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(Tęsinys) 

Jubiliejus 
ir neprašyti padėjėjai 

Visiems lietuviams — tėvynėje ir 
Ema nuo 1972 metų. •* " 

SuSfcSSEtr1 įvairiuose pasaulio'kraštuose — linkime 
laimingų ir sveikų 1988 metų! 

Lankydamasis Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje įgaliotinis 
suglumo, išvydęs suraustą ir 
nesutvarkytą bažnyčios 
šventorių. Kun. Vaičekoniui 
paaiškinus, kad taip atsitiko 
todėl, kad valdžia nedavė 
nusipirkti pakankamai 
betoninių plytelių takams 
iškloti — nutilo; nors prie istori
jos etnografijos muziejaus 
minėtų plytelių didelės krūvos. 
Jubiliejaus iškilmių dalyviams, 
netilpusiems Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčion, lietui lyjant, teko 
stovėti purve... 

Prisiminus vos keletą taip 
„didelių valdžios pastangų pa
dėti" darosi visiškai neaiškus 
Maskvos bei Vilniaus Religijų 
reikalų įgaliotinių — Charčevo 
ir P. Anilionio — dalyvavimas 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
centrinių pamaldų metu. Negi 
dar ne viskas buvo ,.padėta"? 

Šiais Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai Jubiliejiniais metais 
„Minties" leidykla 5.000 tiražu 
išleido albumą, pavadintą 
„Bažnyčia Lietuvoje". 

Kruopščiai įrištas ir išoriškai 
gražiai apipavidalintas leidinys 
iš pirmo žvilgsnio atrodo gan pa
traukliai, galima pagalvoti, kad 
tai tikrai dovana 600 m. Jubilie
jų švenčiantiems tikintiesiems. 
Deja... Albumą komentuoja įva
dinis žodis. Kyla klausimas, ar 
apskritai tokie įvadinio žodžio 
reikėjo albumui, jei jis skirtas 

Lietuvos tikintiesiems. 
Pacituosime keletą vietų: 

„Tarybų valstybė nesikiša į 
bažnyčios vidaus reikalus. į jos 
veiklą, tik nustato Religinių 
susivienijimų sudarymo prin
cipus ir tvarką", „...dauguma 
Tarybų Lietuvos gyventojų, 
tęsdami senas mūsų krašto lais-
vamanybės tradici jas . 
neišpažįsta jokios religijos". 
Nepamirštama akcentuoti, kad 
visos bažnyčios ir kulto inven
torius — valstybės nuosavybė ir 
1.1. Kam jau kam. o Lietuvos 
katal ikui nereikia aiškinti 
sovietinės „laisvės", jis ją itin 
gerai žino. Įžanginiame žodyje 
nurodoma, kad albumas labiau
siai gali sudominti tuos, kurie 
domisi architektūra ir menu. 
bet tai tik įžanginiame žodyje... 
Iš 630 veikiančių bažnyčių 
a lbume yra 127 bažnyčių 
nuotraukos, kai kurios jų blogos 
kokybės ir ne itin reikšmingos; 
bažnyčių pastatymo istorijos 
nurodomos tik prie žymesnių 
Lietuvos bažnyčių, kurios ir taip 
daugumai žmonių gerai žino
mos, tačiau niekur tendencingai 
nepamirštama nurodyti bažny
čių restauravimo datų... 

Ir galiausiai... kur Lietuvos 
tikinčiajam nusipirkti šį al
bumą, jei jo vieta dolerinėje. 0 
„Pažangos" knygynas Kaune 
pardavė tik spec. fondams?! 

(Bus daugiau) 

Išganymas glūdi Kristaus gimime, 
bet ne technologijoje 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II Kalėdų dieną kalbėjo 
apie Kristaus gimimo reikšmę 
žmonijai, kuri šiais laikais pra
deda matyti išganymą technolo
gijoje. 

Apie 50,000 piligrimų iš dau
gelio pasaulio kraštų buvo susi
rinkę į Šv. Petro aikštę ir 34 
kraštuose galėjo matyti popiežių 
televizijoje, kai jis skelbė „Ur
bi et Orbi" — miestui ir pasau
liui Bažnyčios žodį. 

Kalbėdamas nuo centrinio Šv. 
Petro bazilikos balkono, popie
žius pareiškė Kalėdų sveikini-

Prezldentas priminė 
kun. Svarinską 

Jacksonville. — Prez. Reaga
nas, kalbėdamas gimnazijų 
mokiniams ir tėvams Duval 
apskrityje, Jacksonville 
Veteranų kolizėjuje, priminė jog 
Rytų europiečiai žmogaus teisių 
klausimą laiko pagrindiniu 
dalyku taikai ir prezidentas 
pasisakė tuo ir pats tikįs. 
Sovietai iki šiol paleidę apie 200 
politinių kalinių. Bet dar daug 
jų tebelaikomi kalėjimuose, 
ištrėmime ir psichiatrinėse 
ligoninėse. Ir kun. Alfonsas Sva
rinskas tebelaikomas kalėjime 
už tai, jog jo vienintelis nusi
kaltimas buvo, kad jis išpažino 
savo religiją ir garbino Dievą. 
Apie tai jis kalbėsiąs su Gorba
čiovu, kai susitiksiąs Washing-
tone. Susitikimas įvyko, bet ar 
apie tai buvo kalbėta, iki šiol 
neturima žinių. 

mą 52 kalbose, įskaitant lotynų, 
lenkų, lietuvių ir swahili, kinų, 
arabų, hebrajų, bengalų bei 
tamilu kalbomis. Popiežius ..Ur
bi et Orbi" palaiminimą teikia 
tik Kalėdų ir Velykų šventėse. 

Nešiodamas baltus auksiniais 
raštais papuoštus liturginius 
rūbus. Jonas Paulius II, kuriam 
yra 67 m. amžiaus, paminėjo 
dešimtąsias Kristaus gimimo 
prisiminimo šventes, kai jis 
buvo išrinktas Katalikų Bažny
čios galva, kuriai priklauso 850 
milijonų žmonių. 

Popiežiaus žodžio pagrindinė 
mintis šiais metais buvo, jog 
žmogus pradeda per daug pasi
tikėti savimi, sumechaninda
mas gyvenimą ir jį paversdamas 
technika, kuri turinti jam su
teikti išganymą. Tad šių Kalė
dų metu reikia ypač prisiminti 
iš Dievo gautą galią apvaldyti 
pasaulio jėgas ir kad mes esame 
Dievo vaikai. Be Jo palaimos 
nebūtų buvę pasiekta žmogiš
kojo progreso. 

Prezidentas Reaganas ir popiežius Jonas Paulius II be liucininkų kalbasi Miami miesto aplinkoje, kai popiežius 
lankėsi antrą kartą Amerikoje rugsėjo mėnesį. * 

Paskutiniai prezidento metai 

— Amerika sumokėjo 90 mil. 
dol. Jungtinėms Tautoms, kas 
buvo užsilikę iš anksčiau, tačiau 
Amerika dar turi sumokėti 250 
mil. dol. už ki tus 
įsipareigojimus šiai tarptautinei 
organizacijai. 

— Chicagos 20 parinktų vai
kų iš įvairių tautinių grupių šią 
vasarą vyks į Sovietų Sąjungą, 
kad susipažintų su Sovietijoje 
gyvenančiais vaikais. 

— Brooklyne pagarsėjusi ad
vokatė Elizabeth Holtzman OSI 
bylose buvo užpulta Manhat-
tane ir jai ištraukta piniginė. 

Washingtonas. — Preziden
tas Reaganas ruošiasi pradėti 
paskut in ius metus 
prezidentūroje ir turi keletą 
drąsių planų, sako Baltųjų 
rūmų oficialūs pareigūnai. 

Šiais metais prezidentas 
turėjo daug nemalonių dalykų. 
Spalio mėnesį didelis akcijų 
kr i t imas buvo sukrėtęs 
prezidentą. Daugelis dalykų 
nevyko taip, kaip prezidentas 
norėjo, pradedant šeimos 
sveikatos reikalais, Irano -
Contras skandalu, dviem 
nepasisekusiais Vyriausiojo 
Teismo narių nominavimais, 
negalėjimas išgauti Contras 
kovotojams mil itarinės paramos 
ir baigiant beveik Sovietų at
sisakymu vykti į viršūnių kon
ferenciją. Tai tik vienerių metų 
įvykiai, neskaitant biudžeto 
subalansavimo reikalų. 

Prezidentas paskutiniais me
tais visada laikomas kaip 
„suluošintas" prezidentas, nes 
visų politikų dėmesys krypsta į 
būsimąjį prezidentą, nors ir ne
žinomą. Bet yra ir keli svarbūs 
reikalai, kurie 1988 metais bus 
sprendžiami: Persų įlankoje 
vykstantis Irano ir Irako karas, 
deficito apsunkinta ekonomija 
ir specialaus prokuroro apkalti
nimas kai kurių asmenų Irano 
ginklų pardavimo aferoje. 

Bet daugelio politikų 
manymu, prezidentas laikysis 
gerai, kaip kad jis stipriai 
laikėsi ir 1982 m. vykdydamas 
savo planus, kai recesija 
nusiaubė kraštą. 

„Reaganas — st iprus 
prezidentas" 

Kai šių metų pradžioje Baltų
jų rūmų viršininku tapo Ho-
ward Baker, buvo sakoma, kad 
Reagano prezidentavimas pa
sibaigė ir, kad jis tuos dvejus 
metus bus bejėgis. Bet taip ne

įvyko, sako vienas vyresniųjų 
prezidento štabo narių. Taip pat 
šiais metais, kai buvo išrinktas 
naujas demokratų kontroliuoja
mas Kongresas, buvo kalbama, 
kas dabar bus prezidentu — 
Reaganas a r Kongresas, ir čia 
dalykai n e p a s i k e i t ė — 
Reaganas vis tebėra prezidentu. 
Kraštas vėl daugiau pradeda 
pasitikėti Reaganu, rašo Asso
ciated Press agentūra. 

Be to, kitais metais, jei pavyks 
susitarti su Sovietais ir su
mažinti kitų ginklų arsenalą, 
Reaganas vyks į Maskvą naujon 
v i ršūnių konferencijon. 
Afganistano ir Nikaragvos 
kraštų laisvės reikalai nebus 
užmiršti ir toliau, sako Baltųjų 
rūmų pareigūnas. Be to, dar 
teks sudary t i Amerikos ir 
Kanados paktą laisvai pre
kybai. 

Ruošias i n a u j a i p r o g r a m a i 

Prezidento patarėjas vidaus 
reikaluose Gary L. Bauer sako, 
jog prezidentas 9avo valstybi
nėje kalboje — State of the 
Union pasiūlys keletą svarbių 
pakeitimų vidaus programose. 
Jis nori pravesti reformas ir 
krašto auklėjimo sistemoje. 
Manoma, kad jis pasiūlys supri-
vatinti Pašto tarnybą ir, kad 
daugiau privačios kompanijos 
jungtųsi į erdvės programų 
išvystymą. Bauer sako, kad 
Reaganas ir toliau bus prieš 
bendrą mokesčių pakėlimą ir 
norės reformuoti šalpos rei
kalus. J i s ta ip pat psiūlysiąs 
įstatymą prieš pornografiją ir 
norės sustiprinti AIDS ligos 
tyrimus. Ir svarbiausia, Rea
ganas kovos už strateginio ap
sigynimo erdvėse programą. 
„Bus sunku surasti prezidentą, 
kuris būtų tiek daug padaręs 
gero kraštui , kaip prezidentas 
R e a g a n a s " , pasakė v ienas 
Baltųjų rūmų štabo narys. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Įrašas Laisvės Varpa: 

„O skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos: 
Tas nevertas laisvės, 
Kas negina jos!' i " 

Pavergtoji Lietuva 
sveikina Jaunimo 

Kongresą Australijoje 

— J o r d a n o karalius Hussei-
nas, geras Amerikos draugas, 
lankėsi Maskvoje ir tarėsi Per
sų įlankos karo ir kitais arabų 
reikalais. Atsimintina, kad 
Amerikos Kongresas nesutinka 
parduoti norimų ginklų Jorda
nui, kad nesudarytų pavojaus 
Izraeliui. 

— Lietuvos baleto scenoje 
jau seseris metus yra stato
mas Čaikovskio baletas 
„Miegančioji gražuolė". Pirmą 
kartą svarbiausią Auroros rolę 
atliko nauja jauna baletininkė 
Jo l an t a Vale ika i tė . Savo 
karjerą ji pradėjo su Žizel 
vaidmeniu. Tą patį vakarą 
Mėlynojo paukščio vaidmenį 
at l iko Edvardas Smalakys, 
t ea t r e d i rbant is t ik antrą 
sezoną. 

— D r u s k i n i n k u o s e , ok. 
Lietuvoje, buvo suruošta tra
dicinė šventė pavadinta „Muzi
kos ruduo — 1987", kurioje 
dalyvavo muzikologai, kompo
zi tor ia i ir at l ikėjai . Pr ie 
Čiurlionio paminklo buvo pra
dėta trijų dienų šventė. 

— Šilalės rajone, Pajūrio 
apylinkėje, buvo paskelbtas 
didžiulis ledyno laikų paliktas 
akmuo gamtos paminklu. Buvo 
nu ta r ta tą Rauško akmenį 
saugoti ir palikti vietoje. Bet 
Telšių statybos kelių valdyba tą 
akmenį išsivežė už 30 kilometrų 
į Iždonų kolūkį. Pervežimas 
kainavo 10,000 rublių. „Tiesa" 
rašo, kad blogai pasielgė Šilalės 
vykdomasis komitetas, kuris 
pasirašė viena ranka, kad 
akmuo būtų paskelbtas gamtos 
paminklu, o antra — davė 
leidimą jį išvežti į kitą vietą. 

— M a d a g a s k a r e buvo 
suruošta lietuvio dailininko 
Jur i j aus Bal t rūno tapybos 
paroda, kurioje buvo išstatyta 
30 kūrinių. 

Iš okupuotos Lietuvos gautas 
sveikinimas Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongresui Australijoje 
pradedamas poeto Kazio 
Bradūno žodžiais: 

„Mindaugo katedros 
pogrindy prisaikdink mus" . 

Toliau taip rašoma: „Jūsų 
renginys tarsi vainikuoja 
jubiliejinio Lietuvos krikšto 
minėjimo iškilmes. Mes vis dar 
kartą apmąstome tautos kelią į 
dvasinę branda Kristaus šviesa, 
prisimename mūsų laikmečio 
Bažnyčios ir tautos apaštalus. 
Savo darbuose ir planuose 
stengiamės jais sekti". 

Laiške prisimenamas prieš po
rą metų Kopenhagoje suruoštas 
tribunolas ir Baltijos jūroje lais
vės žygis. Rašoma taip: „Jūsų 
drąsa, tikėjimas ir tėvynės 
meilė susilaukė plataus atgar
sio visame pasaulyje. Sukėlė 
tikrą paniką tariamai galingo
jo okupanto propogandos ir de
zorientacijos mašinoje. Tikime, 
kad panašūs renginiai bus tra
diciniai, nes okupantų ir jo 
marijonečių reakcija į Jūsų 
aktyvų dalyvavimą tarptauti
nėse konferencijose bei rengi
niuose atskleidžia tikrąją glas-
nost ir peristroikos esmę. 

Klastojimas tęsiasi 

Toliau laiške iš Lietuvos 
rašoma apie tenykštę padėtį, 
būtent „Viešumo ir persitvarky
mo eroje istorijos klastojimas ir 

Afganistane žuvo 
amerikietis 

Maskva. — Sovietų žinių 
agentūra Tass pranešė, jog 
vienas Amerikos patarėjas buvo 
užmuštas Afganistano kovose, 
kur i s buvęs karo reikalų 
žinovas. Amerika paneigė tai, 
kadangi jokių karinių patarėjų 
ten nėra. Valstybės .depar
tamentas pranešė, jog tik 28 
Amerikos piliečiai yra Afganis
tane ir visi jie yra diplomatai ir 
priklauso ambasadai Kabule. 
Nė vienas iš jų nebuvo karo 
zonoje, nes jiems įsakyta 
laikytis Kabulo apylinkėse. 

