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Konfiskuojami laiškai 
Mokyklos direktorius džiaugiasi, kad KGB sutrukdė pa
minėti Vytauto Didžiojo 550 metų jubiliejų. Nijole 
Sadūnaite Sibire gaudavo kasdien 10-20 laiškų iš už
sienio, dabar — nei vieno. 

Šilalė. 1981 m. sausio 24 d. 
laikraštyje "Komjaunimo tiesa" 
buvo išspausdintas P. Laurinai
čio didelis straipsnis: "Argi sakyk 
la šmeižtams skleisti?" 

Autorius puola Šilalės vikarą 
kun. Vytautą Skiparį. jog šis ta
riamai šmeižiąs sovietinę valdžią, 
tvirtindamas, kad kovoje prieš 
Bažnyčią Lietuvoje panaudoja
mas alkoholis, prievarta ir melas. 

"Tiktai jūsų drąsus ir tvirtas žo
dis duoda atkirtį kiekvienai ate
istinei nesąmonei... Kas išves tau
tą iš tamsos ir purvo, jei ji netu
rės savo švyturiu? Tokiu švyturiu 
tautai pats Dievas išrinko Tams
tą, gerbiamas kunige". 

Kybartu bažnyčios klebonas kun. 
Sigitas Tamkevičius ir Viduklės 
klebonas kun. Alfonsas Svarins
kas. 

Lektorius džiugino, jog KGB 
trugdė paminėti DLK Vytauto 
550 m. sukaktį. Tvirtino, kad Len 
kijoje Popiežiaus remiami religi
niai fanatikai vykdo ardomąją 
veiklą. 

Direktorius sakėsi ūkio vado
vams padavęs tikinčiųjų vaikų są 
rašus tų tėvu, kurie dirba mi
nėtame "Šilupės" kol. "Jei sek
madieni žmonės nueina į bažny
čią, ne į darbą, galite nubraukti 
procentus, o vaikams mes nieko 
negalime padaryti" — apgailės 
tavo direktorius J. Dirvonskis. 

Stropiam prievartos ir melo 
gynėjui P. Laurinaičiui nepatin
ka jauno kunigo tiesus žodis, to
dėl prie jo ir klijuojama "šmeiži
ko" etiketė. 

Šilalės tikintieji viename savo 
laiške rašo kun. Vytautui Skipa-
riui: Tiktai jūsų drąsus ir tvirtas 
žodis duoda atkirtį kiekvienai 
ateistinei nesąmonei... Kas išves 
tautą iš tamsos ir purvo, jei ji ne
turės savo švyturių? Tokiu švy
turiu tautai pats Dievas išrinko 
Tamstą, gerbiamas kunige. 

Kybartai 1980 m. gruodžio 17 
d. "Silupės" kolūkio gamybinio 
pasitarimo metu Kybartų miesto 
K. Donelaičio vidurinės mokyk
los direktorius J. Dirvonskis (ate
istinės veiklos tarybos pirminin
kas) savo kalboje skundėsi, jog 
darosi sunkiau kovoti su kuni
gais, mat, šie žymiai geriau už 
juos žino marksizmą, be to, aiš
kino, kad kunigu "ekstremistų" 
sukurstyti žmonės surinko 150 
tūkstančiu parašų dėl Klaipėdos 
bažnyčios susigrąžinimo; rašo ne
pagrįstus skundus. Direktoriaus 
žodžiais kalbant, Lietuvoje yra 
150 kunigu "ekstremistų", iš jų 
aršiausi — penki, o labiausiai — 

Vilnius. 1981 m. vasario 16 d. 
Nijolė Sadūnaite išsiuntė pareiš
kimą Lietuvos TSR Ryšių minis
terijos Pašto valdybos viršinin
kui, nuorašą — Vilniaus Cent
rinio pašto viršininkui, kuriame 
rašo: 

— Norėčiau sužinoti, kokiu 
pagrindu yra sulaikomi ir neįtei
kiami man mano adresu siunčia
mi laiškai ir grąžinami siunti
niai? Nuo 1980 metų liepos mėn. 
9 dienos nesu gavusi nė vieno 
laiško iš užsienio draugų, nors 
tikrai žinau, kad jie man rašo. 

TSRS Konstitucijos 56 straips
nis skelbia, kad piliečių asmeninį 
gyvenimą, susirašinėjių, telefoni
nių pasikalbėjimų ir telegrami-
nių pranešimų slaptumą saugo 
įstatymas. Paaiškinkite, prašau, 
kodėl šis įstatymas (šiuo konkre
čiu atveju) yra taip grubiai lau
žomas? 

Lietuvos TSR Ryšių ministeri
jos, specialios gamybinės techni
nės laboratorijos viršininkas A. 
Idkinas atsakė, kad "sutinkamai 
su Pasaulinės pašto konvencijos 
nuostatais, paieškojimą turi da
ryti pats siuntėjas... Siuntėjui pra
nešama, kodėl siunta nepasiekė 
adresato... Jūs tiksliai galite iš 
siuntėjų sužinoti, kur sulaikomi, 
kaip Jūs rašote, laiškai ir kodėl 

grąžinami Jūsų adresu siunčiami 
siuntiniai". 

Kaip gali siuntėjai pranešti, į 
jei nė vienas laiškas iš užsienio! 
N. Sadūnaitės nepasiekia? 

Nijolė Sadūnaite, būdama Si- į 
bire — nutrėmime, iki liepos 7 d. 
gaudavo kas dieną po 10 — 20 
laiškų iš 20-ties užsienio valsty
bių. Jai rašė daugiau nei 250 už
sienio draugų. Tik grįžus į Lietu- j 
v ą — 1980. VII. 9, koresponden- j 
cija buvo visiškai nutraukta — ji 
nebegauna xiė vieno laiško, nors j 
visiems draugams (kai kuriems Į 
net po kelis kartus) rašė iš Vil
niaus. 

Vilnius. Vilnietis Jonas Sadū 
nas savo pareiškime LTSR Sau-' 
gumo komitetui rašo: į 

"1980 metų liepos 9 d. mano 
sesuo Nijolė Sadūnaite sugrįžo iš i 
nutrėmimo Bogučanuose į Vii-į 
nių. Nuo tada aš nebegaunu laiš1 

kų iš užsienio. Nurodysiu tik vie- j 
ną pavyzdį. Visai nutrauktas su
sirašinėjimas su Hieronimu, gy
venančiu Izraelyje. Jo paskutinis, 
mane pasiekęs laiškas buvo rašy
tas gegužės 8 d. Fr. Hieronimas' 
savo pažįstamai, gyvenančiai Lie-; 
tuvoje, 1980 m rugpiūčio 15 d. į 
rašytame laiške nurodo, kad 1980, 
birželio 18 d. parašė man laišką.' 
Bet aš to laiško negavau. Minė- Į 
tai pažįstamai taip pat rašė, kad j 
negauna mano laiškų, nors aš, 
1980 liepos mėnesį parašiau Jam : 
keturius laiškus. Vėliau Fr. Hie-1 
ronimui siunčiau registruotus laiš 
kus, su įteikimo pranešimais 
(1980 spalio mėnesį parašiau 6 
laiškus), bet negrįžo nė vienas 
įteikimo pranešimas, kuris patvir 
tintų, kad mano laiškas pasiekė 
Fr. Hieronimą. 

Taip pat negavau Fr. Hieroni-
mo 1980 kovo mėn. mano vardu I 
išsiųstos banderolės su elektriniu j 
papuošalu, kuris buvo skirtas ma j 
no seseriai Nijolei Sadūnaitei. 

Nuotrauka V. YleviCiaui 

MONSTRANCIJA 

Laukų rageli raliuonėli, 
Tu saulę mums atraliavai. 
Ir auksu uipliekė javai, 
Lyg būtume šimtus monstrancijų pakėlę. 
Tik jos nėra, tos ziburėtos 
Su vidurėliu baltučiu. 
Mes dar nesumalėm nauju kviečiu, 
Dar mūsų. girnų akmenys pakluonėm mėtos. 

Antanas Jasmantas. 
(iš knygos "Ir niekad ne namolei") 

Jakunin skelbia 
bado streike 

Maskva. — Ortodoksų kunigas 
Gleb Jakunin, disidentas, iš kon-

Amerika turi ir 
muskulus 

Los Angeles. — Tą dieną, kai 
Amerikos Karo laivyno naikintu
vai susidūrė su Libijos lėktuvais į centracijos stovyklos slaptai at-
ir jų du numušė, prezidentas Rea- į siuntė laišką, kuriame rašo, jog 
ganąs, lankydamasis ant manev- j nuo rugsėjo 16 pradės bado strei-
ruojančio "Constellation" lėktuv- i ką, jei stovyklos administracija 
nėšio pasakė, jog "Amerika turi i jam nesugrąžins konfiskuoto Sven 

to Rašto. Jakunin, 47 metų, nu
teistas 5 metams sunkiųjų darbų, 
kaip paprastai Sovietijoj skelbia
ma, "už šmeižimą Sovietų Sąjun
gos ir tvirtinimą, kad nėra atvi
ro žodžio". 

muskulus savo žodžiams paremti". 

Žemėlapiai ir Pabaltijys 
Bostonas. — Vakar dienos 

"Christian Science Monitor" ra-
į šo, kad Pabaltijo tautų gyvento-
I jai kiekviena proga primena tiems, 
kurie spausdina oficialius žemė
lapius, jog Lietuva, Latvija ir Es
tija buvo prarytos II pasaulinio 
karo metu, ir jų okupacijos Ameri 
ka nepripažįsta. Žemėlapių leidė
jai dažniausiai į tai atkreipia dė
mesį, bet kartais ir pamiršta. 
Dabar ad hoc sudarytas kongre
sinis Pabaltijo ir Ukrainos reika
lams komitetas tuo reikalu susi
sieks su žemėlapių gaminimo ofi
cialiais asmenimis ir tai jiems įsak 
miai pabrėš. 

Puerto Rico reikalai 
L Tautose j. 

New Yorkas. — Afrikos ir Ari
jos valstybės Jungtinių Tautų 
Dekolonizacijos komitete nubal
savo Puerto Rico nepriklausomy- Į 
bės klausimą iškelti Jungtinių 
Tautų pilnaties susirinkime šį ru
denį, Puerto Rico gyventojai, 
kaip žinome, jaučia, kad ekono
miškai neišsilaikys atsiskyrę nuo 
Amerikos, nori pasilikti JAV su
dėty vienokiu ar kitokiu statusu. 
Tai parodė rinkimai ir balsavi
mai, kai kandidatai, reikalaują 
atsiskyrimo, gauna tik 4 ar 6 proc. 
balsų. 

Londonas. —Lenkija taip ne
turi užsienio valiutos, kad negali 
sumokėti anglų spaustuvei, kuri 
atspausdino lenkams popierinius 
pinigus, rašo "U. S. News". 

Šventų Kalėdų ir Naujų Metų I 
proga jau 'keletą metų iš užsie-1 
nio gaudavau po keliasdešimt pa- j 
sveikinimų, o šiais metais nega-į 
vau nei vieno pasveikinimo, net ( 
iš giminių, gyvenančių užsieny-
je..." 

Valstybinio Saugumo komite
tas tyli, o jo darbuotojai ir toliau! 
konfiskuoja visus laiškus; siunti
nių likimas nežinomas. 

LIETUVOJ APIE ĮVYKIUS LENKIJOJ 

Susijungs į viena 
valstybę 

Dakar. — Senegalis ir Gambia 
nutarė susijungti, sudaryti vieną 
valstybę Senegambia. Tokiu bū
du būtų išspręsta daug problemų 
ir teritorinių ginčų. Visa bėda, 
kad Senagalio, buv. prancūzų ko 
lonijos, valstybinė kalba yra 
prancūzų, kai Gambijos — ang
lų. Geografiškai susijungimas la 
bai patogus, nes Gambia iš visų 
pusių, išskyrus siaurą pajūrį, ap
supta Senegalijos. 

Irano reikalavimai 
ir grasinimai 

Paryžius. —Iranas pareikalavo 
iš Prancūzijos išduoti anuos 22 
iraniečius, kurie buvo pagrobę 
Irano karo laivą ir atplaukė į Mar 
sėlį. Prancūzija jiems suteikė azy-
lį. Irano Vidaus reikalų ministeri
jos atstovas pareiškė, kad jei pran
cūzai to nepadarys, gali atsitikti, 
kad "kas nors" pagrobs prancūzų 
lėktuvą ar laivą, kai jie pasirodys 
Persijos įlankoje. 

Beirutas, Libanas — Čia yra ži
nių, kad Irane kovos tarp visokių 
opozicijų grupių ir revoliucionie
rių dažnas reiškinys. Prieš porą 
dienų Teherane šešias valan
das vyko susišaudymas tarp kai
riųjų opozicionierių ir musulmo
nų. Buvo šeši žmonės užmušti. 

Apgaudinėja soc, 
draudime 

KATALIKAI PASAULYJE 
Popiežius - alpinistu 

garbes narys 
Krokuva. — Popiežius Jonas 

Paulius II-sis yra išrinktas Lenki
jos kalnų laipiotojų sąjungos gar
bės nariu. Šiomis dienomis Ludzi 
mierz vietovėje, netoli nuo Kro
kuvos, įvyko šios sąjungos na
rių visuotinis suvažiavimas. Jo da 
lyviai prisiminė, kad Šventasis 
Tėvas, dar būdamas Krokuvos ar 
kivyskupu, pats dažnai iškylau 
davo Ludzimierze ir dalyvaudavo 
čia rengiamuose jaunimo ekskur
sijose. 

AUSTRALAI PADEDA 
LIETUVIAMS KALINIAMS 
Hobarth, Australia. — Buvu

siam sovietų kaliniui Simui Ku
dirkai praėjusiais metais besilan
kant Hobartho mieste, Australi
joje, buvo įsteigta Kalinių bičiu
lių draugija, kurios nariais yra 
lietuvių ir australų visuomenės 
atstovai. Draugijos tikslas — pa
dėti sovietų kaliniams lietuviams 

sąžinės ir politiams belaisviams, 
atkreipiant viešosios nuomonės 
dėmesį į jų likimą, taip pat mal
da ir laiškų rašymu išreikšti 
jiems solidarumą, dvasiniai ir mo
raliai stiprinti. Draugija spausdi
na žiniaraštį, kuriame minimi 
lietuviai sąžinės ir politiniai ka
linai, nurodant jų adresus sovie
tų priverčiamųjų darbų stovyklo
se. 

PRIPAŽĮSTA KATALIKU 
SUGEBĖJIMUS 

Budapeštas. — Prancūzų ži
nių agentūra France Presse pra 
neša, kad Vengrijos valdžia pir
mą kartą leido katalikų Bažny
čiai įsteigti poilsio namus pasau
liečiam seneliam. Namai pava
dinti popiežiaus Jono XXIII-jo 
vardu. Jų atidaryme dalyvavo 
F.sztergomo arkivyskupas kardi
nolas Lekai ir Vengrijos valsty
bės sekretorius religiniam reika
lam Miklos. Iki šiol katalaikų 
Bažnyčiai Vengrijoje buvo lei
džiama steigti tik kunigam ir vie
nuoliam skirtus poilsio namus. 

Syracuse. — Jėzuitas kunigas 
Frank Haig, Amerikos valstybės 
sekretoriaus Alexander Haig bro
lis, paskirtas jėzuitų kolegijoje Le 
Moyne, Syracuse mieste, New 
Yorko valstijoje viršininku. Le 
Moyne jėzuitų kolegija įsteigta 
1946 metais, ją pavadinant 17 
amžiuje gimusio jėzuito Simon le 
Moyne vardu. Kolegiją lanko du 
tūkstančiai studentų. 

