maldaknygių, iš
leistų spaudos draudimo metu, 
o taip pat gausus rinkinys pa
veikslėlių prieš spaudos 
draudimą spausdintų Kaune 
Vilčinsko rūpesčiu, kada net 
paveikslėly buvo lietuviškas 
vytis. Čia yra Lietuvos bažnyčių 
altorių paveikslų, o taip pat 
paveikslėlių, kuriuos, uždrau
dus spaudą, Juozapas Angrabai-
tis spausdino Krokuvoje. Gausu 
kryželių, medalikėlių, kuriuos 
ankstyvesnieji mūsų ateiviai at
sivežė iš Lietuvos, taip pat čia 
yra to laiko rožinių ir Lietuvoje 

IŠ ARTI IR TOLI 
ARGENTINOJE 

— Valerija Deveikienė, il
gai gyvenusi Argentinoje, gavo 
emigrantės vizą ir išvyko į Siau
rės Ameriką. Ji apsistojo pas 
savo dukterį dr. Audrą Devei
kytę, kuri jau seniai dirba kaip 
gydytoja Kalifornijoje ir turi 
savo didelius namus. Apie Kalė
das ji dar žada grįžti į Argentiną 
aplankyti savo dviejų sūnų šei
mų ir anūkų. 

— Argentinos lietuvių or
ganizacijų ir spaudos taryba 
pradėjo veiklos sezoną su nau
ja valdyba. Pirmininku iš
rinktas Artūras Kaminskas, 
vicepirm. Antanas Mikučionis, 
sekr. kun. Augustinas Steig-
vilas, ižd. Adomas Burba, 
lietuvių jaunimo atstovai 
Analia Gaidimauskaitė ir Nes
toras Ruplėnas. Taryba patvir
tino Jaunimo sąjungos prista
tytus jaunuolius vykti į Aus
tralijoj vyksiantį Liet. jaunimo 
kongresą. Sie jaunuoliai numa
tyti vykti į kongresą: H. Aglins
kas, D. Aglinskas, A. Gai
dimauskaitė, O. Levanavičius, 
D. Rastauskaitė, A. Rastauskai-
tė ir N. Ruplėnas. 

— Tristanas Simanauskas, 
Irenos ir dr. Jono Simanauskų 
sūnus, baigė biologijos mokslus 
ir jau sukūrė šeimą. Jis gerai 
kalba lietuviškai ir dalyvauja 
lietuvių jaunimo veikloje, kurį 
laiką buvo Argentinoje Liet. 
jaunimo sąjungos pirmininkas. 
Jis šiuo metu dirba tame pačia
me fakultete dėstytoju. 

— A. a. Juozas Sladanavi-
čiu8, 84 metų amžiaus, mirė 
Ituzaingo mieste. Palaidotas 
Libertas kapinėse šalia anks
čiau mirusios žmonos. Velionis 
buvo gimęs Saukuvos km., Uk
mergės valsč. Argentinoje 
gyveno nuo 1930 m. 

išlydint įduoti škapleriai, net ir 
žvakės, atsivežtos iš tėvynės. 

Išstatyta Valančiaus laikų lei
dinių. Tarp jų atrastas 100 metų 
senumo rankraštis — išrašytoji 
malda. Eksponatai dailiai 
sudėstyti į skydą arba į spintelę 
stiklu. Tai rūpestingas darbas 
dail. Valentino Ramonio, ku
riam talkino tame muziejuje 
dirbantieji Stasė Semėnienė ir 
Dovydas Fainhauzas. Paroda at
dara kasdien muziejaus valan
domis — nuo 10 v.r. iki 4 v. p.p., 
o pirmadieniais iki 8 v.v. Šiame 
muziejuje lapkričio 28 d. kun. 
Ant. Saulaitis skaitė paskaitą 
apie krikščionybę Lietuvoje, 
rodydamas skaidres ir atėjo 
pasiklausyti daugelis Amerikos 
lietuvių, kuriems geriau pri
einama informacija apie Lie
tuvą anglų kalba. 

J.Pr. 
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