Tass pranešimas sako, jog 50 
užsieniečių patarėjų kovojo kar 
tu su Majuheddin kovotojais 
Afganistane praėjusių savaičių 
kovose. Ir vienas žuvęs 
amerikietis. 

Sovietai pranešė, kad jų ataka 
prieš afganų partizanus pasise
kė. Mujaheddin vadovybė 
paskelbė, kad Kabulo radijo 
žinios apie sovietų laimėjimus 
yra „grynas melas", nes kaip 
tik sovietų — afganų komunistų 
žuvo daugiausiai, manoma, kad 
apie 1,600. Šiuo metu mūšiai 
sustabdyti. Kovų metu labai 
gerai afganų partizanai naudo
jo Amerikos Stinger raketas. 

religinių bei dorovinių tradici
jų naikinimas tęsiasi. Patriotiz
mas toliau pravardžiuojamas 
nacionalizmu ir šovinizmu. 
Prievarta brukama rusų kalba. 
Priešinamasi kultūriniam ben
dradarbiavimui su mūsų tautie
čiais užsienyje. Persekiojami 
„laisvų" demonstracijų Molo-
tovo-Ribbentropo pakto padari
niams ir aukoms atminti daly
viai. Aštuoneri metai barbariš
kai žudomi Afganistano laisvės 
kovotojai. Liejasi ir mūsų jau
nuolių kraujas. Visi prisimena
me prievarta vežamus Pabalti
jo gyventojus į avarijos ištiktą 
Černobilio atominę elektrinę". 

Dėkoja užsienio lietuviams 

Laiško iš Lietuvos autoriai 
dėkoja užsienio radijo ir lietuvių 
informacijos tarnybų darbuoto
jams. Jų žodžiais: „Dėkojame už 
Jūsų operatyvumą, didelį indėlį 
į mūsų dorovinį ir patriotini 
auklėjimą. Tėvynėje nėra 
elementarinių istorijos vadovė
lių, religinės literatūros ir 
žurnalų, o gyvename tikrus 
vargo mokyklos laikus. Radijo 
laidos, susitikimai su jumis 
vienintelis mūsų žinių šaltinis. 
Tad stenkimės įveikti kliūtis. 
Tai Jūsų ir mūsų pagrindinis 
uždavinys. Reikia kuo dažniau 
lankytis tėvynėje ir įsisavinti 
visas didžiausias tautos dvasi
nės kultūros savybes. Jas kurti 
ir perduoti savo įpėdiniams. 
Savo visuomenine, religine, 
nelegalia ir legalia politine 
veikla Jūs ir mes giname ne tik 
žemės lopinėlį prie Baltijos. 
Giname ir skelbiame amžinąją 
tiesą. Primename laisvajam 
pasauliui žmogaus teisių ir 
laisvės kainą. Kova už pagrin
dines žmogaus teises neatskiria
ma nuo kovos už tėvynės laisvę. 
Aukščiausia tėvynės idėja — 
laisvės idėja. Pagrindinė 
žmogiškoji patirtis — laisvės 
patirtis". 

Laiškas baigiamas Lietuvos 
himno žodžiais „Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi". 

- „Vilijos" ansamblis iš Vil
niaus neseniai savaitę gastro
liavo Lenkijoje, kur buvo entu 
ziastiškai sutiktas. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 31 d.: Silvestras, 
Melanija, Davis, Mingailė, 
Grinius. 

1988 m. sausio 1 d.: Nauji 
Metai, Šv. Dievo Motina. Mečis
lovas, Martyna. Girutis, Sniege. 

Sausio 2 d.: Bazilijus Didysis, 
Eufrozina, Mažvydas, Gailutė. 

Sausio 3 d.: Trys Karaliai, 
Genovaitė, Florencijus. Alpis. 
Gaudrimas. 

Sausio 4 d.: Hermanas, Ri-
gobertas, Milius. Titas. Ariman
tas. Ardanga. 

Sausio 5 d.: Telesforas, Vy
tautas. Gedutė, Švitrys. Emilija. 

ORAS 

Saulė teka 7:16. leidžiasi 4:29. 
Temperatūra ketvirtadienį 35 

1.. penktadienį 10 L, šeštadienį 
30 1.. sekmadienį 30 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 31 d. 

ĮLSB V U V O S 

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

CHICAGOS 112-TA KUOPA 

Po lapkričio mėnesio susi
rinkimo buvome pagerbti kun. 
Antano Markaus atsilankymu 
bei t r u m p u T r a k ų Dievo 
Motinos, Vilniaus Aušros Vartų 
Marijos, bei k i t ų vaizdų 
pristatymu. Dėkojame vakaro
nės seimininkei Filomenai Va
lutis taip skaniai paruošusiai 
vaišes po paskaitėlės. 

Buvome sukrėsti žinios, kad 
mūsų Lietuvos Vyčių choro 
vadovas rauz. Faustas Strolia 
buvo sužeistas automobilio ne
laimėje. Nuoširdžiai linkime 
jam geros kloties sveikstant. 

Ardee 
VYČIAI MICHIGANO 

V A L S T I J O J E 

Sekmadienį , rugsėjo 6-tą 
dieną, mūsų kuopa prarado 
vieną i lgus m e t u s buvusį 
aktyvų narį Praną Zager. 

N e a t s i r a d u s p a k a n k a m a i 
t a l k i n i n k ų , ne įvyko mūsų 
kuopos m e t i n i s rudens 
festivalis. Staiga pradėjome sen
ti ir nebepajėgiame prisiimti 
kelias dienas reikalaujančio 
planavimo bei kelių vaiandų 
darbo tuos planus įvykdyti. 

Vietoje festivalio, sekmadienį, 
lapkričio 1-mą dieną, prave-
dėme s ė k m i n g ą kepsnių 
išpardavinėjimą ir loteriją. 
Laimingi loteriją laimėję 79-tos 
Southfieldo mies to kuopos 
nariai buvo Juozas Medelis, 
William Dapkus ir Sofija Zager. 
Kuopos iždas gražiai pasipildė 
dėka šių nar ių įdėto darbo: 
pirmininkės Maggie Smailis. 
Margaretos Onos ir Chester 
Nashlon, Elenos Santorum. 
Emmos ir Prano Povilaičių, 
Leonardo Balkaus, Marijos Kel-
ler, Bill ir Margaretos Dapkų, 
A n t a n e t ė s B a r o n ir Onos 
Uždą vinis. 

Lapkr ič io 4-tą dieną 
įvykusiame susirinkime nubal
savome kovo 6 d. suruošti Šv. 
Kazimiero minėjimo proga 
pusryčius Kultūriniame centre 
kuopos nar iams, draugams bei 
seseriškoms kuopoms. 

Jeigu pasitaikytų nepalankus 
oras, sausio ir vasario mėnesio 
sus i r ink ima i bus a t šauk t i . 
Norintieji dalyvauti kreipkitės 
į kuopos valdybos narius. 

1988-tųjų ve ik los metų 
valdybon išrinkti: pirm. M. 
Smailis, vicepirmininkas Ri
čardas Danielak, finansų sek
retorė Stella Hotra, protokolų 
sekretorė Margareta Dapkus, 
t v a r k d a r y s be i i žd in inkas 
Leonardas Balkus, patikėtiniai 
Pranas Povilaitis, Jurgis Kasė 
ir William Dapkus, bei „Vyties" 
korespondentė Berta Janus. 

K o m i t e t ų p i rmin inka i s 
išrinkti: r i tualų — Marijona 
Newberry, lietuviškų reikalų — 
Elena Santorum, parengimų — 
Emma Povilaitis, kultūrinių 
reikalų — Stella Hotra, katalikų 
akcijos — Marija Keller, Rožan
čiaus lenciūgo — Violeta Pana
vas, ir visuomeninių reikalų — 
Chester Ostrowski. 

Džiaugiamės matydami nau
jas pavardes šiame sąraše ir 
linkime j iems geros kloties 
atliekant įvairias pareigas. 

Bee J a y 

PENNSYLVAN1JOS 
ANGLIAKASIAI 

Kasmet mūsų suruošiamas 
piknikas buvo gero maisto ir 
linksmybių kupinas įvykis. Nel-

lie Masyjada buvo karūnuota 
tos dienos karal iene. Jos 
palydovės buvo Julija Solonoski, 
Marija Lapinski, Valerija Den-
cho ir Loreta Youravich, per
nykščių švenčių karalienės. 

Lietuvos Vyčių Vidurio Atlan
to apygardos p i rmin inkas 
Adomėnas ir jo žmona buvo 
mūsų svečiai. Džiaugėmės savo 
ta rpe turėdami Anthracite 
miesto kuopos na rę Elsie 
Kosmisky. Kaip įprasta, Valeri
ja ir Juozas Dancho puikiai at
liko maisto ruošos bei įvykio 
rengimo užduotį. 

Keli mūsų Hazelton miesto 
118-tos Lietuvos Vyčių kuopos 
nariai gavo padėkos žymenis iš 
Eckley Annual Patch Town 
Days rengimo komiteto. Šios 
Eckley muziejaus suruoštos 
šventės motyvas yra atnaujinto 
senovės angliakasių miestelio 
gyvenimas . Šioje šventėje 
kuopos įrengtame kioske par
davinėjome lietuviškas dešras. 
Valerija ir Juozas Dancho kar
tu su Dolores Quinn eksponavo 
lietuviškus rankdarbius. Buvo 
atstovaujama daug tautybių. 

Šie valdybos nariai buvo 
i š r ink t i rugsėjo mėnesį 
įvykusiame susirinkime: pir
mininkė Valerija Dancho, vice
pirmininkas Jurgis Norris, sek
re torė Rūta Alansky bei 
iždininkė Dolores Yuscavage. 

Kadenciją baigės pirmininkas 
J o n a s Lapinsky padėkojo 
kuopai už bendradarbiavimą 
jam esant valdyboje. Kuopa jam 
bei jo valdybos nariams plojimu 
išreiškė padėką už puikų va
dovavimą. 

Pirm. Dancho prisiėmė 
pareigas ir paskyrė Albertą 
Launikonį finansų sekretorium, 
Juozą Dancho tvarkdariu ir 
Mariją Alansky bei Oną 
Kubishin patikėtinėmis. 

Esame didžiai dėkingi Dievui 
ir visiems į Jį malda besi
kreipusiems žmonėms. Kun. 
Skitski po operacijos vėl su
grįžo į mūsų tarpą. 

Alma Launikonis 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 

VYČIAI 
AMSTERDAME, NY 

Kuopa spalio mėnesio susi
rinkimą suruošė be dvasios va
do. Kun. Baltch kelias dienas 
sirgo, ir tegalėjome jam 
palinkėti greitai pasveikti. 

P i rmininkas Radzevich 
pristatė Edvardą Barkauską, 
Albany, N Y, miesto 136-tos 
Lietuvos Vyčių kuopos 
pirmininką. Genė Gobis 
perskaitė Vidurio Atlanto apy
gardos pranešimą ir pakvietimą 
dalyvauti Lietuvos Krikščio
nybės jubiliejaus šventėje lap
kričio 8-tą dieną New Yorko 
mieste esančioje Šv. Patricko 
katedroje. 

Eleonora Olechowski perskai
tė praeito susirinkimo proto
kolą. Iždininkė Sofija Olbie 
narius supažindino su iždo 
stoviu ir pranešė apie iškylą į 
Marijonos užeigą kepsnių 
kepimo menu pasidžiaugti. 

Irena Tice, Kūčių vakaro 
rengimo komiteto pirmininkė, 
pranešė, kad Marija Yutes su ja 
daliansi pareigomis ir kad 
Leonas ir Kristina Tuttle, Sta
sys ir Joana Rimkūnai bei Kris
tina Tambasco sutiko prisidėti 
prie komiteto darbų vykdymo. 

Sofija Olbie, narė nuo pat 
kuopos įsisteigimo, buvo 
pasveikinta 45-rius metus 
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išbuvusi Šv. Kazimiero 
augziliarinės organizacijos nare. 
Valio, Sofija! 

E. Baranauskas, lietuviškų 
reikalų komiteto pirmininkas, 
papasakojo apie publikos 
susidomėjimą lietuvių surengtu 
kiosku Clifton parke. Jo žmona 
Genutė bei Bernice Aviža 
išstatė tautinių motyvų rank
darbius ir madų parodoje 
dalyvavo pasipuošusios tauti
niais drabužiais. 

Apolonija ŽiauŠienė, 
kultūrinių reikalų komiteto 
pirmininkė, įdomiai pakalbėjo 
apie senovės lietuvių dievus. 
Žinomiausias visiems buvo Per
kūnas. Meilės deivė Milda ir 
karo dievaitis Kovas taip pat 
buvo apibūdinti. Įdomu, kad 
lietuviai garbino ne stabus, o 
gamta. 

Gerry Drenzek buvo gimta-
dieno proga pavaišinta pyragu 
ir daina. Balių surengė 
pramogų komiteto nar ia i : 
Regina Kot, Regina Hartvigas, 
Birutė Ralys ir Irena Tice. 
Kadangi buvo ir edvardinės, 
pasveikinome keturis strairin-
kime dalyvavusius Edvardus — 
Bablin, Baranauską, Barkaus
ką, ir Žiaušį. 

O dabar liūdesio gaida. 
Rugsėjo 24-tą dieną į didžią 
kelionę išvyko Louise Kerbelis. 
Giliausia užuojauta Mirgai 
Bablin ir jos šeimai. Daug 
kuopos narių dalyvavo Lietuvos 
Vyčių jai suruoštame atsis
veikinime, kurį pravedė kun. 
Baltch ir pirm. Radzevich. 
Louise Matulaitytė Kerbelienė 
buvo palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio pusseserė. 
Amžiną atilsį duok mirusiai 
Viešpatie! 

Taip pat užuojautą siunčiame 
Sofijai Pi leckaitei Zager, 
buvusiai mūsų Amsterdamo 
miesto pilietei, neseniai mirus 
jos mylimam vyrui, Southfieldo, 
MI miesto 79-tos kuopos nariui. 

Smile i r Spark le 

KANSAS CITY 150-TOS 
KUOPOS VEIKLA 

Paskut iniame 150-tos 
Lietuvos Vyčių kuopos 
susirinkime buvo išrinkti nau
ji valdybos nariai, komitetų pir
mininkai bei patikėtiniai. Nau
juoju kuopos pirmininku tapo 
Leonardas Srubas, k u r i s 
anksčiau buvo buvęs iždininku. 
Vicepirmininkė Genė Ashley 
buvo perrinkta ir taip pat eis 
narių verbavimo bei kultūrinių 
reikalų komiteto pirmininkės 
pareigas. LouAn Rayn išrinkta 
protokolų sekretore. Naujai 
išrinktas iždininkas yra Paulius 
Purduski. Kansas City kuopa 
dabar tur i du patikėtinius — 
Dovydą Werp ir Karolį Pur
duski — ir visuomeninių reika-

cijos vadovybėje ir tiria būdus 
kuopos nariuose skiepyti lietu
viškumą — kalbą, kultūrą ir 
papročius katalikų tikėjimo 
pagrindu. 

Antanas Granosky vieną 
mėnesį praleido su savo pusse
sere bei jos vyru iš Dotnuvos 
miesto, kuris yra ar t i 60 mylių 
į šiaurę nuo Lietuvos sostinės 
Vilniaus. Jis juos globojo, buvo 
jų gidas ir vertėjas. Jonas ir 
Raimonda Trašėnai atvyko į 
J AV-bes rugsėjo mėnesio gale ir 
visą laiką praleido Kansas Ci
ty mieste, susipažindami su 
Amerikos gyvenimu. 

Spalio 12-tą dieną Bill ir 

Anitos Strumillo's namuose 
įvyko kuopos valdybos, jų 
seimų bei kviestinių svečių 
sus i t ik imas su svečiais. 
Vakarienės metu dalyviams 
buvo proga išgirs t i apie 
gyvenimą sovietų valdžioje 
esančioje Lietuvoje. 

Mūsų kuopos nariai džiau-

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straips
nių nesaugo. Juos gražina tik is 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimu turini neatsako. Skalbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

lietuviams parodyti Kansas Ci
ty l ie tuvišką bei vyt i šką 
vaišingumą. 