Milano Svč- Jėzaus širdies ka
talikų universitetas, minėdamas 
savo įsisteigimo šešiasdešimties 
metų sukaktį, suteikė garbės 
daktaro laipsnius aštuoniom pa
saulinio garso asmenybėm, jų tar
pe motinai Teresei iš Kalkutos, ku
riai Milano katalikų universite
tas suteikė medicinos ir chirur
gijos garbės doktoratą, tuo būdu 
atžymint jos ilgų metų veiklą, 
slaugant ligonius ir rūpinantis 
vargstančiaisiais. Filosofijos gar
bės doktoratas suteiktas garsiojo 
Liuveno katalikų universiteto rek
toriui Naujojo Testamento egze
gezės profesoriui Massaux. Litera
tūros garbės doktoratas suteiktas 
Krokuvos universitete lenkų lite
ratūrą dėstančiam profesoriui 
Ulewkz. 

Literatūroje ir mene gegužes 
23 d. pradėta spausdinti Felikso 
Kuznecovo straipsnių serija "Fron j 
tas be kraujo", kurioje lietuviai | 
"šviečiami" apie revoliucinius 
įvykius Lenkijoje. Autoriaus iš
vedžiojimai rodo, kad sovietinė 
propaganda ištikimai tebesilaiko 
goebelsinio —ždanovino mode
lio. Daugelį lenkų, rašo Kuzneco 
vas, apėmė politinis "smogas", 
"apgaulingas smogas". Lenkijoje 
įsisiūbuoja "žiauri ir bekompro-
misinė klasių kova". "Kas nors 
primoko vaikėzų šutvę Varšuvos 
centrinėje aikštėje deginti... isto
rijos ir rusų kalbos vadovėlius", 
piktinasi jis, bet pamiršta pami
nėti, kad knygas deginusieji moks 
leiviai buvo pasipiktinę istorijos 
klastojimu ir rusų kalbos bruki
mu. Nei žodžio apie tai, kad Len 
kijoje šiandien vyksta masinis su
kilimas prieš oficialų melą. Už 
dabartinę padėtį Lenkijoje Kuz-
necovas kaltina Giereko vyriausy 
bę, kuri leido platinti "nelega
lius leidinius", nesudraudė "skra 

jojančių universitetų" ir pogrin-| 
dinių "visuomeninių kursų", ne-Į 
sustabdė "organizacinio ir idėji
nio pasiruošimo streikams". "Bur 
žuazinė ir smulkiaburžuazinė są
monė taip pat galėjo lengviau 
skverbtis į lenkų protus ir širdis, 
nes Lenkija "vienintelė socialisti
nio pasaulio šalis", išlaikius pri
vatų savininkų žemės ūkį bei tūks 
tančius privačių įmonių aptarna
vimo ir vartojimo sferoje. Kuzne-

oovui nekelia abejonės ir faktas, 
kokį rimtą vaidmenį Lenkijoje 
vaidina katalikų Bažnyčia. Bet, 
dėl įvykių Lenkijoje ypač kalta į 
"tarptautinė reakcija" ir į JAV, 
"aukščiausios valdžios ešalonus" 
įsiskverbęs "įnirtingas antikomu-
nistas" Brzezinskis. Jų "šėtoniš
kas sumanymas" yra sunaikinti 
"socializmą" Lenkijoje ir pažeis
ti Europos saugumą. 

Vel blogai su kava 
Sao Paulo. — Dar neseniai bu

vo skelbiama, kad pasauly kavos 
produkcija padidėjo, o dabar bra 
žilai teigia, jog Sao Paulo apy
linkėse liepos mėnesio šalna su
naikino nuo 50 iki 60 proc. der
liaus. Kitais metais kavos tokiu 
būdu bos mažiau apie 4 ar 5 mil. 
maišų. 

Washingtonas. — Socialinio 
draudimo įstaigos skundžiasi, kad 
pensininkų giminės užsieny daž
nai apgaudinėja Washingtoną. 
Patikrinus dažnai pasirodo, kad 
teisėti čekių gavėjai seniai jau mi
rę, o jų vardu pasirašo kas nors 
iš artimųjų. Pensininkų, gyvenan 
čių užsienyje yra 330,000. 

Tripoli. — Libijos spauda ir 
radijas vis tebetvirtina, kad jų lėk 
tuvus užpuolė aštuoni Ameri
kos lėktuvai, kurių vieną jie nu-
mušę. Amerika tai kategoriškai 
paneigia ir tam turi įrodymų. 

Geneva. — OPEC valstybės 
negali susitarti dėl naftos kainų, 
ir jų konferencija gali iširti. 

Varšuva. — Lech Walesa pa
tenkintas pasisekusiu spaustuvi
ninkų streiku, bet gan piktai pri
minė, jog gali prireikti visuotino 
susikirtimo su valdžia. Valdžia 
bijo, kad "Solidarumas" daro vis 
daugiau įtakos ne tik ekonomi
niam gyvenime, bet ir politiniam* 

F.rdvių "Autobusas" Oolumbia ruošiama antram *kryd*r.n Pakilimas buvo 
numatytas rugsėjo 30 dieną, dabar sako. kad yra kai kurių techniškų kliūčių 
ir bus atidėta nuo dviejų iki penkių dienų 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 22: Marcelinas, An-

tusa, Karijotas, Ingrida. 
Rugpjūčio 23: Pilypas, Rožė, 

Ringėla, Graudulė. 
Rugpjūčio 24: Baltramiejus, 

Michalina, Jaunutis, Aušrinė. 
Saulė teka 6:05, leidžiasi 7:42. 

ORAS 
Saulėta, šilta, temperatūra 

apie 83 laipsniai. 
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Ateitis Kristui ir Lietuvai! 

ATEITIES JUBILIEJINIO 
KONGRESO PROGRAMA 

(1981 m. rugsėjo 3-7 d. 
Cbicagoje) 

Ketvirtadienis, rugsėjo 3 
— Ateitininkų namuose 

4:00 Ateitininkų Federacijos Tarybos posėdis. 

' Penktadienis, rugsėjo 4 
— Ateitininkų namuose 

9:00 ryto Dalyvių registracija. 
10:00 Supažindinimas su kongreso tvarka. 
10:30 Sendraugių, studentų, moksleivių ir jaunučių sąjungų 

atskiri posėdžiai — konferencijos. 
12:30 Šv. Mišios. Kun. Viktoras Rimšelis — vyr. koncelebra-

torius ir pamokslas. 
-.1:30 Bendri užkandžiai. 

2:30 - 3:30 Bendras posėdis ir svarstybos tema: Ateitininkų 
šeimos kartų bendravimas. Referuoja dr. Adolfas Darnusis. 

3:45 - 5:30 Atskirų sąjungų posėdžiai ir svarstybos ta pačia te
ma. Sendraugių ref. — dr. Augustinas Idzelis. Studentų — (dar 
nenumatytas). Moksleivių — L. Gražulienė, V. Neverauskas, R. 
Kuraitė, R Šoliūnaitė. 

8:00 vak. Susipažinirno vakaras — Jaunimo Centre, Cbicago
je. Meninė ir linksma programa, šokiai, grojant Dariaus Poli-
kaičio orkestrui "Aidas". 

-SC . ' 

Šeštadienis, rugsėjo 5 
— Jaunimo Centre 

9:00 ryto Šv. Mišios, skirtos "Ateities" sukakčiai paminėti. 
Vyr. koncelebrantas ir pamokslas — kun. dr. Kęstutis Tri
makas. 

10:00 Kongreso iškilmingasis posėdis. 
I. Vėliavų įnešimas, malda, himnai. Rengimo komiteto atidaro
masis žodis. Federacijos valdybos žodis. Prezidiumo, sekreto
riato ir komisijų sudarymai. Prezidiumo žodis, sveikinimai raš
tu. 
II. "Ateities" 70 metų jubiliejaus minėjimas — akademija. Kun. 
dr. K. Trimakas — "Ateities" idėjinis skerspiuvis. Kazys Bra-
dūnas — "Ateities" įnašas į jaunimo kultūrinį gyvenimą. Sau
lius Kuprys — "Ateities" perspektyvos ateityje. 

IKK) Pertrauka. Užkandžiai Jaunimo Centro kavinėje. 
2:30 - 3:30 Bendras posėdis tema: "Mūsų uždaviniai siekiant 

visa atnaujinti Kristuje". Referuoja Dalia Staniškienė. 
3:45 - 5:30. Atskirų sąjungų svarstybos ta pačia tema: Sen

draugių ref. — dr. Linas Sidrys. Studentų — (dar nenuma
tytas). Moksleivių — S. Cyvas, ses. Margarita, B. Abromaitytė, 
D. Barzdukas. 

7:00 Vainiko padėjimas prie paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. 

7:30 Meninis "Ateities" vakaras. Programoje: aktoriai Lai
ma Lapinskienė, Jonas Kelečius, muz. Darius Lapinskas, 
Jaunimo teatro vaidintojai. Po programos — vaišės, pabend
ravimas kavinėje. 

Sekmadienis, rugsėjo 6 
— Jaunimo Centre 

-

Kuopų vėliavos moksleivių ateitininkų suvažiavime Daina
voje. Nuotr. Algio Sodonio. 

d 

9:00 Registracijos tąsa. 
9:15 - 10:30 Bendras posėdis tema: "Mūsų rūpestis Lietuva". 

Referuoja: dr. Vytautas Vardys — "Žmogaus tautinių ir reli
ginių teisių kova Lietuvoje". Gintė Damušytė — "RySkieji ko
votojai". Kun. Kazimieras Pugevičius — "Uždaviniai besirūpi
nant Lietuva". 

10:45 - 12:00 Atskirų sąjungų svarstybos ta pačia tema: 
Sendraugių ref. dr. K. Ambrozaitis. Studentų — Gintė Damušy
tė. Moksleivių — D. Baršketytė, P. Kisielius, D. Tijūnėlytė, E. 
Čepulis. 

12:00 - 1:00 Pertrauka. Užkandžiai Jaunimo centro kavinėje. 
1:00 - 2:00 Bendras posėdis tema: 'Tautinė kultūra ir mes". 

Referuoja prof. Kęstutis Skrupskelis. 
2:15-3:15 Atskirų sąjungų svarstybos ta pačia tema. Send

raugių ref. — Ingrida Bublienė ir Aušrelė LiUlevičienė. Studen
tų — dr. Marija Stankus - Saulaitė. Moksleivių — V. Laniaus-
kas, D. Polikaitis, R Rugelytė. 

4:00 Iškilmingos Sv. Mišios už Lietuvą — Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje, Brighton Parke. Vyr. koncelebrantas — J.E. 
vysk. Vincentas Brizgys. Pamokslas — kun. dr. Pranas Gai
da. Mišių metu gieda sol Dana Stankaitytė ir Chicagos Lie
tuvių Operos choras, diriguojamas muz. Alvydo Vasaičio. 

8:00 Kongreso banketas, didžiojoje Jaunimo centro salėje. 
Programoje: poetas Bernardas Brazdžionis, solistė Vita Poli-
kaitytė. Šokiai apatinėje salėje grojant D. Polikaičio "Aidui". 

Pirmadienis, rugsėjo 7 
— Jaunimo Centre 

» 
10:00 Bendras baigiamasis kongreso posėdis. Veiklos gairių -

pateikimas, svarstybų susumavimas, nutarimų priėmimas, 
kongreso uždarymas. 

1:00 Padėkos iv. Mišios — Jaunimo Centre. Vyr. kon
celebrantas — vysk. Antanas Deksnys. Pamokslas — 
Federacijos dvasios vadas kun. Stasys Yla. Pamaldų metu bus 
studentų ir moksleivių įžodis. 

KONGRESO DALYVIU 
DĖMESIUI 

Atvykstantieji į "Ateities" 
Kongresą ir norį apsistoti vieš
bučiuose naudokitės sekan
čiais viešbučiais, esančiais ar
čiausiai nuo Jaunimo centro: 

Shareton — Midway Inn, 
5400 S. Cicero, Chicago (312)-
581—0500, Midway Airport 
Ford Shopping Center, 7353 
So. Cicero Ave. (312)-581— 
5300, Oak Lawn Tower Inn, 
9333 S. Cicero Ave., Oak Lawn 
(312H25—7800. 

BILIETAI I "ATEITIES" 
BANKETĄ 

Visi Chicagos ir apylinkių 
ateitininkai,-ės, kurie norėtų 
dalyvauti "Ateities" bankete 
rugsėjo 6 d. 7 vai. vak. Jauni
mo centre, prašomi kreiptis į 
Valeriją Žadeikienę tel. 778— 
7852 (po 6 vai. vak.). 

IŠ KONGRESO RENGIMO 
KOMITETO POSĖDŽIO 

Rugpiūčio 12 vėl buvo susi
rinkęs posėdžiui "Ateities" 
jubiliejinio kongreso rengimo 
komitetas ir įvairių komisijų 
atstovai. Dalyvavo: V. Šoliū-
nas, J. Žadeikis, K. Pabedins
kas, J. Pabedinskas, E. Raz
ma, K. Kriaučiūnas, dr. J. 
Meškauskas, A. Prapuolenytė, 
J. Baužys, Br. Polikaitis, dr. P. 
Kisielius, dr. A. Norvilą, V. 
Dundzila. 

Buvo svarstomi dar iškilę 
nauji klausimai ryšium su 
artėjančiu kongresu, pasiin-
formuota, kas jau padaryta ir 
ką dar reikėtų būtinai daryti. 
Geru pagrindu šiam posėdžiui 
buvo išsamus Fed. vado Juozo 
Laučkos laiškas su įvairiomis' 
idėjomis ir pasiūlymais. Kong
reso programa buvo galutinai 
priimta ir patvirtinta. Ji skel
biama atskirai šiame pus
lapyje. 

GAUSUS "ATEITIES" 
JAUNIMO KŪRYBOS 

DERLIUS 

Tradicinis "Ateities" jauni
mo konkursas kasmet pasi
žymi gausiu premijų išdali
nimu ir nemaža bendra 
premijų pinigų suma. Tačiau 
šįmet "Ateities" 70 m. sukak
ties proga konkursas pasiekė 
rekordinių skaičių. Viso 39 jau
ni kūrėjai buvo įvertinti pre
mijomis, kurių bendra suma 
siekia 1820 dolerių. 

Šią pinigų sumą suaukojo 
daugelis mecenatų. 1000 dole
rių paaukojo kun. dr. Juozas 
Prunskis. Kiti prisidėję savo 
įnašu — Vytautas ir Aldona 
Kamantai, Gediminas ir Vida 
Kaulėnai, Vaclovas ir Asta 
Kleizai, dr. Kęstutis ir Vitalija 
Kebliai, Povilas ir Rūta Kiliai, 
dr. Janina Jakševičienė, Chi
cagos apylinkių Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuopa. 
Be to, Faustina Mackevičienė 
surinko nemažą pinigų sumą 
iš "Ateities" jaunimo konkur
so rėmėjų. 

Daugeliui jaunimo toks jų 
kūrybinių pastangų vertini
mas yra tikra paskata lie
tuviškai rašyti, geriau fotogra
fuoti, gražiau iliustruoti. 

Ankstyvesniais metais dau
giau reikšdavosi moksleiviai. 
O šįmet labai stipriai pasireiš
kė vyresnysis jaunimas (19-30 
m. amžiaus), ypač proza, poe

zija ir straipsnių rašymu. Pre
mijas gavo 12 moksleivių ir 27 
studentai bei studijas bai
gusieji (iki 30 m. amžiaus). 

Ir šįmet gausiausiai dalyva
vo jaunimas iš Chicagos ir jos 
apylinkių (16 laimėtojų). Pap
rastai čia stipriausiai pasi
rodydavo Cicero jaunimas; šį
met studentai iš šios buvusios 
Ateitininkų federacijos sos
tinės dar laikėsi (3), tačiau ryš
kiau nepasireiškė nei vienas 
moksleivis. Tuo tarpu iki šiol 
prasiverždavo vos vienas ki
tas jaunuolis iš Kanados) šį 
kartą — net penki, iš jų keturi 
laimėdami pirmąsias pre
mijas. Gerai pasireiškė ir Cle-
velando jaunimas (5), neblo
gai — ir iš Europos (3), 
silpnokai (kaip paprastai) JAV 
rytinis pakraštys. Gaila, ne
buvo laimėtojų nei iš Pietų 
Amerikos, nei iš Australijos. 

"Ateities" konkurso premijų 
įteikimo iškilmės įvyks rug
sėjo 5 d. "Ateities" žodžio ir 
muzikos vakare Jaunimo cent
re Chicagoje Ateitininkų kong
reso metu. 

"ATEITIES" 
PREMIJŲ 

LAIMĖTOJAI 

Studentų (19-30 m.) grupėje 
Už prozą: I-II premija — Li

nui Palubinskui ir Neriai Mėly-
nytei (abu iš Chicagos); III pre
mija — Andriui Tadui Klimui 
iš Rochesterio N. Y., IV-V pre
mija — Sauliui Kubiliui iš Ro
mos ir Jonui Alšėnui iš 
Brecksville, Ohio. 

Už poeziją: I — Jolantai 
Malerytei iš Vancouver, Kana
dos, II — Gintai Remeikytei iš 
Chicagos ir III — Loretai iš Eu
ropos. 

Už straipsnius: I — Vikto
rui Nakui iš Arlington, Va., 
II— Andriui Valevičiui iš 
Muensterio, Vokietijos; III-IV-
V — Vilijai Dėdinaitei iš New 
Yorko, Viliui Dundzilai iš Cla-
rendon Hills, 111. ir Jonui Sid-
riui iš Streator, 111. su Aru Zlio-
ba iš S. Barrington, 111. 

Už anketos studiją: spe
ciali premija Vitai Musonytei -
Aukštuolienei iš Chicagos. 

Už asmens aprašymą: spe
ciali premija Rūtai Šiūlytei iš 
Otava, Kanados. 

Už veiklos fotografijas — 
I — Jonui Kupriui iš Cicero, 
111., II — Edžiui Razmai iš Jo-
liet ir III — Andriui Razgai-
Čiui iš Seven Hills, Ohio. 

Už meno fotografijas: — I 
— Vidai Kuprytei iš Cicero, 111. 

Už iliustracijas: — I — 
Kristinai Juzaitytei iš Ply-
mouth Meeting, Pa., II — Ri
mai Valiulytei iš Chicagos. 

Už veiklos aprašymus: — 
I — Zitai Kripavičiūtei iš Tim-
berlake, Ohio, II — Rėdai 
Ardytei iš Bloomington, 111., 

III — Vitui Laniauskui iš Ci
cero, 111., ir IV — Ramintai 
Pemkutei iš Sleepy Hollow, 111. 

Už ateitininkų veiklos 
"Trumpai" kroniką: spe
ciali premija — dr. Romai Ol-
šauskaitei - Kuprienei iš Chi
cagos. 

Moksleivių (iki 19 m. amž.) 
grupėje: 

Už rašinius: I — Natali
jai Slivinskaitei i š Toronto 
ir II — Vėjui Liulevičiui iš 
Chicagos. 

Už poeziją: I — Linai Palu
binskaitei iš Cleveland Hights, 
Ohio, II — Danai Skukauskai-
tei iš Toronto ir III — Lorai 
Vasiliauskaitei iš Glen Ellyn, 
111. 

Už prozą: I — Violetai Sli
vinskaitei iš Toronto. 

Už veiklos aprašymus: I 
— Mildai Tonkutei iš Canoga 
Park, Ca., II — Gintai Palu
binskaitei iš Huntington 
Beach, Ca., ir III — Ramūnui 
Balčiūnui iš Clevelando. 

Už veiklos fotografijas: I 
— Rūtai Musonytei iš Oak 
Lawn, 111. ir II — Henrikui 
Šatinskui iš Soyosset, N.Y. 

Už meno fotografiją: I — 
Rūtai Musonytei iš Oak Lawn, 
111. 

Darius Polikaitis stovykloje prave
da dainavimą. 

Nuotr . R . M u s o n y t ė s 

JAUNIMO 
DĖMESIUI! 
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Radijo Valanda Jau 3» metas tar
nauja New Jereey, New York ir Con-
necticut lietuviams ! 
Kas šeštadieni nuo • iki S vai. po-
piet 15 WEVD Stoties New Torke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai 
vak. 97.9 meg;. FM. 

Direkt DR. JOKŪBAS STUKAS 

284 Svdtt Drive 

vVatcfeuag, N. J. 0708$ 
TEL. — 733-MM (»1) 

EILĖRAŠČIAI 
(1965-1970) 

Pomirtinė Poezijos knyga. 
meldo Vytautas Saulius 1878. 

Tiražas 350 egx, 100 pusi. Knyga 
graliai išleista- Kieti viršeliai. Kai. 
na su persiuntimu $6.73. HL gyv. 
prideda 5% mokesčių — 30 et. Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4848 
W. 63rd Si , Orieago, DL 

Rugsėjo 5 d., šeštadienį, 7:30 
v.v. atvykę į "Ateities" vakarą 
galėsite pasivaišinti ir pasi
šokti J. Centre. (Prieš kavinę). 
Rengėjai kviečia moksleivius 
ir studentus ateitininkus bei jų 
draugus tą vakarą praleisti 
specialiai jiems paruoštoje pa
talpoje. 

Jaunime, paskleisk tą mintį 
savo tarpe ir porą valandų pra
leisk jaukioj, linksmoj, jaunat
viškoj aplinkoj. 

Bilietai į vakarą gaunami 
Vaznelių "Gifts Internatio
nal". " 

Ligi pasimatymo už poros 
savaičių! 

Rengėjai 

"ATEITIES" VAKARAS 

Visi ateitininkai j "Ateities" 
vakarą, rugsėjo 5 d. 7:30 v.v. 
Jaunimo centre. Po prog
ramos vaišės J. Centro kavi
nėje. Bilietus galima įsigyti J. 
Vaznelių prekyboje. 

Nelaukite paskutinės die
nos; įsigykite dabar ir para
ginkite kitus tai padaryti. Tu
rime tik vieną "Ateitį" ir jos 
70-tą gimtadienį, kurį šven
čiame šiais metais. Jūsų atvy
kimas bus "Ateities" įverti
nimo ženklas. Laukiame visų. 

Rengėjai 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravrford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71$t Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir per.kt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, III 

Visi tel. 776-8000 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . ofiso ir buto: OLympk 2 -4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 13 vai ir 6 8 vai vak išskyrus, 
treč Sešt 12 fk i 4 vai popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOM ET RISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - CR 6 2400 

Vai pagal Susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir 
7 9 antrad ir penkt 10 4 šeštad 10 3 vai 

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-0067 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81$t Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p.p 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239-2919 

Ofs HE 4 1818; Rez PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad . antrad ketvirtad ir oenktad 
3 iki 7 v p P Tik susitarus 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5 8 9 3 
Specialybė A k i u ligos-

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal sus i ta r imą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKS A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Pd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
Dr. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin. H). 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S Ked;ie Ave Chtcapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos oagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytoja* ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTtCE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir Sėst 

Tel. 372-5222. 236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASM AVE 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberto Road 
1 myha } vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Ka lba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 

2 6 1 8 W 71st St - Tel 737 5 1 4 9 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St. CMcago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr . treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 M 1 vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5 

Algis Kazlauskas, Rimas Kutenąs ir Rita Stukaite kun. Aif. 
Ijpniūno kuopos insinnkimp Nuotr. R. Musonytės. 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm , antrad . ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — i§ anksto susitarus. 
Tel. REHance 5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 Mest 59th Street 
Vai pirm antr . ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šeit 
uždaryta 

Ofs tel 586-3166: namu 361-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 WestS3rd Street 

Vai pirm . antr ketv ir penkt 
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 



Malonumas ir pareigą — 

PAŽINTI IR DIRBTI 
Dažnai k a l b a m a a p i e veiklą 

pavergtos L ie tuvos la isvei at
gauti. K a l b a m a t a i p pa t apie 
pareigą ugdyti l i e tuv i šką dva
sia jaunime, y p a č s avo šei
moje. Bet ta i y r a t i k primini
mas sau pač i am, o k a r t a i s tik 
kitiems, kad š io s d v i pareigos 
išeiviui, g y v e n a n č i m sve
timame kraš te , y r a būt inos . 
Joms kiekvienas , be t kuriuo 
būdu patekęs j s v e t i m ą k raš t ą 
ir net k u r d a m a s č i a nau ją gy
venimą, turi s k i r t i dėmesį , pra
tęsti save ir s a v o t ėvynę , būt i 
savo tautos a t s t o v u . Iš šių pa
reigų ne iš te i s ina n e i sąžinė, 
nei istorija, — k i e k v i e n a s y ra 
savo tautos, t a m t ik ros isto
rinės b e n d r u o m e n ė s , n a r y s , 
a tsakingas už j o s atei t į . 

Išeivija j a u č i a b ū t i n u m ą tu
rėti savas o rgan i zac i j a s . Atei
vis svetimame k r a š t e jauč ias i 
svetimas, o su s a v a i s i a i s arti
mesnis, turįs g e r e s n i u s ryš ius , 
nelaimėje p a g u o d ą , pasiseki
muose bendrą d ž i a u g s m ą . I r 
po kiek laiko o rgan i zac i j ų skai
čius didėja, n o r s m a ž ė j a na r ių 
skaičius, kuris i š l i eka daug i au 
malonumui, n e g u t a u t i n e i pa
reigai. T u r i m e p a k a n k a m a i 
ideologinių, v i s u o m e n i n i ų , spe
cialių tikslų o rgan izac i jų , ku
rios nar ius v i e n u m o n j u n g i a 
bendros idėjos, t ie p a t y s sie
kiami idealai , p a n a š u s nusi
teikimas į g y v e n i m o sunku
mus ir jo p r a s m ę , į s i t ik in imų 
bendrumas. T a i j a u auklėj imo 
ir auklėjimosi organizac i jos , 
padarančios i š a s m e n ų g laudų 
vienetą, kuris b e n d r o m i s idėjo
mis siekia tų p a č i ų t ikslų — 
tarnauti , d i rb t i , a u k o t i s aukš
tesniems i d e a l a m s , a r j ie būtų 
tautiniai, a r re l ig in ia i , a r 
moksliniai a r h u m a n i s t i n i a i . 

Liūdniau ž v e l g i a n t į v i sas 
išeivijos o rgan i zac i j a s , ka i jos 
pradeda m e n k ė t i n a r i ų skai
čiumi,-savo d a r b ų ap imt imi ir 
net savo tikslais. Vieni na r i a i 
tikra p ra sme j a u s u s ens ta i r 
amžius j iems ne le idž ia lanky
tis sus i r ink imuose ir nuošir
džiau bend rau t i . Ki t i užs idaro 
savam kiau te i r t a m p a indivi
dualistais, n a m ų i r darželių 
žmonėmis, n e t u r i n č i a i s intere
so nei šv ies t i s , ne i j aunes
niems padėt i b rę s t i t au t ine 
dvasia. Čia p r a s i d e d a tau
tinis, rel iginis , ideologinis mer
dėjimas, k u r i a m p a g y d y t i vais
tų sunku r a s t i . O jų ieškoti v is 
dėlto reikia. 

Vasaros l a i ko t a rpy j e buvo 
galima dž i aug t i s didel iu susi
domėjimu s t o v y k l o m i s , stu
dijų dienomis , s u v a ž i a v i m a i s , 
seimais, k o n g r e s a i s . T a i v is 
gyvybės ženk la i , rodą, kad išei
vijos senosios ir nau jesn ios ios 
organizacijos pa jėg ia veikti, 
susirinkti i r p a s v a r s t y t i atei
ties p lanus i r g y v e n i m o stato
mus r e i k a l a v i m u s . Besidžiau
giant įva i r ia i s s u v a ž i a v i m a i s , 
tenka nus t eb t i jų da lyv ių skai
čium. O r g a n i z a c i j a skaičiuoja 
savo n a r i u s š i m t a i s , o su
važiavimuose, n o r s t ik nedi
delių būrių a t s t o v a i , pas i rodo 
su tokiu m e n k u domesiu, kad 
jau ima b a i m ė dė l organizaci
jos pasku t in ių d ienų . Darbų 
yra daug i r t u o s da rbus or
ganizacijos n u o š i r d ž i a i svars
to, bet nė ra r a n k ų t iems dar
bams p a d a r y t i m e t ų a r kelerių 
metų bėgyje. I r r e ik i a sut ikt i su 
Juozu G i r n i u m , k a d "pikčiau
sias než inoj imas p a p r a s t a i y r a 
tar iamas ž i n o j i m a s , apsipaži-
nimas be t i k r o sp rend imo ir 
nusprend imas , j o g t a i "neįdo
mu" ( Idea las i r l a ikas , psl. 
197). 

Kai, ž v e l g d a m a s į tuos di
džiuosius s u s i b ū r i m u s , nema
tai ten nė d e š i m t o s dal ies or
ganizacijos n a r i ų , t a i ta ip ir 
nustembi, kodė l si a r kita or
ganizacija j a u t a i p išblėso. Gal 
narių s toka , g a l nesugebėji

mas prakalbėti šio laiko, kuris 
turi savo ženklus, kalba. Bet 
kažkas yra ne taip, kaip turėtų 
būti. Nariai nesirūpina vidine 
organizacijos santvarka, jos 
idėjomis, jos tikslais. Kyla ir 
kitas klausimas, ar jie turi sa
vų idėjų, kurios juos pakeitė, ar 
iškilo principinio pobūdžio nu
siteikimų organizacijos atžvil
giu, kad jie joje nedalyvauja ir 
nenori pagilinti savo žino
jimo. "Be įsigyvenimo į or
ganizaciją ir be susigyvenimo 
su jos žmonėmis neišven
giamai jos veikla liks "nuobo
di" (t.p.). Ir tai tinka tiek jau
nesniesiems, kurių galvose 
"dar daug vėjo", tai t inka ir 
vyresniesiems, nes jų galvos 
jau "dreba prieš kiekvieną vė
jo pūstelėjimą", kaip sakė ka
daise prancūzų rašytojas Leon 
Bloy". 

Pirmutinis organizacijų už
davinys, bent ideologinių, 
šiandien susirūpinti sąmonin
gu prieaugliu, kuris suprastų 
organizacijos idėjų vertę, jų 
prasmę ir jų realizavimą savo 
gyvenime ir aplinkoje. Taip 
pat turi rūpėti ir visoms or
ganizacijoms mažiau turėti 
apsnūdusių ir apkiautusių na
rių, o ieškoti tokių, kurie pra
tęstų išeivijos misiją — padėtų 
tėvynei ir lietuvybę laikytų sa
vo šeimos dalimi ir asmeniniu 
siekimu. 

VIENAS ŽODIS - NE ŠNEKA arba 
Pas išnekučiav imas "Ate i t i es" vakaro proga su jo 

Rimties valandėlei 

DIEVO TAUTOS SAVYBES 
rež is ie r ium DARIUM LAPINSKU 

Nemėginame kritikuoti šių 
metų seimų, studijų dienų ar 
kongresų, įvykusių a r įvyk
siančių kaip "Ateities" kong
resas. Visuose stipriai dirbo ir 
dirba valdybos ir komisijos, 
specialiems tikslams sudary
tos. Bet mažai dirbo nariai, 
nors kartais savo aplinkoje ir 
gana uolūs. Nuo visų priklau
so, kad didieji subuvimai pa
siektų savo tikslą, kad jie sus
tiprintų organizaciją iš vidaus. 
Į šiuos parengiamuosius dar
bus kreiptinas dėmesys. Ne
galima iš to daryti išvados, 
kad jau ta ar kita organizacija 
silpnėja, bet išvadą tur i pasi
daryti organizacija, kad ji 
nesilpnėtų — įjungti į darbus 
visus narius, suglaudinti savo 
organizacijoje gretas vienodai 
ideologiškai nusiteikusių dau
gumą, kad organizacinė veik
la būtų tikroviška. 