Larry S r u b a s 

Dft. UNAS A. SNMYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

V e r t ė 
giasi sėkmingai surengę 74-tą Aleksandras Pakabusios, J r . 
Lie tuvos Vyčių Visuotinį 
suvažiavimą Kansas City 
mieste. Organizacijos biule
tenyje „Vytyje" pasirodžiu
siuose aprašymuose 
nusistebėjome dalyvių 
dėkingumu. Tuo suvažiavimu 
tenorėjome broliams ir sesėms 

šiandieną", 
ir „Sveikas 

n a k t į " , „Gul 
„Piemenėl ia i" 
Jėzau". 

Kuopos pirmininkas Bronius 
Valiukėnas padėkojo parapijos 
klebonui kun. Alfonsui Babonui 
už sukalbėtą maldą, žurn. 
S tas iu i Gar l iauskui už 
paskaitą, Danutei Barauskaitei 
ir Laimutei Lungytei už paskai
tytus eilėraščius, Stasiui Sližiui 
už pravedimą bendro giedojimo, 
moterų vadovei Onutei Sele-
nienei ir jos talkininkėms už 
Kūčių paruošimą, svečiams už 
gausų atsilankymą; palinkėjo 
visiems linksmų Kalėdų šven
čių ir laimingų Naujų Metų! 

Kūčių valg ius ruošiant 
Onute i Selenienei talkino 
Stefanija Telyčėnienė, Liuda 
Macionienė, Salomėja Grigai
t i enė , Elena Braziūnienė, 
Onutė Abarienė, Bronė Vasi
liauskienė ir Sofija Sirutienė. 
Kūčios buvo gerai paruostos ir 
pakilioje nuotaikoje pravestos. 
Padėka priklauso ,,Svyturio" 
jūrų šaulių kuopos pirmininkui 
Broniui Valiukėnui, moterų 
vadovei Onutei Selenienei ir 
talkininkėms. 

A. Grinius 

J&WTUHIO , , 

JŪRŲ SAULIŲ KUOPOS 
BENDROS KŪČIOS 

„Švyturio" jurų šaulių kuopos 
moterų vadovės Onutės Selenie-
nės vadovaujamos šaulės 
gruodžio 20 d., 12:00 vai. Šv. 
Antano parapijos salėje suruošė 
tradicines bendras Kūčias į 
kurias atvyko ar t i 100 asmenų 
— šaulių ir svečių. 

Salės priekyje stovėjo Šiaudi
nukais papuoš ta Kalėdų 
eglutė ir prie jos dvi žvakės, 
stalai padengti dekoruotomis 
staltiesėmis, papuošti gėlėmis. 

Kuopos pirmininkas Bronius 
Valiukėnas pasveikino at
vykusius svečius pabrėždamas, 
kad Kūčios ir Kalėdos yra 
tradicinės šventės . Šauliai 
jungiasi į vieną didelę šeimą ir 
bendrai švenčia šią šventę, 
kurioje mes dalinamės Kūčių 
vakariene, prisimename Lietu
vą, joje pal iktus ir vergiją 
nešančius brolius ir seseris. 
Taip pat ir Sibiran ištrem
tuosius. Baigęs žodį pakvietė 
parapijos kleboną kun. Alfonsą 
Baboną ir Lietuvių Bendruo
menės Michigano apygardos 
pirmininką Vytautą Kutkų 
uždegti žvakutes už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės kūrėjus 
savanorius, šaulius, partizanus 
ir dabar ten tebekovojančius. 
Invokaciją ir maldą prieš 
Kūčias sukalbėjo kun. Alfonsas pastatyta 15.5 x 22 pėdų dydžio 

Oft YUAY »AJ*/, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS M CHsRURGAS 

SPECIALYBĖ-VIDAUS UGOS 
IR ČOOS CHIRURGIJA 
PĮgj^sjąjgNįį 

Priklauso Ho* Croas ir Christ hgonmėm* 
M M W. 71 Street, CMSSSJS 
Tat, W l M M (vaikis 24 vai.) 

psfikt. nuo 12 iki 6 v.v. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES UGOS 

7722 S. KaSsSe Ava., 

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

Ofs. 735-4477; 
Rci. 246-0067; arba 246-6581 

OLE.M6KYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

M . A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPtCl ALYSt - AKIU UOOS 

M H V . M I t 
Te*. 776-S4S1 

pirm. l t -2 v. p.p.; i r a i . 12 • 2 v. p.p. 
pąnfct.: 1 - S v. p * . 

3S*0W. SSSt. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical BuMding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENOER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tcl. - 582-0221 
M. JANUI. JAKtEVlClUS 

K3KSA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

OO. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemorotdų gydymas 
SMS S. Pulaski Ros*. Tai. MS-2S 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esam atvažiuotu ir į namus. 

. Namu 584-5527 
00, ALUS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURC.I1A 
6132 S. Kedzie. Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee A ve. Eljpn, II I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

T«4 .0 l4 *MMt -1S11 
DR. WALTER J. KINSTUK 

Lietuvis gydytojas 

TAI BENT P I U S 

Detroito priemiestyje Dear-
born Hya t t Regency buvo 

Babonas. 
Kūčias pradėjome kalėdaičiais 

— plotkelėmis, kurias dalina : 
mės vieni su kitais ir linkėjome 
linksmų švenčių. 

Žurnalistas, buvęs žurnalistų 

iš medauninkų ir saldumynų 
Kalėdų seneliui pilis, kuri 
turėjo tris bokštus ir 10 spalvotų 
iš cukraus padarytų langų. 
Pilies pastatymui sunaudota: 
1000 medauninkų, 4,700 svarų 

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

TroC ir eett. uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

I^R. T . K19ISUUS) •— 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOrh Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 9 vai vak 

isskvrus trec Seit 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTMOOONTICS - karūnėles. 
tilteliai, plokiteies ir bendroji praktika. 

2SSS W. SS St. csneege) 
Tai. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

OR. L 0. PETRUKU 
DANTV GYDYTO! A 
8104 S. Robert* Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

0R. FAAEH PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2*18 W. 71*t St. — Tel. 737-5169 

Vai pagal susitarimą Uždaryta trec\ 

Dr Tumasonio ofisą pereme 
i • ••sssfisSj ssj»s*s 

Specialybe — Chirurgija 
2454 VVest 7l*t Street 

Tel. 434-1818 - Re*. 852-0889 
Vai: pirm , antr , ketv. ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

0R. ANT ANAS S. 
Specialybe — Vidaus ir plaučiu ligos 

r. net st.. 
Tat: 

11*) 311 

lų komiteto pirmininką Larry Kūčias ir su jomis susiėjusiais 

Detroite skyriaus pirmininkas jiems sujungti medžiagos, 1,000 
Stasys Garliauskas papasakojo saldainių, 3,000 vienetų kiau-
apie švenčiamas Lietuvoje šinių, 480 svarų rudo cukraus, 

Srubas. 
Kadangi 150-ta kuopa neturi 

lietuvio kunigo, Karolis Pur
duski bus dvasios vadu. 

Kuopos nariai dėkoja buvusiai 
valdybai už pareigingumą 
praėjusių metų veikloje. Naujo- padėkojo plojimais, 
ji valdyba sujaudinta savo nau- Muz. Stasio Sližio vadovau
ja role Lietuvos Vyčių organiza- jami visi giedojome: „Tyliąją 

burtais. 
Danutė Barauskaitė paskaitė 

eilėrašti „Kalėdų naktis" ir 
paskambino pianinu. Laimutė 
Lungytė paskai tė „Kalėdų 
varpe l ia i " . Svečiai joms 

352 svarai riebalų, 1,920 svarų 
miltų, 120 svarų cinamono, 60 
galionų kukurūzų sirupo, 60 
svaro imbiro, 4,700 svarų 
cukraus dulkių. 

Ją statant dirbta 6 dienos, o 
papuošimui dar pridėta kitų 10 
dienų. Tos pilies įvertinimas yra 
tarp 5,000 iki 8,000 dolerių. 

AVCfc. 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDIC.AL BUILDING 
3200 IV. 81»t Street 

Ofiso tel. 1E 7-1168; 
Retai. 3SS-4S11 

M . LEONAS SEMITO 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURCflA 
2656 IV. 63r4 Street 

Vai.-, antr. 1-4 p.p. ir ketv. 2-3 p.p. 
Seit. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-28S0. re*. 446-5545 

NANCY STftSJTMATTEft, M.D. 

Dr. T — a a l e ŠOiį 
M. S. LAI 

SPECIALYBE - VIDAUS LrCOS 
2454 IV. Tltt Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12, Penkt. 2-7 

24*4 W. 71 
Tol. 434-4777 

Valandos psgsJ susitarimą 

OK. tel. LU 5-0346; Rcc PK 9-3333 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
423S IV. 63rd St. 

Vai. pagal »u»iUrtma pirm. ir ketv. 12-4 
6-9; antr 12-6; penkt. 10-12; 1-6. 
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— Nauji Metai — 

TIE PATYS SIEKIMAI 
Naujus metus sutinkame ty

liai ar su triukšmu, bet jie pa
sikeičia tik skaičiumi. Laikas 
vis tas pats, reikalavimai tie pa
tys. Siekimai iš praėjusių metų 
prasitęsia į kitus metus su tais 
pačiais rūpesčiais, tais pačiais 
planais ir tais pačiais užsimoji
mais. Keliaujame, kol viene
riuose metuose sustojame ir pra
dedame gyventi amžinybe. Bet 
apie tai mes pagalvojame tik ly
dėdami savo artimą, savo šei
mos narį ar savo pažįstamą. Pa
galvojame ir tada, kai liga su
spaudžia, kad jau negalime 
toliau kęsti. Taip kiekvieneri 
metai vis atneša naujumų, bet 
kartu ir pratęsia tik laiką 
skaičiavimu ir praėjusių metų 
rūpesčius. 

Ką turėjome praėjusiais me
tais, žinome. Ką turėsime atei
nančiais — nežinome, nes ry
tojaus diena nėra tikra. Kaip 
eina pavasaris po žiemos, taip ir 
žmogaus gyvenime giedri diena 
po nelaimių, asmeninių, šeimos 
ar tautos nedalios, kurios tęsia
si dešimtimis metų ar dar il
giau. Gyvenimas keičiasi tik as
meniui, tik šeimai ar tautai. Jis 
nesikeičia žmonijos istorijoje. 

Istorija nepripažįsta nei laikų 
pasikeitimo, nei metų skaičia
vimo, nei laimių ar nelaimių. Ji 
tik šaltai pažymi praėjusias 
dienas, savaites ar metus. Ji 
užfiksuoja nelaimes ir pasise
kimus. Bet ji nesprendžia, kodėl 
taip ar kitaip buvo. Tai priklau
so viešumos žmonėms, kurių 
sprendimai ne visuomet ati
tinka laiko bėgį, gyvenimo pasi
keitimą laike ir aplinkoje, pra
eitį ir žmonių elgesio normas. 

Tačiau Nauji Metai primena 
Aukščiausiojo veikimą žmogaus 
istorijoje. J is sukūrė pasaulį 
prieš neskaičiuojamą laiką, jis 
palaiko jį nesuskaičiuojamuose 
metuose, j is leidžia laikui bėgti 
ir žmonėms pajusti jų skaičia
vimą. Dievas yra istorijos au
torius, o žmogus tik įrankis, 
kuris naudojamas laike. 

Nauji Metai prieš dvidešimt 
metų yra paskelbti ir Taikos 
metais. Taikos, ramybės ir tai
kaus sugyvenimo savo aplinkoje 
trokšta visi žmonės, jei jie nėra 
piktos valios, jei nėra blogio 
skriaudžiami ir išnaudojami. 
Taika yra žmoguje, bet kartu ir 
žmonijoje, valstybėse ir tautose. 
Ji priklauso ne tik nuo žmogaus 
nusiteikimo, bet ir nuo noro 
taiką įgyvendinti žemėje ir savo 
aplinkoje. Taika savo šeimoje ir 
savo gyvenamoje aplinkoje yra 
tik atspindys tos taikos, kuri 
turi viešpatauti žmonijoje ir 
pasaulyje. To norėjo Taikos 
dieną Naujuose metuose skelb
damas popiežius Paulius VI, to 
nori ir dabartinis popiežius 
Jonas Paulius II, primindamas 
taikos reikalingumą žmonijai, 
to nori ir visi geros valios 
žmonės. 

Popiežius Jonas Paulius II 
Taikos dieną skiria susimąsty
mui žmogaus reikalais, ypač ap
mąstymui apie sąžinės, religijos 
laisvę. Po tiek daug metų, po 
tiek kultūrinės pažangos dau
gelyje kraštų valstybinėmis 
priemonėmis persekiojama žmo
gaus laisvė, žmogaus religinis 
įsitikinimas ir pati religija. 
Neišskiriant nė mūsų brolių ir 
sesių pavergtoje Lietuvoje. O tai 
mažina žmogaus kilnumą, 
atima žmogaus teisę į laisvės 

šventumą ir teisę naudotis 
laisva valia. 

Jau beveik keturiasdešimt 
metų prabėgo, kai yra paskelb
ta Visuotinė žmogaus teisių 
deklaracija, kurią turėtų vyk
dyti ir savo gyvenimuose taikyti 
visi kraštai, visos tautos, juo la
biau visos valstybės. Bet šian
dien daugelyje kraštų t a dekla
racija nėra nė tiek vertinama, 
kiek vertas yra tas popierius, 
ant kurio ji yra surašyta. Visuo
tinės žmogaus teisės deklaracija 
tėra tik persekiojimo priežastis 
komunistiniuose kraštuose, nes 
už jos priminimą baudžiama 
kalėjimu arba areštu atimama 
laisvė. 

Nauji Metai turi priminti Tai
kos dieni ir tikrosios, švento
sios, žmoiiių trokštamosios tai
kos norą ir būtinumą. Taika 
pasaulyje yra taip būtina, kaip 
būtinas žmogiškumas, žmogiš
kas gyvenimas ir tikroji laisvė. 
Už laisvę reikės kovoti ir atei
nančiais metais, reikės kovoti ir 
už taiką, nors taika yra priešin
ga bet kokiai kovai. 

DIPLOMATAI IR 
AMERIKOS LIETUVIAI APIE 

ŽMOGAUS TEISES 

Rimties valandėlei 

NETEISK, KAD NEBŪTUM 
TEISIAMAS 

Gruodžio 18 d. Helsinkio 
sus i ta r imų progresui sekti 
Vienoje vykstančios konferen
cijos dalyviai išsiskirstė Kalėdų 
atostogų. Vėl suvažiuos sausio 
22 d. Paskut in iame prieš 
atostogas posėdyje apie įklim
pusias su sovietais derybas 
žmogaus teisių klausimu 
pare i šk imus padarė keli 
Europos diplomatai. 

B r i t ų a m b a s a d o r i u s 
Lau rence O'Keefe: priminęs, 
kad per 12 mėnesių susitarta 
tik dėl keturių sakinių teksto, 
pasakė: „Jei nebus pasiekta su
sitarimo žmogaus teisių klausi 
mu, — nebus jokio susitarimo. 
Tai tokia mūsų pozicija*". 

O l a n d ų a m b a s a d o r i u s 
Hans Meesman: „Kol įtampos 
priežastys pasiliks, tol mes 
Europoje neturėsime tikro savi
tarpio pasitikėjimo ir 
saugumo". 

N o r v e g ų a m b a s a d o r i u s 
Leif Mevik: „Esminė sąlyga 
sėkmingai Vienos konferenciją 
užbaigti yra drąsių žingsnių 
padarymas" žmogaus teisių srity -

Marijos Motinystės prisi
minimas jungiamas su Naujųjų 
Metų minėjimų. O Naujaisiais 
Metais Mariją turime prisiminti 
ne tik kaip Dievo Sūnaus, kaip 
žmonių ir Bažr šios motiną, bet 
ir Marijos metus. Švč. Marijos 
dieviškoji Motinystė yra tik 
priminimas metų pradžioje, bet 
Marijos metai yra siekimas Ma
riją geriau pažinti, j a geriau 
pasekti, jos užtarimo prašyti, ją 
savo Tarpininke tarp Kristaus 
ir paprasto žmogaus laikyti. Šie 
metai nėra tik eiliniai mūsų 
laiko ir skaičiavimo pasikei
timas, bet kartu ir ypatingas 
Marijos garbinimas ir prie jos 
artėjimas. 