Už laisvę pavergtam kraštui 
išeivija jau ilgus dešimt
mečius neatlaidžiai kovoja, 
nuolat ieškodama naujų, nors 
ir ne visuomet praktiškų, bū
dų. Bet laisvės dar nematyti. Ši 
sritis dar laukia daugiau ran
kų ir protų, nes laisvė yra 
nedaloma, todėl visų pareiga 
ją ir toliau ginti. Ginti laisvę — 
tai nebijoti pralaimėti. Kovo
jusių pavyzdžiu stos kovon jau
nesnieji. Krikščioniškos ideo
logijos organizacijų nariams 
dar reikia veikti ir į Amerikos 
katalikus ir kitus krikščionis, 
kad jie sulaužytų tylos ir nesi-
domėjimo kenčiančiųjų likimu 
suokalbį ir eitų greta tų, kurie 
kovoja už laisvę, tikėjimą, tau
tiškumą ir žmogaus vertę. Tai 
sritis, kuri krikščionims nėra 
malonumas tik bendrauti, bet 
ir pareiga įjungti visus laisvės 
idealams pasaulyje išlaikyti. 

Ir organizaciniuose darbuo
se žmogus gali pavargti ir turi 
teisę pasilsėti. Vėl su Juozu 
Girnium reikia tarti: "nors ir 
teisieji pavargsta, nėra tei
saus pavargimo. Kiekvienas 
pavargimas, kuris nori "įsiam
žinti" visam laikui, y ra netei
sus, nes išduoda tiek idealus, 
tiek kovos draugus" (t. p. 196). 
Pažinti savo tikslus y ra malo
numas, nes sukaupia daugiau 
žinių.Bet dirbti Dievui, Tė
vynei, Artimui, savo tautos pa
vergtiesiems yra pareiga, iš ku
rios išlaisvina tik mirtis. 

Pr. Gr. 

— Vis dažniau matome Jus 
režisuojant dramos veikalus — 
pvz. per paskutinį Ateitininkų 
kongresą "Šventasis narvas", 
prieš porą mėnesių "Mėnulio 
užtemimas", o dabar per Dar
bo dienos savaitgalį įvyks
tantį, "Ateities"kongresą -poe
zijos ir muzikos vakarą. 
Kadangi net ir Jūsų sukurta 
muzika artimai rišasi su poe
zija - žodžiais operos, kanta
tos, dainos — būtų įdomu iš
girsti Jūsų mintis apie žodžio 
— poezijos svarbą, vaidmenį 
ar vietą žmogaus kūryboj. 

— Kodėl taip r imtai ir pras
mingai? Neatbaidyk m a n pub
likos. Žmonės švenčia Darbo 
dienos savaitgalį, kad pailsėtų 
nuo visokių darbų, užmirštų vi
sokias problemas ir, pa togia i 
atsisėdę, nuotaikingai galėtų 
praleisti laiką. Ta ip nusi teikę 
tikiuosi ateis ir į "Atei t ies" 
vakarą. A š tiesiog bijau, kad 
nebūtų per daug tokių pras
mės ieškotojų, kurie savo ak
menine rimtimi išgąsdintų ma
no j a u n u o s i u s a k t o r i u s , 
ateinančius į šį vakarą su jau
natviškų išdaigų pilnais inter-
liudais. I r nekaltink m a n ę s , 
kad per daug užsiiminėju re
žisūra. N e mano kaltė, kad, 
d i rbdamas muziko darbą Vo
kietijos teatruose, turėjau pro
gos padirbėti su ger iausiais pa
saulio režisieriais. Be to, a š 
m a n a u m ū s ų t a r p e y r a 
daug didesnis susidomėjimas 
sceniniais spektakliais, negu 
nepailiustruotais, grynai muzi
kiniais koncertais. 

— Kokį matot ryšį tarp žo
džio ir muzikos? Ar tai visuo
tinas ryšys? Kitaip tarus, ar 
žodžiai — poezija visuomet tu

ri rištis su muzika. Arba: ar 
poezija gali egzistuoti be mu
zikos? 

— Tarp žodžio ir muzikos nė
r a absoliučiai jokio ryšio a r ko 
nors bendro, kas juos rištų, ar
ba yra tiek bendro, kiek t a rp 
vyro ir moters. O žiūrėk ir įsi
myli — ne dėl to, k a d panašūs, 
bet tikėkimės, kad dėl to, jog la
bai skirt ingi. Taigi a r gali vy
r a s egzistuoti be moters? 

— Kokį matot ryšį tarp po
eto ir jo publikos ir koks galėtų 
ar turėtų būti tas ryšys? 

— Nesu ne i poetas, nei pub
lika ir dėl to nesiryšiu už juos 
kalbėti. M a n asmeniškai ge
ros poezijos skaitymui rei
kal inga tokia pat absoliutinė 
tyla ir vienatvė, ka ip ir r a š a n t 
muziką: tyla , kurioje rudens la
po atsiplėšimas nuo medžio ša
kos suskamba lyg smaugiamo 
žmogaus desperat iškas užriki-
m a s . 

— Jūsų patyrimu, koks yra 
ar turėtų būti santykis tarp dra
maturgo ir režisieriaus, kuris 
stato jo veikalą? Ką režisierius 
turėtų ar turėtų galėti padary
ti iš statomo dramos veikalo? 

— Matau, iš kur vėjas pučia, 
bet gal šia proga nekelkime bu
rių — teplūduriuoja laivas vie
toje. Žiūrėk, jei spektaklis sėk
mingas , n ė r a laiko ieškoti, ar 
tai autoriaus, ar režisieriaus 
nuopelnas — reikia skubėti at
švęsti tą pasisekimą. O jei 
spektaklis fiasco, tai patar
t ina ir ieškant iems ir paieš-
kantiems kuo greičiau nusi
gerti, kad ilgai vienas kito 
neatrastų, o a t radę užmirštų, 
kodėl vienas kito ieškojo. 

— Koks yra ar turėtų būti ak
toriaus tikslas pristatant dra

mos ar poezijos veikalą pub
likai ? 

— Nemeluoti. 
— Spaudoje skaitėme, kad 

"Ateities" jubiliejiniame li
teratūros - muzikos vakare fi
gūros kūryba poetų, rašytojų, 
kurių pirmieji žingsniai žo
dinėje kūryboje išspausti 
"Ateities" puslapiuose. Ku
riuos rašytojus parinkote, ir 
kas Jus į juos patraukė? Ar vi
sų pirmoji kūryba buvo "Atei
ties" puslapiuose? 

— Taip. Nesakysiu, pama
tysite. Taip. Nebandykime so
tinti publikos sukramtytu 
maistu šiame vakare. Ant sta
lo bus daug gardžių patiekalų: 
tenustemba pamatę juos, te
pasirenka ir tesisotina tais, ku
rie juos vilioja. 

— Skaitėme, kad literatūri
nę programos dalį atliks Lai
ma Rastenytė ir Jonas Kele-
čius. Ar tai turėjo įtakos į 
kūrinių parinkimą ? 

— Kadangi parinkti kūri
niai sukasi apie tr is temas: 
Dievui, tėvynei, art imui, tad 
gal ima būtų pasakyti , kad 
parinkau vieno dieviškos ir ki
to tėviškos artumos paveiktas. 

— Kokį vaidmenį atliks Jau
nimo teatro vaidintojai? 

— Jaunimo teatro vai
dintojai atliks irgi literatūrinę 
programos dalį. 

— Kokia numatoma muzi
kinė vakaro dalis? Kaip ir ar ji 
risis su žodine kūryba ? Kas ją 
atliks ? 

— Ar tik nesikartojame? Aš 
m a n a u šią temą g a n a nuodug
niai išnagrinėjome an t ro klau
simo ribose. O kas link muzi
kos atlikimo, tai ją atliks 
muzikalūs žmonės. 

Lietuviško Žodžio ir Muzikos vakaro rugsėjo 5 
d. rengėjai. Iš kairės: komp. Darius Lapinskas, 

akt. Laima Rastenytė - Lapinskienė, ir ak. Jonas 
Kelečius. nuotr. K. Trimako 

Dievo tauta arba Bažnyčia 
nėra atbaigta realybė, nėra to
bula savo sandaroje ir savo 
funkcijose. J i yra dinamiška 
realybė tik vyksme, prieš akis 
turinti nueiti ilgą kelią. J i yra 
šiame pasaulyje ir dalyvauja jo 
įvykiuose. Tačiau ji siekia kito 
pasaulio ir tik jame pasieks sa
vo pilną tobulumą. 

Visa tai pavaizduoja kai ku
rie Šv. Rašto palyginimai, ku
riais aiškinama Bažnyčios es
minė p r ig imt i s . Bažnyč i a 
palyginama su statoma šven
tove ir su įvairia tos statybos 
medžiaga. Statybos vieta yra 
pasaulis, akmenys ir plytos — 
žmonės, kuriuos Dievo žodis 
šaukia būti tos šventovės dali
mis. Statyba tęsis per visus am
žius, kad visi žmonės galėtų jo
je dalyvauti. Kad statinys būtų 
gražus ir stiprus, akmenys turi 
būti nutašyti, plytos vienodos. 

— Poezija vistik yra intymi 
kūrybos forma tarp poeto ir 
skaitytojo. Ar ji nenukentės 
kongreso dalyvių pripildytoje 
didžiojoje Jaunimo Centro sa
lėje? 

— Tai ką tu patartum? Iš
dalinti visiems skaitomos 
poezijos knygas ir laukti, kol 
perskaitys? O kol perskaitys, 
papasakosiu aš vieną atsitiki
mą iš savo gyvenimo. Seniai, 
labai seniai, kai dar gyvenau 
Stuttgarte, turėjau draugą — 
gerą vargonų virtuozą. Nese
niai jis buvo pabėgęs iš Len
kijos ir, vieną kitą alaus boka
lą išgėręs, pradėdavo girtis, 
kad jo gyslose teka Gedimino 
kraujas. Bet kaip ir mes visi tie 
Gedimino kraujo savininkai, 
labai lengvai puldavo į apa
tiją ir to pasėkoje nukentė
davo jo vargonų grojimas. 
Beartėjant vienam jo koncertų 
garsioje Liederhalle koncerti
nėje salėje, sužinojome, kad 
mudu ruošiasi aplankyti dvi 
mergaitės iš Paryžiaus. Trau
kinys atvažiuoja pusvalandį 
prieš koncerto pradžią. Taigi 
aš pasitinku jas traukinių sto
tyje ir tiesiai iš traukinio į kon
certą. Nors buvau gavęs tele
gramą, kad jos atvyksta dieną 
vėliau, bet prieš koncertą nu
ėjęs jam palinkėti "Bein-
bruch", nutylėjau tą faktą ir 
palikau jį su iliuzija, kad mer
gaitės nuėjo atsišviežinti savo 
grožio po kelionės ir užtai ne
atėjo kartu su manim į užku
lisį. Tą vakarą mano draugas 
grojo fantastiškai — niekas ne
buvo girdėjęs jo taip emocin
gai grojant. Ar tu galvoji, kad 
pripildyta žmonių salė turėjo 
kokios įtakos mano draugo 
interpretacijai tą vakarą? 

Aldona Zailskaitė 

Medžiaga, kuri nesiduoda ap
tašoma, yra a t m e t a m a . 

Dar aiškiau Dievo tautos 
dinamizmas paaiškėja iš Kris
taus palyginimų apie karalys
tę. Jėzus pa lygina savo Baž
nyčią su l a u k u , k u r i a m e 
savininkas pasėja gerą kviečių \ 
sėklą, bet nakt ies metu jo prie
šas pribarsto piktžolių. Iš karto 
niekas nepastebi klastos, bet vė
liau ji iškyla viešumon. Savi
ninkas neleidžia jų išrinkti; te
auga k v i e č i a i d r a u g e su 
piktžolėmis. I š skyr imas įvyks 
paskutinę dieną po piūties, kai 
kviečiai bus sur inkt i į kluonus, o 
piktžolės sudegintos (Mat. 
13,24-30). 

Palyginimai aiškiai sako, 
kad Bažnyčia š i ame pasaulyje 
nėra tobula, k a d ji y ra vyksme, 
kad ji ne la isva nė nuo nuo
dėmės. Tačiau ji apdovanota 
ypatingu d inamizmu. J i yra tė
vynės ieškančiųjų piligrimų 
bendruomenė. Taigi Bažnyčia 
ortientuojasi į ateitį. "Čia mes 
neturime amž ina i išsilaikan
čio miesto, bet ieškome būsimo
jo" (Žyd. 13,14) sako apaš ta las 
šv. Paulius. 

Kova laimėti amžinąją tė
vynę, pažadėtąją žemę, yra sun
ki ir ilga. Priešai , kurie stengia
si tą kelionę sutrukdyti , y r a 
gausūs ir gerai ginkluoti , jų sta
tomos pinklės y ra įvairiausios. 
Šv. Paulius la iške efeziečiams 
aprašo d ramat i šką krikščionio 
padėtį pasaulyje, r a g i n d a m a s 
kasdieninėje kovoje nesuklup
ti, nepasiduoti: "Apsiginkluo
kite visais Dievo ginklais , kad 
galėtumėte išs i la ikyt i prieš vel
nio klastas. Mes grumiamės ne 
su krauju ir kūnu , bet su kuni
gaikštystėmis, valdžiomis, šių 
tamsybių pasaul io valdovais ir 
dvasinėmis blogio jėgomis dan
gaus aukš tumose" . 

Tas sunkus žygis pirmyn t a rp 
pergalės ir pralaimėjimų, t a rp 
šviesių ir tamsių dienų baigsis, 
kai Viešpats J ė z u s sugrįš an t že
mės teisėjo rolėje. Jėzus at
pasakojo savo sugrįžimo die
ną. Kartą b ū d a m a s netoli 
šventojo, jo t a ip mylimo, Jeru
zalės miesto, apsiverkė, pra
matydamas jo pražūtį. Moki
niai pris iar t inę ėmė prašyti , 
kad pasakytų kada bus tas ga
las. I šganytojas , sugretin
damas Jeruzalės ir pasaulio ga
lą, nurodė tiek vieno, tiek ant ro 
įspėjančius ženklus. Bus karų, 
badmečių, žemės drebėjimų epi
demijų, pasirodys netikri pra
našai , kurie netgi stebuklais 
stengsis suvedžioti geruosius. 
"Tada danguje pasirodys Žmo
gaus Sūnaus ženklas , o visos že
mės tautos i m s raudoti ir pama
tys Žmogaus Sūnų, ateinantį 

(Nukelta į 5 psl.) 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 

J U R G I S G L I A U D Ą 

30 

— Brolau, brolau, — Feliksui pagailo brolio, — 
dešimtmečiu vėliau tu ma tys i , kad šiandieną buvai 
laimingas. Tada tu t a r s i — anos mano problemos 
nebuvo jokios problemos! Gyvenimas , brolau, už genį 
margesnis, kaip mus mokė šeštadienio mokykloje. 
Pragmatizmas irgi vertybė, padedant i gyventi. 

Pro šlapdribą, š lapiais parko takais broliai nuėjo 
po vienu skėčiu, kurio rankeną laikė Vincas prie 
Felikso automobilio. Ė j imas po vienu skėčiu juos 
artino, glaudė. Laimė būt i už teorizavimų ribų... 

Per valandą Fel iksas kelionės namo neįveikė. 

Situacijos susidarė įdomios. Kodėl čia statyti 
epizodui tašką? 

Vėl trapioji Vilbėną ate ina į jo plepių minčių 
chaosą. Va, šalia Beverly ir griozdiškos Terry, čiauš
kančių apie maudymosi baseino atidarymą, Vilbėną 
stovi tyli ir, švelniai var tydamasi , šypsosi... 

Vos jis pradarė duris į savo butą, jis nebuvo 
vienišas. Tai buvo telefono skambutis. Būtų gera, 
kad tai skambintų Vilbėną. Telefono membranoje 
Vingros balsas atrodė duslus, apmaudingas. 

— Lietus lyja, o tavęs namuose nerandu, — 
pasakė Vingra. — Trečias tai skambutis su 
pusvalandžio intervalais. 

Vingra pakvaišo savo vientulystėje. J i s norėjo 
kalbėtis. J is pasakė, kad gyvenimas įgavo fantastiš
ką atspalvį — jam tikrai pažadėta puiki tarnyba 
Arabijoje. 

— Naftos rafinerijos žinovas respektuotas, — 
sakė Vingra. — Imu ir išvykstu. Čemodanų tiktai 
keli. O knygos?... Brolau, tai kaulas gerklėj. Septyni 

trisdešimt septyni tomai. Suskaičiavau. Šiltoji šlapdriba dengė savo atikvėpiais automobilio š imtai 
stiklus. Švaistėsi nervingi langų šluostikliai, ta r tum Knygos sunkios, kaip plytos. Iš šitiekos plytų galima 
naUoailiiknu m^talinAs rankos kvailai moiuoian- tvora sumūryti. Bibliofilas aš nepripažintas! Vilnius 

Galvokit, k a s t ik ra , jauskit , 
kas gražu, i r norėki t , k a s gera, 
tada su ras i t kelią į malonų 
gyvenimą. 

Platonas 

Kelias, kuris veda į dangų, 
nėra pasitraukimo iš pasau
lio, o veikimo pasaulyje ke
lias. 

Schuji'denborg 

paliegėliškos metal inės rankos , kvailai mojuojan 
čios pasauliui: „ateinu!", „atvažiuoju!" Radijas 
niūniavo minoriška ga ida , vis trukdoma bravūriškų 
mušamųjų. Viskas tai jungėsi į vieną masę , į vieną 
esimo betikslybę. 

T a d a jis tyčiomis s au tarė: „Kaip gera gyventi. 
Namuose aš rasiu aps iaustą , šlepetes, korespon
denciją pašto dėžutėje. Televizijos ekrane mano butą 
lankys gyvenimo platybės, brutalūs vyrai , gražios 

tvorą sumūryti. Bibliofilas aš nepripažintas! 
turėtų atsiųsti man kokį nors medalį. Aure, paršave-
džiams duoda medalius, o man?.. . Cha cha! Ar tavo 
tėvas nepriims pakrauti? Vietos jis turi daug. 

— Jis nepriims, — pasakė Feliksas. — Jeigu tik 
pat i rs , iš kur tos knygos, išmes šiukšlininkams 
išvežti. Kaip Girinis? 

— Kur tu, žmogau! J i s abiem rankomis atsi
sako. Sako, turėsiu, matysiu ir pradėsiu skaityti ir 
sugadinsiu savo rašymo stilių. Amerikai romano moterys. Jų skaičiuje kelioms akimirkoms vis brau

sis Vingros Lora. Ga l aš paskambinsiu Elvyrai neparašysiu. 
Estradai... Ne, aš neskambinsiu. . . Bet k a m tada aš — Ką gi bedarysi? 
pasiskųsiu, kad aplinkui ta ip žiauriai tuščia?..." — l impregnuotus maišus ir į išnuomuotą 

J i s pagalvojo: gyven imas gamina epizodus. Uni- sandėlį, 
versitetinėje kafeterijoje prie jo priėjo dvi moterys. Norėdamas pagirti savo išradingumą, jis nusi

juokė. Ir dėstė, vis prarasdamas priveržtą bravū
rišką toną: 

— Tu negali suprasti, koks a š dabar in
dividualus. Naujai gimęs žmogus. Tai po Loros 
epizodo. Santuoka sudegė pragaro ugny. Geras 
jausmas: individualumo primatas . B ū d a m a s vedęs, 
tokį jausmą buvau visai praradęs . Dabar čia, 
kambary, ir gatvėj, ir automobilyje, ir darbe: vienas, 
vienas, vienas. O ji mane a takuoja . Įlenda j 
televizijos programą, kvailai deda r anką a n t kvailos 
sofos, an t svetimos lovos ir, į m a n e žiūrėdama, 
murma. Tai kvaila, be skonio. 

— Būk tvirtas, — patarė Fel iksas . 
— Arabija išgelbės, — nusijuokė Vingra. — 

Arabija kaip sanatorija! 
Jis juokėsi karčiai, o Feliksas pagalvojo, gal 

Vingra turi ant rašomojo stalo Loros fotografiją? 
Sunku, Vingrai, sunku... 

8 

Sekmadienį Vincas išsiruošė pas tėvą. Atokus 
Atlantas vėsino ryto orą, ga iv inamą jūros dvelkme. 
Medžiai aitriai žaliavo. Namai atrodė nutapyt i 
švelniai impresionistų potepiais. Kalvos ir už jų 
nukritę akiračiai poilsingai ra ivėsi po tamsia i 
mėlynu dangumi. Kur ne kur susi te lkdavo danguje 
apdraskytų kraštų mezginiai. Vincui atrodė — oras 
pasitaikė toks vaiskus: visi da ik ta i sumažėjo, toliai 
nebe toliai. 

Iš pagrindinio kelio jis įsuko į kontinentą 
žabojantį greitkelį, įsimaišė į riedančių autovežimių 
konvejerį, sutapo su bendru greičiu, pajuto r amų 
malonumą egzistuoti bandoj, judėti pagal bandos 
judėjimą, būti kantriam, kaip kan t r i banda . 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 22 d tions firma Kalifornijoje pabal-
tiečiŲ vienetui tik talkina. VLIK-
o vadovybės pareiškime visi išve
džiojimai yra tik geros valios lie
tuvių klaidinimas. 

Leonardas Valiukas 

C L A S S I Fl E D G U I D E 
StLSCELLANI&US 

Amerikos Lietuvių Katalikų Moterų sąjungos seime pir mininkė Julia Mack įteikia dovaną "Moterų Dirvos" redak
torei Dalei Murray (dešinėje). Salia pirmininkes — par. klebonas kun. G. Kijauskas Nuotr. V. Bacevičiaus 

LIETUVIŲ KALBA, VASARIO 16 GIMNAZIJA, 
FIZINIS AUKLĖJIMAS 

Iš Mokytojų studijų savaites (2) 
JUOZAS MASIUONIS 

iš pabaltiečiu veiksniu nėra net 
pajudinti. 

2. VLLK-as susirūpinęs pabal-

Announcing the limited 
availability ofafine 

china plate ojhis eminence 
"The Pope "John Paul // 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi 
daes korteles. 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

VVanted Engiish • spealdag 
BABY SITTER — HOUSEKEEPER 

Park Ridge, III. — Tel. 692-2107 

Kreipkitės t 
traciją visais 

"Draugo" 
panašiais rei 

IEŠKO NUOMOTI 

Ramus, vidutinio ajnžiaus vy
ras ieško mažo buto. Skamb. po 
1 vai. popiet tel. 586-1238. 

DRAUGAS 
4545 VV. 6Srd S t 
Chicago, IL 60629 

P A B D A V I M L I 

tiečiu kvietimu talkon Hannaford 
Public Relations firmos, padary-

This first edition plate measures 
8" in diameter 

Ordcr nou; only Hl*5. 
damas "Draugo" rugpiūčio mė- ' * 
nesio 8 dienos numeryje pareiški
mą. VLIK-o vadovybė buvo pilnai 
painformuota apie Hannaford fir
mos talką pabaltiečiams. 

JAV žydams, darbo unijoms, 

\Į>I<>\\ \\ith the luster ot fine china 
and the rieh heauty of Ii karat įjold 
the plate captures the reverent spirit 

of his eminence John Paul II. 

Parduodami matai vartoti baldai. 
Sofa, rašomas stalas, virtuvinis stalas 
ir daug kt. Skambint 581-1821 
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Lietuvos atsiminimai 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut I prekSs. Maistaa ii Europos sandelių 

•UMS w . e»th st., c tdcaco . iu. eoeat 
Tel. 925-2787 

l'ACKAGE E I P R E S S AGENCY 
MARIJA JfORElKIEN* 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
i.abaį pageidaujamos aeroa rūiiea 

Nors iš naujojo Dainavos ad-1 nazija — tai unikumas. Ji yra vie-
ministratoriaus išsinuomojame: nintelė lietuviu gimnazija, todėl 
po gerą antklodę, bet iš sekma- jos programa kaip neprikl. Lietu-
dienio į pirmadieni vos nesuša- j voj būdavo. Ji yra Vokietijoje, 
lome. Salta naktis. Saitas rytas, o I laiko abitūros egzaminus vokie- ! biznieriams, gydytoju organizaci- į 
7 vai. atsikėlus nuo Spyglio eže- ] čių gimnazijoje, tai turi laikytis jai, krašto mokytojų sąjungai ir I 
ro, kaip nuo verdančio katilo, ky- į ir JŲ programos. Atvažiuoja moki- \ kitiems didesniems vienetams tai- J 
la rūkas. O ant žolės didžiulė ra- į niu iš Amerikos, turi su tais lai- j kiną amerikiečių ekspertų f irmos J 
sa. Dangus giedras, nė debesėlio, kytis amerikiečių programos, kad j (public relations firmos). Visos • 
Bus graži dieną. Į užskaitytų čia praleistus metus, j tos grupės, talkinant ekspertams, i 

Visai savaitei liks nesikeičian- Mokiniai yra įvairūs. Atvažiavę : gali atsiekti žymiai geresnių re- j 
ti programa: 9:16 v. St, Sližys mo- j iš okup. Lietuvos gerai moka lie- j zultatu. Lietuviai ir kiti pabaltie-
ko dainuoti, 10 v. J. Masilionis tuviškai, silpnai vokiškai. Iš Vo- Į čiai jau seniai turėjo kviestis tal-
praveda lietuvių k. pamoką (su- kietijos puikiai moka vokiškai, kon amerikiečių ekspertų viene-

OFFICIAL ORDER FORM ' 
DRAKE STUDIO, LTD. 
10245 Pacific Ave.. FrankHn Park, IL 60131 
. . YES. I vvould likę to order the 

Pope John Paui II plate for only 
S12 95 per plate 

[. I enclosed m check or money order 
OT charge my order to 

MASTER CARO I VISA 

ACCOUNT NO 

lietuviams! 
Kas šeštadienį iš WEVD Stoti«i 
New Torke nuo 8 iki 9 vai. vakaro 
97.9 meg. PM. 

Direkt DR. JOKCBAS STUKAS 
į 234 Sunlit Dr ivt 

1 Watchung, N. J. 07060 

| TeL — (201) 753-5636 

I 
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I 
I 

EXPIRATlON DATE 

SlGNATURE 
VLIS" BE SiGNED TO BE VALiDi 

NAME 

ADDRESS 

CITY i 

tus. Visame laisvės žygyje turėtu
mėm žymiai apčiuopiamesniu re
zultatu. Tas VLIK-o vadovybės 
pareiškimas yra tikras nesusipra-

Paieškojimas 
Kostas Makūnas, gyvenantis 38 Doo-
ring St., Dickson, A. G. T., Australia 
2602, ieško studijų draugo Vokietijo
je ANTANO ŠTEINO (Worcester, 
Mass.?). Prašo atsiliepti. 

dėtinis sakinys), 12 v. G. Gobie- silpnai lietuviškai. Iš Amerikos 
nė ir J. Matulaitienė moko tauti- — silpnai lietuviškai ir vokiškai. 
nių šokių. Kasdieną bus trys skir-1 Visa tai pareikalauja daugiau mo
lingos paskaitos. j kytoju. Supažindino taip pat su fi-

Dienos pirmininku pakviečia-; nansine gimnazijos padėtimi, Į timas. Hannaford Public Rela 
mas kanadietis Algirdas Vaičiū- prašė, kad būtų steigiama dau-
nas. Kanadiečių kol kas tik du te- į giau gimnazijai remti būrelių. 
rtrrime, žada atsirasti daugiau. Antrąjį popiečio pokalbį pra-

Pirmąją paskaitą skaitė Grasili! vedė Br. Keturakis: "Fizinio auk-
ja Meiluvienė, Chicagos Brigh-i Įėjimo ir lavinimo paskirtis išei-
ton Parko lit. mokyklos mokyto- \ vijoje". Pokalbyje jis kėlė mintį, 
ja: "Išlaikykime lietuvių kalbą kad reikia susirūpinti mūsų jau-
gyvą". Prelegentė gimtąją kalbą nimo fiziniu auklėjimu ir lavini-
palygino gėlei, kuriai ugdyti ir mu, skiriant mokyklose kad ir ne
palaikyti reikia didelės priežiū- daug laiko, kad jaunimas susipa-
ros. Pirmiausia gimtąją kalbą tu- žintu su lietuviškais terminais, 
ri ugdyti ir puoselėti š'eima: moti kad iš vieno kito galima būtų iŠ- £ 
na, tėvas. Jie kalbą turi perduoti auklėti šios srities vadovą. 

Vakare Ingrida Bublienė pra
vedė vakarinę programą — susi
pažinimo vakarą, kuriame visi 
dainavo, šoko, sukosi rateliuose. 
Dainoms akompanavo ir savo 
gražiu balsu vadovavo muz. St 
Sližys. 

STATE ZIP^ 
PLEASE ALL.OVV3 XC ' WEEKS FOR DElIVERY 

! WAGNER and SONS! 
: TYPEWRITERS AND ; 

* ADDING MACHINES i : i 
S Nuomoja, Parduoda, Taiso * 
; • 
; Virš 50 metų patikimas jums • 
• patarnavimas. : 
• 5610 So. Pulaski Rd.. Chicago i 
' : 
: Phone -581-4111 : 
• : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 

LAIŠKAI DRAUGUI 
PATIKSLINIMAS 

Noriu padaryti porą patiksli-

savo vaikams su meile ir pagar
ba. 

Senosios emigracijos lietuviai 
tėvai palaikė kalbą šeimoje, saky
dami, kad, kas nekalba savo tėvų 
kalba, tas įžeidžia Dievą. Dabar 
yra motinų, kurios pačios dar gra 
žiai kalba lietuviškai, bet su vai
kais kalba angliškai. Yra atsitiki
mų, kad tėvai kalba lietuviškai, 
o vaikai atsako angliškai. Tėvai 
nori siųsti vaiką į lietuvišką mo
kyklą, o vaikas nenori ir vaikas 
nugali. O daug kur randame vė- j nimu. Štai, jie: 
liau pareiškiant tėvams dėkingu- 1. Hannaford Public Relations 
mą, kad tėvai vertė mokytis lie- firma nieko bendro neturi su Los 
tuviškai, vertė lankyti lietuvis-1 Angeles lietuvių informacijos 
kas mokyklas. į centru. Hannaford Public Rela-

Be tėvų ir mokyklos, kalbą ug-1 tions firma talkina naujai sū
dyti padeda ir lietuviškos orga- formuotam pabaltiečiu (lietuvių, 
nizacijos. Jose irgi turi būti var- latvių ir estų) vienetui — The 
tejama lietuvių kalba. Bet ir ten, Baltic-American Freedom League, 
deja, ji silpnėja. Skautai tai pajų- i n c §įs vienetas atlieka ir atliks 
to ir šiais metais savo jauniesiems tuos darbus, kurie iki šiol nė vieno 
vadovams surengė lietuvių k. ir 
lit. dalykų seminarą. Lietuvių k. 
turėtų vartoti ir tautiniu šokių 
grupės. | 

Gimtoji lietuvių k. yra laidas 
ateičiai. Turim mokėti savo gyve
namojo krašto kalbą, turime mo
kėti ir savo tėvų kalbą. Turime 
būti dvikalbiai. 