Lietuvių tautai Marija buvo ir 
tebėra motina, kuria daugumas 
pasitiki, kurią daugumas laiko 
savo užtarėja. Ji ir yra tokia 
užtarėja, nes tas amžinasis mo
teriškumas, kurio reikia žmo
nėms, kad sušvelnintų gyve
nimo rūpesčius ir vargus, gyve
nimo sunkumus ir nedalią, yra 
mūsų tautos ypatingai ger
biamas, nors žodžiais tai ir nėra 
išreiškiamas. Marija buvo net 
tada, kai daugelis kentė bau
džiavos ar svetimųjų priespau
dos naštą, motina ir užtarėja. Ją 
garbino gražiausią pavasario 
mėnesį ir vaisius nuėmę rudenį. 
Ji buvo kiekvieno namo ir kiek
vienos sodybos, kur tik buvo 
tikima, kad Dievas yra žmogaus 
kūrėjas, lyg namų gyventoja ir 
paguoda visose nelaimėse, pata
rėja pasisekimuose ir pagelbi-
ninkė naujuose siekimuose. 

Žengdami į Naujuosius Metus 
turime prisiminti ne tik laiko 
skaičiavimo pasikeitimą, ne tik 
savo amžinybės priartėjimą, bet 
taip pat ir tuos siekimus, kurių 
siekėme pereitais ir ankstyves
niais metais. Turime prisimin
ti, kad Taikos diena neturi būti 
tik vieną dieną, bet mūsų troš
kimas, kuris gyvai reiškiasi 
mumyse ir aplinkoje. Kad tikro
ji taika įsigyventų žmonijoje ir 
pasaulyje, mes turime prisimin
ti, kad šiemet paskelbtieji ir 
ateinančiais metais pratęsti 
Marijos metai būtų mūsų ir 
visos žmonijos keliai į geresnį, 
krikščioniškesnį, žmoniškesnį ir 
taikingesnį gyvenimo pasi
reiškimą. 

Pr . Gr. 

je. Derybų negalime užbaigti 
beprasmėmis frazėmis'*. 

Sovietų ambasadorius Jul i 
B. Kašlev tame posėdyje 
apkaltino vakariečius, kad 
„bando visą V-.enos konferenciją 
padaryti humanitarinės pro
blemos belaikiu. Tie, kurie 
naudoja šią taktiką, neša pilną 
atsakomybę už galimas pasek
mes*'. Jis vis spaudė derybas 
kreipti į nusiginklavimo rei
kalus , o humani tar in iams 
žmogaus teisių klausimams 
susirinkti į specialią konfe
renciją Maskvon. Į tai visų 
vakariečių vardu atsakė danų 
ambasadorius William Friis • 
Moller. Jis priminė visai nese
niai Maskvoje bandžiusios posė
džiauti disidentinės „Glasnost 
spaudos klubo" grupės perse
kiojimą ir pasakė: ..Tas 
neįtikėtinas spektaklis vyksta 
sostinėje, kuri siūloma kaip vie
ta konferencijai humanitari
nėms problemoms spręsti". 

Kitą dieną po Vienos posėdžio, 
gruodžio 19 d.. „Los Angeles 
Times" paskelbė D a n u t ė s 

Vysk. Paulius Baltakis praveda krikšto pažadu atnaujinimą 
Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties minėjime Chicagoje. 

Nuoti. J. Tamulaičio 

Mažeikienės laišką* kuris 
žmogaus teisių problemai pasiū
lo kitą dimensiją negu vaka
riečių, ypač Amerikos spauda. 
Atsiliepdama į to dienraščio edi-
torialą, kuris žmogaus teisių 
reikalą Sovietų Sąjungoje per 
stipriai rišo su teise emigruoti, 
Mažeikienė rašo: „Man rūpestį 
kelia klausimo esmė. Kaip 
Vakarų media pavaizduoja, 
žmogaus te isės Sovietų 
Sąjungoje suvedamos į vieną 
teisę — emigraciją. Sovietų 
Sąjungoje gyvena daugelis mi
lijonų vietinės kilmės žmonių 
(kurie emigruoti nenori). Nuo 
seniausių laikų čia gyveną 
žmonės bando laikytis savo 
religija, tautiškumu ir etniš
kumu paremtos kultūros prieš 
prievartaujančios, ateistinės 
rusų vyriausybės valią. Kada 
Vakara i žmogaus teisių 
pažeidimams Pabaltijo valsty
bėse, Rytų Europoje, 
Centridnėje Azijoje ir Amerikoje 
pripažins regioninių konfliktų 
koncepciją? O taip turėtų būti. 
Ar Vakarai, kurių media visą 
dėmesį skiria tik iš Sovietų 
Sąjungos norintiems išvykti 
žmonėms, atsisako idėjos, jog 
žmogaus teisės tik tada tikrai 
bus respektuojamos, kai bus 
išspręsti regioniniai konfliktai, 
surišti su vie t inės kilmės 
žmonių teisėmis? 

Pagrindinę problemą sudaro 
sovietų vykdomas tautinis, fizi
nis, kultūrinis ir religinis ge
nocidas. V a k a r a i t u r i 
reikalauti, kad tai būtų sustab
dyta. Išvykimo teisė yra svarbus 
sprendimas. Emigracijos teisė 
esmiškai neišsprendžia lais
vės varžymo problemos di
džiajai gyventojų daugumai ir 
ilgam laikui. Kol to nedaroma, 
milijonų balso negirdima, ir 
žmogaus priespaudos šauksmas 
aitrėja". 

Kitą dieną, gruodžio 20 d., to 
paties dienraščio milijoninio 
tiražo sekmadienio laidoje savo 
nuomonę prideda ir Leonardas 
Valiukas: „Be jokio klausimo, 
Sovietų Sąjunga tebėra blogio 
imperija. Diktatorius Gorba
čiovas turbūt negali atsiteisti už 
visus Josifo Stalino ir kitų 
Sovietų Sąjungos diktatorių 
nusikaltimus. 

Velnias per naktį negali pa
virsti į angelą. Tačiau Gorbačio
vas gali padaryti gan gerą 
atgailą, padarydamas štai ką: 
j is gali a t ida ry t i geležinę 
uždangą, jis gali išvesti sovietų 

Jėzus nesišalina nuo 
nusidėjėlių, bet draugauja su 
jais, jų neatstumia, bet atleidžia 
jų kaltes. Toleruoja išdaviką net 
ir dvylikos išrinktųjų mokinių 
skaičiuje. Nuolat yra su 
mokiniais, kurie kartą, 
lemiamą valandą, jį paliks 
vieną, patys išbėgios slėptis. Tik 
dabar galime suprasti palygi
nimo esmę: yra aiškus Dievo po
litikos kontrastas su netoleran
cija ir griežtumu daugelio jo 
sekėjų. Dievas yra pakantus, ko 
nesupranta jo kai kurie moki 
niai. 

Iš Bažnyčios istorijos žinome, 
kad ir pirminė krikščionių 
bendruomenė buvo linkusi į 
griežtumą. Pvz. kildavo klau
simas, ar gali būti atleistos 
nuodėmės, padarytos po krikšto. 
Palyginimas moko krikščionis 
būti tolerantais ir gailestingais, 
neteisti ko nors prieš laika, iki 
ateis Viešpats, kuris nušvies, 
kas tamsoje paslėpta ir atskleis 
širdžių sumanymus (cfr.I.Kor. 
4,5). 

Evangelistas Matas neapsiri
boja t ik palyginimo aprašymu, 
bet duoda ir jo paaiškinimą. Jis 
sako: Mokiniai prašė Jėzaus: 
„Išaiškink mums palyginimą 
apie rauges dirvoje. J is atsilie
pė: „Sėjantysis gerą sėklą yra 
Žmogaus Sūnus. Dirva — tai 
pasaul is . Gera sėkla — 
karalystės vaikai, o raugės — 
piktojo vaikai. Jas pasėjęs 
priešas — velnias. Pjūtis — tai 
pasaulio pabaiga, o pjovėjai — 
angelai. Taigi, kaip surenkamos 
ir sudeginamos raugės, taip bus 
ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus 

karines pajėgas iš Estijos. Lat
vijos ir Lietuvos ir palikti tuos 
kraštus ramybėje, rytinę Lenki
jos dalį jis gali grąžinti Lenkijai, 
jis gali išvesti savo karines pa
jėgas iš Europos satelitinių 
kraštų, Afganistano, Kubos, 
Nikaragvos, Etiopijos, Angolos. 
Mozambiko, Vietnamo, jis gali 
panaikinti visas koncentracijos 
stovyklas Sovietų Sąjungoje ir 
įkurt i demokratinę valdžia 
Rusijoje. Komunizmas yra lyg 
mirtį nešąs auglys, kuris auga, 
nežiūrint visų pastangų augimą 
sulaikyti. Jį galima panaikinti 
operacijos keliu". 

Lietuviai, kurie gerai orien
tuojasi politikoje, pilnai sutaria 
su Europos diplomatais, tik jie 
yra žymiai konkretesni. 

J . Vn. 

Sūnus išsiųs savo angelus, tie 
išrankios iš jo karalystės visus 
papiktintojus ir nedorėlius n 
įmes juos į žioruojančią krosnį 
Ten bus verksmas ir dantų 
griežimas. Tuomet teisieji 
spindės kaip saule savo Tėvo ka 
ralystėje" (Mat. 13.36-43 >. 

Matyt. Jėzaus palyginimas 
apie kviečius ir rauges buvo 
giliai įstrigęs į mokinių sąmone, 
todėl jie prašė šio palyginimo 
konkretaus paaiškinimo. Šis 
paaiškinimas tarsi užbėga už 
akiu netolimam laikui, kai ir 
krikščionių bendruomenėje ims 
mažėti nuodėmės atsiradimo 
supratimas, o pati bendruomenė 
taps indiferente. Bus laikas, 
kada niekas nesistebės papik
tinimais, įsigalės supasaulė
jimai, prie visko prisitaikymas. 
Dėl to evangelistas Matas, 
aiškindamas palyginimą savo 
tautiečiams, ne tiek pabrėžia 
Dievo pakantumą, kiek įspėja, 
kad būsime visi teisiami, o 
teismo sprendimas nebus 
visiems vienodas. Vieni eis į 
Viešpaties laime, o kiti j 
nesibaigiančią, negęstančia 
ugnį. 

Kaip kiti palyginimai, taip ir 
šis pabrėžia daug dalyku: gėris 
ir blogis yra šalia vienas antro 
Ir ne tik istorijoje, bet ir krikš
čionių bendruomenėje, o net ir 
žmogaus širdyje. Blogio viešpa
tavimas yra toks platus, toks 
visa apimantis, kad rodos 
Viešpats nebūtų pasirodęs 
šiame pasaulyje, neįkūręs savo 
karalystės — Bažnyčios. 

Tačiau tai nereiškia, kad 
reikia nusiminti, pasiduoti liki
mui. Palyginimas turi sukelti 
mumyse optimizmą, pasiti
kėjimą Dievo karalyste, kuri 
yra veikli, veikianti pagal Dievo 
politiką. nors galut inėje 
sąskaitoje gėris ir blogis nebus 
vienodai traktuojami. Tačiau, 
kol gyvename laike, esame 
raginami būti tolerntais. 

Ypač palyginimas moko 
neteisti iš ankto. Teismą ir 
sprendimą reikia palikti Dievui. 
Žmones nežino Dievo kriterijų, 
yra pavojus vietoj raugių išrauti 
kviečius. Palyginimas moko ir 
kito dalyko, būtent turime būti 
tolerantais. tačiau jokiu būdu 
nereikia laikyti blogio gėriu, 
susitaikyti su nuodėmes 'kuri 
yra didžiausias blogis) buvimu 
žmonių tarpe, tarsi nuodėmės 
gausumas jau būtu nustojęs 
savo blogio žymės. 

J .V. 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
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UŽDARYS ANTRA 
BAŽNYČIĄ 

Chicagos arkivyskupuos įstai
ga pranešė, kad teks uždaryti ir 
antrą bažnyčią, be minėtos Šv. 
Šeimos bažnyčios. Bus uždaryta mil. dol. Ypač kupolas pavojuje. 

— Isteikim „Prūsas - Glowertis" firmą! — juokais 
sakydavo. Bet jo entuziazmas keitėsi, kaip ir ekonomi
nis barometras. Kai visur trūko darbų, atsargus Glo-
wertis pataikavo ir glaudėsi prie galingų didžiųjų 
bendrovių. 

Solidus, taktiškas ir diplomatiškas jis gerai suprato 
tų bendrovių direktorių vargus, mokėjo įsiteikti taip. 
kad savininkai jam pavesdavo jautriausias operacijas, 
patys išvykdami ilgalaikėms atostogoms į pietų 
kraštus. Jie jam palikdavo išspręsti net slaptus bendro
vės uždavinius ir turbūt mokė, kaip gauti pasitikėjimą 
pas didesnius darbų užsakytojus. 

Kai kurie su panieka jį vadindavo paniekinamu 
žodeliu: „Jobber", bendrovės darbų parūpintoju ir net 
„darbų vagim", bet suktas ir besišypsantis Glowertis 
niekada neužsigaudavo. Jis žinojo savo vertę ir žinojo 
kuo galima įtikti bendrovių savininkams. Suprasti Glo-
werčio būdą buvo sunku kaip ir direktoriaus VVhite. 

O dabar kitam pargriuvus Glowertis nepagailėjo 
Marijos Angelų Karalienės ištiesti rankos, parekomenduos. 
bažnyčia, 1925 N. Wood St. Tai 
lenkų bažnyčia, pastatyta su 
kupolu kaip Šv. Petro bazilika 
Vatikane. Si bažnyčia pasenusi, 
kad jos remontas kainuotų 1.4 

Net Elenutė nudžiugo 
— Matai, ką reiškia pažintys 
— Reiškia. Gal nepražūsim. 
— Tau net netiktų, kaip Dobilui, po miestą vaikš 

čioti ir darbo maldauti. Tai būtų tave pažeminę. 
— Žiūrėsim, kas bus. 

— Mūsų situacijoj po tavo bankrutavimo neturim 
galios. Nepajėgumas išlaikyti savo kontorą ir dirbti 
mažus darbelius namuose, rūsy, tave sumenkina. Bet... 

— Keikiuos, nors tame rūsy pradėjau nepriklau
somą darbą. Atsimeni? Padėjėjams keli stalai dar stovi. 

— Neužmiršk tiktai Rotary klubo veiklos. 
Taip ji primindavo ir kalė jam daug dalykų į galvą. 

Pažintys klube ir jo išrinkimas ten sekretorium buvo 
svarbiau už priklausymą įvairiems komitetams 
lietuvių parapijoj. , 

Bet, dievaži, dangoraižis, galvojo jis... Plieno skeleto 
apskaičiavimai, sijų sujungimai, tai įdomiausias dar
bas. Straipsnių techniškuose žurnaluose apie tai yra 
parašęs... 

Kilęs iš mažo kaimo prie Jonavos ir senesnis už Do 
bilą, Prūsas studijavo Kaune ir jau buvo įsitvirtinęs 
prie vokiečių statybos savivaldybėje, nors darbo ten jam 
daug nebuvo. Architektai bent braižė pokarinės Lie
tuvos miestų atstatymo planus. Jis jiems kartais pade 
davo, kas buvo reikalinga. Gaudamas gerą algą svajo
jo po karo įkurti savo bendrovę. 

Karo nublokštas į Vokietiją, nedidelio ūgio Prūsas 
buvo tvarkingai apsirengęs, laisvai kalbėjo vokiškai, 
už tai gavo gerą darbą. Tik karui baigiantis braižė 
fabrikui pastatų gelžbetonio vielų tabeles ir mėgdavo 
pasukti kalbą į apskaičiavimus, kurių ten nereikėjo. 
Kišenėje nešiojo skaičiavimo liniuotę, su kuria, kad 
neužmirštų, apskaičiuodavo bent savo algą ir išlaidas. 