Diskusijose daugelis pageidavo, 
kad paskaita būtų kur nors iš- j 
spausdinta, kad plačiau pasiektų 
jaunuosius tėvus. Deja, diskusijo
se paaiškėjo, kad daugelio šio 
meto mokyklinio amžiaus vaikų 
tėvai jau nebeskaito nė vieno lie
tuviško laikraščio. Ar nereikėtų 
Kalėdų dovanos vieton užprenu
meruoti jiems lietuvišką laikraš
ti-

Popietiniame pašnekesyje Jo
nas Kavaliūnas, Vasario 16 gim
nazijos direktorius, smulkiai su
pažindino klausytojus su savo 
vadovaujama gimnazija. Ši gim-
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1 A. T V E R A S i 
LAIKRODŽIAI IR BRANOENYBfiS = 

Pardavimas ir Taisymas = 
| 264« W 69t i i Street — TeL R E 7-1941 | 
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STASYS SAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S . Paulina S t . 
( T o m of Loke) 

Skambinti 927-9107 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MftGf.JAMS 

S p e c i a l i o s 
Ka l e d o s — N a u j i M e t a i 

PRALEISKITE ŠVENTES LIETUVOJE 
1982 M. KELIONĖMS DABAR REGISTRUOTIS 

Žemės keliais, pilna ka ina nuo tik $424.00* pirus žema 
kaina oro skridimas j U E T U V A . Vertinga proga, daug 
išvykimo datų. NEMOKAMAI BROŠIŪRA 

JONAS ADOMĖNAS 

ORBITAIR INT. LTD. 
20 East 46th St. New York, N.Y. 10017 

T E I * 212—986-1500 

* Po du asmenys kambary. Yra 10—U—12 dienų kelionių nuo 
$424.00 iki $705.00 tik žemės keliais. 
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I AUTOMOBILIU TAISYMAS I 
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RADIJO PROGRAMA 
* J -i 

Seniausia Lietuvių Radk programa 
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Bizn.o reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rists — gėlių bej dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas ,768-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
Cite didelj pasirinkimą lietuviškų kny. 

n 
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N A M Ų A P Š I L D Y M A S 

įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraud* nuo ugnim Ir automo
bilio pas mu& 

FRANK Z A P O L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376. 1882 a r b a 376-5996 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir p a p r a s t o s . Radijai , 

Stereo ir Oro Vės intuva i . 
Pardavimas ir T a i s y m a s . 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 SL, teL 776-1486 
i i i i i i imii i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui i i iui i i 

M O V I N G 
SERfiNAS p e r k r a u s t o baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. I r i š t o l i mies to lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — W A 5-8063 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chicagoje 

#93.00 
C i c e r o j e 

(10/20/5UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 

Daug sutaupysite, pirkdami 
jų reikmenis Pasinaudokite 

čia 
pa

togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

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

Padangos. Priekinių ratų reguliavi- S 
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus- j 
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir Iri- : 
U pataisymai. FERESTONE TIRES. ; 
VVheel alignment and balancing. 5 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers j 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. s 
Change of oil and fllters. ~ 

E L E K T R O S 
ITKD1MAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KI^VŪDIJUS PUMPUTIS 

IŠNUOMOJAMA — F O B R E N T 

ISNUOM. 3-jų kamb. butas priešais 
Marquette Parko. Teirautis telef. 
737-0014. 

ISNUOM. kambariai Baltic vasarvie
tėje, Beverly Shores, Indiana. 20 dol. 
ir daugiau j savaitę. Galimybė naudo
tis virtuve ir TV. Gera vieta atosto
goms. Puse mylios nuo paplūdimio. 

Skambint (219)—874-7134 

B £ A L E S T A T B 

Parduodamas 3-jų miegamų "raised 
ranch" namas. 36 p. poilsio kamb. Di
delis garažas, šoninis įvažiavimas. 
Evergreen Parke artį 89-os. Skambint 
036-7147. 
—^—^—— • 

Savininkas parduoda 2-jų butų mur. 
namą. 5 ir 4 kamb. Jrengtas rūsys. 
Geros pajamos. 2emi mokesčiai. Skam
bint po 5 vai. vakaro telef. — 

PO 7-0775 arba 581-4078 

SAVININKAS PARDUODA labai šva
rų Elmhurst, m., 2-jų miegamų mūr. 
namą. Centr. šildymas ir šaldymas. 
V/2 garažo. Skambint nuo 5 iki 7 vai. 
vakaro tel. 834-0048. 

Palos Hills - #65,000 
Savininkas parduoda 4 miegamų mur. 
Cape Cod namą. Didelis sklypas. 2-jų 
maš. garažas. 25 min. iki Marųuette 
pko. Skamb. 430-3547 arba 590-4014. 

By owner — 66th and Springfield. 
3 bdrms. Full finished bsmt. 2x/i car 
brk. garage. Ask for MR, NIZER — 
767-0161. 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną DečkJ 
Tei. 585-6624 po 5 vai. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

i 
COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 

2423 Wt$r 59th Strtet Ttl. GA 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždary ta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

i S -dittiiiiimimiMiiiiiimiiiiMimi 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

ir vaškuojame 
visa rOilų grindis. 

s BUBNYS 

1 Tel — RE 7-5168 
iiiminiiiiiiiiiiiiimniiiiiimiiiiiiiiuiiiiiii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas • lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

1 uiiiiiiimiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiimiiumiiiiiii 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitos kriitus 

NEDZINSKAS, 4050 Archer Avenue, 
Chicago, IU. 00632, tel. 027-5980 

illllllliiilllilllliiliiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii 

M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU L&kvteUmat. pUdoml 
PILIETTBfiS PRAOTMAI lr 

kitokį, blankai. 
niitmiiiiiiimiiunniniiiimiiiiiiiiiiiniii 

* 
(itiiiiiiiiiiriiiiiMiiiiiiiiliiiiliiiniliiiiiiiin 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
k t plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAFINAS — 636-2960 
iiiiimiiiiiiiiiiiiMiMiii 

73-cia ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas. 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000. 
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500. 
62-ra ir Artestan. 4-rių butų mūr. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000. 
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininko 
paskola už 12%. 

Marquette Parko apyl. — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 YVest 63rd Street 

Tel. 436-7878 

flflMaa a a # 6 tojBOOjBjB^MBB^BBB^MB'BBiBBBBBB n^aas s a a OBa^aa • * | f t f t 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL R E A L T O R S 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
i i i i i i m i i i i i i m i t m i i t A . . . . . . . . . . . . . . . . 

83rd and Kedzie 
Great price and location. 

Immacuiate 5 room brick Georgian. 
Originai owner. By appointment. 

4604282 or 509-9166 

l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

OOSMDS P A R G E L B E X P B E S S 
2501 W. COth St., Chicago, IL 60620 

SIUNTINIAI | UETUYA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
llllllllilllllllllllllllllliuilliuituillllllllllll 

M I S C E L L A N E O U S 

I 

We'll help you make the right movė 

JEI GALVOJATE 
P I R K T I A R P A R D U O T I , 

n u o m o t i a r a p d r a u s t i s a v o n u o 
s a v y b ę C h i c a g o j e ar b e t kur 
A m e r i k o j e , p r a š o m e s k a m 
b i n t i a r u ž e i t i į m ū s ų į s t a i g ą . 

M e s v i s u o m e t p a s i r u o š ę 
j u m s p a t a r n a u t i . 

M e s p r i k l a u s o m e M L S 
ir t u r i m e k o m p i u t e r į . 

V i r š 5 0 0 - t a i n a m ų 
p a s i r i n k i m a i . 

B U D R A I T I S R E A L T Y CO 
6 6 0 0 S. P u l a s k i R o a d 

Te l . 7 6 7 - 0 6 0 0 

Perakaite "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 

file:////ith


A. A. ANTANAS PAKELTIS 
Jau senokai, birželio 18 d., su

laukęs 95 metų amžiaus, mirė a. 
ropą, tai tik jis ir žmona težino. 
Buvo tylus ir niekam apie savo 

a. Antanas Pakeltis, senosios imi- j geras darbus nesisakė 
gracijos lietuvis. Velionis buvo gi ju laiku velionis kiek sirguliavo, 
mes Šiaulių aps., Kriūkų para- • bet žmonos Marcelės globoj savo 
pijoje, Bitužio kaime. Anksti ne
tekęs tėvelių, našlaitis labai var
gingai augo, užtat ir kitų vargus 
labai atjautė. 

Savo tėvynę — caristinę Lietu
vą paliko 1910 metais atvykda
mas į Ameriką. Atsivežė kartu ir 
karštą tėvynės meilę ir laisvės 
troškimą. O kiek džiaugsmo An
tanas turėjo, kai Lietuva pasiskel
bė laisva. Jis daug dirbo dėl Lie
tuvos ir gausiai aukojo, kad tik 
Lietuva galėtų atsistatyti. Aukų 
rinkėjų anais laikais buvo daug ir 
nė vieno jis neišleido tuščiomis 
rankomis. 

1936 m. aplankė Lietuvą, džiau 
gėsi jos laive ir daroma pažanga. 
Tais pačiais metais grįžo į Ameri
ką, sukūrė šeimą su tokia pat ge
raširde Marcele Žakyte. Dirbda
mas "Chicago Tribūne" galvojo 
dar kiek pasidaryti santaupų ir 
grpšti į Lietuvą. Deja, netrukus 
prasidėjo antrasis pasaulinis ka
ras, Lietuvos okupacija, trėmimai 
į Sibirą, kuriuos velionis skaudžiai 
išgyveno. Ir taip nebeteko jam Lie 
tuvos bepamatyti. 

Pradžioje trumpą laiką gyveno 
Bridgeporte, vėliau persikėlė į Brigh 

ton parką. Visų Amerikoje esan
čių lietuvių vienuolijų buvo gar
bus narys bei fundatorius, Balfo, 
Altos veiklos rėmėjas, seimų ir 
įvairių renginių lankytojas. Ir vis 
su auka. O kiek siuntinių bei afi-
devitų išsiuntė pabėgėliams į Eu-

gyvenimo saulėlydį leido ramiai. 
Dažnai jį lankė parapijos kuni
gai, ypač klebonas prel. D. Mo
zeris, atnešdami jam Šv. Komuni
ją, teikė daug paguodos ir stipry
bės. Stipriau pasirgęs keturias die 
nas ligoninėje, ramiai užmigo 
amžinu miegu. 

Laidotuvių koplyčioje velionį 
aplankė daug žmonių — Šv. Kaži 
miero seselės, marijonų vyresny
sis kun. V. Rimšelis, kun. J. Duo
ba, brolis Tadas ir kiti. 

Birželio 20 d. atlydėtas į Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčią. Šv. Misas at
našavo klebonas prel. D. Moze
ris, kun. V. Rimšelis ir kun. F.Ki-

rastaruo | renis. KičiX>nas pamoKSie ISKČIC 
velionio darbus parapijai. Jis bu
vo vienas iš organizatorių Nekal
to Prasidėjimo parapijos ir nuo 
latinis jos rėmėjas. Po pamaldų 
bažnyčioje didelė eilė automobi
lių palydėjo į Šv. Kazimiero kapi
nes. Paskutines maldas kapinėse 
sukalbėjo kun. F. Kireilis. 

Nuskambėjo paskutinis "Amži 
ną atilsį", ir taip dar vienas taurus 
lietuvis palydėtas į anapus, iš kur 
nebegrįžtama. Žmona Marcelė Pa 
keltienė laidotuvių dalyvius pa
kvietė gedulo pietums. 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta ii 3 pusi.) 

dangaus debesyse su didžia 
galybe ir šlove. Jis pasiųs savo 
angelus, kurie skardžiais trimi
tų garsais surinka jo išrinktuo-
sis iš visų keturių šalių, nuo vie
no dangaus pakraščio iki ki to" 
(Mat. 24,30-31). Bet kada visa 
tai įvyks? Jėzus nepasako. 

Taigi žmogaus būsena ant že
mės yra laukimas. J i s laukia su
grįžtančio Viešpaties. 

Pirmųjų amžių krikščionys 
turėjo labai gyvą pasaulio ne
tikrumo jausmą ir tikėjo, kad 
Viešpaties sugrįžimas yra neto
limas. Šv. Paulius savo laiške 
tesalonikiečiams, ragindamas 
krikščionis neliūdėti dėl miru
sių artimųjų asmenų, ramina 
juos Kristaus sugrįžimu ir visų 
prisikėlimu: "Ir tatai jumssako-
me Viešpaties žodžiais, jogmes, 
gyvieji, išlikusieji iki Viešpa
ties atėjimo, nepralenksime 
užmigusiųjų. O pats Viešpats, 
n u s k a m b ė j u s pa l i ep imui , 
arkangelo balsui ir Dievo trimi
tui, nužengs iš dangaus. Tuo
met pirmiausia prisikels tie, ku
rie mirė susivieniję su Kristumi, 
paskui mes, gyvieji, išlikusieji, 
kartu su ja i s būsime pagauti 
oran, debesysna, pasitikti Vieš
paties ir t a ip visuomet pasilik
sime su Viešpačiu" (I Tes. 4,15-
17). Tikslios Viešpaties atėjimo 
dienos nežinau, todėl ragina bu
dėti, nes t a diena ateis, kaip va
gis naktį. 

Kai kurie Tesalonikų krikš
čionys šv. Paulius žodžius su
prato kaip nurodymą į greitą 
Viešpaties atėjimą ir todėl atsi
dėjo dykinėjimui. Kam dirbti, 
jei pasaulio galas jau arti. Pau
lius paneigia tokį supratimą. 
Kad Viešpats ateitų, yra rei
kalingi t a m tikri įspėjamieji 
ženklai, t a rp k\>rių antikristo 
pasirodymas. Bet toks jo pasi
rodymas tuo tarpu dar negali
mas, nes y ra kliūčių, kurios jį su
laiko. Gal imas daiktas, kad t as 
kliūtis tesaloniečiai gerai žino
jo, nes jų apaštalas neaiškina. O 
tai yra Evangelijos skelbimas, 
kuris dar nepasiekęs visų že
mės pakraščių. Pagal Kristaus 
žodžius "geroji naujiena apie 
karalystę bus paskelbta vi
same pasaulyje paliudyti vi
soms tautoms. Ir t ada ateis ga
las" (Mat. 24.14). Tad Paulius 
ragina krikščionis dirbti. 

A. A. 

VYTAUTAS VINTARTAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė rugpiūčio 20 d., 1981 m., sulaukęs 65 m. amžiaus. 
Gimė Rusijoje, Tambov. Amerikoje išgyveno 28 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Angelina, sūnus John, marti 

Sharon, 3 anūkai: John. Gregg ir Sandra, 2 seserys dr. Aldona Vac
lovas su vyru dr. Valiu ir Dana Maciejauskas su vyru Adomu ir jų 
šeima, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 

Priklausė Amerikos Liet. Inžinierių ir Architektų Ŝ gai. 
Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, 3 vai. popiet Mažeia-Evans 

rugpiūčio 24 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. 
Marijos Gimimo par. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės . 

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti ir anūkai. 

Laid. direkt. John Evans Jr. ir Stasys Evans, Tel. 737-8600. 

A. + A. 
MARIJONA KAČINAUSKIENĖ 

KARTAVIČIOTĖ 

Gyveno Hickory Hills, Illinois. 
Mirė rugpiūčio 21 d., 1981 m., 8 vai. ryto, sulaukus 87 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskr., Vištyčio valsč., Galkiemo kai

me. Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vytautas, duktė Valerija 

Krasauskienė, žentas Vytautas, anūkai Marytė ir Viktoras, sesuo 
Uršule Bajorienė Vokietijoje, sesers sūnus Stasys Merkevičius Chi-
cagoje, seserų ir brolių vaikai Lietuvoje, ir kiti giminės Amerikoj* 
ir Kanadoje. 

Priklausė Tretininkų draugijai. 
Kūnas bus pašarovtsa šeštadienį Petkaus Marąuette koplyčioje, 

2533 West 71st Street. 
Lankymo valandos šeštadienį ir sekmadienį nuo 4-os iki 9-os 

valandos vakaro. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiūčio 24 dieną. Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėta į švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, žentą* ir anūkai 

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

A . f A. 
VALERIJUS KUCHINSKAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė rugpiūčio 21 d., 1981 m., sulaukęs 87 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daug metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnėnai Lawrence Kutchins su 
žmona Adeline ir Edmund Kutchins, sūnėnų vaikai, jų šeimos ir ki
ti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, 1 vai. popiet Mažeika - Evans 
koplyčioje, 6845 South Western Avenue. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiūčio 24 dieną. Iš koplyčios 
11 valandą ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: SOnėnai ra šeimomis. 

Laid. direkt. Jonas Evans, Jr. ir Stasys Evans. tel. 737-8600 

MOTERYS BELGIJOS 
KARIUOMENĖJE 

Belgijos kariuomenėje 1981 
m <ye°ružės 1 d. buvo 3547 mo-
terys kariškės, rašo laikraštis 
"Standaard" liepos 9 d. nume
ryje. Iš jų 2358 buvo Belgijoje 
ir 1196 Vakarų Vokietijoje. Tai
gi iš viso 3552 moterys kariš
kės, penkios moterys kariškės 
daugiau negu "Belgijos kariuo
menėje"! Toliau rašoma. "Pa
gal kariuomenės kategorijas jų 
suskirstymas toks : 2,036 pri
klauso sausumos kariuomenei, 
1041 — aviacijai ir 274 — jūros 
laivynui". Taigi iš viso 3351 

moteris kariškė. Iš viflo pagal ' 
rangą 116 buvo karininkės, 452 

i puskarininkės ir 2979 savanorės 
! kareivės. | 

Taip pa rašy ta "Klausimų ir j 
j a tsakymų biuletenyje". Tokios j 
j žinios buvo patiektos Senate per j 
• Van Vambekės užklausimą. Ma-
I tyt , moterų kariškių skaičius vis 
j dar painus "Belgijos kariuome-
! nėję". 

Kitoje vietoje laikraštyje ši- j 
toks klausimas: "Kodėl moterys 

į nori t a rnau t i policijoje" ? Atsa-
j kymas : "Kadangi esu motoci-
klistė, noriu tai tęst i ir tarnau
dama policijoje. Mane taip pat 
labai domina ir jodinėjimas, bet 

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 22 d. 

tik ne raštinės darbas, kur aš, Mums netrūksta idėjų, o žmo-
jaučiuosi lyg kalinė tarp ketu-; nių, kurie jas vykdytų, 
nų sienų. H. Balzac 

Mylimai motinai Lietuvoje mirus, 
DR. JANINĄ JAKŠEVIČIENC 
ir MARIJĄ MARKULIENC 

su šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

VANDA IR GEDIMINAS BALU KAI 

Perskaitę Draugę, duokite kitiems pasiskaityt. 

D E 
A. + A. 

VALENTINAS KUDIRKA 
MANO MYLIMAS VYRAS 

Mirė 1981 m. liepos mėn. 29 d. buvo palaidotas rugpiūčio mėn. 
1-mą dieną Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkoju kan. V. Zakarauskui už maldas laidotuvių 
koplyčioj, Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčioj atnašautas Sv. Mišias 
ir jautru pamokslą, už palydėjimą j kapines ir apeigas kapinėse. 

Dėkoju solistui A. Braziui už įspūdingą giedojimą bažnyčioje 
gedulingų pamaldų metu. 

Ačiū karsto nešėjams: p. A. Paulauskui, p. J. Vilučiui, p. A. 
Kybartui, p. J. Pleiniui (iš Hamiltono), p. P. Rybiui (iš Hamiltono) 
ir krikšto sūnui Z. Rybiui (iš Hamiltono). 

Dėkoju už tartus atsisveikinimo žodžius laidotuvių koplyčioje: 
p. J. Jbkubkai — Anglijos Lietuvių Klubo vardu, p. J. Skeiviui — 
Marąuette Parko Lietuvių Namų Savininkų D-jos vardu, p. J. 
Kreivėnui — R. Bendruomenes vardu. 

Dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems už aukas šv. Mišioms 
už velionies sielą, visiems, kurie pareiškė man užuojautą žodžiu bei 
raštu, kurie pagerbė mano mielą Valentiną savo atsilankymu ir 
maldomis koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjimą j kapines. 

Begaliniai esu dėkinga mieliems draugams iš Hamiltono: Ma
rytei Rybienei ir sūnums Zigmui ir Petrui, Ramutei ir Jeronimui 
Pleiniams ir Genutei Kripienei (iš Toronto), kurie atvyko į laido
tuves, guodė ir ramino mane. 

Dėkoju už prisiųstas gėles koplyčion (iš Hamiltono) p. Spra-
naičiams, p. Simonaičiams, p. Rickevičiams, p. Rybiams, (ij Lon-
don, Ont.) p. Kudirkams, (iš Toronto) p. Kripams, (iš Čikagos) p. 
B. ir A. Miliauskams ir Antanukui Paulauskui. 

Reiškiu didelį dėkingumą laidotuvių direktoriui D. Petkui ir 
jo padėjėjams už sutvarkymą laidotuvių reikalų ir taip rūpestingai 
ir gražiai pravestas laidotuves. 

Dar kartą, visiems, o visiems mano nouširdžiausia padėka. 

Viktorija Kudirkiene 
žmona 

PA DĖKA 
A. f A. 

Liuda Bichnevičiene - Biknaitiene 
SUDARYTO 

Gyveno Santa Monica, California. Mirė 1981 m. rugpiūčio mėn. 
1-mą dieną. 

Dėkojame kun. Olšauskui už maldas koplyčioje ir kun. Bartuškai 
už atnašautas šv. Mišias ir laidotuvių apeigas. 

Dėkojame už aukotas šv. Mišias, visokeriopai pareikštas užuo
jautas ir už atsiųstas gėles. 

Nuoširdus ačiū dr. R. Giedraičiui už gražų atsisveikinimo žodį 
ir karsto nešėjams. 

Dėkojame visiems už gausų atsilankymą koplyčioje ir laido
tuvėse. 

Dėkojame laidotuvių direkt. Pierce Brothers - Moeller Murphy 
už malonų patarnavimą. 

Liūdintys: Vyras, dukros, sūnūs, marčios žentas ir vaikaičiai 

Tauriam lietuviui 
A. + A. 

A N D R I U I S K U Č U I 
mirus, jo žmonai, sūnums, dukterims ir 
anūkams reiškiame gilia užuojautą ir kar
tu liūdime. 

VINCAS IR ONA DOVYDAIČIAI 
JUOZAS IR JUZĖ NAVASAICIAI 
STASYS IR LIUDMILA STULPINAI 
JONAS IR KASTUTĖ STARAI 
KAZYS IR ANGELĖ TUSKENIAI 
JUOZAS IR KLARA VIRSKAI 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 
DR. JANINĄ JAKSEVIOENC 

nuoširdžiai užjaučiame. 
ALGIRDAS IR TAMARA MAČIULIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 So. Cal i forn ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h Hermi tage A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH YYESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVestTl St., C hu.igo 
1410 So. 50th Av., Cicero t 

Tel. 47o-2345 
AIKŠTĖ Al IOMOBII i \ M S S I \T> I"! 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 22 d. 

X Dr. Antanas Razma Atsto
vų rūmų nariui George M.; 
O'Brien paskambino telefonu į 
jo Jolieto raštinę, prašydamas į 
prisijungti prie Atstovų rūmuo- į 
se kongr. Dougherty p e š t o s re
zoliucijos 203 Vytauto Skuodžio 
išlaisvinimo reikalu. Jis gavo iš 
kongr. G. M. O'Brien asmeninį 
laišką, kad jis šiai rezoliucijai 
pritaria ir pažada ją remti. To
kie telefoniniai pasikalbėjimai 
su specialiais kongresmanų asis
tentais veikia i r pačius atsto
vus, nes jie sužino savo distrikto 
balsuotojų nuomones. 

X Advokatas Saulius Kuprys 
nuo rugpiūčio mėn. pradėjo 
dirbti advokatų firmoje Hene-
han Donovan ir Isaacson, Ltd, I 
kaip tos firmos vienas partne- į 
rių. Advokato įstaiga y r a 135 j 
So. La Salle St . , Chicago, BĮ. 
60603, tel. 346-5275. 

x Pianistas Antanas Smeto
na, kaip vienas žymesniųjų kon
certavęs Londone. Paryžiuje, 
Romoje. Berlyne, grįžęs iš Eu
ropos, koncertuos po Korp! Neo 
-Lithuania studijų dienų, Ches-
terton, Jonynų salėje. P o kon
certo bus bendra vakarienė. 

X Sol. Dalia Kučėnienė rug
piūčio 20 d. išvyko dviejų savai
čių koncertams į Panamą, kur 
buvo pakviesta Panamos vals
tybinio styginio orkestro. Kaip 
žinoma, 6olistė j au y ra buvusi 
Tautinėje Kinijoje, kaip geros 
valios atstovė tarpkultūriniams 
ryšiams palaikyti. Solistei 
akomponuos dr. Enr iąue Arias. 
Dainuos net specialių dainų, ku
rių žodžius ispaniškai sukūrė 
sol. D. Kučėnienė, o muziką — 
komp. E . Arias. 

X "Southwest News-HeraW" 
rugpiūčio 20 d. laidoje gana pla
čiai aprašė lietuvių demonstra
cijas prie Vytauto Skuodžio 
gimtųjų namų ir Aušros Vartų 
bažnyčios pamaldas. Pranešime 
net išvardintos visos organiza
cijos, kurios organizuotai daly
vavo demonstracijose ir pamal
dose. 

x Patikslinimas. "Draugo" š. 
m. rugpiūčio 4 d. "Aplink mus" 
skyriuje klaidingai buvo išspaus 
dinta apie pasikalbėjimą su muz. 
V. Marijošium. Turėjo būti: 
"Mikrotonai, nauji garsiaeiliai, 
o ne garsiakalbiai, kaip ten buvo 
išspausdinta. Už klaidą atsipra
šome. 

x Irenos Veleckytės Baleto 
ir Piano Studijoj rudens sezono 
klasės prasideda rugsėjo mėn., 
8 d., antradienį. Buvusieji moki
niai grįžta į nurodytas klases. 
Nauji mokiniai prašomi regis
truotis iš anksto, skambinant 
254-4012 po 5:00 vai. vak.. kad 
galėtų pasiruošti sezono pra
džiai. Studijos adresas 2541 
West 45th Place, Brighton Par
ke, (sk.) 

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreipkitės j V. Karosaitę — 
Optical Studio 2437 y2 W. Li-
thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
Chicago, BĮ. 60629. Telef. — 
778-6766. (sk.) 

X Havajai — viena savaitė, 
(lėktuvas ir viešbučiai) S499.00; 
Kalifornija, į vieną pusę, $159; 
Florida (vaikams nemokamai) 
$235.00; Aruba — $589.00; 
Europa $649.00; Las Vegas — 
$299.00. Į L a s Vegas Oolum-
bus dienai ir Padėkos dienai 
specialios kelionės. Išskrisit iš 
Midway aerodromo. Sutaupysit 
laiką ir pinigų. Kelionės į Kari
bų salas. Nemokamai nuskrisit 
iki Floridos. Floridoje Futbolo 
savaitgalis — $419.00 Visais 
kelionių reikalais prašome kreip
tis į: Algis Grigas, Four-Way 
Travel Service, 3 4 5 5 ^ West 63 
Street Chicago, UI. 60629. Tel. 
(312) 471-2500. (sk.) 

x šv. Kazimiero Paminklu 
tBrbtiivė, priešais kapinių, Vili
mas Nelsonas savininkas, patar
nauja lietuviams virš 60 metų. 
Atdara kasdien^ nuo 8 v. r. iki 
5 v. v. Esame toje pačioje vie
toje 81-ri metai. t. y. trečioji 
karta tame patarnavime. Adr. 
3914 W. l l l t h St., tel. 233-6335. 

(sk.) 

x RAŠOMOSIOS maS. lietuvišku 
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GO JE: Draugas — 4545 W. 63rd St., 
ir vakarais pas A. Daugirdą, tel.— 
476-7389 arba tiesiai iš SPARTA savi
ninko: J. J. Giedraitis, 10 Barrv Dr., 
E. N«thport, N. Y. 11731. ("sk.) 

x Baltic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 S t . Tel. 476-2882. 
Atdara kiekvieną dieną nuo 10 
vai. ry to iki 5 vai. vak. Antrad. 
ir sekmad. uždaryta. (sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažaic mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

x Marija Rudienė, Balfo pir-
, mininkė, buvo pakviesta WLNR 
i radijo stoties ir nuo 9-11 vai. 
' kalbėti apie Balfą, lietuvių orga
nizacijas, Lietuvos okupaciją ir 
mūsų politinius veiksnius. Ji tu
rėjo kalbėti apie moterų vaidme-

i nį prekybos įmonių vadovavime. 
bet po jos pristatymo ir, užsi
minus apie Balfą, pasipylė tiek 
daug klausimų, jog visa pro
grama praėjo bekalbant apie 
Lietuvą ir lietuvius. Klausytojų 
atsiliepimų buvo labai daug ir 
kai kurie klausė, ku r siųsti Bal-
fui aukas, kiti gyrė už drąsų 
žodį, už supažindinimą su Lie-
va. 

x "LKDS Biuletenis", rug
piūčio mėnesio, 27 nr., pasiekė 
redakciją. Biuletenis leidžiamas 
savo narių informacijai. Siame 

i numeryje yra daug informaci
jos apie krikščionių demokratų 
veiklą a r vadovus, pasireiškian-

, čius politikoje ir visuomenėje 
įvairiuose kraštuose. 

x Trys jauni BraziEjas lietu
viai — Sandra Saldytė, Douglas 
Saldys ir Liucija Banytė vi
si iš St. Paulo, a tvyks ta į Chi-
cagą dalyvauti "Ateities" jubi
liejiniame kongrese kaip Bra
zilijos ateitininkų atstovai. 

X Chicagos Lietuvių operos 
choras yra pakviestas giedoti 
"Ateities" kongreso iškilmingo
se Mišiose Brighton Parko baž
nyčioje. Jų sutikimas dar lau-

; kiamas. Kai choristai sugrįš iš 
j atostogų, jie padarys savo ga

lutinį sprendimą. 

X Visi Chicagos ir apylinkių 
ateitininkai,-ės, kurie norėtų da
lyvauti "Ateities" bankete rug
sėjo 6 d., 7 vai. vak. Jaunimo 
Centre, prašomi kreiptis į Va
leriją žadeikiene teL 778-7852 
(po 6 vai. vak.) . (pr>) 

x "Ateities" vakaras rugsėjo 
5 d., 7:30 v, v. Jaunimo centre. 

; Po trumpos premijų įteikimo ce-
\ remonijų meninės programos 
seks vaišės Jaunimo centro ka
vinėje. Įsigykite bilietus Vaz-

| nelių Gifts International tel. 
471-1424. (p r . ) 

X YVisoonsin'e. 200 mylių nuo 
Marąuette Parko, 4 sklypai po 
10 akrų prie pagrindimo kelio. 
30 mylių nuo "VVisconsin Delis. 
Tel. (312) 471-1702 arba (608) 
296-3101. (sk.) 

x Venecuelos Lietuviu drau
gija rengia gegužinę rugpiūčio 
23 d., sekmadienį, Vyčių salėj 
i r sodelyje. Bus linksma mu
zika. Veiks laimės šulinys, ir 
bus lietuviški pietūs. Prašo
me visuomenę dalyvauti. Pra
džia 12-tą valandą. 

Valdyba 
(pr.) 

x Rugpiūčio 28 dieną va
žiuojame į naująją lietuvių ko
loniją Sunny Hills, Floridoje. 
Tel. 737 1717. (ak.) 

x Ateitininkų namų gegužinė 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Atsilankė apie 500 žmonių, ne
žiūrint kiek Šaltoko ir vėjuoto 
oro^ IMuzaka, dainos,, dovanų , 
skirstymas ir vaišės, atrodo, vi- i 
sus suvažiavusius patenkino 
taip, kad ligi vakaro niekas ne-
norėjo skirstytis. 

X Moterų rekolekcijas lapkri-
Sa 6-8 d. praves lietuvių pran- j 
ciškonų vyresnysis kun. P. Bal
takis. Informacijų reikalais ga- į 
Įima kreiptis pas V. Tijūnėlienęi 
arba pas A. Prapuolenytę. 

x Liuda Raubienė ir Eglė Tu- ! 
rūtaitė iš Grand Rapids, Mich., 
Lietuvių muzikologijos archyvui j 
atidavė neseniai mirusio muzi-; 
ko, mokytojo ir visuomenininko 
Prano Turūtos muzikinį pali- ! 

kimą, daug lietuviškų gaidų. Ta ; 
pačia proga Pasaulio lietuvių ar
chyvui jos padovanojo nemaža 

!senų, gerų knygų. 

; X Antanas ZaiLskas, Cicero, j 
j 111., pratęsė "Draugo" prenu- j 
meratą, grąžino laimėjimų bi
lietus su 8 dol. auka. Dėkojame. 

X Ona Simonaitis, Cicero, UI., 
atsiuntė 8 dol. auką. A. Lauras, i 
Chicago, m . — 7 dol. Dr. Ona 
Mironaitė — 3 dol. Ačiū. 

X Antanas Giniotis, Chicago, 
111., lietuviškų organizacijų dar
buotojas, atsiuntė 10 dol. auką 
už laimėjimų bilietus. Dėkojame. 

x S. Smaižienė, Hot Springs, 
Ark., buvo atvykusi į Chicagą, 
aplankė "Draugą" ir įsigijo me
džio drožinių už didesnę sumą. 

X Regina Modestas, Willow 
Springs, IU., pratęsdama "Drau
go" prenumeratą, atsiuntė 8 
dol. auką. Ačiū. 

x Pranas Gruodis, Chicago, 
m., atsiuntė 10 dol. auką su lai
mėjimų bilietais ir su laiškučiu: 
"Linkėdamas geriausios sėkmės 
loterijai i r dėkodamas už įdomų 
lietuvišką ir katalikišką dien
raštį, siunčiu nors mažą auką". 
Ačiū už paramą ir gražius žo
džius. 

X Juozas Arštikys, North 
Riverside, lietuviškų organizaci-; 
jų darbuotojas, Pranas Jurjo- i 
nas, Chicago, m., Kostas šlapi
kas. Cicero, BL, visi prie pre
numeratos mokesčio pridėjo po 
10 dol. aukų. Ačiū. 

x Kun. P. Kairiūnas, Calga-! 

ry. Altą., Kanada, pakeisdamas 
savo adresą, atsiuntė ir 25 dol. 
auką su prierašu: "...tai gerojo 
"Draugo" paramai". Nuoširdus 
ačiū. Kun. P. Kairiūno dabar
tinis adresas yra; Lake Emerald 
Rd. S. E . , Bonavista, jCalgary. 
Altą, Canada, T2J 2J8. 

CH/CAG0J IR APYLINKĖSE 
ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS 

SUSIRINKIMAS 

Į Šv. Kryžiaus lietuvių para-
piečių susirinkimą rugpiūčio 16 
d. salėje susirinko daugiau kaip 
109 žmonių. Buvo aptartas to
limesnis lietuviškų pamaldų li
kimas. Negalima nutilti ir nieko 
nedaryti. Susirinkimą atidarė 
liet. laik. komiteto vardu teis. 
Pr. šulas, nupasakojęs atliktus 
žygius. Įteikė kardinolui su ke
liais šimtais parašų memoran
dumą. Pranešė, kad naujasis 
Šv. Kryžiaus administratorius 
kun. Joseph Penansky pasakė, 
kad Šv. Kryžiaus bažnyčioj lie
tuviškos pamaldos būsiančios 
laikinai. 

Prezidiuman pakvietė adv. S. 
Kuprį — pirm., Algį Regį ir J. 
Litviną, sekr. M. šulaitienė pa
sakė, kad labai gaila Šv. Kry
žiaus bažnyčios ir prašė daryti 
žygių, kad visą laiką būtų liet. 

Mažas demonstrantų būrelis taikliais šūkiais reikalauja laisvės Vytautui 
Skuodžiui - Benedict Scott. Didžioji dalyvių dalis išsipylusi didžiulėje aikš
tėje. Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOS ŽINIOS 
MECHANIKŲ STREIKAS 

BAIGfcSI 

Automobilių mechanikų strei
kas Chicagoje baigėsi. Mechani
kai patvirtino naują sutartį. Jų 
atlyginimas pakeliamas nuo 
10.35 dol. už valandą iki 12.80 
dol. Padidinami darbdavių įmo-
kėjimai į sveikatos ir paramos 
fondą. Streikavo arti 3,000 me
chanikų. 

POLICIJOS SUTARTIS 

Chicagos miesto taryba pa
tvirtino sutartį su policijos uni
ja. Tai pirma policijos sutartis 
Chicagoje. Sutartis apima 10,-
500 policijos tarnautojų, žemes
nių kaip seržanto laipsnis. Su
tarty numatyta, kad policija ne
gali streikuoti, o kylantieji gin
čai bus sprendžiami privalomo 
arbitražo būdu. 

PERŠOVĖ ATRĮ STUDENTĄ 

X V. Čepėnas, Downers Grove, 
111., pratęsdamas prenumeratą, 
paaukojo ir 10 dol. Bronius Tiš
kus, Colinsville, TU., P. Balčius, 
Delran, N . J., Kostas Mašiotas. 
Lemont, BL, Rita Kavolis, Car-
lisle. Pa., visi įvairiomis progo
mis atsiuntė po 5 dol. aukų. La
bai ačiū. 

X Constance YodeHs, Home-
wood, 111., nuoširdi ir dosni lie
tuviškų darbų rėmėja, grąžino 
bilietų šakneles i r pridėjo 30 dol. 
ir laiškutį: "Sėkmės ir gerovės 
visam "Draugo" štabui. Linkė
jimai nuo skaitytojų ir jūsų rė
mėjų"... Pasirašė C. Yodelis ir 
sūnus Ozzie. Labai dėkojame už 
gražią auką ir linkėjimus. 

Iš Airijos atvykęs į Chicagą 
studentas Shaun Tyndale-Bris-
coe, 23 m., buvo peršautas, kai 
jis gynėsi nuo dviejų jį užpuolu
sių plėšikų. Jis trečiadienį va
žiavo automobiliu į Winetką, 
kur buvo sustojęs, ir paklydo. 
Kai išlipo paklausti kelio, pri
siartino du jauni plėšikai ir gra
sindami ginklu pareikalavo pi
nigų. Studentas turėjo 400 dol. 
ir jų reatidavė. Sužeistas au
tomobiliu pasiekė Walther li
goninę, kur gavo pagalbą. 

MIRTIS M5L KAVOS 

Roselando ligoninėje mirė Ma
rine Haynes. 27 m., ir ten gy
domas Randall Smith, 24 m. 
Jiedu trečiadienį vienas kitą su
badė peiliu. Susipyko užkandi
nėje. Moteris vidurnaktį atėjo 

l išgerti kavos. J i kavos puodu-
Į ką išpylė ir pradėjo trukšmauti . 
| Kai užkandinėje buvęs Smith 
į išėjo, ji pasivijusi apipurkštė 
į jį svaiginančiais chemikalais ir 
ėmė peiliu badyti. Smith iš
traukęs iš jos peilį, subadė jos 
veidą, kaklą, sprandą, nugarą, 

j nuo ko ji mirė. Tą užpuolimą 
pastebėjo pravažiuoją policinin
kai ir Smithą areštavo. 

KEIČIASI RASfcS 

Gyventojų surašymas parodė, 
kad didėja juodukų skaičius 

I miestuose ir priemiesčiuose. 
j Daugiausia jų y ra New Yorke 
j — 1,784.124. Antrą vietą už-
i imą Chicagą su 1,197,000 juo-
| daisiais. Chicagoje per 10 metų 
Ibaltųjų sumažėjo 9<^, o juodų 
padaugėjo 10%. 

ENCIKLOPEDIJA 
BRTTANICA 

Nuo 1910 m. enciklopediją 
. Britanica spausdino R. R. (Don-
| nelley bendrovė, š iemet ją pra
dės spausdinti Rand McVally 

I firma Skokie priemiesty. Spaus-
I dinama arti 100,000 egzemplio
rių. Spausdinimas kainuoja ar
ti 15 mil. dol. McVally spaus
tuvė laimėjo sutartį , sutikdama 
išspausdinti pigiau. 

JAUNUOLIŲ NUSIKALTIMAI 

Illinois prokuroras R. M. Da-
ley rugpiūčio 20 d. paskelbė, 
kad Cook apskrity jaunuolių nu
sikaltimai sudarė 28% visų nu
sikaltimų. Nuo 1977 m. iki 1980 
m. jaunuolių areštai paaugo 
44%, kai suaugusių areštai te-
padaugėjo 6%. 

JUODUKŲ PARTIJA 

Apie 1000 juodukų suvažiavo 
į Chicagą. č i a McCormick Inn 
patalpose turi pasitarimus, kaip 
išplėsti savo naujo politinio są
jūdžio National Black Indepen-
dent Party veikimą ir kaip ge
riau pasiruošti 1982 m. kongreso 
rinkimams. Part i ja buvo įkur
ta prieš metus ir čia jų pirmas 
suvažiavimas, prasidėjęs rug
piūčio 21 d. 

MĖGSTA SUSIKAUPIMĄ 

Chicagoj yra darboviečių, kur 
tarnautojai kartą savaitėje su
sirenka pusvalandžiu anksčiau 
religiniam susikaupimui. Jie na
grinėja Šv. Raštą ir dalinasi 
religinėmis mintimis. Taip pat 
yra kaimynų, kur Įkeletas šeimų 
kartą per mėnesį susirenka ben
drai maldai. 

BARŲ UŽDARYMAS 
ANKSČIAU 

Chicagos miesto leidimų ko
mitetas nusprendė, kad, jeigu 
kaimynai baro, kuriam leista 
būti atidarytam iki 4 v. r., su
rinks 5 1 ^ parašų apylinkės gy
ventojų, baras turės būti už
daromas 2 vai. ryto. 

P R I E š GIRTUS 
VAIRUOTOJUS 

Nuo 1982 m. sausio 1 d. bus 
griežčiau baudžiami įsigėrę vai
ruotojai. Pagal naują įstatymą, 
kurį jau pasirašė Illinois guber
natorius, vairuotojams jau ne
bebus duodama 90 minučių lai
ko apsispręsti, a r -leisti tikrinti 
kvapą, nustatant, Ikiek daug iš
gerta. Jei kas visai atsisakys 
tokį vairuotojo kvapo tikrinimą 
leisti, tas praras vairavimo lei
dimą pusei metų. Įs tatymas 
leidžia policijai patikrinti sąmo
nės nustojusio vairuotojo krau
ją, nustatyti, ar buvo pasigėręs 
ar yra narkotikus naudojęs. 

PRARANDA KELEIVIUS 

Chicagos ir apylinkių trauki
niai, naudojami vietiniam susi
siekimui, prarado nuo 10 iki 
24% keleivių, kai buvo pakelta 
važma. 

! pamaldos, tada nesijausime iš
stumti iš savo statvtos bažny
čios. Angliškai kalbėjo kun. Pe-
ter Radriguez, administrato-

I riaus pavaduotojas. Jis sakė, 
! kad lietuviškos pamaldos bus, 
į jei bus lietuvis kunigas ir dau
giau lietuvių, bet kunigą reikią 

; mums susirasti. Paskui kalbėjo 
į A. Regis, patardamas, kaip ko-
į voti šv. Kryžiaus bažnyčiai at-
j gauti. Vieningu darbu galima 
\ viską padaryti. Dar kalbėjo A. 
Kevėža ir angliškai čia gimusi 

| lietuvaitė Cecilija Kunčinas. 

Į parapijos liet. komitetą iš-
; rinkti: dr. Vyt. Tauras, O Kuns-
į manienė, Cecilija Kunčinas, M. 
I šulaitienė, J. Mačiulis, J. Ankus 
j ir Pr. šulas. Komitetas para-
I sytas susirišti su Lietuvių kat . 
federacija, kuri pa tars ir padės. 

Komitetas kviečia šį sekma-
\ dienį, rugpiūčio 23 d., kuo gau-
| siau lankyti šv. Kryžiaus baž-
| nyčios 10 vai. ryto, kai bus lie-
; tuviškos pamaldos. Prieš šv. 
! Mišias išpažinčių klausys kun. 
j J. Borevičdus, vargonais gros 
j Julis Mačiulis, o giedojimu pri
tars jo žmona solistė. 

Magdalena Šulaitienė 

fitmnimtiiiiuimiiiimiiiiiMiinimna 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IU. 60829 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

llllllHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIllllllllilHIIIIIIIII 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, niinois 60629 

Tel. — 776-8700 
Dnrbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

imimriimiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiniimii 
Bvikalbiškumas: 

palaima ar prakeikimas? 
ALGIS NORVILAS 

Dvikaibiškumas: Turt ina ar 
žaloja. Dviejų kalbų pasisavini
mas. Lietuvių kalbos nevartoji
mo problema. 

Išleido Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, 1981. 

Kaina su persiuntimu $2.75 

Užsakymus sitįsti DRAUGO 
adresu. 
.iiimiiiimiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiifl 

!l 
JAV DRUGS VAIST INĖ 

2759 W. 71st St.f Chicago, 111. 60629 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY S A! 

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 i 

Lietuvių Bendruomenės politinėje konferencijoje New Yorke susitikę svečiai. 
Iš kairės: Algirdas Bražinskas, buv. Newarko, N. J., apyl. pirm., dr. Adolfas 
DamuSis iš Detroito ir D. Didžbalienė, dabartinė LB apyl. pirm, 

Nuotr. Jono Urbono 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCSIU STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI K I E I A I 

TH.: 434-9655 arba 737-1717 

*An>ber H©lidaysw 

1981 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVA 
Dar yra vietų šiose grupėse: 

rugsėjo 17 — $1059.00 1 spalio 8 — $1019.00 

rugsėjo 24 — $1059.00 | gruodžio 26 — $ 979.00 

Visos grupės aplankys KAUNA ir TRAKUS, bus lydimos vadovu. Prie šių 
grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MIESTŲ, su pa
pildomu mokesčiu. **MB 

Registracijos reikalu kreiptis t 

TRANS-ATLANTtC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W. Broadway, P.O. Box 116, S. Boston, Mass. 02127, TeL («17) 2C8-87M 

įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDŽIŪNAS 
Prices are baaed on double oecupancy and are subject to changes. 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 