Pedantiškasis Prūsas į Ameriką atsivežė įvairių 
vokiškų brėžinių ir rodė juos lyg būtų jo paties ap
skaičiavimai įsigyjant praktiką. Dirbo keliose bendro
vėse, bet matydamas, kad čia daug kas statoma kitaip, 
lankė universitetą ir įsigijo magistro laipsnį. Nežiūrint 
to bėgiojo į įvairias paskaitas dėl vis naujai atsiran 
dančių statybos metodų ir medžiagų. 

Jo studijoms, atrodė, niekada nebus galo. 
— Parodysiu. Elenut. Glovverčiui savo straipsnius 

apie betono ir metalo sijas. 
— Tik nekišk ju. Nereikia. Eik kaip Glovverčio pa

žįstamas ir viskas. Nerodyk. Savy jausk, kas esi, ir to 
užteks. 

Elenutė žinojo kaip reikia elgtis. Jos tėvas, dirbęs 
Lietuvoj teatre prie dekoracijų, matė kaip aktoriai turi 
įsigyventi į pasirinktas roles scenoj. Girdėjo režisierių 
pastabas jiems ir išmokė ja truputi vaidybos ir įžūlumo 
gyvenime. Žmona mokėjo patarti jam įvairių 
visuomenės gyvenimo triukų, žinojo kaip spręsti kar
tais neaiškias, keblias situacijas, net patardavo kaip 
apsirengti. 

Prūsas nepyko, mielai jos išklausydavo. Patarimų 
net prašydavo Vyras ir žmona juk savotiška bendro
vė. Abiejų gabumai turi būti bendram labui išnaudoti. 
Jei du vienam tikslui stos -- nepražus. 

— Matau, nesi taip apsiniaukusi, Elenuk 
— Ne. Vis dėlto mūsų viltis dabar yra Glovverčio 

rankose. Jei ten su jo pagalba darbo tokiu sunkiu laiku 
negausi, manai. Dievas mums padės0 

Ji išėjo į sodą. Prūsui atrodė, ji galvoja apie jųdviejų 
prestižą, apie gerais laikais nupirktus gerus namus. 
Ji puošė juos apstatė baldais ir brangiais paveikslais 
su tokia meile ir įkvėpimu, kr ip jos tėvas anuomet 
dekoracijas ir baldus teatro scenoje. Svečiai įėję buvo 
bematant apimti nuostabos ir pagarbos jausmų 
Prūsams. 

Bevaikės Elenutės ranka jautėsi visur. Net gėlių 
lysvėse augo rinktinės gėlės, atogrąžiniai žydintys krū 
mai. Praradę kontorą ir bendradarbius, jie bijojo viso 
to netekti. Jei teks parduoti, ar vėl kada atsipirks? Juk 
dabar namai trigubai pabrango. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ke tv i r t ad ien i s , 1987 m. gruodžio mėn. 31 d. 

HORIZONTAI 
J I S P R I S I K E L I A I S 

U Ž M A R Š T I E S 

Prieš 30 metų - 1957.XII. 17 
Brooklyne staigiai mirė žurna
listas, redaktorius ir jaunimo 
draugas kunigas Jonas Petrėnas. 
nemaišytinas su žymiai vėliau 
tame pačiame Brooklyne mirusiu 
rašytoju — . .ke tu rvė j in inku" 
Juozu Petrėnu-Tarul iu . Kun . 
Jono Petrėno šviesus a tmin imas 
lietuvių visuomenėje beveik nu
ėjo užmarštin, kaip nueina ir 
daugumos amžinybėn iškeliavu
sių. Aš čia keliais brūkšniais ban
dysiu kun. Joną vėl prikelt i iš 
užmaršties. 

1911 m. Gulbinų km.. Pabiržės 
parap.. Biržų apskrityje gimęs Jo
nas Petrėnas kunigu buvo paš
ventintas 1935 m. Staigiai širdies 
smūgio iš t iktas m i r ė te turė
damas 46 m. amžiaus, taigi bū
damas pačiame pajėgume. Paliko 
daugelį neįvykdytų planų, jų 
tarpe nebesuspėjęs parašyti savo
sios Panevėžio vyskupijos ganyto
jo vyskupo Kazimiero Paltaroko 
monografijos, apie kurį savo pri
siminimus ir aš buvau nusiuntęs. 

Jau lankydamas Biržų gim
naziją J. Petrėnas garsėjo savo 
plunksna. Poetas L. Žitkevičius 
gimnazijos la ikus t a ip prisi
mena : . .Ver t inan t gimnazis
t išku mastu, tu buvai mums tik
r a s kūrėjas: monologų rašytojas 
i r jų skaitytojas. . . Išeina J o n a s 
Pe t rėnas savo s u k u r t o mono
logo sakyt i . Gera i s u k u r t a ir 
va id inama. Klasė plyšta juo
kais—labai v i s iems p a t i n 
ka ... Buvai kun ige Jona i , 
juokdarys. Juokdarys scenoje ir 
gyvenime labai gera to žodžio 
prasme. Toks likai ir vėliau ..." 

Vėliau jau Xew Yorke savo 
redaguojamoje ..Ateityje'" kun. J. 
Petrėnas šitaip aprašė Bernardo 
Brazdžionio dienas toje pačioje 
Biržų gimnazi joje , pradžioje 
šmaikščiai pr ik išdamas geogra
fui A. Bendonui . j og j i s užmiršo 
paminėti, kad Biržuose lankėsi 
ne tik karalius Jogaila , bet čia 
gimnazija lankė ir ją 1929 m. 
baigė poetas Bernardas Brazdžio
nis . . .Šitaip r e i k a l u s pa ta i s ius 
jau būtų galima a tv i r iau pakal
bėti apie poeto Ber. Barzdžionio 
baltąsias dienas Biržų gimna
zijoje, kur jisai pradėjo kopti į 
Parnasą, vėliau K a u n e kaip am
žinas žydas žiūrėjo į neįskaitomą 
poezijos ta lmudą. r ieškučiais 
rinko krintančias žvaigždes, at
kartojo ženklus ir s t ebuk lus , 
i šva ikš t inė jo k u n i g a i k š č i ų 
miestą, klausėsi Viešpaties žings
nių, nelaimėse šaukė t au tą iš 
sudužusio laivo, i š t rėmime bodė
josi svetimais kalnais , rodė į kru
viną šiaurės pašvaistę, rūsčiais 
žodžiais dejavo su visu pasauliu 
paklydęs didžiojoj kryžkelėj ..." 

Taip vaizdžiai, ta ikl ia i ir ori
ginaliai savo straipsnyje kun. J. 
Petrėnas išsakė poeto B. Braz
džionio išleistas visas poezijos 
knygas iki savo mirt ies 1957 m. 
Ši citata, kaip ir š imtai kitų, 
pavaizduoja gabaus žurnalisto ir 
redaktoriaus originalų, plačių 
polėkiu, dinamišką ir k i tų sun
kiai atkartojamą stilių. 

K A L Ė J I M E UŽ BĖGIMĄ 
P E R S I E N A 

1935 m. kunigystės šventimus 
gavęs J. Petrėnas buvo grynas 
nepriklausomos Lietuvos mo
kyklų produktas, tikėjęs, kad 
jam. kaip ir ki t iems, t eks visą 
amžių gyventi ir apaš ta laut i 
nepriklausomoje Lietuvoje. Pa
buvus vikaru Anykščiuose ir Ro
kiškyje. 1940 m. birželio mėn. 
Lietuvą okupavo ra"d . armija ir 
buvo užgniaužta nepriklauso
mybe. Pavojuje ats idūrė ir jau
nieji Lietuvos kunigai, ypač spau
dos bendradarbiai ir redaktoriai. 
Tada per „žaliąją sieną'* į Vokie
tiją pabėgo kunigai Prunskis , 
Barauskas. Bandė pabėgti ir kun. 
J Petrėnas. Tačiau nepavyko, 

nes vėliau vokiečių sušaudyto 
bolševikams šnipinėjusio kun. 
Puleikio buvo išduotas. Nemaža 
dalį pirmojo bolševikmečio išsė
dėjo kalėjime. 

Iš kalėjimo išsilaisvino 1941 m. 
birželio mėn. sutdlimo metu. Tai 
matęs poetas L. Žitkevičius rašė: 
,,Aš mačiau tave, kunige Jonai, 
ką tik išėjusį iš kalėjimo. Ėjau 
Kauno Laisvės alėja kartu su 
kunigu Alfonsu Sušinsku. irgi 
kalėjime sėdėjusiu, ir visi jus 
sveikino. Žiūrėjau iš vieno Lais
vės alėjos balkono ir bežiūrė
damas, rodos, ėmiau net pavydėti 
tau. Pavydėjau gal ne kančių, ku
rias kalėjime kentėjai, bet tos 
ištvermės, kuri neleido tau pa
lūžti. Pavydėjau ir to didelio jaus
mo, kurį turėjai jaust i išėjęs į 
laisvę visai ne pagal bolševikų 
planą ..." 

Vokiečių okupacijos metais 
kun. J. Petrėnas buvo Linkuvos 
gimnazijos kapelionas ir turėjo 
puikią progą dirbti su jaunimu. 
ypač su ateit ininkais. Tačiau 
neilgai, nes 1944 m. rudenį ven
giant antrojo suėmimo, teko 
drauge su tūkstančiais kitų pabė
gėlių t r auk t i s iš Lietuvos į tą pa
čią karo griaunamą Vokietiją, 
kurios kelią prieš 3 m. pastojo 
išdavikas. 

Vokietijoje, šalia pastoracinio 
darbo, daugiausiai laiko paskyrė 
studijoms Freiburgo universitete 
ir vėliau Romoje. \ Chicagą at
vyko 1951 m. ir čia kurį laiką vi
karavo Šv. Kristinos parapijoje, 
laisvalaikiu plačiai lankydamas 
gausius lietuvių kultūrinius ren
ginius ir juos spaudoje originaliai 
aprašydamas. Ypač daug rašytų 
reportažų tilpo „Drauge". Jau
čiausi labai laimingas, kai apie 
1952 m. su savo vyresniuoju kai
mynu. Biržų krašto sūnumi bu
vau asmeniškai supažindintas ir 
nuo to laiko tapom gan artimais 
bičiuliais. Ir svarbiausiai dėl to, 
kad aš buvau didelis kun. J. Pet
rėno parašytų reportažų gerbėjas 
ir jie man teikė įkvėpimą, kaip 
reikia rašyti. 

Iš Chicagos kun. J. Petrėnas 
išvyko į Washingtoną dar tęsti 
studijas katalikų universitete, o 
jas išklausęs nuvažiavo į Brook-
lyną pastoracijos darbui, kur 
redagavo ..Ateitį" ir kurį laiką 
lietuviams kunigams skirtą žur
nalą ,.Lux Christi". 

1953.IV. 11 vedybų proga iš 
Washingtono parašė nuoširdų, 
gyvą trykštančios lyrikos pilną 
laišką, liudijantį įdomų ir savitą 
kun. Jono stilių: „Pavasario žie
dai ir gyvai šnekantys upeliai 
gaubia šventę. Išorinėse džiaugs
mo ir prisikėlimo nuotaikose jūs 
paduodat vienas ki tam ranką 
bendrajai gyvenimo kelionei ... Iš 
altoriaus žvakių plevenimo, iš 
jaunos čigonės būrimų, iš vestuvi
nių žirgų prunkšt imo, sutuok
tuv inės puotos mielųjų svečių, 
draugų, bičiulių sveikinimų išsi-
neškite gražiausių atsiminimų 
puokštę ir skandinkite aukso žie
dus pasiaukojančioje ir atjaučian
čioje meilėje". 

1957 m. gruodžio 17 d. staigiai 
miręs kun. Jonas Petrėnas buvo 
pašarvotas Šv. Mikalojaus bažny
čioje Brooklyne. Šermenyse daly
vavęs poetas Leonardas Žitkevi
čius „Darbininke" rašė: Bet 
ar iš tikrųjų, kunige Jonai, užge-
sai? Matau tave prie altoriaus 
komuniją bedalinantį. Matau ir 
prisimenu tavo pirmąjį Dominus 
vobiscum. Mielas jausmas mane 
apima. Ir vėl matau tave toje pa
čioje bažnyčioje gulintį karste. 
Žmonės verkia. Bet ar iš tikrųjų 
užgesai? 

„Kunige Jonai, katras t u esi iš 
tų dviejų: ar komuniją dalinantis, 
ar gulintis karste? Aš tikiu, kad 
komuniją dalinantis. Mirtis yra 
trapi. Ją nugalės prisikėlimas. Ir 
tu prisikelsi, kunige Jonai!..." 

CLASSIFIED GUIDE 

Lapkričio 8 d. Jaunimo centre suruoštoje madų parodoje vaikų ir paauglių rūbus modeliuoja Kr. 
Donelaičio lit. mokyklų auklėtinės. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny HUls, FL 

je muziko Šimkaus kū r in ius 
dainuos sol. Ona Šalčiūnienė ir 
vietinis „Dainos" choras, kurį 
ruošia jo vadovė Irena Mano-

Ne viskas auksas , k a s žiba, 
bet ta ipgi — ne viskas žiba, kas 
a u k s a s . Fr. Hebbel 

„ A N T R O J I JAUNYSTĖ" 
L I N K S M I N A S I 

Gruodžio 10 pavakarę Com-
munity Center salėje įvyko Sun
ny Hills l ietuvių „Antrosios 
jaunystės" choro metinis t ra
dicinis balius. Jeigu būtų buvęs 
tik balius, t i k vaišės ir šokiai, 
burnos čia neaušinčiau. Bet 
tr is a r ketur ias valandas ustru-
kusiame pobūvy buvo ir tokių 
gerų dalykų, kurie atminty 
pasilieka. 

Klemensui Žukauskui pobūvį 
atidarius, k u n . Ant. Račkauskui 
maldą sukalbėjus ir visiems už
k a n d u s , i š k l a u s ė m Elenos 
Lukienės kalbos. Apie ką? Apie 
maestro Vincą Mataitį ir jo vie
naip ar ki ta ip „skriaudžiamus", 
v i s a ip „ d i s k r i m i n u o j a m u s " 
choristus. J i nurodė ir visas 
paskirų choro balsų grupių 
„ydas" , duodama pylos ir sop
ranam, ir a l t am, ir tenoram, ir 
bosam. Nors pats nesu choris
tas , o į pobūvį patekau tik p e r 
pačios protekciją, į prunkštau
jančių garsiai gagenančiųjų cho
rą kaip m a t įsijungiau, nes E . 
Lukienė t u r i humoristės pasa
kotojos ta lentą . 

Antroji l inksmintoja buvo 
O n ė Adomaitienė. Atrodė t i k 
porai minučių nuo stalo dingusi, 
s taiga salės vidury transforma
vosi į Žemaitijos ubagėlį Juzelį, 
tokiu apsirengusi ir nusigrima
vusi . Įdomiai gestikuliuodama, 
su botagėliu po salę švaisty-
damasi, sudainavo ar sugiedojo 
Žemaitijos ubagų himną. Kiek 
vėliau, vėl tapusi natūralia 
One. papasakojo, ką Vilniuje, 
baleto t e a t r e , išgyveno už nuo
pelnus kelialapį gavusios dvi 
Ž e m a i t i j o s ko lchoz in inkės , 
parš iukų liuobėja ir karvių 
melžėja be i kaip, namo grįžu
sios, įspūdžiais su artimai
siais dalinosi... 

Kaip anksčiau kituose pobū
v iuose p a s t e b ė j a i , taip ir 
„ j a u n y s t ė s " baliuje K. 
Žukauskas buvo nepamainomas 
MC. Ir d a b a r dvi juokus krėtu-
sios moterys nė kiek jo neuž-
temdė — j i s buvo joms lygus. 

Dar vis iems kar tu ir sutar
t ina i suda inavus į programą 
į t r a u k t a s k e t u r i a s l iaudies 
d a i n e l e s , p r a k a l b i n t a s ir 
maestro V. Mamaitis. Ką jis 
kalbėjo, užmuški t - nebeat
menu. J m a n o bloknotą pateko 
t i k t i e k : „Gyvuoki te . Ne
n u m i r k i t e . D a i n u o k i t e " . 
Neguldau galvos, ar tikrai jis 
ta ip pasakė ir a r tikrai aš pats 
užsirašiau.. . 

Al fonsas N a k a s 

Juno Beach, FL 
K O M P O Z . S. ŠIMKAUS 

M I N Ė J I M A S 

Papras ta i šios apylinkės lie
tuviškoji veikla atgyja tik po to, 
kai iš š iaurės sugrįžta ten 
va s a r ą p ra l e idus i d i d o k a 
gyventojų dalis ir suplaukia 
šiltesnio klimato iisiilge žiemos 

atostogautojai . Tada pradedama 
r ū p i n t i s g e g u ž i n ė m i s , N. Metų 
su t i k imu , Vasa r io 16 minėjimu, maitienė. Solistei akompanuos 
m a d ų p a r o d a i r k i tokia is kultu- kitas kompozitoriaus s ū n u s 
r in ia is bei dvas in ia is renginiais, muz. Algis Šimkus, a tvykęs iš 

V i e n a s iš t o k i ų renginių bus Miami. Po m i n ė j i m o b u s 
kompoz i to r i aus Stasio Šimkaus kavutė. 
100 m. g i m t a d i e n i o minėjimas, Rengėjai norėtų, k a d į šį 
kur į r e n g i a L B apyl . valdyba minėjimą a t s i l a n k y t ų visi 
šeš tad ien į , s aus io 16 d., 2 vai. apylinkės lietuviai ir iš k i tur čia 
Metodistų šventovėje, Ocean Dr. atvykę svečiai. Bus ge ra proga 
ir C e l e s t i a l W a y , J u n o Beach. arčiau susipažinti su žymiuoju 
Apie kompoz. Š i m k a u s gyve- m u s u muziku, kompozitorium, 
n i m ą i r k ū r y b ą papasakos 
k a i m y n y s t ė j e gyvenant i s jo 
s ū n u s N e r i s Š i m k u s . 

Koncer t inė je programos daly-

susitikti Floridoj gyvenančius 
abu jo sūnus ir pr ie kavos 
puoduko pabendrauti . 

V. Š a l č i ū n a s 

<<r *%* 

SMGEREST NEW YEAR'S GREEIIMGS TO A l i ! 
v 

DtMKSIO! 

Pijokų Klubas Imki visiems bičiuliams 
linksmų, prasmingų, ir isgėringų metų. 
Klubas pataria Naujų Metų proga 
smarkiai pavaryti, o palikti vairavimą 
nenariams. 

H E L P W A N T E 0 

3 EKPERIENCED CNC MACHINE 
OPERATORS 

(ENERGETIC ) 
Part time from 3:30 or 4:30 to 8 pm. 

APPLY AT: 
BRIOGVIEW MFG. CO 

7320 S. FERDINAND AV. 
BRIOGEVIEW, IL 0045S 

REALESTAT1 

Q Į w i KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUTT1 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU. BACE REALTORS 

lįtcQit£ fĄX _ M0UNAMCC 
6529 S. KEDZIE 

770-2333 _ _ 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°-b — 20% — 30% pigiau mokėsit \u 
apdraudą "JO ugnies ir automobilio pas 
mus. 

PRAMK ZAPOUS 
3 2 0 8 V * W e » ' 9 5 t h S t ree t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

GREIT IR SĄŽININGAI 
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-

5 ?y. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
ižeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaokl 

767-0600 

V.T. 
Licensed 

Elektros 

ELECTRIC CO. 
Insured — Bonded 

436-6937 
ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
V. .autas Taras 

Laimingų Naujų Metų! 
IAMA STATtONERS 

0230 S. Kadzie 
770-0102 ama 770-0341 

Visoms įstaigoms' Raštines, braižybos ir 
mokyklos reikmenys. Sveikinimo korteles 
įvairiomis kalbomis. 

Happy New Year 
MOEFFKEN 0 T M * BUSY BAKERY 

3044 W. 03rd **., CMcage, M. 
737-0300 

Traditional or Fountain VVedding Cakes 
Sweet Trays 

Bride's Limousine (VVhite) 

Happy New Year 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LOYAL CAOKET CO. 

Phona: 722-4008 
134 B. CaBlomia Avt. 

Happy New Year 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CR AVfFORD SAUSAOI CO. 
- Daisy Brand Meat Products -

Phona: 277-30M 
2310 B. Palaiki , Chicago, M. 

Happy New Year 
SOKOL STICKNEY 

4131 Mama Ava. (Mear Naftom 0 39th) 

700-0020 
Banquets For vVeddings & Ali Occasions 

Comptete Package Plans Available 

Happy New Year 
To Our Many Friends and Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PMARMACY, INC. 

I Phona: 707-0168 
Į Dollar Off With VVitamins 

4324 Woat 03r0 St., CMctgo, M. 

Best Wishes To AK 
For A Safe. Prosperous & 

Happy New Year 
Courtesy of 

JA MAR JEWELfM 
Phona: 070-0010 

4016 Oafcton BS., Skekto, M. 
Happy New Year 

To Our Many Friends 
Courtesy of 

BLUDGC RCMOVAL 
ANO BEW1R BBRYICE 

Phona: 000-6171 
2316 West Moffat, Cttlceao, M. 06047 

Happy New Year 
BMORTSTOPM 

• 5 5 * S. K#tfsfo9 CMcsyo* M. 
470-0377 

Cigarettes $1 45 
Pepsi 2 Litre $139 

Ice Cream and Milk Shakes 

Happy Nev* Year 
NOUJN WNBELS AUTO 0ALI6 

• W l • • W W I f f n p%w<P»f V»w©6l6j©t »P. 
4764900 

Large Seiection of Fine Used Cars 
$100 Discount with thts ad 
1 Discount per Purchase 

Happy New Year 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaski 

CMcago, III. 
602-2525 

Open Bow1ing New Year Day 

K A 6 PNARMACY 
"A Family Drug Center" 

We Honor Ali Insurance & VVelfare Plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery Service 
470-0000 

2001 W. SOtti 

C I W BOOKB 
Located in Ford City East 

7600 5. Pulaski, Chicago. m. 
561-3200 

Paperbacks — Best Sellers 
Foreign Language Greettng Cards 

For Ali Occasions 

KEIftrO FAMILY BOWUNO PRO 6MOP 
3205 W. Stth, Chicago, M. 434-1600 
Columbia - AMF - Brunswick - Ebonite 

Shoes. Bags & Accessories 
OpenMon.VVed. 4Fn 11 A.M to 6 P.M. 

Tues & Thurs 12 to 9 P.M 
Sat. 11 A.M to 5 P.M 

Happy New Year 
OYNAMIC AUTO REBUILOERS INC. 

•020 S. Westem 
CntC£0O« III* 

470-0050 
Ouality Body Repairing and Painting 

Foreign & Domestic Cars 

OLD FA6HIONE0 CANME6 
•210Cermak 
•#fwyn» M* 

700-4469 
Home of French Cream 

Chocolate Novelties 
Ali Types of Boxed Candies 

Happy New Year From 
60UTNWE6T PĖDERAL BAVINGS 6 

LOAN ABBOCIATION 
3625 W. B M 6S-, CMcago, M. 430-4000 

4002 Ooutfneest Hlgtivf sy 
Hometown, M. 422-4800 

9440 5. Pulaski 
Oek Lawn, M. 4246400 

MANOR FEOBRAL DIVISION 
S6MW.36thSt., Cicero, 111.050-0000 

A Prosperous 
Heatthy 1988 

To Ali 
From 

CLEARING BANK 
5235 W. 63rd 

CMcago 
582-6300 

iHfflbtr F.D.I.C. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

665-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

No. 073 - 55 ir Pulaski: gražus 4 mieg 
6 kamb mūrinis namas; 1 -% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2'/2 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 . 
Tol. — 434-7100 

Private party vvishes to invest in area. 
Will pay cash. Owners onry. No 
real tors. Cal l 434-7477. Leave 
message if no ansvver. 

Whot«sal« Carpetlng 
Šį mėn. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! ..Stain-resistant" 
mieg. kamb kilimas ir jo pamušalas (klo
jamas už 17900. 10 m. ,,wear-dated" 
kilimas su ..premium" pamušalu (klojamas 
salone ir valg kamb. už 325.00. ..Special 
deal" laiptams Naujai įklojami seni kilimai; 
pataisomos siūlės; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti. 
po 6 vai. vakaro, palikti vardą ir te! numerį. 
R. Dergto, Sol.: 600-2340. 

Burbank Manor 

Banquets for Ali Occasions 50 to 600 
people American-Lithuanian Cuisine 
Big parking lot. 

6345 W. 79th St. 
Tol: 596-2900 

Information 10 a.m.-9 p.m. 

RE/MAX 
REALTORS 

aneir 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 5 - 5 1 M 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
RAMUS per sią ištaigą, prašomo 
paminėti, kad esate artMuiorrte buB 
Rimo Stanfcoue klijontais. Nuooo-
vybės įkainavimas 

C-Mį, 
7022 6. PSAA6MI 

DANUTĖ SČCR1AITE MAYER 

284-1900 

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

— tai vienas paveikslas iŠ labai puošnios daiL POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 26 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Caiif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 doL Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4646 Wos 
Cdkago, B. 

I l l inois gyventojai dar prideda $150 valstijos mokesčio. 



Kiekvienas skaitytojas, užsi
mokėjęs prenumeratą, automa
tiškai tampa draugijos nariu. Iš 
suplaukusių už prenumeratą 
sumų 80<£ skiriama tyrinėji
mams, ekspedicijoms ir pan. 
Likusi suma ter.ka žurnalo 
leidimui. Kada operuojama 
šimtais milijonų dolerių, tai 
nenuostabu, kad visiems už
mojams yra parenkami aukš
čiausios rūšies specialistai, 
kurie yra atitinkamai ir atly
ginami. Ir visa tai daroma 
geresniam geografinių žinių 
skleidimui. 

Kilnus tikslas, didelė nauda, 
jdomus turinys užtikrina 
draugijos egzistavimą kitam 
šimtui metų. 

Laiškas 
ATITAISOMOS PAVARDĖS 

Praėjo tos dienos, kai lietuviš
kas pavardes buvo galima rašy
ti vien pagal gramatines tai
sykles. Amerikiečių pavardės 
taip pat nerašomos vienu būdu. 
Norėčiau atitaisyti kai kurias 
pavardes, kurios per korektūros 
— spausdinimo procesą buvo 
kaip nors pakeistos mano gruo
džio 23 d. išspausdintame 
straipsnyje. 

Regina ir Bernard Narušis — 
ne Norusis, Rima Binder — ne 
Bonder. Turėtų būti Audronė 
Tamulienė. Turėtų būti Pal
myra Janušonienė. 

R. Kubiliūtė 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 31 d. 

Po vaišių viduryje stovi aid. Stone, E. Šumanas ir J. Kulys 

SUKAKTIS VERTA 
DĖMESIO 

EDMUNDAS JAKAITIS 
1887 metais Washingtone, 

D.C., susirinkę 33 geografai, 
tyrinėtojai, botanikai, 
meteorologai, kartografai ir 
šiaip daug keliavę nutarė 
steigti draugiją, kurios tikslas 
būtų geografijos populiarini
mas. Tai buvo National 
Geographic Society pradžia. 
Metams praėjus, draugija turėjo 
165 narius ir kasoje buvo 626.70 
dol. Šiandien draugija yra di
džiausia pasaulyje su arti 11 
milijonų narių ir metinės pa-

, "jamos viršija 325 milijonus do
lerių. Pajamų šaltinis yra Na-

( tional Geographic žurnalo lei-
« dimas. 

Ir kas nėra skaitęs ar vartės 
to žurnalo puslapius? Prisime
na laikai, kada dar būdami gim-

. nazistukai, po pamokų užsukda
vome į biblioteką, kuri buvo virš 
Kauno miesto gaisrinės, Kanto 

; ir Nemuno gatvių sankryžoje. 
—Čia, bevartant Geographic, at

siverdavo platusis pasaulis. 
Nuotraukos, kurių buvo apstu, 
vaizdavo svetimų kraštų gamtą, 

: žmones, jų papročius, aprangą. 
Paaiškinimai po nuotraukomis 

- mažai ką mums reiškė, nes 
, mūsų gimnazijoj nedėstė anglų 
: kalbos. Bet tai neatbaidė mūsų 

nuo bibliotekos lankymo. 
Nuotrauka, jeigu yra gerai 

. atlikta, nereikalinga paaiš-
; kinimo. Jau 1015 metais 

leidėjai skelbėsi atradę naują 
kalbą, kuri nereikalauja gilių 
studijų ir yra lygiai suprantama 
prasčioko ar turtuolio. Ją lygiai 
supras eskimas ar laukinis iš 
Borneo salos. Nė namų ruošos 
moteriškė neliks nesupratusi 
tos kalbos. Ta kalba buvo foto
grafinė nuotrauka. Žurnalo 
leidėjai suprato iliustracijų 
svarbą. Reikia spėti, kad tuo 
laiku ir atsirado išsireiškimas, 
kad nuotrauka atstoja tūkstantį 
žodžių. 

Žemynai kaip Afrika, Azija, 
Australija darėsi daugiau pa
žįstami. Draugija, operuodama 

ALYTIŠKIU DĖMESIUI 

Tadas Navickas, Alytaus 
gimnazijos muzikos mokytojo 
St. Navicko sūnus, yra parašęs 
knygą .Alytus ir jo apylinkės". 
Tekstas jau surinktas „Draugo" 
spaustuvėje ir korektūra yra pa-
taisyta. Visa bėda, kad 
neturime šiai įdomiai knygai 
iliustracijų. Kas turite Alytaus 
gatvių, pastatų, bažnyčių, 
gimnazįjos, miškininkystės mo
kyklos, tiltų ir pan. nuotraukų, 
malonėkite paskolinti J. Ma-
silioniui (4632 S. Keating Ave., 
Chicago, IL 60632), kuris rūpi
nasi tos knygos išleidimu. Pra
šome ant nuotraukos parašyti, 
ką ji vaizduoja. Nuotraukos 
reikalingos labai skubiai. Pa
naudojus bus gražintos. 

stambiomis sumomis, ruošė, 
rėmė, patarė įvairioms ekspe
dicijoms. Ieškojimai, kasinėji
mai, tyrinėjimai — tai vis 
draugijos užmojai. Visuose pro
jektuose fotografai atliko 
svarbų uždavinį. Gerai apmo
kamam darbui buvo atrenkami 
tik aukštų kvalifikacijų 
meistrai. Žurnalo iliustracijos 
išdirbo savotišką foto stilių. 
Stiprios spalvos, gilūs šešėliai, 
įdomios laiko ištraukos, apibū
dina nuotraukų techniką, kuri 
yra įgavusi „Geographic" pava
dinimą. 

Draugija visur teikė paramą, 
kur tik ji buvo reikalinga. 1935 
metais balionas, draugijos re
miamas, pasiekė aukščio re
kordą: 72,395 pėdas. Šiame 
aukštyje buvo nufotografuotas 
iki šiol nematytas žemės 
paviršiaus apskritumas. Ekspe
dicijose kopiant į kalnus, 
ieškant paskendusių laivų ar 
klampojant po atogrąžų 
džiungles, fotografai niekad 
neatsilieka. Fotografų 
uždavinys yra būti akyliems ir 
rekorduoti projekto eigą. Tai 
nėra paprastas dalyvavimas. 
Kada kopiant į kalnų viršūnę, 
apšalą blakstienos ir naudojama 
deguonio kaukė, fotografas turi 
daryti nuotraukas, kad skai
tytojai galėtų geriau suprasti 
žygio eigą. 

Be geografinių žinių, draugi
ja skiria prideramą dėmesį ir 
aplinkos priežiūrai. Fotografų 
dėka buvo pastebėtas kai kuriu 
gyvių nykimas. Jų akylumui 
galima priskirti komercinį 
skerdimo sustabdymą banginių, 
dramblių, beždžionių ir 
kitų retų sutvėrimų. Tačiau tie 
tyrinėjimai nėra taip saugūs, 
kaip atrodo. Moteris, studijuo
janti beždžiones Afrikoj, buvo 
išprievartauta vietinių ir mir
tinai sukapota. Spėjama, kad ji 
buvo brakonierių auka, nes ji 
smarkiai kovojo prieš nelegalią 
medžioklę. Vienas iš laimin
gesnių nuotykių buvo, kai 
fotografas Alan Root, 1974 
metais būdamas Kenijoj, buvo 
hipopotamo užpultas, „Staiga 
pajutau, kad esu kratomas už 
kojos kai žiurkė", sako pats 
Root apie šį įvykį. 

Pradžioje, žinoma, buvo apsi
ribojama balta—juoda nuotrau
komis. Pirmos spalvotos 
nuotraukos pasirodė 1910 metų 
lapkričio laidoj. 24 nuotraukos 
darytos Kinijoj ir Korėjoj buvo 
ranka nuspalvintos. New Yorko 
turtuolis, darydamas nuotrau
kas, tiksliai pasižymėjo smulk
menas, kuriomis vadovaujantis, 
japonas dailininkas jas nuspal
vino. Vėliau išrastas Autochro-
me metodas buvo sunki visais 
atvejais spalvotos fotografuos 
pradžia. Pavyzdžiui, Geographic 
užsienio bendradarbio bagažas 
susidėjo i i 160 svarų foto 

plokštelių ir 50 svarų apara
tūros. Pridėjus statyvo svorį. 
krovinys buvo daugiau kaip 200 
svarų. Su tokiu svoriu 1931 
metais W.R. Moore išvyko 
į Kiniją atlikti foto misijos. 
Kadangi plokštelių apšvietimas 
saulėtą dieną buvo viena - dvi 
sekundes, aparato pastovumui 
statyvas buvo neišvengiamas. 

Anglų išrastas spalvotas 
filmas buvo sėkmingai 
panaudotas, darant iš oro 
sostinės kapitoliaus ir Laisvės 
statulos nuotraukas. Išvengti 
motoro drebinimo. buvo skrista 
dirižabliu. Tik 1936 metais 
Kodak išradus Kodachrome 
filmą, atsirado neribotos gali
mybės, kurios ne visų buvo 
pripažintos. Tuo laiku išimtinai 
buvo naudojami didelio formato 
(4x5 colių) aparatai. Naujasis 
filmas buvo pritaikytas 35 mm 
skaidrėms. Kažkoks Marden, 
išbandęs ir įsitikinęs naujo for
mato savybėmis, pasikabinęs 
ant kaklo garsiąją Leica, 
ieškodamas darbo, užklausė 
Geographic iliustracijų redak
toriaus, ar jie nenaudoja Leica 
aparatų. Atsakymas buvo: 
„Žinoma, kad ne. Mes ne
žaidžiame. Mes užsiimame rim
ta fotografija". 

Kaip naujasis filmas vėliau 
rado pasisekimą, matyti iš šių 
duomenų. 1938 metais Geogra
phic panaudojo 62 Kodachrome 
skaidres, kai tuo tarpu žurnale 
tilpo 222 Finlays, 69 Dufays ir 
18 Agfacolor nuotraukų. Kitais 
metais žurnalas panaudojo 47 
Finlays, 93 Dufays, 11 Agfa 
chrome ir... 317 Kodachrome 
skaidres. Nuostabus ryškumas. 
spalvų grožis, mažo aparato 
patogus naudojimasis iškovojo 
sau prideramą pripažinimą. Tas 
pats Kodachrome filmas ir šian
dien yra plačiai naudojamas. 
Daugiausiai yra pamėgtas 
komercinių fotografų tarpe. 

Žurnalo turinys yra pasise
kimo paslaptis. Dar pačioj 
pradžioj jaunas redaktorius 
atsitiktinai priėjo prie tokios 
išvados. Kada draugija turėjo 
Martiniąue salos Pelee ugnia-
kalnio išsiveržimo nuotraukų 
parodą, kur 30,000 žmonių 
žuvo, redaktorius nugirdo 
dviejų ponių nusiskundimą: 
„Kodėl jie neparodo tikrų 
vaizdų. Tai ko mes norime". 
Redaktoriaus siekis buvo, 
naudojant kuo daugiau nuo
traukų, padaryti žurnalo turinį 
bendro pobūdžio, vengiant 
akademinių mandrybių. Ir šian
dien laikomasi tų gairių. 

Skaityti žurnalą yra tas pats. 
kaip, skrendant apie pasaulį, 
sustoti Čilėj ar Kinijoj ar kur 
kitur. Skaitytojo smalsumas pa
tenkinamas kiekviename pusla
pyje. Kruopščiai paruošti 
straipsniai supažindina su nau
jais faktais. Įvairių žemėlapių 
priedai dar daugiau praturtina 
skaitytojo žinias. Nuo 1890 
metų draugija parėmė daugiau 
3,300 tyrinėjimų projektų ant 
žemės, ore arba vandenyse. 

A.tA. 
MARIJONA LAUKAITIENĖ 

(KAZAKEVIČIŪTĖ) 

Mirė 1987 m. gruodžio 30 d.. 10:00 vai. ryto, sulaukusi 92 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Jestrako kaime. 
Amerikoje išgyveno 38 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Juozas, marti Valen
tina, anūkės: Donna Felber, vyras Richard, Eleanor Korn-
vsky; proanūkas Randy Felber. 

Velionė buvo a.a. Stasio našlė. 
Kūnas pašarvotas 1988 m. sausio 1 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks 1988 m. sausio 2 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyve uti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, marti, anūkės, proanūkas. 

Laidotuvių direkt. Gaidas Daimid. Tel. 523-0440. 

-

A.tA. 
ADELE BUDRIS 
_ (pagal pirmą vyrą Šeputis) 

Gvveno Sfc Petersburg, Florida, anksčiau Evergreen Park. 
IL. 

Mirė 1987 m. gruodžio 28 d. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Evelyn Ellefsen, 

žentas Donald, anūkai: Edwin, žmona Donna (Brussels, 
Belgium), Elaine (Oak Park, IL), Eric, žmona Halyna Ellefsen 
(North Carolina), proanūkė Emily. 

Velionė buvo našlė a.a. Gus Budris ir a.a. John Šeputis. 
Priklausė Lithuanian Senior Citizens ir Chorai Group of 

St. Peters, Florida. Milda, Alice Stephens Singers. 
Kūnas pašarvotas 1988 m. sausio 3 d. nuo 3 iki 8 v.v. Pet

kus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks 1988 m. sausio 4 d. Po apeigų koplyčioje 

10:30 vai. ryto bus nulydėta i Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas, anūkai, proanūkė. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Mielą Prietelių ROMĄ RAČIŪNĄ ir jo šeimą 
giliai užjaučiame jo brangiam TĖVELIUI iškeliavus 
j Tikruosius Poilsio Namus. 

Jonas ir Aldona Jovarauskai 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI 

LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940. 
Vytenis Statkus. 1040 psl $27.00 

ILGESIO VALANDĖLĖS. Eilėraščiai. Leonardas 
Šimutis. 227 psl *3.00 

KRIKŠČIONIS IR ŠIANDIENA, mūsų idėjos dabar
ties šviesoje Antanas Paskųs. 173 psl. . $5.00 

SVARSTYBOS. visuomeniniais ir teisiniais 
klausimais. Dr. K. Šidlauskas. 216 psl $6.00 

TARP ILGESIO IR TĖVIŠKĖS, keliones į Lietuvą 
įspūdžiai. Ale Rūta. 359 psl $10.50 

BERŽAS UŽ LANGO, romanas. Dalila Mackialiene. 
323 psl $10.50 

VOLUNGĖ, giesmes. Plokštele ir juostelė. Po $11.00 
LENKŲ APAŠTALAVIMAS UETUVOJE. Trečioji 

lakta. Kun. Kazimieras Prapuolenis. 365 pat. $10.00 

A.tA. 
ALFONSAS KELIUOTIS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. gruodžio 29 d., 10:41 vai. vak., sulaukęs 76 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Rokiškio mieste. Amerikoje išgyveno 38 

m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena Pakalnytė 

dukros: Vida Petrulioniene. žentas Gene, Živile Jech. žentas 
Robert: marti Alma Keliuotiene ir anūką:: Indre, Jonas. 
Petras, Gintaras. Lietuvoje sūnus Sigitas Keliuotis. marti 
Janina ir dvi seserys. 

Velionis buvo tėvas a.a Rimo Keliuočio. 
Kūnas pašarvotas 1988 m. sausio 1 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks 1988 m. sausio 2 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švč. M Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio siela. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus <r pažis 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukros , sūnus , seserys, anūkai . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345 

DEŠIMT METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANTANAS SKIRPSTŪNAS 

1988 m. sausio mėn. 5 dieną sueina dešimt metų, kai iš 
mūsų tarpo išsiskyrė mūsų mylimas Vyras. Tėvas ir Senelis 

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Tėvų Marijonų 
koplyčioje prie „Draugo", 1988 m. sausio mėn 9-ta dieną. 
šeštadienį, 9-tą vai. ryto, taip pat Putname ir Lietuvoje 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a 
Antaną savo maldose. 

Olga Skirpstunienė 
Skirpstūnų ir Slavinskų šeimos 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T Ė V A S IR S Ū N U S 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 th S tree t - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel . 974-4410 
9 2 3 6 S. R o b e r t s 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 

. » 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 31 d. 

x „Draugas" šiandien yra 
su kultūriniu priedu ir pasku
tinis numeris šiais metais. Šian
dien administracija ir paštas 
bus atidari iki 12 vai. Redakci
ja ir spaustuvė nedirba. Šešta
dienį, sausio 2 d., pagal sutartį 
su paštu neišeis „Draugas" ir 
nedirbs nei redakcija, nei ad
ministracija, nei spaustuvė. 
Pirmadienį, sausio 4 d., „Drau
go" įstaiga dirbs kaip kiekviena 
dieną. Po Naujų metų „Draugo" 
pirmas numeris išeis sausio 5 d. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje šį sekma
dienį, sausio 3 d., per 10:30 vai. 
šv. Mišias giedos visas parapijos 
choras — 60 asmenų. Chorui 
diriguos muz. Antanas Linas, 
prie vargonų bus Alvyde 
Eitutytė. smuiku gros L. Valec-
kytė. Taip pat giedos solistai Al-
vina Giedraitienė, Margarita 
Momkienė, Genovaitė Mažei
kienė ir Vaclovas Momkus. Gie
dos žymiųjų kompozitorių kūri
nių ištraukas ir kalėdines gies
mes. 

x Emilijus Holender i s , 
aktyvus lietuvių ir amerikiečių 
meno parodų organizatorius, 
yra išrinktas antram terminui 
Northern Indiana Arts Associa-
tion taryboje. 

x „ADP Newsletter", gruo 
džio 4 nr., išėjo iš spaudos. Ir 
šiame numeryje Americans for 
Due Process veikėjai duoda 
daug žinių apie OSI-KGB 
sąmokslą ir bendradarbiavimą 
medžiojant pabaltiečius. ukrai
niečius ir visus Rytų Europos, 
kurią valdo užgrobusi Sovietų 
Rusija, atstovus. Duodamas ir 
sąrašas dabar kaltinamų ir ti
riamų asmenų praeities pagal 
Sovietų duotus įrodymus. 

x Kun. Ignas Urbonas, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
Gary. Ind„ pratęsė „Draugo" 
prenumeratą vieneriems me
tams, pridėjo visą šimtinę su 
tokiu prierašu: „Siunčiu „Drau
gui" prenumeratą ir paramą. 
Sėkmės!" Kun. Ignui Urbonui, 
mūsų garbės prenumeratoriui ir 
nuolatiniam dienraščio rėmėjui. 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Linas Rimkus, Ellicott Ci
ty, MD, „Amerikos Balso" 
radijo tarnautojas, atsiuntė 
visą šimtinę ir kartu pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. L. Rimkui, mūsų garbės 
prenumeratoriui, už savos spau
dos rėmimą tariame nuoširdų ir 
dideli ačiū. 

x Dėmesio! Kas, vykdamas 
i Lietuvą, galėtų nuvežti vais-
tus? Gerai atsilyginsiu. Skam
binti 656-6599. 

(skJ 
x Paskolos Reikia? Namų 

pirkimo paskolos nuo 10.0'' f 2.1 
points). „Home Eųuity"' 
paskolos 10.5^ (fixed>. Automo
bilio pirkimo paskolos iki 5 
metų 9.5%. KASA Lithuanian 
Federal Credit Union, 2615 W. 
71st Str.. Chicago. 737-2110. 

(sfc.) 

x Pas Norman Bursteiną. 
vienintelį lietuvį kailininką, 
galite gauti puikiausius mote
riškus kailius, 679 No. Michi-
gan A ve., 2-ras aukštas (įėjimas 
iš Huron St.), Chicago, IL 60611. 
Tel. 363-5828. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais jmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės i Mutual Federal Savmgs. 
2212 West Cermak Road - Tel 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Sv. Kazimiero seserys 
kviečia j šv. Mišias pasimelsti, 
kad Motina Marija Kaupaite, 
vienuolijos kūrė ja . bū tų 
paskelbta palaimintąja. Mišios 
bus ateinančių metų sausio 5 d., 
antradienį, 7 vai. vak. motiniš
ko namo koplyčioje (2601 W. 
Marąuette Rd>. Šv. Mišias 
laikys ir pamokslą pasakys kun. 
F. Kelpšas . Šv. Kryž iaus 
ligoninės kapelionas. 

x Visuomenininkų Marijos 
ir Antano Rudžių pagerbimo 
pokylis bus sausio 10 d., sekma
dienį, Martiniųue salėje. Pra
šome visus, kurie planuoja daly 
vauti, pranešti ir atsiskaityti iki 
sausio 4 d. Balfo įstaigoje tel. 
776-7582 arba komiteto pirmi
ninkei Irenai Kriaučeliūnienei 
tel. 460-2123. 

x Mėta Gabalienė ir Dan
guolė Ilginytė, ..Dainavos" an
samblio vadovės, rūpinasi ir 
uoliai dirba, kad šį vakarą 
Naujųjų Metų sutikimas, ren
giamas „Dainavos" ansamblio 
Jaunimo centro kavinėje, gerai 
pavyktų. Bus geros vaišės ir 
orkestras, linksmas vakaras ir 
d raugiškas pabendravimas . 
Naujųjų Metų susitikime daly
vaus „Dainavos" ansamblio na
riai su šeimomis ir artimaisiais. 

x „Draugo" administraci
joje galima gauti meniškų dir
binių, medžio drožinių, kera
mikos papuošalų ir įvairių reli
ginių ir tautinių ženklų. Tai 
ypač reiktų susidomėti švenčių 
proga dovanoms artimiesiems. 

x V. Mikalonis , Covma, 
Cal., su prenumeratos pratę
simo mokesčiu atsiuntė visą 
šimtine „Draugo" paramai. V. 
Mikalonį skelbiame garbės pre
numeratorium, o už mielą auką 
labai dėkojame. 

x Vytautas T a m o š a i t i s . 
Rock Island. 111.. suprasdamas 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
pratęsė „Draugo" prenumeratą 
su visa šimtine. Vyt. Tamošai
tį skelbiame garbės prenumera
torium, o už mielą paramą ta
riame nuoširdų ir dideli ačiū. 

x Eduardas ir Teresė Mei-
lai, Auburn. Mass . . mūsų 
bendradarbiai,, buvo atvykę į 
Chicagą įvairiais reikalais, 
užsuko ir j ..Draugą", pasirinko 
kalėdinių kortehų bei naujausių 
leidiniu ir išvykdami j namus 
įteikė 15 dol. dienraščio stipri
nimui. Labai dėkojame 

x Euf. Cibienė iš Great 
Neck. N.Y., buvo atvykusi i Chi
cagą. dalyvavo dr. L. StončiūTė? 
ir dr. V. Grybausko vestuvėse. . 
grįždama i namus įplankė 
„Draugą", pasirinko įvairių lei
dinių ir įteikė 20 dol. auką dien 
raščio palaikymui. Nuoširdus 
ačiū. 

x Pranas Krikščiukaitis, 
West Hartford. Conn.. lankėsi 
Chicagoje, ta pačia proga 
aplankė „Draugą" įsigijo lei
dinių ir paaukojo 10 dol. Labai 
dėkojame. 

x GINTARO KLUBAS. Vyto 
B, „the poptops", Louis Stan
kaitis ir šampanas laukia jūsų 
ir linki jums laimingų Naujų 
Metų! 

<sk) 

x Jauna pora ieško lietuviš
kai kalbančios aukles prižiūrėti 
5 mėn. kūdiki penkias dienas 
savaitėje, 8 vai. ryto - 6 vai. v., 
Marąuette Parko apylinkėje. 
Kreiptis skambinant: 471-2406. 

(sk.) 

x 1988 m. vasario 17 d. 
ŠLUTU radijo programa ruo-
Šia 2 savaičių ekskursiją i Mek
siką, kur bus aplankyta Mexi-
co City, Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreiptis į American 
TraveI Service Bureau, 9727 
W. Western Ave.. Chicago, 111. 
60643; tel. (312) 238-9787. 

i'sk.) 

IS ARTI IR TOLI 

P<> Lietuvos krikščionybės sukakties minėjimo Chicagoje. Iš kairės: Ateitininkų fed. vadas -J. 
Polikaitis. poetas B Brazdžionis. Lietuvos gen. konsulas V. Kleiza ir Asta Kieizienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VYTAUTO D. ŠAULIŲ 
RINKTINĖ DIRBA IR 

AUKOJA 

Sakoma, kad duoti y r a 
lengviau, negu prašyti. Bet tų 
prašymų netrūksta. Rinktinės 
valdyba, žinodama pinigų 
reikalingumą spaudai, mokyk
loms, radijo programoms, šalpai 
ir visuomeninei veiklai, ruošia 
Nauįų Metų sutikimą, pava
sario parengimą. Jonines su tur 
tingais laimėjimais ir rudeniu 
parengimą. Žmonės tuos paren

gimus melsta ir prisirenka 
pilna sale. Tais parengimais 
papildoma rinktinės kasa, iš 
kurios 1987 metais išmokėta 
aukomis 3651 dol.: ,,Draugui". 
..Laisvajai Lietuvai", „Sanda
rai". „Lietuvių Balsui", ,,Litu-
unus". ..FV.sauiio lietuviui", 
„Europos lietuviui", ..Laiškams 
lietuviams". „Mūsų žinioms". 
„Kariui" it ..Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios kronikai" — 560 dol. 
Mokykloms Brighton Parko, 
Marąuette Parko, Kiisujono 
Donelaičio ir Vakario 16 gimna
zijai - 600 dol. Radijo progra
moms Margučiui. Lietuvos ai
dams ir T. Siuto - 325 dol. 

Šalpai, kultūriuei ir visuome
ninei veikiai. Aukota Balfui, 
Altai. Dainavo- ansambliui, 
Operai. Baltų b gai. Lietuvių 
Teis. ginti. Lietuviu Fondui, 
Tautos Fondui. Soc. reik. tary
bai. Radauskui, Jaunimo cent
rui. Balzeko Liet. kultūros 
muziejui ir Lietuvos Vyčiams — 
1561 dol. Archit. Muloko 
knygai, konsului, Urugvajaus 
tautinių šokių grupei ir kun. J. 
Borevičiaus pagrrhimui — 2166 
dol. 

Rinktinės vadovybė dėkinga 
visiems darbu prisidėjusiems 
prie parengimų suruošimo, taip 
pat ir atsilankiusiems į juos. 

Rinktinėje veikia Juozo Pet
rausko įsteigtas Vasario 16-to-
sios gimnazijai šelpti būrelis. J. 
Petrausko sveikatai susilp
nėjus, jo vieton stojo tą kilnų 

darbą dirbti Janina Pileckienė. 
J i aukas renka ne tik iš 
rinktinės šaulių, bet ir iš rinkti
nei nepriklausančių. 1987 m. 
jau pasiuntė gimnazijai 1814 
dol. Linkime ir toliau taip sėk
mingai darbuotis. 

Ant. Bal. 

SUVALKIEČIU 
DRAUGIJOS VEIKLA 

Praėjo dveji metai, kai dr-jai 
vadovauja pirmininkas Alex 
Navardauskas. Gruodžio 18 
dieną visuotiniame narių susi
rinkime užbaigėme 49-sius sėk
mingos veiklos metus ir, viltin
gai žiūrėdami į ateitį, žengiame 
į 50-sius jubiliejinius metus. 

Pirmininkas Alex Navar
dauskas atidarė susirinkimą 1 
vai. po pietų Anelės Kojak 
salėje, padėkojo visiems atsilan
kiusiems. Iš viso buvo susirinkę 
41 narys. Pranešė, kad per 1987 
metus netekome 6 draugijos na
rių, kurie baigė šios žemės 
kelionę. Jiems atiduota pagarba 
minutės susikaupimu. Mirusieji 
1987 metais — Ona Švirmickas, 
Leonas Vasiliavas, Uršulė Pra-
tapas, Mary Liepa. Klemensas 
Cižauskas ir Kunigunda Kon
čienė. Tarp mirusiųjų Ona Švir
mickas dr-jos steigėja ir pirmo
ji pirmininkė. Ji 1938 metais 
rugsėjo mėnesį, savo bute 
sukvietusi būrį mūsų tautiečių, 
nutarė įsteigti organizaciją var
du Chicagos Lietuvių su-

x K a z i m i e r a s S a p e t k a , 
VVaterbury. Conn.. pratęsė 
„Draugo" prenumeratą su 120 
doi. čekiu, linkėdamas visam 
. .Draugo" personalui nuo
taikingu Šv. Kalėdų ir laimingų 
ir sveikų Naujųjų 1988 metų. K. ' 
Sapetkai. mūsų garbės pre
numeratoriui, tariame nuoširdų 
ir didelį ačiū už auka ir švenčių 
linkėjimus. 

x St. Lungys iš St. Pe-
tersburg Beach. Fla.. parėmė 
„Draugą" 25 dol. auka. Nuošir
dus ačiū. 

x R o m u a l d a s Zalubas, 
Silver Spnng. Md.. mūsų garbės 
prenumeratorius, pratęsdamas 
..Draugo' prenumerata 1988 
metams, pridėjo visą šimtinę. 
Nuoširdus ir didelis ačiū už 
mielą paramą. 

x Regina ir Raimundas Os-
lapai su šeima. Libertyville. 111.. 
sveikina visus giminaičius, 
draugus ir pažįstamus Sv. Kalė
dų ir Naujųjų 1988 metų proga 
ir linki visiems džiaugsmo, lai
mės ir sveikatos. Taip pat svei
kina visą „Draugo*" kolektyvą 
ir prideda 25 dol. auką. 

x Philadelphijos Ateitinin
kai sendraugiai, Phi'.adelphia. 
Pa„ Šv. Kalėdų proga nutarė 
pask i r t i 50 dol. auką 
„Draugui", kad jis ateityje 
nenustotu skleisti lietuvišką 
religinę šviesą. Čekį atsiuntė 
valdybos ižd. Edmundas Binkis. 
Nuoširdus ačiū. 

x Genė Gaidelienė, Omaha, 
Nebraska. sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus su 
Šv. Kalėdomis ir Naujuose 1988 
metuose linki visiems sveikatos 
ir Aukščiausiojo palaimos. A.a. 
vyro Vitalio atminčiai skiria 
auką lietuviškai spaudai. 

x Aldona Zailskaitė. ..Drau
go" redaktore. Gražina Ma
kauskaitė. Kazys Rožanskas, 
Chicago, 111., Dalia Woss. Fo\ 
River Grove. 111.. Dana Milius. 
Mount Prospect, UI., Irena ir 
Anicetas Paliuliai, Cicero, UI.. 
V. Mikolaitienė. Oak Lawn, 111.. 
M. Bytautaitė-Kiziene. Palm 
Springs. Cal.. „Draug'f admi Se* Margar-a * „va*e. Šv Kazimiero vienuolijos nare. sveikina vyčius 
nistracijoje įsigijo įvairių lei- Jono L. PaukV,' pagerbimo vakarienėje Landmark salėje. 
dinių už didesnes sumas Nuotr J. Tamulnilio 

A U S T R A L I J O J E 

x „Amerikos balso" žinio
mis Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese dalyvauja: 39 iš JAV, 
19 iš Kanados, 15 iš Australijos, 
3 iš Didžiosios Britanijos, 6 iš 
Vakarų Vokietijos, po vieną iš 
Prancūzijos ir Švedijos. Iš Pie
tų Amerikos atvyko 13. Tai yra 
7 iš Argentinos, 5 iš Brazilijos 
ir 1 iš Kolumbijos. Buvo iš
rinkta nauja Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos valdyba. Pir
mininku išrinktas Alvydas 
Saplys. Jis yra baigęs Toronto 
universitetą ir dirba kaip 
kompiuterių specialistas. Kiti 
valdybos nariai: Rita Rudaitytė, 
Mirga Šaltmieraitė, Marytė 
Balaišytė, Daina Kalendraitė ir 
Monika Spūdaitė. Naujoji 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos valdyba per atei
nančius penkerius metus ketina 
daug dėmesio skirti į ryšių su 
Lietuvos jaunimu plėtojimą ir 
išeivijos jaunimo veiklos koor
dinavimą bei skatinimą. Taipgi 
pranešta, kad buvo gauta tele
grama iš Vatikano valstybės 
sekretoriaus kardinolo Casaroli. 
Telegramoje perduodamas 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
sveikinimas ir viltis, kad 
kongresas pagyvins jo dalyvių 
supratimą apie lietuvių kul
tūrines tradicijas. 

ARGENTINOJE 
— A. a. Uršulė Balčiūnai-

tė -Petronienė , 87 metų 
amžiaus, mirė liepos 6 d. 
Buenos Aires. Palaidota Flores 
kapinėse. Liko nuliūdime sūnus 
Vytautas su šeima. 

— A. a. Veronika Kačergy-
tė J a n o n i e n ė , 83 metų 
amžiaus, mirė rugpjūčio 28 d. 
Palaidota Villegas kapinėse. 
Nuliūdime liko vyras Leonas, 
trys sūnūs su šeimomis. 

KANADOJE 

— Irena Adamonytė ir dr. 
Remigi jus Ša tkauskas , 
neseniai atvykęs iš okupuotos 
Lietuvos, susituokė Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
Montrealyje. Jų santuoką 
palaimino kun. St. Šileika. Sol. 
Gina Čapkauskienė ir 
„Pavasario" mergaičių choras, 
akompanuojant muz. A. Stanke

vičiui, giedojo santuokos metu. 
Pokylis buvo parapijos salėje. 
Čia sumaniai vadovavo Rima ir 
Rimas Piečaičiai. 

- „Volungės" ansamblis, 
vadovaujamas D. Viskontienės, 
Lietuvos krikščionybės sukak
ties proga išleido plokštelę 
„Volungė — giesmės". Joje 
pirmą kartą pasirodo Maironio 
lituanistinės mokyklos mokinių 
choras ir solistai Anita Pakal
niškytė bei J. Vaškevičus kar
tu. Plokštelėje yra įvairių muz. 
J. Govėdo kompozicijų ir pa
sižymi įvairumu. Plokštelę 
platina Toronte, platins ir 
„Draugo" administracija. 

- Birutė ir Justas Stankai 
Sudbury, Ont., rugpjūčio 29 d. 
paminėjo savo vedybinio gy
venimo 25-rių metų sukaktį, 
kurią surengė jų keturios 
dukros ir Audra Albrechtienė. 
Po vakarienės Joana Stankutė 
pristatė svečius. Sukaktu
vininkus pasveikino Justo 
brolis Albinas Stankus, Juozas 
Kručas ir Juozas Staškus. Me
ninę dalį atliko smuikais, gitara 
ir pianinu Stankų keturios duk
terys. Sukaktuvininkai yra lie
tuviško gyvenimo darbuotojai ir 
uolūs dalyviai. 

— Evelina Petrauskaitė iš 
Toronto, ilgus metus dirbo tarp
tautiniame modeliavimo darbe 
Toronte, o dabar Ispanijoje. 
Vasarą pabuvo pas tėvus To
ronte. Rugpjūčio mėnesį vėl iš
vyko į Ispaniją, kur modeliuos 
Madride ir Barcelonoje. 

— Šiluvos Marijos parapi
jos salėje lapkričio 29 d. buvo 
Londono apylinkės bendruome
nės susirinkimas, pirmininkau
jant M. Chainauskui, sekreto
riaujant V. Vaitkui. Buvo 
diskusijos dėl Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimo 
vietos. Taip pat diskutuota, ar 
Londone galima surengti 
Lietuvių dienas. Tai palikta 
naujai valdybai nuspręsti. 
Valdybą sudaro Paulius Kuras, 
Eduardas Iškauskas, Rudis 
Vilebrantas, Miras Chainaus-
kas ir Andrius Petrašiūnas. 
Revizijos komisija pasiliko ta 
pati — Vaclovas Vaitkus ir 
Jonas Braslauskas. E. Pet
rauskas pranešė, kad Kanados 
Lietuvių fondas baigia surinkti 
pirmą milijoną. 

valkiečių dr-ja. Miręs Leonas 
Vasiliavas dr-jai pirmininkavo 
15 metų. Nutarimų raštininkė 
E. Strungys sunkiai apsirgo. Ją 
pavaduodama B. Žemgulis per
skaitė praeito susirinkimo pro
tokolą, kuris buvo vienbalsiai 
priimtas. 

Į draugijos bičiulišką šeimą 
vienbalsiai priimti 5 nauji na
riai. Iš viso į draugiją per 1987 
metus įstojo 8 nauji nariai: 
Emilija Benešius, Petras Bene-
šius. Anelė Ramanauskas, Kos
tas Ramanauskas, Balys Braz
džionis, Juozas Mickevičius, 
Albinas Mickus ir Albinas 
Petrauskas. 

Pranešta, kad serga Eugenija 
Strungys ir Antanas Petraitis. 
Palinkėta jiems greitai pasveik
ti ir paskirta ligonio dovana. 
Rinkimuose į revizijos komisiją 
išrinkti: Sue Cheplis, Basevi-
čius ir Viktoras Utara. Knygos 
bus tikrinamos Sue Cheplis 
rezidencijoje. 

Rinkimuose į valdybą sutiko 
dar vienerius metus pasidarbuo
ti 1988 metams valdyba yra 
pirm. Alex Navardauskas, 
vicepirm. Helen Vilkelis, nuta
rimų raštininkė Eugenija 
Strungys, finansų raštininkė B. 
Žemgulis, iždininkė Emma Pet-
raitis ir maršalka Vytas 
Abraitis. 

Nutarta spalio 1 dieną Šaulių 
namuose ruošti 50 metų sukak
tuvinį balių. Išrinkta komisija, 
kuri tuo reikalu rūpinsis: Vic-
toras Utara, Sue Cheplis, Em

ma Petraitis, Helen Vilkelis. 
Nutarta pinigine auka pa
sveikinti mūsų lietuvišką 
spaudą „Draugą", radijo valan
dėles Lietuvos Aidus, Margutį 
ir Veteranus su Šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais. 

Dr-gija planuoja 1988 metais 
valdybos posėdžius šaukti reika
lui esant bet kuriuo metu. 
Narių susirinkimai keturi kovo, 
gegužės, spalio ir gruodžio 
mėnesiais. Parengimai bus 
gegužinė-piknikas gegužės 15 
dieną Šaulių namuose, sukak
tuvinis balius spalio 1 dieną 
Šaulių namuose. 

Veikloje glaudžiai bendradar
biauti, remti kitas organiza
cijas, lankytis jų ruošiamuose 
parengimuose, tuo užtikrinsim 
ir mūsų veiklą. Apie dr-jos 
veiklą korespondencinėmis 
žinutėmis rašyti spaudoje ir 
skelbti per radiją. Baigus dieno
tvarkę pirmininkas pakvietė 
visus prie vaišių, kur Kupci-
kevičienės pagaminti skanumy
nai laukė išdėstyti ant stalų. 
Visi pasivaisino, atsigaivino ir 
linksmi skirstėsi į namus. Kitas 
susirinkimas bus kovo mėnesį. 

A. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue > 

Chicago, IL 60629 
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Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šestad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 


