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Moralinis ultimatumas 
TSRS vyriausybei 

Visas lietuviu tautos patrioti- j rąjį pasaulinį karą, rodo, kad abi 
nes jėgas atstovaujanti Lietuvos 
Laisvės Lyga, siekianti atstatyti 
Lietuvos valstybinę nepriklauso
mybę ir lietuvių tautos suverenu
mą, kurie Stalino - Hitlerio slap
to susitarimo pagrindu 1940. VI. 
15 buvo likviduoti, šiuo savo mo
raliniu ultimatumu kreipiasi į 
TSRS KP CK Politinį Biurą, 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą bei 
TSRS Ministru Tarybą ir pareiš
kiame: 

I 
Iki II-jo pasaulinio karo laisvu 

ir nepriklausomų Europos valsty
bių tarpe buvo ir trys Pabaltijo 
valstybės, Tautų Sąjungos narės 

šios valstybės vadovavosi vienoda 
imperialistine ideologija, kurią 
galima pavadinti nacistine, šito
kia ideologija buvo būdinga ne 
tik vokiečių nacionalistams, tiks
liau — nacionalsocialistams, bet 
ir rusų bolševikams. Panašia gro
buoniška ideologija kaimyninių 
tautų atžvilgiu vadovavosi taip 
pat carinė Rusija ir kaizerinė Vo
kietija praeityje bei visos kitos ne
eiliniu agresyvumu pasižyminčios 
imperialistinės pasaulio valstybės, 
pradedant gilia senove ir baigiant 
naujaisiais amžiais. 

Nacizmas — tai ypatingai pik
tybiška šovinistinė pasiutligė. 

PAVYKĘ IZRAELIO 
VADŲ PASITARIMAI 
Rus plečiamas strateginis bendradarbiavimas 

Washingtonas. — Izraelio ] elio saugumui, bet, priešingai, jo 
premjeras Beginąs baigė derybas j gynybą sustiprins. Paklaustas ko-
Washingtone. Jo susitikimas su i respondentų, ar jis ragins Kong-
prezidentu Reaganu valstybės de; reso narius balsuoti prieš lėktuvų 
partamento žodžiais buvęs "ne- į pardavimą arabams, Izraelio 
paprastai sėkmingas". Penktadie-1 premjeras Beginąs atsakė, kad jis 
nį atskirus pasitarimus turėjo gy- j yra Izraelio pilietis ir negali kiš-
nybos sekretorius VVeinbergeris į tis į Amerikos procesą. Jis supran-

Lietuva, Latvija ir Estija. Mi- į Tai labiausiai žmoniškumui prieš 
nėtų Pabaltijo tautų suverenumą 
bei valstybinę nepriklausomybę 
1940 m. panaikino Tarybų Sąjun 
ga, klastingu prievartiniu būdu 

taraujanti beveik visų imperia
listų, o taip pat ir daugumos to-
talitaristų fundamentalioji ideo 
iogija, kuri tačiau visados yra 

prijungdama šias valstybes prie! dangstoma kita, dekoratyvinį 
bolševikinės Rusijos imperijos. Sis\ vaidmenį atliekančia ideologija, 
agresyvus aktas buvo bolševiki- į kartais net religine (kryžiuočiai) 
nes Rusijos ir hitlerinės Vokieti- į Rusiškiesiems lenininio — sta-
jos labai slapto suokalbio pasek 
mė. suokalbio, rodančio, kad abi 
šios imperialistinės valstybės 
stengėsi iš anksto pasidalinti 

lininio tipo imperialistams tokia 
dekoratyvine ideologija tarnavo 
ir tarnauja marksizmas — leni
nizmas. Vokiškieji hitlerinio tipo! 

bei pavergti kaimynines šalis ir j imperialistai buvo mažiau kias 
tuo kurti "naują Europą". 

TSRS agresija Pabaltijo valsty
bių atžvilgiu, jos bendravimas su I veikė daugiau atvirai, 
hitlerine Vokietija rengiant ant-| (Bus daugiau) 

Pradedant Ateities sukaktuvinį kongresą rugpiūčio 4 d. prit Ateitininkų namų, Lemonte, prie Chicagos, kalba dr. 
Adolfas Darnusis, buvęs Ateitininkų Federacijos vadas. Po kongreso atidarymo mišių šios paskaitos klausosi bent 
kelios ateitininkų kartos. Paskaitoje ir buvo pasidžiaugtą įvairių ateitininkijos kartų šeimynišku ir kūrybingu ben
dradarbiavimu. Nuotr. Jono Kuprio 

LENKŲ KONGRESAS 
UŽBAIGĖ SESIJĄ 
Walesa lieka vyriausias Solidarumo vadas 

Gdanskas. — Lenkijos laisvųjų Į kurios nesugebėjo pastatyti mūsų 
profesinių sąjungų "Solidarumo" i tėvai" 

tingi, nesinaudojo jokios dekorą 
tyvinės ideologiios paslaugomis ir| 

kongreso pirmoji dalis, kurioje 
dalyvavo 892 delegatai iš 38 
apygardinių organizacijų, baigėsi 
priimdamas visą eilę rezoliucijų. 
Kongresas pertraukiamas iki rug
sėjo 26. 

Kalbėdamas apie bandymus 
pakeisti "Solidarumo'' statutą, 
suteikiant daugiau galių atskirų 
vaivadijų organizacijoms, Wale-
sa pasakė: "Šią problemą aš pats 
išspręsiu. Tai bus mano diktatu-

TRUMPAI 
M VISUR 

Viena rezoliucija reikalauja, j ra". Vėliau korespondentų klau-

KATALIKAI PASAULYJE 

kad ateityje Lenkijos seimo rin
kimai būtų 'laisvi, nevaržomi jo
kios vienos partijos. Kandidatus 
turi iškelti -ne vien jungtinė dar
bininkų partija, kaip iki šiol. To
kių pat rinkimų reiklaujama ir 
renkant savivaldybių tarybas. 

"Solidarumas" reikalauja na
cionalinio referendumo, kuris nu-

MisijtĮ diena ir vienuolių paruošimas sielova 
Popiežius Jonas Paulius U pa- d i n«i veiklai. Į dvasinių pašauki 

skelbė kreipimąsi į visą katalikų m « ^Ymo akciją Vietname įsi- ^rtų pramones įmonių savival 
pasaulį, kviesdamas dvasiniai pa-i rangė ir vienuoliniam gyvenimui j dos klausimą. _ Kitame kongreso 
sirengti Misijų Dienai, kuri, kaip j norinčių pasišvęsti artimieji, ku 
kasmet, bus minima spalio mė
nesį. Pasaulinė Misijų Diena, — 
rašo popiežius — yra gera proga 
ugdyti Bažnyčioje misijų sąmonę, 
primenant kiekvienam Bažnyčios 
nariui pareigą vienokiu ar kitokiu 
būdų dalyvauti Evangelijos 
skelbimo darbe. 

Ryšiai su Dominika 
Apaštalų Sostas ir Dominikos 

valstybė, siekdami išplėsti drau-

re savo veiklai aptarti buvo su
sirinkę Dalato mieste veikiančio
je Šv. Jono Bosko vardo seminari
joje. 

Šv. Pranciškaus sukaktis 
Didingu maldos budėjimu Šv. 

pareiškime reikalaujama peržiū-
| rėti ikomunistų partijos vaidmenį 
tautos gyvenime. Kongresas pa
reiškia: "Lenkų tautai tenka mil-

• žiniškas uždavinys išgelbėti kraš-
i tą iš sugriuvimo, nes iki to prive-
Į dė ligšiolinė vyriausybė. Komu-
inistų partijos vaidmuo reikaiin-

Petro bazilikoje naktį iš spalio 2&* naujų definicijų, kad ji vėl 
-os į spalio 3 dieną Romoje bus nenuvestų į naują katastrofą", 
pradėti Šv. Pranciškaus Asyžiečio į sakoma kongreso pareiškime, 
gimimo aštuonių šimtų metų su- i Kongresas pripažino Lech Wa-
kakties minėjimai, kurie, be Ro-1 lesa vyriausiuoju "Solidarumo" 

giškus tarpusavio santykius, su-j mos, vyks taip pat Asyžiuje ir ki- vadu. Savo baigiamojoje kalboje 
tarė užmegzti diplomatinius ry-į tuose Italijos miestuose. Ta pro- Walesa pasakė:" Paslėpkime savo 
sius. Dominikos valstybėje bus i ga į Romą ir Asyžių atvyks tūks- ambicijas kišenėje. Mes turime 
įkurta apaštališkoji nuncijatūra, Į tančiai pranciškonų vienuolių iš' galimybę pastatyti tokią Lenkiją, 
o Vatikane —Dominikos respub-1 viso pasaulio kraštų. Minėjimo Į 
likos ambasada. 

šv. Rašto mėnuo 
"Šv. Raštas ir išganymas". To

kia tema yra šiemetinio "Šv. Raš
to mėnesio" Brazilijoje. Brazili
ja yra vienintelis kraštas, kuria
me nuo 1971 metų kasmet yra 
rengiamas Šv. Rašto studijų mė
nuo. Kituose kraštuose yra ren
giamos Šv. Rašto studijų savaitės. 
Šv. Rašto studijų mėnesio įtako
je Brazilijoje jau veikia apie 
100.000 Šv. Rašto studijų ratelių. 

Vienuoliai Vietname 
Pagal paskutines Vakarus pa

siekusias žinias, Vietname šiuo 
metu tebegyvena ir veikia 96 ku
nigai saleziečiai, pasiskirstę į try
lika bendruomenių. Neseniai še
ši vienuoliai saleziečiai padarė 
viešuosius amžinus įžadus, daly
vaujant iš įvairių Vietnamo pa
rapijų atvykusiem vienuolių arti
miesiems, bičiuliams ir tikintie 
šiems. 

rėmuose bus rengiami istoriniai i 
religiniai kongresai apie šv. Pran- • 
ciškų Asyžieti, diskusijos prie ap- j 
skrito sta'lo. Asyžiuje numatomas 
jaunimo sąskrydis, kuriame da
lyvaus jauni žmonės — vienuo
liai ir pasauliečiai iš įvairių Eu
ropos kraštų, viso apie 30 tūks
tančių jaunimo. Minėjimų rėmuo 
se bus išleisti nauji studijiniai vei 
kalai apie Asyžaus šventąjį, vyks 

Kurt Waldheim 
kandidatuoja 

New Yorkas. —'Jungtinių Tau
tų sekretorius Kurt Waldheim 
paskelbė, kad jis mielai priimtų 
trečiąją kadenciją. Jis jau buvo 
sekretoriumi 10 metų, gruodžio 
mėn. jis bus 63 metų amžiaus. 

sinėjamas apie z%d; "diktatūra" 
Walesa paaiškino, kad tas žodis 
reiškia geresnę organizaciją, stip
resnę discipliną, geresnę tvarką. 

Sovietų žinių agentūra "Tass" 
pavadino lenkų darbininkų kon
gresą 
tinę orgija". "Tass" iašo: "viso
kio plauko kontrrevoliucionieriai, 
įskaitant imperialistų slaptųjų tar 
nybų agentus, kurie visi neken
čia socializmo, bando užminuoti 
Lenkijos socialistinės valstybės 
pamatus, bando pažeisti Lenkijos 
tarptautines sąjungas ir, paga
liau, bando atstatyti Lenkijos 
buržuazinę sistemą". 

Danijos karinės žvalgybos ži
niomis, sovietų karo laivynas, 
susidedąs iš 60 —80 laivų, jų tar
pe lėktuvnešiai "Kijev" ir "Le-
ningrad", plaukia į pietus Balti
jos jūra. Ketvirtadienį laivai bu
vo sustoję prie Latvijos uosto 
Venspilio. Sausumoje toliau vyks 
ta kariniai pratimai, kuriuose da
lyvauja apie 100.000 sovietų ka
reivių. 

su Izraelio gynybos ministeriu 
gen. Ariel Sharon. Atskiri susiti
kimai įvyko ir tarp abiejų kraštų 
žvalgybos vadų: CIA direktoriaus 
William Casey ir Izraelio Mos-

sad organizacijos direktoriaus Yitz-
aak Hofi. 

Spaudos konferencijoje po Be-
gino — Reagano pasitarimų bu
vo paskelbta, kad bus padidin 

tąs, kad sprendimą turės padary
ti amerikiečiai. 

Sekretorius Haigas išvyksta į 
Europą, kur šeštadienį Ispanijo
je jis susitiks su Saudi Arabijos 
sosto įpėdiniu princu Fahdu ir pa
pasakos jam apie pasitarimus su 
Beginu. Naujai paskelbtas "stra
teginio bendradarbiavimo susita
rimas", sekretoriaus Haigo žo-

tas abiejų kraštų strateginis ben-Į džiais, nėra koks naujas, istorinis 
dradarbiavimas. Bus bandoma 
sudaryti tvirtesnę uždangą Sovie
tų Sąjungos ir jos satelitų brovi-
muisi į artimuosius Rytus. 

— Čekoslovakijos komunistų 
organas "Rude Pravo" rašo, kad 
lenkų "Solidarumo" pažadai pa
remti naujas darbo unijas visame 
Rytų bloke yra bandymas ekspor
tuoti kontrrevoliuciją. Tas bandy
mas atsidurs šiukšlių dėžėje, ra
šo laikraštis-

— Afganistano sostinėje įvyko 
demonstracijos, policija sužeidė 
4 asmenis. Protestuojama prieš 
valdžios nutarimą šaukti karinėn 
tarnybon jau atitarnavusius vy
rus iki 35 metų amžiaus. 

— Dailininko Picasso paveiks
las "Guemica", kuris 42 metus 
buvo New Yorko modernaus me 
no muziejuje buvo pervežtas į Is-

prieštarybine, antisocialis- i P " " * * * » i\hu* l"ko™L?r.a-
do muziejuje Madride Dailmin-

Trečiojo pasaulio valstybės jau 
pranciškoniskosTo7 dTasYoTįkvėįj • į * i Į * . l l ! ' * | *?*.***&* 
tų muzikos kūrinių ir dokumenti
nių filmų festivaliai. 

Pabėgėlių klausimai 
Šiomis dienomis Koenigsteine, 

Vakarų Vokietijoje, įvyko vokie
čių organizacijos "Kirche in Not" 
— Pagalba kenčiančiai Bažny
čiai, — 3l-masis tarptautinis 
kongresas, kuriam šiais metais 
buvo parinkta tema — "Pabėgė
liai pasaulyje — iššūkis Bažny
čiai". Apie penki šimtai kongreso 
delegatų iš trisdešimties pasaulio 

Dalat mieste taip pat neseniai j kraštų tris dienas svarstė pabėgė-
jvyko Vietnamo saleziečių pro-jiių problemos priežastis ir prie-
vincijos kapitula —visuotinis su- į mones, kuriomis pasaulio krikš'-
sirinkimas, kuriame buvo svarsto-1 čionys galėtų prisidėti prie šio 
mi dvasinių pasaukimų klausimai j klausimo sprendimo. 

būtų išrinktas iš Azijos, Afrikos 
ar Pietų Amerikos, nes tų konti
nentų šalys sudaro organizacijos 
daugumą. Svarbiausia šios lini
jos rėmėja yra Kinija, kuri galė
tų Waldheimo perrinkimą užblo
kuoti savuoju veto. Rimčiausias 
konkurentas Waldheimui yra Tan 
zanijos užsienio reikalų ministe-
ris Šalim Ahmed Šalim. Papras
tai dėl sekretoriaus turi susitarti 
Sovietų Sąjunga ir Amerika. Ką 
šios dvi galybės paremia, tas ir 
būna išrenkamas. Waldheimo 
kandidatūra gali praeiti ir dėl to, 
kad sovietai laiko Tanzanijos dip
lomatą Salimą per daug nepri
klausomu ir per dideliu Kinijos 

l draugu. 

Reaganas pagerbė 
gen. MacArthurą 
Washingtonas. Prezidentas 

Reaganas pagerbė Amerikos ka
rio, armijos generolo Douglas 
MacArthur prisiminimą, atida
rydamas Pentagono Rūmuose 
vieną koridorių, pavadintą gene
rolo vardu. Karinėse apeigose da
lyvavo ir generolo našlė, 82 me
tų amžiaus. 

Prezidentas Reaganas pasakė, 
kad Douglas MacArtur liks Ame
rikos herojus, jis buvo puikus kal
bėtojas, švelnus okupantas, idea
listas karys. Susirinkę karinin
kai plojo prezidentui, kuris primi
nė MacArthuro žodžius: "Ka^ 
niekas negali pakeisti perga-lės". 
Spauda pastebi, kad dabartinis gy 
nybos sekretorius Weinbergeris 
tarnavo gen. MacArthuro armi
joje pirma kaip kuopos vadas, vė
liau jo žvalgybos štabe. 

— Olandija sutiko perleisti 
Amerikai du ar tris F-16 karo lėk 
tuvus, kurie gaminami Olandijo
je Fokker aviacijos įmonėse. 

kas pageidavo, kad paveikslas bū 
tų grąžintas Ispanijai, kai ten bus 
demokratija 

— FBI biuras paskelbė, kad 
pernai Amerikoje nusikaltimų bu
vo daugiau. Sunkiųjų nusikalti
mų skaičius pakilo 9 nuoš. Ame
rikoje kas 23 minutes nužudomas 
vienas žmogus, o plėšimai vyks
ta po vieną kas minutę. 

— Olandijos karalienė Beat-
rix vakar prisaikdino naują mi
nisteriu kabinetą, sudarytą iš tri
jų partijų. 

— Irano islamo marksistų va
das Rajavi paskelbė Paryžiuje, 
jog apie 1,000 jo vadovaujamos 
organizacijos narių žuvo, o apie 
10,000 kalinami. 

— Salvadoro sostinėje sprogo 
galinga bomba, sužalojusi 20 par
duotuvių. 

— Nikaragvos valdžia paskel
bė ekonominio pavojaus įstaty
mą, kuris baus spekuliantus, už
draudžia darbininkų streikus ir 
pakelia importuotų prekių mokes
čius. 

— Jungtinėse Tautose 45 vals
tybės pareikalavo paskelbti Pie
tų Afrikai visišką prekybos boi
kotą. 

Premjeras Beginąs paaiš
kino spaudai, kad buvo kal
bama apie strateginius planus, 
jungtinius karinius pratimus ir 
Amerikos karinių medžiagų san
dėliavimą Izraelyje. Strateginis 
planavimas lietė sovietų įsibrovi
mą į Afganistaną, jų įtaką Pieti
niame Jemene ir Etiopijoje. 

Susitikimuose buvo paliesti ir 
l ginčus sukėlę klausimai: palesti-
jniečių autonomijos reikalai ir 
ginklų pardavimas Saudi Arabi
jai. Beginąs patvirtino, kad jis Re 
aganui išaiškino susirūpinimą 
Izraelio saugumo reikalais, pasa
kė prezidentui, kad ginklai Saudi 
Arabijai sukelia pavojų Izraelio 
saugumui. Reaganas į tai atsakęs, 

_ j kad jis supranta Izraelio rūpestį 
ir stengsis sustiprinti Izra
elio saugumą, tačiau lėktuvų par
davimas Saudi Arabijai bus tęsia
mas dėl toli siekiančių Amerikos 
interesų Artimuosiuose Rytuose. 

įvykis ir nereiškia naujo kelio 
Amerikos — Izraelio santykiuose. 
Haigas pasakė, kad jau 3 — 4 me 
tai buvo vedami pasitarimai, ku
rie bus pagyvinti. 

Valstybės sekretorius Haigas 
aiškino, kad žvalgybos lėktuvai 
Saudi Arabijoje nepakenks Izra-

Imamas ragina 
domėtis politika 

Teheranas. — Irano šijitų sek
tos vadas imamas Khomeinis pa
sakė piligrimams kalbą, kurioje 
ragino visus tikiniuosius domė
tis valstybiniais, politiniais reika
lais. Jis pasakė, kad melstis, pas
ninkauti, atlikti piligrimines ke
liones neužtenka. Reikia domėtis, 
veikti, dirbti musulmonams svar
bius darbus. Reikia daugiau mu
lų, islamas be jų pražus. Islamo 
neišgelbės liberališkai nusiteikę 
intelektualai, pasakė Khomeinis. 

Egiptas ištrėmė 
ABC korespondentą 

Kairas. — Egipto vyriausybė 
įsakė išvažiuoti amerikiečių ABC 
televizijos korespondentui Chris 
Harper, kuris perduodamas pro
gramą iš Egipto, palygino prezi
dento Sadato režimą su buvusio 
Irano šacho režimu. Prezidentas 
Sadatas piktai pasmerkė užsienio 
spaudos pranešimus apie jo pra
vestą Egipto opozicijos valymą. 
Ketvirtadienį Egipte įvyko refe
rendumas, kuriame piliečiai ture 
jo pasisakyti, ar jie pritaria pre
zidento Sadato priemonėm ar ne. 
Laukiama, kad vyriausybė lai-

i mės visišką pritarimą. 

Kovos Irane 
Teheranas. — Irano valdžia pa
skyrė naują policijos vadą pulk. 
Ebrahim Hejazi, nes buvęs vadas 
pulk. Datsgerdi žuvo sprogime 
kartu su valstybės prezidentu ir 
premjeru. Teherane tęsiasi susirė
mimai tarp revoliucijos gvardi
jos ir opozicijos. Miesto turgavie
tėje susišaudyme žuvo 19 gvardie 
čių ir 9 valdžios priešai. Po mo
terų demonstracijos policija suė
mė 20 merginų, kurios gazolino 
bombomis puolė Teherano tele
vizijos stotį. 

Paryžiuje buvęs prezidentas 
Bani Sadras paskelbė atsišauki
mą: "Darbininkai, ūkininkai, 
sukilkite ir priešinkitės, nuvers
kite šį režimą, kuris yra kruvines-
nis už monarchiją", sakoma at
sišaukime. 

Irano radijas paskelbė, kad 
Vakariniame Azarbeidžiane buvo 
atimtas iš kurdų sukilėlių vienas 
miestas ir kurdams suduotas stip
rus smūgis. 

Liejykla nutarė 
išmesti direktorių 

Varšuva. — "Solidarumo" sky 
rius Katowicų plieno liejykloje 
pravedė balsavimą. Buvo klausia
ma, ar pašalinti įmonės viršinin
ką Stanislawą Bednarczyk, ar jį 
palikti? Jis darbininkų kaltinamas 
tuo, kad uždarė unijos leidžiamą 
laikraštį. Katowicuose kalbama, 
kad tam laikraštyje buvo rusų 
meškos karikatūra, labai prime
nanti Brežnevo veidą. 

Vietinis "Solidarumo" vadas 
Jacek Kiljan paskelbė, jog balsavi
mo rezultatai buvo: 8,800 už iš
metimą ir 2,202 —prieš. Liejyk
loje dirba 18,588 darbininkai. 
Darbininkų vadai dar nenutarė, 
kokių toliau griebtis žygių. Vy
riausybės plieno pramonės mi-
nisteris Zbigniew Szalajda pasakė, 
kad referendumas "nelegalus ir 
nepateisinamas, aš jo nepripa
žįstu ir direktorius liks savo vieto 
ie". 

Jungtinių Tautų gen. sekretorius Kurt 
Waldheim paskelbė, kad jis sutinka 
kandidatuoti trečiajai 5-rių metų ka
dencijai. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 12: Valerijonas, En-

svida, Diemedis, Mantmintė. 
Rugsėjo 13: Jonas Kriz., Vilfre-

da, Birmantas, Tolminė. 
Rugsėjo 14: Maternas, Notbur-

ga, Eisvinas, Asta. 
Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:07. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 80 

L, naktį 60 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 12 d. 

/ / ' / / / 

tor Hominis žodžius apie krikš
čionio uždavinius gyvenime: 
"rodyti pasauliui Kristų, padė
ti kiekvienam žmogui atrasti 
save Kristuje, padėti dabar
tinei mūsų brolių ir seserų kar
tai, tautoms, santvarkoms, 
žmonijai — visiems pažinti 
'nesuvokiamus Kristaus tur
tus', nes jie yra skirti kiek
vienam žmogui — jie priklau
so kiekvienam asmeniui". 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas Religiškumo ir tautiškumo 
siusti: 6522 So. Rockwell Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852 g y v a i s pavyzdžiais mums 

šiandien ryškiausiai spindi 
mūsų broliai ir sesės Lietu-

ĮRIM 
ATEITININKŲ KONGRESĄ 

ATIDARANT... 

Ateitininkų federacijos vadas Juozas Laučka pradeda kong
reso iškilmingą posėdį. 

Šią akimirką labai norėčiau 
pasitelkti pagalbon mūsų di
džiojo pradininko Prano Do
vydaičio tiesiakalbumą, Sta
s io Š a l k a u s k i o g i l i a i 
išmąstytus žodžius, Kazio 
Pakšto žaibais padanges rai
žančias frazes, Antano Macei
nos filosofinėmis puošmeno
mis nusagstytus įvaizdžius, 
Adolfo Damušio tikslias sie
kimų ir uždavinių aptartis , Si
mo Sužiedėlio visada patrauk
liai turtingus pasisakymus, 
Juozo Girniaus nesenstančius 
idealo ir laiko suvokimus, Jus
tino Pikūno psichologinį įžval
gumą ir Petro Kisieliaus nuo
latos optimistinę, net ir liūdnos 
tikrovės, diagnozę... Visi šie 
privalumai juk kito asmens ne
pakartojami, tačiau m a n ten
ka privilegija Federacijos val
dybos vardu pasveikinti Jus ir 
visus. Sveikos ir sveiki bran
gūs svečiai, sveiki mieli vien
minčiai, idėjos draugės ir drau
gai, ir jaunesnieji,ir vyresnieji, 
atvykę į sukaktuvinį "Atei
ties" kongresą, iš eilės jau 
dešimtąjį mūsų sąjūdžio gy
venime. Sveiki ir su mumis ne
galį šiandien būti, visų pir
miausia — mūsų idėjos sesės ir 
broliai brangiojoje Lietuvoje. 
Mes su jumis ir mintimis ir šir
dimis. Ir Jūs su mumis. Šiomis 
dienomis gavome iš Lietuvos 
ten gyvenančių ateitininkų 
vardu atsiųstą Kongresui svei
kinimą, kurį čia ir paskai
tysiu... 

Malonu pranešti , kad mūsų 
kongresui Jo Šventenybė po
piežius Jonas Paulius II at
siuntė apaštalinį palaimini
mą ir sveikinimą. Šventojo 
Tėvo sve ik in imą perdavė 
a p a š t a l i n i s d e l e g a t a s 
Washingtone. arkivyskupas 
Pio Laghi. Sveikinimo tekstą 
išgirsite rytoj per iškilmingą
sias mišias. 

Mūsų kongresą sveikina 
atskiru laišku ir Jungtinių 
Valstybių prezidentas Ronald 
Reagan. Prezidento sveikini
mą perskaityti kviečiu Fede
racijos generalinį sekretorių 
Liną Kojelį. šiomis dienomis 
talkininkavusį Baltųjų rūmų 
štabui. 

Iš Romos gavome Lietuvos 
diplomatijos šefo Stasio I>ozo-
raičio šiltą sveikinimo laišką. 

Mums visiems labai džiugu, 
kad mūsų kongrese dalyvauja 
mūsų garbingieji ganytojai — 
Jų Ekscelencijos vyskupai 
Vi n rentas Brizgys ir Antanas 

Deksnys. Mes jiems reiškiame 
pagarbą ir padėką. 

Džiaugiamės galėję susi
laukti atstovų iš Brazilijos, 
Vakarų Vokietijos ir Italijos. 
Gaila, kad Australijos atei
t ininkai nėra čia tiesiogiai ats
tovaujami, bet esame gavę jų 
sveikinimą. Sveikiname gau
sią Kanados ateitininkų dele
gaciją. 

Esame dėkingi didžiųjų 
bendrinių organizacijų vado
vybėms už atsilankymą į mū
sų kongresą. Svečių gretose na-
tome Vliko, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, Pasaulio L. K. 
bendrijos pirmininkus, Balfo. 
lietuvių skautų, Lietuvos vy
čių, ir kitų organizacijų atsto
vus. J i ems visiems esame dė
kingi. Visų sveikinimai raš tu 
bus pranešti vėliau. 

Malonu, kad kelis mėnesius 
trukęs ruošimasis sukaktuvi
niam "Ateities" kongresui 
susilaukė savo vaisiaus: kong
resas prasidėjo. 

Esu tikras, kad vyresnieji su 
džiaugsmu, pasididžiavimu ir 
viltimi meta žvilgsnius į jau
nuosius kongreso dalyvius — 
jaunučius, moksleivius, stu
dentus ir jaunuosius akademi
kus. Kreipdamasis tiesiog į 
jaunimą, noriu jam iš širdies 
tarti: jaunieji draugai, jūs esa
te mūsų sąjūdžio viltis, nes jūs 
— ateities ateitis. Jei nebūtų 
jūsų, veltui įvairias iškilmes 
ruoštume, veltui bandytume ir 
kritiškai į save žvelgti. Praei
čiai minėti nereikia krūvon 
gausiu būriu susitelkti: atsi
minimų rojuje galima ir pavie
niui, paskirai pasivaikščioti. 
Šis kongresas daugiausia jau
nuomenei skirtas. J is pasiseks, 
jeigu, jaunieji draugai-gės, jis 
bus jums įdomus, patrauklus, 
a tmint inas . Federacijos val-

voje. Eucharistijos bičiuliai, 
Mišių patarnautojai , religinių 
procesijų dalyviai, Lietuvos 
bažnyčių pamaldose gausiai 
dalyvaują tikintieji, žmogaus 
teisių kovotojai ryškiai liudija 
tautos pasitikėjimą Dievu. Šio
mis dienomis, Švč. Mergelės 
Marijos gimimo šventės iš
vakarėse, t ikriausiai didžiulės 
minios Lietuvos tikinčiųjų, 
sekdamos kryžių, žygiuoja į Š i - ~ 
luvą pasiguosti Dievo Mo
tinai. 

Visus mus žavi mūsų broliai 
ir sesės Lietuvoje — jų ištiki
mybė savo religijai, meilė savo 
tautai , siekimas savo vals
tybei nepriklausomybės atstei-
gimo, gynimas žmogaus teisių. 
Jonas Paulius II savo pirmoje 
enciklikoje tvir tai pabrėžia, 
kad "su žmogaus teisių pažei
dimu kartu eina pažeidimas tei
sių tautos, su kuria žmogus yra 
susijęs organiniais ryšiais, tar
si su plačia šeima". 

Kalbėdamas apie Lietuvą, 
noriu nuoširdžiai pasveikinti 
pas mus į kongresą atsilankiu
sį, ką tik prieš kelias savaites iš 
Lietuvos pasitraukusį profeso
rių Kazį Eringį... Džiaugiuosi 
galėdamas pranešt i , kad bran
gusis svečias sutiko tar t i žodį 
rytoj, kai svarstysime apie prie
mones pagelbėti pavergtai Lie
tuvai. Apie savo uždavinius ir 
galimybes lietuvių tautinės 
kultūros pažinime, puoselėji
me ir ugdyme svarstysime taip 
pat rytoj. 

Kadangi esame ir sąjūdisjr 
organizacija, negalime nesido
mėti ir savo vidaus gyvenimu, 
savo organizacine sąranga. 
Mūsų principai iš mūsų visų rei
kalauja "gerai suprasti ir gerb
ti krikščioniškos šeimos idea
lą", tačiau negalime užmiršti, 
kad visi ateitininkai, kaip or
ganizacija, yra viena šeima, 
kurią sudaro jau kelios kartos, 
įskaitant jau ir provaikaičius, 
sveikinime iš Lietuvos mini
mus... telkiamus į jaunučius. 
Apie atskirų kartų bendravi
mą ateitininkų oje jau svars
tyta vakar atskiruose sąjungų 
pasitarimuose ir bendrajame 
posėdyje, Tarybos pirmininkui 
dr. Adolfui Damušiui padarius 
reikšmingą pranešimą. Rei
kiamas išvadas bandykime pa
daryti pirmadienio posėdyje. 

Nesibaiminkime pasisakyti 
ir apie savo organizacinio gy
venimo trūkumus. Jų esama. 
Vienai kitai sąjungai atsi
randa sunkumų sudaryti cent
ro valdybas. Įvairiose vie
t o v ė s e g a l i m a m n a r i ų 
prieaugliui stokojama globėjų. 
Ne visada lengva priprašyti 
p a s k a i t i n i n k u s sus i r ink i 
mams, kursams, studijų die
noms, įvairiems renginiams. 
Vadovybės prašymai dažno
kai nesulaukia atoliepių pagei
daujamu laiku. Ieškokime 
sprendimų silpnybėms su
mažinti. 

Prisipažinkime, mūsų vy
riausias t ikslas "Visa atnau-

labai padrąsinantį laišką. Pa
skaitysiu porą ištraukų: 

"...Dainavos stovykla (MAS) 
buvo puiki. Negalėjau atsi
džiaugti mūsų jaunimu, vado
vais ir stovyklaujančiais. Gar
bė Aukščiausiam, ateina nauja 
jaunimo banga. Kultūringi, su 
pasiryžimu ir siekiais. Taip pat 
jiems yra labai svarbus ir 
aktualus Lietuvos klausimas... 
Pas ateitininkus jaučiasi pasi
keitimas, didesnis įsipareigoji
mas savo organizacijai ir ki
tiems, grįžimas prie principų ir 
J U įgyvendinimas. Ateitinin-
kijoje vyksta atgimimas 
Organizacija jaučiasi gyva". 

Visiems turėtų būti supran
tama, kodėl mūsų pradininkai 
pasirinko sau vyriausiu vado
vu Kristų, neišsenkamą tiesos 
ir meilės šaltinį. Juk J a m e ir 
per J į , k a i p enciklikoje 
Redemptor Hominis Jonas 
Paulius II sako, "Dievas žmo
nijai pilniausiai apsireiškė, la
biausiai prie jos priartėjo — ir 
taip Kristuje ir per Kristų žmo
gus įgijo pilną supratimą savo 
garbingumo, savo išaukštini
mo, paties žmogiškumo trans-
cedentinės vertės, savo egzis
tencijos prasmės". 

A L O Y Z O B A R O N O 
M I R T I E S M E T I N Ė S 

Rugsėjo 7 suėjo vieneri me
tai nuo n e p a m i r š t a m o Aloyzo 
Barono mirt ies. Daugelio kny
gų autor ius , poetas ir rašy
tojas, " D r a u g o " redaktorius, 
gilus a te i t in inkas , šeimos tė
vas ir vyras , ne vieno nuošir
dus d r a u g a s — ta i buvo Aloy
zas, kurio a t m i n i m a s tebėra 
gyvas visų širdyse. 

Norime p raneš t i ateit ininkų 
žiniai, kad rytoj, rugsėjo 13, 
10:30 vai. Šv. A n t a n o bažny
čioje, Cicero, 111., bus a tnašau
jamos šv.Mišios už a.a. Aloyzo 
Barono vėlę. Dalyvaukime! 

dyba ir Rengimo komitetas jinti Kristuje" ne visada ir ne vi-
svars tymams rinko temas, 
daugiausia turėdamas dėme
syje jaunuomenės interesus. 

Vyresnieji nenori ir nesiekia 
jokio dominav imo mūsų 
organizacijoje. J iems tik rūpi, 
kad mūsų jaunimas tvirtai įsi
savintų ateitininkų pagrin
dinius principus: katalikiš
k u m ą , l i e t u v i š k u m ą , 

šeimyniškumą. visuomeniš
kumą ir inteligentiškumą. Kal
bėdami apie religiškumą, apie 
gyvą katalikybę, kurios iš
pažinėjais sakome esą ar bent 
norį būti, turėtume atsiminti 
popiežiaus Jono Pauliaus II-jo 
pirmosios enciklikos Redemp-

tų sukakt imi . T a d a jis buvo 
visų kongreso dalyvių nuošir
džiai pasve ik in tas . Dabar t in is 
kongresas s u t a m p a su Vakarų 
Europos lietuvių vyskupo An
tano Deksnio kunigystės 50 me
tų ir jo amž iaus de imant ine su
kaktimi. Mūsų šilčiausi j a m 
sveikinimai ir padėka už 
atvykimą kongresan . 

Atskira i norėčiau pasveikin
ti ir tuos a te i t in inkus , kurie d a r 

Norėčiau pabrėžti, kad lie- prieš Pirmąjį karą ir ankst i ne-
tuviškojo jaunimo religiniu ir pr ik lausomybės meta i s išvyko 
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tautiniu auklėjimu rūpinasi ir 
kitos organizacijos. Šioje sri
tyje daug veikia ir lietuviai 
skautai, ir Lietuvos vyčiai. Su 
šiomis organizacijomis mes pa
laikome gerus santykius, ta
čiau mūsų bendradarbiavimas 
galėtų ir turėtų būti dar glau
desnis. Kalbėdami apie savo or
ganizaciją, mes atvirai sako
me: mes tikime turį misiją 
Bažnyčios ir Tautos gyvenime, 
tiek siekiant sielų išganymo, 
tiek ugdant pilną žmogaus as
menybę, tiek veiksmingai da
lyvaujant tautinio išlikimo 
pastangose. 

Kaip skelbta daug kartų, šis 
kongresas pirmiausia yra su
kviestas paminėti mūsų žurna
lo "Ateities" 70 metų sukak
čiai. Su "Ateities" pasirodymu 
1911 metais prasidėjo didysis 

iš Lietuvos ir, apsigyvenę 
Amerikoje, ve iksmingai įsijun
gė į šios šal ies lietuvių katal ikų 
gyvenimą ir veiklą. J iems vi
siems, j au mirusiems ir gy
viems, re ikšmingai a ts tovauja 
a te i t in inkas nuo 1917 metų, ką 
tik sukalbėjęs įspūdingą kong
reso a t i da rymo maldą pre la tas 
J o n a s Ba lkūnas . Norėčiau d a r 
pridurti, k a d pre la tas Balkū
nas prieš t r i s mėnesius sulau
kė 55 metų, kai y r a Kris taus 
"kunigas per amžius" . J o as
menyje sve ik iname visus mū
sų kunigus , vienuolius ir sese-

Iš visų pavergtų tautų Lie
tuva katal ikišku požiūriu y ra 
vienly t iškiausia .Gaunamomis 
žiniomis, lietuviškos sielos 
bolševizmas palaužti lig šiol 
neįstengia ir savo tvirtovių 
lietuvis priešui neužleidžia, 
nors po kiekvieno puolimo 
tokių a r kitokių žymių ant jų 
palieka. 

Kun. M. Krupavičius 

* * * 

Advokatų Draugi ja 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS B R I Z G Y S 

Teisių daktarai 
2 4 5 8 W. 69 th St., Ch icago. III 

Visi tel. 7 7 8 - 8 0 0 0 
Valandos pagal sus i ta r imą 

les vienuoles, dėkodami už 
didįjį pas išvent imą ir darbą 
mūsų Federacijos gerovei. 

Sveiki ir mūsų tautos kūry
binių pajėgų šaunūs atstovai, 
mūsų rašytojai , autoriai, dai
lininkai, da inos ir muzikos 

mūsų pradininkų Dovydaičio, m e n i n i n k a i , aktoriai , inter-
Jakšto, Kuraičio, Reinio, Jur- p r e t a t o r i a i , dailiųjų menų gro-
gučio, Draugelio ir kitų pasi- ž i o skleidėjai. J u s visus svei-
šventėlių pašaukto dvasinio k i n a m e &a dalyvaujančio 
sąjūdžio išsiliejimas mokslus į škįii0jo poeto Bernardo Braz-
einančioje jaunuomenėje. Apie džionio asmenyje 
" A t . : * : — " — : i - x i _ u _ : r ' _ .. 

Musų y p a t i n g a s žvilgsnis 

DR. K. G. BALUKAS 
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DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1 3 vai • 6 8 vai vak 'šskyrus 
tfeč Sešt 12 rki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

;J , -_ 

'Ateities" reikšmę labai pras
mingai pasisakyta vakar ir šio 
rytmečio pamoksluose, o ne
trukus daugiau išgirsime minė
jimo akademijoje. 

Kaip mūsų turimi Federa
cijos duomenys rodo, savo gy
vųjų narių gretose turime bene 
du naryste seniausius atei
tininkus — profesorių Praną 
Jucaitį, gyvenantį prie Cleve-
lando, Ohio valstijoje, ir kom
pozitorių Aleksandrą Aleksį, 
gyv. Waterbury, Connecticut 
valst. Pirmajam iš jų gruodžio 
mėnesį sukaks $5 metai , ant
rajam — spalio mėnesį 95 me
tai. Juodu abu atsiuntė savo 
sveikinimus, apgailestaudami 
negalį dalyvauti kongrese. Abu 
jie įstojo į ateitininkus 1911 me
tais, kai pasirodė "Ateitis"... 
Nedaug nuo jų naryste atsilie
ka du kongreso dalyviai — pro
fesorius Balys Vitkus ir Ber
nardas Žukauskas, ateiti
ninkai nuo 1912 metų. 

Noriu paminėti reikšmingą 
sutapimą. 1977 metų kong
resas sutapo su vyskupo Vin
cento Brizgio kunigystės 50 me-

krypsta į sukaktuvinės "Atei
ties" redaktor ius , buvusius ir 
esamus. Sveikindami juos, 
drauge ir dėkojame jiems vi
siems už didžiulį įnašą į mūsų 
tautos, į mūsų sąjūdžio kultūri
nį gyvenimą. 

Džiugu, kad su mumis š iame 
s u k a k t u v i n i a m e k o n g r e s e 
dalyvauja ir t rys buvę Fede
racijos v a d a i — Adolfas Darnu
sis, J u s t i n a s P ikūnas ir Pe t r a s 
Kisielius. Drauge ir labai ap
gailestauju, kad sveikatos sąly
gos neleido atvykt i Simui Su
žiedėliui i r Juozui Girniui. 

Dar ka r t ą dėkodamas visų 
bendrinių ir katal ikų centrinių 
organizacijų vadovams už atsi
lankymą į Šį kongreso atidary
mo posėdį, o taip pa t ir visiems 
kongreso da lyv iams , Federaci
jos valdybos vardu skelbiu 
sukaktuvinį "Atei t ies" kongre
są oficialiai prasidėjus. Tegu 
laimina Dievas visų mūsų 
pa s t angas š iame kongrese ir 
ateities dienose. Ateitis Kristui 
ir Lietuvai! 

Juozas B. Laučka 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
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EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos Prignl sus i tar imą 

Vai Kas.1 en nuo 10 v ryto ik: 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) 
tlt p i rT iH. ! antracl ketv i r tad ir Denk tad 
3 ifu 7 u c D Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specia lybė Akiu ligos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742 0255 Namg 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel 372 5222. 236 6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIU LIGOS -- CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

sur vienodai supran tamas , to
dėl ir jo vykdymas nelengvai 
rutuliojasi. Mėginsime šian
dien, popietiniame posėdyje, 
paieškoti tikslesnio suprati
mo, kas dary t ina dabarties tik
rovės akivaizdoje šiam mūsų 
didžiajam šūkiui suprasti ir 
vykdyti. Kviečiu ypač jaunuo
sius kongreso dalyvius būti 
aktyviais šiose svarstybose. ko
kiais jūs būnate Padėkos. 
Kolumbo dienos ir žiemos kur
suose bei stovyklų programo
se. Esama džiugių apraiškų. 
Štai viena jaunimo veiklos glo
bėja (Nijolė Balčiūnienė iš Cle-
velando) neseniai man parašė 

O f i s o te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Bd. 

va landos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

613? S Ked^e Ave ChKaPO 
WA 5 2670 arba 489 444 i 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LiGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARIT 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So 4 9 t n Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išsKyrus treč ir Sėst 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel 563 0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS. 
(Kalba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir •' 
"Contact lenses" 

26-18 W 71st St - Tel 737 5149 
Vai Dagai susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr i 4 poD'et ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776 2880. rezid 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2S59 W 59 St Ctocefo 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč 

ketv 10 IKI 6 vai Sestad 10 ik. 1 vai 

Kun Alf 
Atei t ies" 

1 ipn iūn- ' i 
redakton 

mok-Ui'. ;.j K'inpos susirinkime kalha 
:;- nnr ht-stutis Tr imakas . 

nuotr R. Muftonytėft 

Tel REI iance5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59th Street 
Vai p i rm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet " 6 8 vai vak Treč ir šešt 
uždaryta 

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 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wtst 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

OR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai. pagal susitarimą an t r , trečiad., 
ketvirtad 10 v ryto iki 6 v vakaro 

Tel. - 778-3400 



Aloyzo Barono 

KŪRYBINIS ŽIBURYS 
TEBEDEGA 

LIETUVIAI, SIBIRAS IR 
GENOCIDAS 

Rimties valandėlei 

Prieš metus (rugsėjo 7) užge
so rašytojo ir redaktoriaus gy
vybė. J o gyvenimas ir da rba i 
dvidešimt penkerius metus su 
viršum buvo susiję su šiuo 
dienraščiu. J o grožinė kūryba 
kaip žiburys šviečia pro visus 
jo darbus, kuriais jis pelnėsi 
savo šeimai pragyvenimą. J o 
dailusis žodis, jo humoras te
beskamba daugelio lūpose ir 
širdyse. T a m tikromis pro
gomis iš jo mokomasi vert inti 
gyvenimo ir aplinkos reiški
nius, kurių centre y ra žmogus. 

Po vienerių metų nuo a.a. 
Aloyzo Barono mirties, nu-
džiūvus artimųjų akims, sus
tingus pokalbiams ir planavi
mams, gal ima tik prisiminti jį 
patį jo kūryboje ir atliktuose 
darbuose savo tautai . Kūrėjas 
jis buvo nuo mažens dieviškos 
kibirkšties degimu. Neturėda
mas progos mokytis, jis ska i tė 
viską, ypač vaikams skir tus 
laikraštėlius, kuriuose rado 
įkvėpimą parašyt i geriau už ki
tus vaikus. I r jis rašė, kaip pa t s 
sakydavo, "eilutes" iš širdies. 

Gera, kad to meto vaikų laik
raštėlių redaktoriai suprato kū
rėjo sielą, o kalbą pata isyt i ne
buvo sunku. Mokydamasis jis 
jau kūrė daugiau iš savo gy
venimo ir stebėjimo. Tada jis 
pradėjo suprasti , kad kūrėjas 
negali būti neteisingas, bet tu
ri kurti tai, kas praeina pro jo 
širdį ir pasiekia aplinką. J i s 
stebėjo žmones ir jų elgesį, 
nors da r per j aunas buvo da
ryti sprendimus ir i švadas . Bet 
jis kūrybiškai brendo, ypač iš 
techninių mokslų perėjęs į filo
sofijos ir literatūros studijas. 

Aloyzas Baronas buvo kū
rėjas su dideliu talentu ir įžval
gumu. Jo personažai buvo gy
vi, jautrūs, kaip ir jis pa ts . Ta i 
buvo meninė tiesa, vaizduo
janti gėrį a r blogį ne jo galu
tiniam laimėjime, o susikir
time žmogaus sieloje a r jo 
gyvenime. Dėl to ir jo kūryboje 
diskutuojama su pačiais per
sonažais, nedaran t blogų išva
dų. J i s niekada nieko neteisė, o 
tik rodė žmogaus sielą, ka ip ją 
matė iš išorinių reiškinių ir jo 
poelgių. Ir to reto daug žadan
čio kūrėjo prieš metus neteko
me. 

Velionis Aloyzas Baronas 
dvidešimt penkerius metus dir
bo ka ip "Draugo" redaktorius 
(nuo 1955) ir savo kolegų 
sukaktyje pereitų metų pa
vasarį buvo nuoširdžiai svei
kinamas. Tuo darbu ir ištesėji
mu džiaugėsi ir jis. Tik neilgai . 
Atsinaujino karo metu g a u t a 
žaizda, kuri buvo susi lpninusi 
vieną koją. Pagijo ir vėl dirbo, 
nesiskųsdamas ir nedejuo
damas, nors vos galėjo vaikš
čioti, ypač laipioti laiptais . O 
laiptais laipioti vertė pa t i ap
linka — redakcija a n t r a m e 
aukšte, spaustuvė — pi rmame. 
Dar prabėgo kelios savai tės i r 
A. Baronas susirgo sunkia li
ga, kuri jau neleido j am iš lo
vos atsikelti . Ir po aštuonių sa
vaičių g y d y m o p a s t a n g ų 
iškeliavo amžinai . 

Jo redakcinis darbas ne
buvo tik pasimėgavimas. Kaip 
kūrėjui reikia kūrybinės įtam
pos, kar ta i s net tikros kančios , 
taip ir redaktoriui reikia ište
sėjimo, sugebėjimų, darbo ir 
pasiaukojimo. Aloyzui nie
kada netrūko darbštumo. Vėly
vais vakara i s ir anks tyva is ry
tais jis kūrė neišnykstančius 
kūrinius. Dienos metu jis dir
bo prie redakcinio s ta lo a r 
spaudai ruošiamų puslapių to
kiu pa t atsidėjimu, kruopštu
mu, p a r o d y d a m a s d ide lę 
spausdinto lietuviško žodžio 
meilę. O jo darbas, ypač tvar
kant iš įvairių kolonijų atei
nančias kartais gana s i lpnas 
korespondencijas, reikalavo 
daug kantrybės. J i s tos kant
rybės nepritrūkdavo, n iekada 
nesiskųsdavo, kad per sunku a r 

kad neverta, bet taisė nors ir 
menkiausių korespondentų 
raštus, kad jie tiktų spaudai ir 
būtų suprantami skaityto
jams. Be to, jo brandūs ir iš
mąstyti redakciniai straips
niai, jo kultūrinių įvykių 
aptarimai buvo taiklūs, atitin
ką dienos klausimus ir laiko 
reikalavimus. 

Jeigu ka ip rašytojas jis 
panaudodavo savo kūryboje ir 
stipresnių žodžių ar posakių 
vaizdui sustiprinti , tai kaip 
redaktorius jis buvo švelnus, 
atlaidus ir viską sprendžiąs ne
paprastu savo darbštumu ir 
spaudos žodžio vertinimu. Ir 
po metų nuo jo mirties pasi
genda jo kolegos, dirbę kartu 
su juo, pasigenda ir skaityto
jai, pripratę prie jo žodžio, prie 
jo paskatų ir vaizdingų išsi
reiškimų, kad t iesa būtų aiš
kesnė. Darbas redakcijoje bu
vo Aloyzo Barono nuolatinis 
tiesos skleidimas, nepažemi
nant paskiro žmogaus. 

(Pabaiga) 
Juk ir nežinomų autorių 

sukurtoji Sibire poezija skam
ba netiktai vienažindišku lyriz
mu, bet ir stipria, gaivia, poli
tine savos valstybės gaida: 

Praslinko saulėtos dienelės, 
Atėjo audringi laikai, 
Sukaustė nekaltą tėvynę, 
U ž d ė j o mums pančius 

sunkius... 
(psl.98). 

Net Lietuvos laisvės kovo
tojų kul tas atskambėjo Sibiro 
sukurtoj dainoj: 

Aloyzo Barono kūryba įver
tins literatūros kritikai ir isto
rija. J i s mirė, bet jo kūriniai te
bėra gyvi, kalba žmonių 
širdimis ir lūpomis, mielai 
skaitomi ir ieškomi net tokie, 
kurių laidos jau senokai išsi
baigusios. Žada greitai pasi
rodyti jo d a r prieš mirtį pa
r u o š t a s t r u m p ų n o v e l i ų 
rinkinys, o kiek vėliau ir vie
nas rankraštyje likęs ro
manas , kurį spaudai baigia pa
r u o š t i j o b u v ę s k o l e g a 
redakcijoje ir kūryboje. 

Apie A. Baroną kaip redak
torių geriausiai gali pasakyti 
su juo dirbę jo bendradarbiai, 
kasd ien s u s i t i k d a m i prie 
redakcinių stalų ir spaudos pa
ruošimo. Ta ip pa t ir jį pamė-
gusieji skaitytojai, kurie ir da
bar dar klausinėja, ar prilygs 
kuris nors buvusiam ir iš gy
vųjų išsiskyrusiam redak
toriui. 

Bet Aloyzas Baronas buvo 
žmogus, ėjęs sunkiu gyvenimo 
keliu nuo neturt ingos vaikys
tės iki daugelį viršijančių sa
vo kūrybiniu darbu. Gimęs 
1917 m. gruodžio 12d. Vabal
ninke, kuris davė ne vieną poe
tą ar rašytoją. Piemenavęs pas 
svetimus ir mokęsis savomis 
jėgomis, kol, di rbdamas ir mo
kydamasis, baigė suaugusių 
gimnaziją Kaune, pradėjęs stu
dijuoti techniką, kaip jau pasi
žymėjęs laikraščių bendradar
bis, perėjo į filosofiją ir ją tęsė 
vėliau Vokietijoje. Literatūra ir 
filosofija buvo jo meilė ir drau
gė. Tik čia jis jautė pasitenki
nimą ir talento išsivystymą. 

Amerikoje vėl dirbo paprastą 
darbą, sunkų ir kietą, išsilai
kymui, bet tuo pačiu metu kū
rė vis naujus veikalus. Ir jis su
ž ibo n o v e l i ų r i n k i n i a i s 
"Žvaigždės ir vėjai" (1951), 
"Debesys plaukia pamažu" 
(1951) ir "Užgesęs sniegas" 
(1953). Su pirmaisiais savo 
kūriniais jis jau pasirodė stip
riai, vienus nustebindamas, ki
tus sukrėsdamas. Jo vaizdai 
buvo dar t a ip neseniai matyti 
suniauktame kare ir pokaryje. 
Ir taip ėjo veikalas po veikalo, 
vis naujomis temomis, naujo
mis spalvomis. 

Bet čia jo gyvenimas nesi
baigia — jis buvo šeimos vy
ras ir tėvas, kuris mylėjo sa
vuosius, sugebėjo duoti jiems 
savo sielos dalelę ir paskatinti 
ne pagyrimais a r papeikimais, 
o tikra tėviška meile, kaip ir 
draugus t raukė tikru draugiš
kumu. Tai buvo rašytojas, tie
sos skleidėjas ir tėvas, kurio 
gyvenimas susibėga į kūry
binį gyvenimą, kad j is būtų 
bent kam gražesnis ir geres
nis. Šeimos Mišios yra šį sek
madienį prisiminti, kad jis sa
vo kelionę užbaigė, panaudojęs 
visus jam Dievo duotus talen
tus. 

Pr. Gr. 

Kas už lango šėlsta, 
Ko įsiuto audros? 
Part izaną brangų, 
Part izaną gaudo... 

(psl.96). 

J . G L I A U D Ą 

Apie valstybinį terorą, apie 
okupacini sadizmą ir tos akci
jos beprasmybę liudija jie visi 
— jauni , seni , vaikai, kūdikiai 
da rg i savo neištartomis kan
čiomis. 

Sakoma , k a d vienas paveiks
las a ts toja tūkstantį žodžių. 
Š i t u o p r i n c i p u p a r e m t a s 
A m e r i k o s l ie tuvių bibl io
t e k o s l e i d y k l o s d a r b a s . 
P l ač i aek ran i s albumo forma
t a s įga l ina atskleisti vaizdą. 
Pave iks l a s veikia, paveikslas 
byloja. Š i m t a s penkiasdešimt 
nuo t raukų šioje knygoje byloja 
š imto penkiasdešimt tūks
tančių žodžių galia. Tai milži
n i š k a s i n f o r m a c i n i s a r s e 
n a l a s . 

N u o t r a u k o s knygoje y r a 
t ik ta i iš t a r i ama i „laisvo" 
gyvenimo, k a d a lietuviai var
ga i s nega la i s pajėgdavo išsi
veržti iš lagerio. Į lagerį įnešti 
foto a p a r a t ą ir ten fotografuoti 
absol iučiai neįmanoma. Kitaip 
y r a deportacinėje „laisvėje". 
Todėl nuot raukos iš tos buities. 
D a u g nuotraukų, būdamos 
dokumentaci ja , turi foto meno 
a r b a simbolikos elementų. Ps l . 
162 pava izduotas lietuvių 
būrys , lyd in t i s į kapines And
rių Sinkevičių, mirusį 1952 
m e t a i s . Š io s n u o t r a u k o s 

vo daro jas politiniu kovojan- kompozicija verta foto parodos 
čios tautos testamentu. dėmesio. J auk ios ir graudžios 

Sunkų, slogų, be vilties y r a g rup inės (šeimos ratelio, 
prošvaisčių įspūdį a tneša kny- d raugų pobūvėlio) nuotraukos, 
gos skyrius „Išvežtųjų laiš- č i a ir pamaldos , ir Motinos 
kai". Tai pragaro liudijimai, d ienos minėj imas . Tai rodo, 

BAŽNYČIOS NARIŲ 
ŠVENTUMAS 

Arba paminklo akmenyje 
žėrintis savo apmaudu įrašas: 

Mes esam iš gintarų krašto, 
Iš garbingos gimtinės 

Lietuvos. 
Kas išskaitys vargus iš rašto, 
Ką iškentėjo didvyriai jos. 

(Knygos aplanke). 
Visur skamba ne asmeniškos 

skriaudos gaida, bet tautos 
motyvas. Tai Lietuvos valsty
bės piliečių motyvas. Tai ir yra 
l iud i j imas L ie tuvos suve
renumo temoje. Tos kuklutės 
dainos ir eilės dėl tautos moty-

rašyti iš pačio pragaro dugno. 
Autentiškumas, nes rašy ta 
pragaro akcija > stebint akis 
akin. Tačiau ir čia, kaip 
deimančiukai ten ir šen žėri vil
ties kibirkštys — toks gi 
nuostabus kankinamojo atspa
rumas. Laiškai rašyti depor
tacijos vagone, an t ledo pasta
tytoje palapinėje, sugrubusiais 
dėl šalčio pirštais, su ašaro
jančiomis dėl tundros musių 
akimis. 

Šiame knygos skyriuje rašo: 
Jonas Babušis, Vincas Gučins-
kas, kun. dr. Kazimieras 
Olšauskas, kun. J o n a s Staške
vičius, Morta Abramavičienė-
Kačiulytė, Anelė Augustaity-
tė, Bronė Šumskytė, Agota 

k a d t au t in io ir religinio organi
zuotumo p radas vis išlieka toks 
g y v a s bet kuriose padėtyse. Ta i 
p a g a r b a tradicijoms, kuo visa
d a g y v a civilizuota t au ta . 
Gyven imas , organizuotumas ir 
tautiečio artėj imas į tautietį 
kukl iai ir atkakliai žydėjo ka ip 
s tebukl inga gėlė a n t amžina i 
įša lusios sibirinės tundros že
mės . 

Į fakt inę foto medžiagą įkvie-
č i amas dai l ininkas. Daili
n inko J o n o Strungio iliustra
cijos ryškios, be bandymų 
stilizuoti, dramat iškos — t a i jų 
didžioji dorybė. Ta i bendra
d a r b i a v i m a s su knygos turi
n iu , ir t a i y ra sunki pareiga. 

1899 meta i s Levo Tolstojaus 
Janušonienė, Agota Januso- r o m a n a s „Prisikėlimas" buvo 
nytė, Vladas Šimkevičius, s p a u s d i n t a s p e r i o d i n i a m e 
Marija Bikėnaitė-Vyšniaus- leidinyje. Kilo s u m a n y m a s 
kienė, Anelė ir Juozas Šukiai, i l iustruoti , ir iliustravo roma-
Barbora Nakutienė, Kazimie- n ą dai l ininkas L. O. Paster-
ras Ralys, J o n a s ir Konstan- n a k a s (pagarsėjusiojo poeto B. 
rija Marmai, Je ronimas Budni- P a s t e r n a k o t ė v a s ) . P r i e š 
kas, Ona Skurvydaitė, Ona i l iustraci jas panaudojus Levas 
Kareivaitė, kun. Liudvikas Tolstojus paprašė leisti j a m 
Rekašius, Konstancija Bužie- pabūt i ak i s akin su iliustra-
nė. cijomis. Vienumoje rašytojas 

nio iliustracijas. J i s įvertino 
piešinius ir tarė: „Aš jais tikiu". 
Tenka galvoti, kad Sibiro 
golgotinių škicų autoriai adop-
tuos Jono Strungio realius, šau-
k i a n č i u s , d r a m a t i š k u s 
piešinius. Jų ka i kurių monta-
žinė struktūra (psl.116,175) dar 
sandariau artėja prie vaiz
duojamojo įvykio šiurpo. 

J ie vargo ir mirė vienodai — 
ir tituluotieji>ir eiliniai, ir isto
riniai, didžiai nusipelnę Lietu
vai, ir kūdikėliai. Daug vardų 
sutinkama šioje knygoje, kurių 
priešams neištrinti iš Lietuvos 
istorijos! D o n a t a s Mali
nauskas, min. J . Urbšys, kun. 
J . Adomaitis, adv. Z. Toliušis, 
dr. L. Bistras, K. Ambrozaitis, 
kun. J . Vailokaitis, preziden
tas Aleksandras Stulginskis, 
Stasys Šilingas, vysk. Pr. 
R a m a n a u s k a s , k u n . F . 
Kemėšis, dr. M. Devenis... 
Plačiau ar glausčiau knygoje 
paminimi jų golgotų vargai. 

D a b a r t u r b ū t n i e k a s 
nelanko jų kapų. O lietuvių 
tremtinių kapa i turi savo 
specifiką, kuri juos skiria iš 
kitų. Tai nuostabiai aukšti, 
masyvūs kryžiai. Tokie kryžiai 
įtaigoja monumentalumo, tvir
tybės, savimi pasitikėjimo 
įspūdį. Tokių kryžių grupių 
daug šios knygos nuotraukose. 
Monumentalūs kryžiai gyvai 
primena Trijų Kryžių grupę, 
kurią barbariškai sunaikino 
okupantas Vilniuje. Tai Vil
niaus Trijų Kryžių dvasia 
atkelta į tremtiniškus kapus 
Sibire. Daug ir standartinio 
aukščio kryžių, kryželių. Jų išti
sos kapinės — kas kryžius, vis 
nukankintas lietuvis. Ir, atro
do, tie kryžiai, sustoję pavie
niui ar būreliais, šaukiančiai 
mojuoja gyviesiems — neuž
mirškite mūsų! 

Yra ir bekryžių kapų, kurių 
savininkų niekados vardo ir 
veido nesužinosime. 

„Vargstame, bet kas gi 
nevargsta?" — stoiškai paklau
sė laiške Anelė ir Juozas 
Šukiai, 1948 metais nutremti iš 
Lietuvos į Krasnojarsko dyky
nes. 

Taigoje 1954 metais žuvęs 
kunigas Kazimieras Olšaus
kas, Telšių kunigų seminarijos 
profesorius, „Žemaičių priete-
liaus" redaktorius, knygutės 
apie Rainių miškelio kanki
nius autorius, savo laiške 
samprotavo: „Antgamtiniu 
požiūriu manau, kad ir iš mano 
gyvenimo išbrauktasis dešimt
metis nėra lygus nuliui. Jei 
kviečio grūdas nekrinta žemėn 
ir nesupūva, jis neneša vai
siaus..." (psl.170). 

Kada kalbama apie Bažny
čios santvarką, jos nar ius ir jų 
pareigas, yra būtina pasvars
tyti svarbiausią problemą, bū
tent, dėl ko Jėzus įsteigė 
pasaulyje Dievo tautą? Kodėl 
jai priklausyti yra reikalingas 
specialus pašaukimas ir dvasi
nis atgimimas? Šia problema 
paliečiame tos paslaptingos 
institucijos — Bažnyčios — 
gelmes. Į mums rūpimus 
klausimus duoda pilną atsaky
mą Vatikano II susirinkimas 
dogminėje konstitucijoje apie 
Bažnyčią. 

Į iškeltą klausimą gali
ma trumpai a tsakyt i taip: 
Bažnyčios tikslas yra šventu
mas, tai yra visa tai , kas veda 
žmones į vienybę su Dievu, 
atgimdant juos dieviškajam 
gyvenimui ir i švystant juose to 
dieviškojo gyvenimo pilnybę. 
Tai pasiekti yra Bažnyčios 
tikslas, jos egzistencijos ir jos 
veikimo pasau ly j e ra i son 
d'etre. 

Jėzus pradėjo savo viešąjį 
gyvenimą skelbdamas atsiver
timą: „Atėjo metas , prisiar
tino Dievo karalystė. Atsi
v e r s k i t e i r t i k ė k i t e 
Evangelija" (Mrk. 1, 15). Atsi
vertimas — štai šūkis, kurį 
Kristus paskelbė savo tautie
čiams ir kuri ir> rankiniai 
išnešiojo po visą pasaulį. Kai 
kartą apaštalas Paul ius norė
jo sintetizuoti savo apaštala
vimą tarp pagonių, jis sakė, 
kad raginęs žydus ir graikus 
atsiversti į Dievą (Plg.Apd.20,-
21). Tai yra naujovė, kurią 
krikščionybė įnešė į žmonių 
religinį gyvenimą: tikroji žmo
gaus vertė yra jo viduje. Reli
gija iš esmės yra pakeitimas 
širdies — metanoia. 

Tačiau atsivertimas gali būti 
laipsniškas: galima atsiversti 
giliai, ar mažiau giliai. Jėzus 

Tarp tų polių — visas 
pasaulis vargsta ir kančia yra 
prasmė — praeina Sibire kanki-
namųjų l ietuvių epopėja. 
Pradėta ji caro laikais, su 
šiurpulingu pločiu atnaujinta 
1941 metais, nepasibaigė nė 
dabar. Šis tomas „Lietuviai 
Sibire" primena mums tą 
okupacinę realybę, kurią pajė
gia pavaizduoti labai riboti 
šaltiniai, bet taip pilnai, taip 
įtikinančiai. 

Šio rašinio pradžioj plačiau 
pavaizdavęs Sibiro profilį, 
norėjau parodyti, kad Dievas 
davė žmogui grožį, turtą ir lais
vę, bet šėtonas pavertė tą aukš
tąjį dovį pragaru. 

ragina savo sekėjus į pilną 
atsivertimą, tai yra tampriau
sią vienybę su Dievu, kas 
paprastai vadinama šven
tumu. „Būkite tokie tobuli, 
kaip jūsų dangiškas Tėvas yra 
tobulas" (Mat.5,48). Štai idea
las, kurio Kristaus sekėjai turi 
siekti: tobula vienybė su Dievu. 
Taigi žmogus turi siekti Dievo 
šventumo, būti su juo tarsi 
viena. 

Bet kas sudaro tą šventumą 
arba vienybę su Dievu? Tai 
sutapimas su Dievu. Dievas 
mums apsireiškė per Kristų, 
savo sūnų tapusį žmogumi. Jį 
padarė centru savo plano žmo
nių ir pasaulio atžvilgiu, kad 
būtų tarpininku tarp jo ir žmo
nių. Būti vienybėje su Dievu, 
reiškia būti vienybėje su 
Kristumi, per kurį žmogus gali 
siekti Dievo ir jungtis su juo. 
Tad šventumas yra vienybė su 
Kristum — būti viena su juo, 
būti, ka ip jis. 

Sv. Paul ius apaštalas , kalbė
damas apie dieviškąjį išgany
mo planą, sako: „Jis (Dievas) 
mus išrinko jame prieš pasau
lio sutvėrimą, kad būtume 
šventi ir nekalti jo akivaiz
doje, iš grynos meilės, laisvu 
savo valios nutarimu" (Ef.1,4-
5). Laiške romiečiams Paulius 
dar aiškiau pabrėžia, kad 
Dievas s avo a m ž i n a j a m e 
plane tuos, kuriuos išrinko, 
kuriuos iš anksto numatė, 
„tuos iš anksto ir paskyrė tapti 
panaš ia is į jo Sūnaus pavi
dalą, kad šis būtų pirmgimis 
daugelio brolių tarpe" (Rom.8,-
29). Taigi tobulybė arba 
šventumas, vienybė su Dievu 
yra ne kas kita, kaip panašėji
mas į Kristų, Dievo Sūnų, tapu
sį žmogumi. Kristus yra 
vienintelis Dievo mylimas 
tvarinys. Visi kiti yra jo 
mylimi tiek, kiek jie yra susi
jungę su Kristumi, kiek juose 
Dievas regi savo Sūnaus 
paveikslą ir atspindį. Tad 
susivienyti su Dievu, būti šven
tais, reiškia — jungtis su 
K r i s t u m i . Š v e n t u m a s y r a 
kristocentrinis. 

Bet kaip įvykdyti tą vienybę 
su Kristumi? Šv. Paulius jau 
minėtame laiške romiečiams 
aiškina, kad tuos, kuriuos 
Dievas iš anksto paskyrė tapti 
panašiais į jo Sūnų, „tuos ir 
pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos 
ir nuteisino; kuriuos nuteisino, 
tuos ir išaukštino" (Rom. 8,30). 
Šiais Paul iaus žodžiais yra 
nurodoma įvairūs laipsniai, 
kuriais vyksta procesas a rba 
kelias į šventumą. 

J. V. 
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Po ilgesnės pertraukos Fel iksas aplankė tėvą. 
Buvo savaitgalio pradžia — šeštadienis. 

Oras buvo nekoks. Oras buvo permainingas dėl 
Atlanto pokštų. Oras keitėsi valandomis , kaip rudenį. 
Ilgoka kelionė greitkeliu, paskui šešios mylios 
gatvėmis. Lietus jau liovėsi, bet gr indinys buvo 
šlapias. Padangos, šnypšdamos ka ip piktos gyvatės, 
kirto balas ir balutes. Medžiai ai tr iai žaliavo. A n t 
elektros laidų karojo prilipę s t ambūs lietaus lašai . 
Kartais paukštis — kielė ar karvelis, — dribę, tupėsi 
ant vielos, žemyn krito žaižaruojančių perlų kaskada. 

Tėvo sodyboje puikiavosi a i t r ia i žal ia eglučių 
alėja — per pievutę iki durų visa ji čia sutilpo ir teikė 
sodybai erdvės iliuziją. Tėvas pasodino t a s eglutes, 
kada motina buvo gyva, o vaikai d a r maži . Tačiau jie 
abu talkino sodinimo ceremonijai įleisti tas kelias 
eglutes į duobę. Tėvas mokėjo š ia i apeigai suteikti 
iškilmingumo. 

— Augs eglutės ir jūs augsite kar tu , — pasakė 
motina. 

— Tu eglute, tu žalioji, — niūniavo tėvas ir liepė 
sūnums antrinti . 

Kalėdų išvakarėse eglutėse kars tė smulkias 
elektrines lemputes. Buvo l inksma, gražu, šventiška. 
Kaimynai gyrė Rikantų sodybą. 

Seniai nebebuvo Agnės Rikantienės, kuri rūpes
tingai laistė jaunutes eglutes. Eglutės jau užaugo į 
egles. Gaivališkai augo medeliai, pra lenkė savo viršū
nėmis rikantukus. o paskui ir patį tėvą. Dabar tai 

eglių alėja. Savo šakomis jos dengė pievą, neleido 
žolei augti. Eglių alėja buvo praeities dalis, gai
va l ingai įaugusi į dabartį. Kartais ir motinos atmin
tis, ka ip vizija, matėsi atsiminimų fone, šalia gyvų 
eglučių. 

D a b a r kaimynai patarinėjo iškirsti egles, nes jos, 
esą, gad ina pievą... 

Svečių kambary Feliksas sutiko pažįstamą tau
tietį. Tėvas ir tautietis Antanai t is vaišinosi alum. 
Antanai t i s , aišku, nepriklausė prie vyno gėrėjų. 
Išgertos tuščios dėžutės buvo pastatytos an t padėklo. 
Jų skaičius rodė apytikriai svečiavimosi ir vai-
šinimosi laiką. Feliksas pamatė — svečias nebuvo 
t rumpam užsukęs. 

Antanai t i s buvo dešimtimi vyresnis už Feliksą. 
Antana i t i s atstovavo tą judrią, išdidžią emigracinę 
kartą, kurios nariai įžengė į naujuosius užjūrius 
sukakę dvidešimtį, gal ir dar jaunesni. Jie kūrė uni
versitetuose gausius lietuvių studentų klubus, kūrė 
lietuviškas šeimas, steigė šeštadienines mokyklas, 
vežė į t a s mokyklas savo atžalas. Jie rėmė viską: nuo 
spaudos iki stovyklų, nuo parapijų iki etninių balių. 
Bet vėliau, klaikiai išsibarstydami kontinento platy
bėse, jie pradėjo gailiai išsekti realybės slogučio 
pančiojami. 

Saikingai praplikęs, stambokų kaulų, sunkių 
judesių, gero baritono, Antanai t is buvo pasitikėjimo 
savimi įsikūnijimas. Lietuviški baritonai Feliksui 
v isada patiko — tas balso tembras įteigia pasi
tikėjimo jo žodžiais, kada kalbama apie politiką, eko
nomiką ir pievų priežiūrą. 

Pasikalbėjimas, kaip visada, buvo dalinė ekskur
sija į praeitį, nes Antanaičio etninės kartos pasaulis 
savo pasenėjimu aplenkė Felikso kartą bent tuzinu 
metų. Tai buvo skirtingi pasauliai: vienas visada 
a tkaklus ir entuziastiškas, ki tas atsargus ir nepasi-
tikįs savo jėgomis. Antanaičio generacija jau augino 

savo paaugliukus. Jiems, kaip buvo nutikę Felikso 
kartai, prieš akis lituanistinės mokyklos, stovyklos, 
dainų ir šokių ansambliai. 

Antanaičio karta su pasididžiavimu tebekalbėjo 
apie milžiniškus renginius, apie akademikų kongre
sus, apie ryšius su valdžios asmenimis. Karta buvo 
optimizmo aruodai. 

Feliksas neatsargiai pakišo savo skeptiškąjį „ir 
kas toliau?". 

Antanai t is atkirto: 

— Tautinės ištvermės perspektyvų užteks mūsų 
generacijai. Kas toliau? Tą klausimą spręs sekanti 
generacija. Taip nuo durų iki durų, nuo kelmo iki 
kelmo, susidarys šimtmetinė istorija. Mano vaikai 
visada stovykloj, visada šeštadienio mokykloje. 

— Kaip jie tarpusavyje šneka? — pasiteiravo 
Feliksas. 

— VVell. — Antanaitis buvo greitas atsakyti, — 
reikia prižiūrėti. Šnekasi jie ir angliškai. Dažniausiai 
angliškai, nes mokykla veikia. Sąvokos. Terminai. 
Veikia ta aplinka. 

Bet jis tuoj pat koregavo padėt}: 
— Juk kalba neišrauna tautybės. Mąstymo bū

das, apsisprendimas, štai kas formuoja žmogų. 
Vaikai gerai kalba lietuviškai. 

Feliksas pasakė: 

— Mūsų laikais šeštadienio mokykla neformavo 
politinio išprusimo. Lituanistinis žinojimas, at
simenu, buvo šitoks. Gavome anketą, trys a tsakymai 
į vieną klausimą, kaip vairuotojo egzaminuose. 
Atsakyk, jeigu žinai. Pastatyk kryžiuką. Simonas 
Daukantas , kas toks? Jūreivis, sportininkas, 
istorikas? Atsakėme: jūreivis. Kas parašė „Anykščių 
šilelį?" Maironis, Baranauskas , Valančius? Ant dau
gelio anketų buvo atviras a t sakymas : aš nežinau. 

(Bus daugiau) 

• v 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

40 METU JUBILIEJAUS 
UŽBAIGIMAS 

Dalyvauja solistė Karen Vi-
džiūnienė ir Raimonda Apei-
kytė. Užbaigimas bus spalio 25 
d., sekmadienį. 

10:30 vai. iškilmingos Mišios 
su kun. Bruno Markaičiu, SJ, 
pamokslu. 1:00 vai. p.p. para

pijos viršutinėje salėje banke
tas , programa ir vaišės. įėji
mas asmeniui 12.50, įskaitant 
maistą, koncertą ir gėrimus. 
Prašom stalus ir bilietus įsi
gyti iš anksto. 

Naujasis Šv. Kazimiero vitražas Los Angeles lietuvių bažny
čioje parapijos steigėjo prel. J. Maciejauskoatminimui. Okso 
ir Schaefer šeimų fundacija. Vitražą sukūrė menininkė J. 
Piczek. 

Ž U R N A L I S T Ų 

V A K A R O N Ė 

Los Angeles žurnalistai, iš 
kurių tarpo organizacija perei
tą kadenciją išsirinko savo 
centro valdybą, baigia savo 
audringą ir spalvingą veiklos 
laikotarpį. "Valdžia", kaip ir 
pridera, grįžta į sostinės Chi-
cagos rankas . Žiūrint a tgal , 
širdin skverbiasi ir džiaugs-
maSjir ašaros. Marinami nenu-
mirėme. parmušti atsikėlėme 
ir, pagal įdiegtą filosofiją, daž
nai atsukome ir antrą ausį 
pasigardžiavimui. Negana to, 
turime ir tikrai apčiuopiamų 
laimėjimų, sprendžiant iš di
džiulio glėbio laiškų. Ką gi , ne 
tik rašėme, bet ir įėjome į ra
dijo valandėlių sritį, laimėjo
me ten puikių draugų, gavome 
puikių reportažų ir aukų. Tai
pogi, ne tik rašėme, bet ir dai
navome, nes reikėjo lėšų. kad 
pajėgtume išleisti net tris "Lie
tuvio žurnalisto" numerius, 
suglausdami gretas ir pri
traukdami gražų būrį pačių 
jauniausių, — įsitikinsite pa
vartę mūsų vėliausią "numerį 
dešimtą", kuris jau spaustuvė
je baigiamas rinkti. 

Deja, dar trūksta kiek pini
gėlių. Vietoj prašę aukų, š tai 
vėl išeisime į sceną rimtai ir 
nerimtai linksmai vakaronei, 
kur vėl didžioji pusė linksmy
bių bus jaunųjų rankose. Kaip 
pernai nustebinome visus sa
vo viešnia koloratūra iš Ari
zonos, taip ir šį kartą girdėsite 
naują talentą, vėl jauną kolo
ratūrą, neseniai atitekėjusią į 
čia iš Chicagos, Aušrą Baro-
naitytę - Šilkaitienę. Neapsi-
leisime ir vietiniai: bus duetų ir 
trio, sekstetų ir instrumen
talistų — tėvas ir duktė Poli-
kaičiai. Dūda ir Variakojytė, 

Regina Kungienė, Dobilas su 
gitara, jaunieji Mickai, bus 
rimto operinio dainavimo ir 
lengvesnio — poilsiui, visų net 
nebandau čia išvardinti , nes 
vėl, prie vyno ir sūrio, susi
rinksime praleisti nuotaikin
gą popietę su žurnalistais. 

Tuojau dėkite ženklelį an t 
kalendoriaus, kad nepražiop
sotumėte linksmos progos; vėl, 
kaip pernai, Latvių salėje, lap
kričio 1 dieną, sekmadienį, 4 
vai. popiet. Vėl turėsite (kaip 
viena viešnia pernai pasakė), 
"pigiausią ir geriausią koncer
tą". 

"Lietuvio žurnalisto" 
redakcija 

V O K I E Č I A I A P I E 
P A D Ė T I L I E T U V O J E 

Vakarų Vokietijoje leidžia
m a s s a v a i t r a š t i s , ,Os t -
p r e u s s e n b l a t t " , R y t ų 
Prūsijos vokiečių organas, 
liepos 25 d. paskelbė ilgą 
straipsnį, pašvęstą lietuvių 
tautos laikysenai okupuotoje 
Lietuvoje. Autorius išsamiai 
pavaizdavo lietuvių tautos 
visuotinį pasipriešinimą ypač 
tikinčiųjų persek io j imui . 
Skaitytojai supažindinami su 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
k r o n i k a " , su T i k i n č i ų j ų 
teisėms ginti komiteto veikla, 
su gausiomis kunigų ir 
pasauliečių peticijomis. Lygiu 
būdu atpasakotos bylos, iškel
tos tiems asmenims, kurie 
n e p a b ū g o p a s i p r i e š i n t i 
persekiojimams. Laikraštis 
išvedė, kad savaime padėtis 
Iietuvoje esanti panaši kaip 
Lenkijoje. Skirtumas tik tas, 
kad t ies ioginia i Maskvos 
valdomuose kraštuose valdžia 
turi pnemonių užgniaužti pasi
priešinimą. 

Ateinančių metų vasario 
mėnesį „Amerikos Balsas", 
vienintelis tiesiogiai Jungti
nių Amerikos Vals tyb ių 
vyriausybei priklausantis radi
jas, šiuo metu programas 
transliuojąs 38 kalbomis, jų 
tarpe ir lietuvių, švęs 40 metų 
sukaktį. Sukaktis bus deramai 
atžymėta sostinėje VVashing-
t o n e , i š k i l m e s p l a n u o j a 
speciali komisija. Galimas 
dalykas, kad programai atlik
ti bus parinktos geriausios 
meninės jėgos ir iš paskirų 
etninių grupių. 

Tačiau šios sukakties proga 
įdomu priminti ir tai, kad apla
mai „Amerikos Balso" vado
vybei nemažą impulsą duoda 
ir gegužės 14 dieną Kapitoliuje 
įvykęs „Amerikos Balso" lietu
viškų transliacijų 30 metų 
minėjimas, kurį rengė Ameri
kos lietuvių taryba, talkinin
kaujant Vlikui, ir minėjimą 
globojo užsienio santykių kom. 
pirm. sena to r ius Cha r l e s 
Percy, pasakęs pagrindinę 
kalbą ir pastebėjęs, kad dabar
t inė prezidento R e a g a n o 
vyriausybė „Amerikos Balsą" 
rems ir stiprins. 

Ne paslaptis, kad prez. Rea
gano p a s k i r t a s n a u j a s i s 
„Amerikos Balso" direktorius 
J ames Conkling, lietuviškų 
transliacijų minėjime nega
lėjęs dalyvauti, nes tada da r 
nebuvo Senato patvirt intas, 
paprašė j am pristatyti sen. 
Percy kalbos įrašą, nes, matyt, 
įtakingo senatoriaus pasaky
ta kalba lietuvių tarnybos 
minėjime yra svarbi tos pla
čios apimties įstaigos ateičiai. 

„Drauge" jau buvo užuomi
nų, k a d k a s d i e n i n i u o s e 
„Amerikos Balso" viršininkų 
ir visų paskirų tarnybų vado
vų posėdžiuose ne kartą buvo 
prisimintas ir gana palankiai 
įvertintas lietuviškų translia
cijų 30-ties metų minėjimas 
Kapitoliuje. „ A r n i k o s Balso" 
vadovybė metiniame lietuvių 
t a r n y b o s vadovo Alfonso 
Petručio įvertinime įrašė ir 
šiuos žodžius: „Mes įvertinam, 
kokį svarbų įnašą Lietuvių 
tarnyba atiduoda „Amerikos 
Baisui". Tas įnašas buvo įver
t intas priešpiečių metu Kapito
liuje, minint Lietuvių tarny
bos 30 metų sukaktį, kur kalbą 
pasakė Senato užsienio santy
kių komisijos pirmininkas 
senatorius Charles Percy iš 
Illinois". 

Kitas aukštas .Amerikos 
B a l s o " p a r e i g ū n a s l a i ške 
Lietuvių tarnybos viršininkui 
rašė: „Šia proga aš noriu jums 
ir visam štabui padėkoti už 
specialias iškilmes Kapito
liuje, minint jūsų tarnybos 30 
metų sukaktį..." 

Sen. C. Percy gegužės 20 d. 
rašytam asmeniškam laiške A. 
Petručiui dar kartą sveikina 
Lietuvių tarnybą 30 metų 
sukakties proga ir jos viršinin
ką A. Petrutį už puikų vadova
vimą, primindamas, jog buvu
si „Amerikos Balso" direktorė 
M. Bitterman ne kartą jam yra 
minėjusi tos tarnybos virši
ninko ir štabo narių profesio
nališką pasiruošimą ir efek
tingumą. 

Šiltus padėkos laiškus taip 
pa t atsiuntė senatoriaus Percy 
štabo viršininkas Scott Cohen 
ir sekretorė Nancy Clark. 

Visa tai rodo, kad lietuvių 
tarnybos minėjimas nebuvo 
tik mūsų etninės grupės užda
ras reikalas. J o atgarsiai 
pasiekė aukštąsias amerikie-

"Amerikos Balso" lietuviškų transliacijų 30 m. 
sukakties minėjime JAV Kapitoliuje Washing-
tone. Iš kairės: minėjimą pravedęs inž. V. Adam

kus, vienas pagrindinių minėjimo organizatorių, 
dr. L. Kriaučeliūnas, sen. C. Percy, tuometinis 
„AB" Europos divizijos viršininkas Hans Holzap-
fel ir „AB" lietuvių tarnybos vadovas A. Petrutis. 

čių sferas, kurios daro sprendi
m u s tol imesniam įvairių val
džios įstaigų likimui. 

Pagir t ina , kad Amerikos 
lietuvių ta ryba , drauge su 
Vliko t a lka , rengusi šį minė
jimą, organizacinį darbą atlik
ti ir patį minėjimą pravesti 
pasir inko du labai t inkamus 
asmenis: inž. Valdą Adamkų ir 
dr. Leoną Kriaučeliūną. Jie, 
a r t i m a i k o o p e r u o d a m i su 
„AB" lietuvių t a rnybos vado

v u A. P e t r u č i u i r Al tos 
valdyba, paruošė tokią progra
mą, kuri jau nebebuvo vien 
mūsų kiemo reikalas . Tai liudi
j a ir cituoti bei kiti atgarsiai . 
LB vadovų pakviet imas į 
minėjimo svečių t a rpą taip pat 
buvo pozityvus bei sveikintinas 
reiškinys. 

Šį minėjimą ir jo poveikį 
maža i iki šiol tekomentavo 
mūsų spauda. Gal dėl to, kad 
jos nepasiekia informacijos iš 
sostinės sferų. 

iiiiniimiiiiiiiiiniiimnniiiiiiiii 
VLADAS ŠLAITAS 

Nesu Vėjo Malonėje 
Suskirstyta: Rudenio saulės rau

donas ratas, Lietuviški debesys. 
Vandens žolė. Esu pozityvus ir 
praktiškas svajotojas. 110 pusi. 
Kieti viršeliai Išleido ATEITIS 
1978 Aplankas Vilijos Eivaites. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $5.73. 

Dl. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. Užsakymus siųsti — 
DRAUGO adresu. 
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Getyour 
•Savers 

Certificate 
. 

-

Federal 
. HIGH YIELD 
TAX-EXEMPT: 

$2,000 
on joint return 

$1,000 
for individuai return 

Mušu Palos Heights skyriaus 
vedėja ir Capitol Federal vice
prezidentė Rūta Kilienė yra 
lietuvė ir ji jus mielai aptarnaus 
visais finansiniais reikalais 
lietuviu kalba. 

Never before have our savers had such a splendid 
opportunity to make thrift pay so well. The voice of the 
American people asking for a break for the saver and a 
stronger incentive to save has been heard and answered. 

The Congress passed the law, the President signed it, and as 
of October lst, Capitol Federal will start issuing the new 
All-Savers Certificate. It is an investment instrument that will 
give you a very high return and lets you exempt a full year's 
interest from your federal income tax. And it is ąuite an 
exemption: up to $2,000 tax-free interest on a joint return or 
81,000 on an individuai return. 

The interest rate on the All-Savers Certificate will yield an 
interest rate equal to 70 per cent of that of the current 
one-year Treasury bill. The first certificates, issued on 
October lst, will be computed at the current one-year T-bill 
yield of 18.01 per cent — the results of the monthly Treasury 
auction September 3 — of which 70 percent is 12.61 per cent. 

Not only the net return is more than competitive with the 
money market funds, but your Capitol Federal All-Savers 
Certificate is fully insured to $100,000 by the U.S. 
Government — unlike the money market funds. But that 's 
not all . . . 

Your money invested in Capitol Federal's All-Savers 
Certificate will be invested in home loans right here in our 
own community. We needn't tell you how tight the mortgage 
market has been. Congress, in passing the All-Savers Certificate 
had in mind the home loan needs of our people as well as 
providing incentives for saving. 

For your convenience all our offices maintain special 
evening hours. The Evergreen Park and the Palos Heights 
offices are open Monday evenings until 8, while the Oak Lawn 
office is open until 8 p. m. Tuesdays. All our offices are open 
Friday evenings until 8 o'clock. 

Capitol Federal 
Saviogs and Loan Association 

MAIN OFFICE 
3960 W 95th Stmt 
Telephoo* 636 6000 

PALOS HEIGHTS OFFICE 
6410 \* 127thStr««« 
T««pHoo« 371 4400 

OAK LAWN OFFICE 
9801 S. d a r o Attnuc 
TaMphon* 424 3300 

FŠLE 

-". 

• •-

r...> 

. . i 

— 
-. . 

.. 
• .(ji 

n • 

« " ' ' T , 

- -

; • 

• ' 

::. 

• 

• 



REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6307 TBOY 8 1 , CHICAGO, ILL. 60629. TELEF. (312) 925-5988 

Sumani, energinga lietuvai
tė studentė Gailė Tamošiūnai
tė, pakviesta Amerikos Lietu
vių Tarybos, vasarą pustrečio 
mėnesio dirbo Jungt in iame pa-
bahiečių komitete VVashing-
tone. Su kitais pabaltiečiais 
s t u d e n t a i s ji k o n t a k t a v o 
aukštuosius JAV pareigūnus, 
lankė įvairias valdžios įstai
gas ir nuoširdžiai rūpinosi pa
vergtų Pabaltijo kraš tų lais
vės reikalais. Buvo įdomu 
patir t i jos įspūdžius. Pasiun
čiau jai eilę klausimų, į ku
riuos jos duotus a t sakymus čia 
ir pateikiame. 

— Malonėkite suteikti pa
grindines žinias apie save, 
apie savo studijas. 

— Aš gimiau Chicagoje, už
augau Rochesteryje, New Yor-
ke, kur baigiau lituanistinę 
mokyklą. Pr iklausiau "Laz
dyno" tautinių šokių grupei, 
skautams ir atei t ininkams. 
Baigiau dvejų metų studijų 
kursą verslo administracijoj 
J o h n Carroll universitete, Cle-
verattde, o rudenį studijuosiu, 
tęsiu mokslus Northeastern 
universitete, Bostone, siek
dama gauti tarptaut inės ko
mercijos diplomą. 

— Kaip Jūs įsijungėte į dar
bą Jungtiniame pabaltiečių 
korrtitete? 

— Mano tėvų ir lietuviškos 
dvasios namuose dėka m a n vi
suomet būdavo įdomi lietuviš
ka veikla. Dalyvavau Pasau
lio Lietuvių Jaun imo kongrese 
Europoje, lankiau vasaros 
lituanistinius kursus Kente ir 
dalyvavau, kiek buvo įmano
ma , j a u n i m o s tovyklose . 
Paskaičius šio darbo skelbimą 
"Drauge", pagalvojau, kad jis 
man suteiktų gerą progą pra
plėsti akiratį ir dalyvaut i poli
tinėje pabaltiečių veikloje. 

— Koks Jums susidarė įspū
dis apie lietuvių, latvių ir estų 
bendrą veiklą Jungtiniame pa
baltiečių komitete? 

— Kadangi mūsų trijų tau
tybių buvo tie pa tys tikslai, 
dirbome kar tu labai darniai ir 
bendrai. Viskas buvo atlikta 
pabaltiečių vardu, o ne atskirų 
tautybių, ir todėl rezultatai bu
vo labai geri. Visi atkreipdavo 
ypatingą dėmesį, kai sužino
davo, kad atstovaujame vi
soms trims pabaltiečių tau
toms, o ne tik vienai. 

— Kokie išsivystė Jūsų 
bendradarbiavimo ryšiai, dir
bant su kitais internais Pabal
tiečių komitete: latve Vita Te-
rauds ir estu Sven Paul? 

— Mes visi trys asmeniškai 
susidraugavome, ir buvo daug 
lengviau dirbti kar tu , nes mes 
viens kitam padėdavome. Bu
vo progos susipažinti su latvių 
ir estų jaunimu ir susipažinti 
su jų veikla ir organizaci
jomis. Tuo pačiu sužinojau, 
kad mūsų visų jaunimo prob
lemos ir tikslai labai panašūs. 

— Kaip sėkmingi buvo Jūsų 
atsilankymai Washingtono vy
riausybės įstaigose? 

— Mūsų ats i lankymai buvo 
labai sėkmingi. Pabaltiečių ir 
Sovietų skyriai State Depar
tamente suteikė mums daug ži 
nių, kurias papildė Altas, Vli-
kas, Lietuvių Bendruomenė ir 
Lietuvių informacijos centras, 

Meilės 
šilimą 
ugdant 

Viena moteris ėmė kaimy
nėms nusiskųsti, kad jos vy
ras, kuris šiaip yra neblogas, 
niekada nepasako, kad jis my
li ją. Susirūpinusi, ji nutempė 
savo vyrą pas kunigą ir j a m 
išsakė tą savo rūpestį. Vyras 
pasi teisindamas pareiškė: 

— Kunige, ko ji t a ip susi
rūpino?! Kai prieš 20 metų a š 
ją vedžiau, pasakiau, kad ją 
myliu. Jeigu bus kokių pasi
keitimų, aš jai pasakysiu.. . 

Šis įvykis iš vienos pusės iš
ryškina moters meilės ilgesį, iš 
kitos pusės reikalą tą šeimos 
meilės jausmą dažniau vienu 
ar kitu būdu pareikšti. Gal šil
tu žodžiu, gal prie progos gėlių 
puokšte, gal kokia dovanėle, 
gal kuo nors kitu, kas duotų su
prasti, kaip tas asmuo mūsų 
širdžiai ar t imas . 

Paulist Press New Yorke iš
leido Morton T. Kelsey vei
kalą: "CARING. How Can We 
Love One Another" (1981 m., 
198 psl., $6.95). Autorius y ra 
per 35 m. sukaupęs daug paty
rimo būdamas šeimų ir pavie
nių asmenų patarėjas (coun-
selor), yra parašęs knygų, 
kurios pateko į labiausiai per
kamų skaičių. Autorius yra na
rys JAV Moterystės ir šeimų 

Jungt in i s pabaltiečių komitetas (JBANC) Washingtone. Pirmoje ei lėje iš terapįjos s ą j u n g O S 
kairės į d e š i n e : Rūta B i l m a n i s - buvusi Komiteto sekretorė A M . Whitt J i g rime ^ ^ ^ 
— buvusi Amer ikos Latvių sąjungos valdybos narė, Sven Paul — estų f w i l n + • 
a ts tovas , V i ta Terauds - latvių atstovė, Gailė Tamošiūnaitė - lietuvių tllOSOlas Wll l i J u r a n t , j a u s u -
ats tovė ir Maria Pedak-Kari - estų atstovė. Antroje ei lėje stovi i š kai- l a u k ę s 92 m. , d v i e j ų t u k s t a n -
rės į deš inę : Gunars Meierovics - latvių atstovas, Ingrida O'Brien - bu- Čių m e t ų ž m o n i j o s p a t i r t į SU-
vusi Komi te to sekretorė, J o n a s B. Genys — lietuvių atstovas, Janis t r a u k ė į t r i s p a p r a s t u s Ž o d ž i u s : 
Riekst ins — Amerikos Latvių sąjungos prezidentas, J u h a n Simonson — " M y l ė k i t e v i e n a s k i t ą " . D u -
Amerikos Estų tautinės tarybos prezidentas, Maido Kari — estų atsto- r a n t p a t a r ė : " M a n o g a l u t i n i s 
vas, Martin Suuberg — estų ats tovas , Edward Šumanas — buvęs Komi- i s tor i jos p a m o k y m a s y r a t a s 
teto v i suomenin ių reikalų direktorius, John Bolste ins — Komiteto vi- p a t s k a į p į r K r i s t a u s . . . T i k i š -
suomeninių reikalų direktorius ir J . Pedak - svečias estas. b a n d y k i t e — m e i l ė ( t u r i m i n t y 

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 12 d. 

Lietuvė studentė Washingtono 
įstaigose S H H 

o Helsinkio komitetas dirbo 
kartu su mumis, keliant žmo
nių teisių klausimą viešumon 
Mes ta ip pat aplankėme ki tas 
įstaigas, kaip Radio Free Eu-
rope , Radio Liberty ir Voice of 
America, ir ten mes susi
pažinome su jų veikla. 

— Kokį spūdį padarė 
lankymasis senatorių ir kong-
resmenų įstaigose ir susitiki
mai su jais? 

— Lankėm senatorių ir kong-
resmenų įstaigas ir pasikal
bėjimuose išreiškėme savo 
susirūpinimą žmonių teisių rei
kalais Pabaltijo kraštuose. 
Minėjome latvį Jurį Bumeis-
ters, estą Mart Nikius ir Vy
tautą Skuodį. Mūsų pastangos 
nenuėjo veltui. Pavyzdžiui, 
k o n g r e s m e n a i Dougher ty , 
Donnelly, Collins ir Fenvvick 
pateikė rezoliuciją (nr. 200) 
kongreso rūmuose, o sena
torius Percy — senate (nr. 198). 
Rezoliucijos išreiškia Ameri
kos atstovų nusistatymą, kad 
Vytautas Skuodis, žmonių tei
sių gynėjas Lietuvoje, buvo ne
teisingai nuteistas Sovietų 
valdžios. Kadangi Skuodis yra 
Amerikos pilietis, Amerikos 
valdžia turėtų kaupti pastan
gas jį ir jo šeimą išlaisvinti. 
Mes p a i n f o r m a v o m k i tu s 
kongreso atstovus ir senato
rius apie šias rezoliucijas ir 
prašėme jų pasirašyti jas. 

Mes taip pat mėginome at
kreipti jų dėmesį į Pell Amend-
ment, kuris sujungtų priva
čią Radio Free Europe, Radio 
Liberty tarybą su federali
nė Board of International 
Broadcasting. Mes stengėmės 
įrodyti kongresmenams, prieš 
jų konferenciją rudenį, kad šis 
sujungimas pakenktų RFE- RL 
programų objektyvumui. RFE-
RL perduoda pabaltiečiams jų 
vietines žinias, dėl to sovietai 
labai trukdo jų bangas . Jei 
RFE - RL būtų suvalstybinta, 
jų programos perduotų tik val
džios žinias. Mes turime 
Amerikos Balsą, kuris labai 
naudingas tuo, kad perduoda 
Amerikos žinias iš Amerikos 
valdžios pusės. 

Pasikalbėjimuose mes taip 
pat painformavome kong-
resmenus ir senatorius apie 
naujai susidariusį Ad Hoc ko 

čių reikalams svarstyti ir ginti 
(kaip, pavyzdžiui, siuntinių 
persiuntimas, muitai, vizos, i i valdžios atstovais. Tač iau jau-
mėlapių tikslumas ir t.t.). 
Mums pradedant, buvo devy
niolika kongreso narių šiame 
komitete, kai užbaigėme, jau 
buvo dvidešimt aštuoni. i 

Visur buvome išklausyti su 
dėmesiu. Daugeliu atvejų mes 
juos supažindinome su mūsų 
reikalais ir tuo pačiu suži
nojome įvairių kongresmenų 
politinius nusistatyumus mū
sų atžvilgiu 

n imas to darbo v ienas negal i 
atlikti, labai reikal ingas mūsų 
organizacijų ir vyresniosios 
kartos patyrimas ir žinios. 

— Ką planuojate toliau da
ryti, baigusi vasaros tarnybą 
Jungtiniame pabaltiečių ko
mitete? 

— Mano pagrindinis t iks las 
yra užbaigti universitetą. Ru
denį, grįžusi i universi tetą, 
bandysiu toliau kelti mūsų pa-

- Būdama šiame darbe vergtų kraštų reikalus, infor-
AmerikosLietuvių Tarybossti-imuotl lietuvišką j aun imą apie 
pendininkė, ką Jūs many- Pohtmę veiklą ir ska t in t i kuo 
tumėte apie didesnį išeivijos daugiau jų prisidėti prie šios 
lietuviškojo jaunimo įsijungi- veiklos. Kiek sąlygos leis, a š 
mą į Amerikos Lietuvių Tory- mėginsiu dalyvauti j a u n i m o 
bos vadovaujamą Lietuvos lais- stovyklose ir suvažiavimuose 
vinimo darbą ? i r Perduoti jiems savo patirt į ir 
" - Kadangi daugumas mūsų m i n t l s š l u o k a s i m u . Aš pa-
kontaktų buvo su kongres- mačiau, kaip svarbu yra vi-
menų ir senatorių padėjėjas, soms organizacijoms dirbt i 
kurie yra mūsų amžiaus, mes k a r t u i r mėginsiu r ag in t i mū-
viens kitą labai gerai supra- s u lietuvišką jaunimą, k a d 
tome. T a i p pa t kongres- ateityje rengtų kuo daug i au su-
menams ir senatoriams patiko važiavimų kartu su la tv ia i s ir 
mūsų jaunatviškas entuziaz- e s t a i s - Daugiau konkrečių pla-
mas ir agresyvumas. Todėl n ų n e t u n u ' n e s m a n o P 3 ^ ' 
jaunimas ir toliau turėtų tęsti d i m s t l k s l a s J™ užbaigt i um-
tokius kontaktus su Amerikos versitetą. j pr 

Rasti Dievą 

kasdienybėje 

Gilios dvasios Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
(žuvęs lėktuvo nelaimėje) Dag 
Hammarskjold yra skelbęs: 
"Mūsų laikais kelias į šven
tumą yra teisingumo ieškoji
me". Čia jis išryškina krikš
čionio socialinį uždavinį. Būti 
tam pribrendusiu padeda Die
vo ieškojimas kasdienybėje. 
Šia tema St. Ambrose kolegi
jos profesorius kun. Kevin 
Coughlin parašė knygą "Fin-
ding God in Everyday Life", 
kurią Paulist Press išleido 1981 
m. Cia jis moderniu stiliumi iš
ryškina Dievo ieškojimą savy
je, savo namuose, Dievo atra
dimą per kitus žmones ir kitus 
daiktus. Iškelia religinės min
ties svarbą kasdienybėje ir 
skatina kasdienį gyvenimą 
transformuoti, praturtinant 
dvasinių gelmių ieškojimu. 
Knyga 63 psl., $2.95. J.Pr. 

Ir dag į š i ido saulelė . . . 

ar t imo meilę) yra praktiškiau
sias da lykas gyvenime". 

Filosofas Kari Jaspers savo 
nedidelėje knygelėje "Mirtis 
gyvenimui" skelbė: "Mes esa
me mirt ingi , kai mes esame be 
meilės ir t a m p a m e nemirt ingi , ' 
k ada mūsų širdį gaivina mei
lė... G y v e n d a m a s be meilės, a š 
išblėsčiau į nieką, chaosą. Bū
d a m a s mylint is , a š galiu ma
tyti nemir t ingumą tų, kurie 
jungiasi su manimi meilėje". 

Autorius primena, kad nėra 
pastovios meilės ten, kur nėra 
a t sakomybės jausmo. Reikia 
prieš ak i s turėti pavojų — 
nenukrypt i į grubią tik savęs 
meilę, kuri neša į a ts tumian
čią savimeilę, egoizmą. 

Meilė privalo turėti krikščio
nybės atspalvį , t ada ji bus ke
l ias į tobulumą.. Autorius net 
pabrėžia, kad Bažnyčia nėra 
šventųjų muziejus, o nusidėjė
lių ligoninė ir geriausias vais
t a s yra meilė, ypač Kristaus 
meilės suvokimas. 

Nuotr. V. Maželio. 

Tačiau autorius perspėja, 
kad mūsų meilė turi būti nu
kreipta ne vien į Dievą, bet ir į 
žmogų: "Tik patys herojiš-
kiausi žmonės gali išgyventi 
vien tik su Dievo meile. Mes 

' esame žmonės ir mums reikia 
duoti ir gaut i žmonių meilės, 
kaip mums reikia ir Dievo mei
lės, kad liktume dvasiškai gy
vi ir augamieji". 

Knygos autorius pabrėžia: 
"Joks žmogus nėra tik sala. Jei 
mes stengiamės būti vieniši, 
mes daromės ne pilnai žmogiš
ki. Kai mes gyvename savo gy
venimą atvirai ir pilnai su ki
t a i s ž m o n ė m i s , kai mes 
priimame vienas kitą, net ir ne
paisant įžeidimų, apvylimų, ta
da mes parodome tikrą ryžtą. 
Mes tampame labiau įver
tinami, pri imami ir mylimi, 
net ir mes patys save imame 
daugiau meilėje suvokti". 

Apskritai, veikalas turi ne
mažai vertingų minčių ir fak-

ų ' Juozas Prunskis 

Moterys 

gydytojos 

Maždaug 25 procentai pir
mų metų medicinos studentų 
JAV-ėse yra moterys. Tačiau 
tiktai 15 procentų amerikiečių 
medicinos mokyklos fakulteto 
narių visokio rango yra mo
terys. Ir jokia medicinos mo
kykla šiame krašte dar neturi 
pilno dekano, kuri būtų mo
teris. 

Paskutiniaisiais metais mo
terų gydytojų skaičius JAV-ėse 
pakilo labai sparčiai. Tačiau 
akademinėje medicinoje vyrai 
dar vis laiko sugriebę tvirta 
ranka visokius geriausius pa
skyrimus. Dar ligi šiol tos 
"grietinėlės" pozicijos atrodo 
tebėra rezervuotos "tiktai vy
rams". 

-
-

-

Ydos, kurios iškyla aikštėn, 
paprastai y ra lengviausios. 
Pavojingiausios yra tos, kurios 
slepiasi po dorybės skraiste. 

Seneca 

Kviečiu Tave į rekolekcijas 

ii 

• 

• 

B r a n g i s e s u t e , 

Klausei manęs, kodėl ver
tėtų tau dalyvaut i lietuvių mo
terų rekolekcijose. Skundeisi, 
kad tavo atveju tai būtų ne
lengva, nes reikėtų atvykti iš 
tolimo priemiesčio į Chicagos 
pietinę dalį. Man rodos, kad at
sakymų į tavo klausimą gali 
būt i l aba i įvairių — net tiek, 
kiek šiose rekolekcijose daly
vaus moterų. Vis vien galvoju, 
kad ir t au ir man ir visoms ki-

Po Ginfi-ro hn!mns. !-oj *» i I *"• j i.4 k.: I)*»borah M«rn' 
Vileikytė; gen. konn. Juzė I>nu*vnrdiorw'-; Julie Ann 

pirmin' . i k«'' l >»̂ « 
A ten H i >ri« Hobol 

a h Lynn Mazil; 2-oje ei lėje ir k.: 
ė; T e r e s a Karen NVaitkutė; Melis-

Tl i te tą P a b a l t i j o ir u k r a i n i e - Girzadaitė; Beverly Opelkienė (BrazytAt baliau* na J o y Al l i son; Sandrn Marie Pave lka i t ė . 

toms žadančioms dalyvauti, 
bent iš dalies, tiktų štai toks 
a t sakymas . 

Važiuojame sau. Važiuo
jame pasidaryti sau laiko, su
rasti sau t inkamos vietos, atsi
pūsti nuo kasdienybės, suteikti 
taip reikalingo visapusiško 
šventadieniško poilsio savo 
širdžiai. 

Savo mintyse matau, kad tu 
jau ieškai pieštuko, graibstaisi 
telefono ragelio, kad negali 
neištverti man neatsakius: 
"Kaip tu gali mane taip moky
ti, man ta ip aiškinti. Važiuok 
sau. Juk mes abidvi puikiai ži
nom, kad, jeigu nori iškilti Die
vo akyse, reikia pamiršti save. 
O dabar tu man čia aiškini: 
Susidaryk sau poilsiui ir įkvė
pimui progą". 

Taip, sesute, žinau. Ir vis 
vien drįstu tave raginti. Atva
žiuok! Tu kasdien atlieki daug 
gero. Visą laiką rūpiniesi ki
tais, tai verkiančiu mažyliu, 
tai iš mokyklos sugrįžusiais 
vaikais. Rūpiniesi, kad ir mū
sų mamytei nieko nestigtų, 
kad ir ji būtų prižiūrėta ir pa
tenkinta. Vienu žodžiu — tavo 
visa diena paskirta kitiems. 
Tau dabar tenka Mortos dalia. 
Nuo ryto iki vakaro triūsi išti
sai. Myli visus ir savo darbe
liais tą meilę išlieji. Bet kada gi 
tu, mano brangioji, mano ge
rute, turi laiko savo taip grei
tai bėgančios dienos eigoje ir 
save mylėti? Kada tu spėji pa
kelti savo nuolankią Širdelę į 
savo gyvenimo didį džiaugs
mą, į savo Dievą? Turime pa-

• 

skirti laiko ir Marijos rolei sa
vo g y v e n i m e . R e i k i a 
susikaupti, reikia apsvarstyti, 
kur mes einame, ko mes sie
kiame. Atvažiuok, sesute, į 
rekolekcijas. Atvažiuok į tavo 
sielai suruoštą šventę. 

Juk pirmoj vietoj esame 
atsakingos už save, už savo 
sielos likimą. Kad ir tin
kamiausiai tą atliekame, eida
mos savo kasdienines parei
gas, to neužtenka. Turime ne 
vien rankas, darbuojančias ki
tų labui. Turime ne vien širdį, 
mylinčią kitus. Turime ir pro
tą — tą nepaprastą, nesu
prantamą galią stebėtis pa
sauliu ir stengtis pažinti jo 
paslaptis. Bet didžiausia pa
slaptis — tai tu pati . Turi 
stengtis pažinti save, kad ge
riau galėtumei pažinti ir Die
vą savyje. O tam reikia laiko, 
tam reikia vietos. Tam reikia ir 
protui ir dvasiai peno. Atva
žiuok, sesute, į rekolekcijas. 
Nebūsi viena. Rasi ir mane. 

Tave mylinti, 
Tavo sesuo. 

P.S. Kaip jau žinai, lietuvių J 
moterų rekolekcijos įvyks Chi
cagoje, Cenacle vienuolyno pa-
ta lpose, 11600 Longwood 
Drive. Jos prasidės penktadie
nį, lapkričio 6-tą, 7:30 vai. 
vakare. Reiktų atvykti bent 
pusvalandį anksčiau. Baigsis 
sekmadienį (lapkr. 8 d.; apie 3 
vai. p.p. Registruotis galima 
pas Vidą Tijūnelienę 247-4779 
arba pas Aldoną Prapuoleny-
tę 863-1769. 
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• DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 12 d. dymo ir gydytoju išlaidas. Kana- Į 
dos doleris jau tik apie 80 ame- ' 
rikietiškų centu. Viskas beveik 
kasdien brangsta, o infliaciją nie
kas nei negalvoja pristabdyti, 
nors finansų ministeris tai ban
do padaryti, keldamas skolina
miems pinigams nuošimčius.Šias 
blogybes skatina ir joms padeda 
dideli streikus sukeliančiu darbo 
unijų iškovoti atlyginimų paikėli-
mai. Britu Kolumbijos provinci
joje pašto tarnautoju streikas tę
sėsi 6 savaites. 

K. F. 

C L A S S I F I E D G U I D E 

Ctevetando jaunimas žaidžia D.M.N.P. lietuvių parapijos gegužinėje. Nuotr. V. Bacevičiaus 

MŪSIĮ kolonijose 
Brockton, Mass. 

RENGINIAI BROCKTONE 

Brocktono lietuviai po vasaros 
atostogų pradėjo darbingą ru
dens sezoną turiningais rengi
niais. 

Tautos šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 13 d. 10 vai. ryto 
šv. Kazimiero bažnyčioje per iš
kilmingas pamaldas, dalyvau
jant organizacijoms su vėliavo
mis. Po pamaldy parapijos salė
je bus programa ir vaišes. Ruo
šia Martyno Jankaus šauliu kuo
pa. 

Brocktono miesto sukaktuvi
nis festivalis vyks rugsėjo 18, 19 
ir 20 d. nuo 12 vai. iki 9 vai. 
vak., o sekmadienį iki 6 vai. p.p. 
Pasirodys 15 tautybių. Lietuviai 
šoks, dainuos, demonstruos tau. 
todailę, vaišins lietuviškais mais
to patiekalais ir k t Rengia visos 
organizacijos Army Reserve Cen-

daug 20 metu šioje lietuviško
je salelėje tautiečių galima buvo 
priskaičiuoti daugiau šimto; bet 
vieni išsikėlė kitur (arba ten, iš 
kur jau nebegrįžtama!), o jau
noji karta, baigusi mokslus, ap
sigyvena ten, kur gauna darbą. 
Kiti nuo lietuviu bendruomenės 
"nubyra", kai sukuria šeimą su 
kitataučiais.Iš jaunesnės kartos su 
aukštuoju mokslu t£k Aida Gold-
bergaitė gavo laborantės darbą 
vienoje vietinėje ligoninėje ir Jur
gis Skardis, jr., dirba Algoma 
plieno fabriko įstaigoje kaip kom
piuteriu programuotojas. Buvo 
neseniai vietiniame „Sault Star" 
nuotrauka ir pasakojimas apie 
11 mėnesiu gimnazijoje Anglijo
je dirbusį Oskarą Pudymaitį, bet 
apie jo lietuvių kilmę nė vienu 
žodžiu neužsiminta. 

Didelis skaičius mūsiškiu jau 
pensininkai arba netoli to am
žiaus, tai neapsiriksime šią lietu
višką salelę pavadindami jei ne 
seniu, tai „ilgėjančiais gyvenimo 
šešėliais" tautiečių prieglauda. 
Buvusią LB apylinkės valdybą 

R U M M A G E S A L E 
EDGEBROOK. OOMML'.MTV 

L'HUKCH 
•TSS N. LOLETA AYEJTCE 

Chicago, m . (1 mile norunvea* 
af Caldweū and Devoe) 

Tuesday, Sept. 15, • AM - • PM 
Wedneaday, Sept. 16 » AM - 11 AM 

H E L P W A N T E D 

PATS CLEANING SERVICE 

Will do Office and Housecleaning 
Insured and Bonded 

4 5 5 - 0 5 9 0 
PAT 

8 3 7 • S 6 8 0 
MICKIE 

lOaCELLANBOPS 

ter prie Veteranu ligoninės,! galima daugiau negu neveiklu-
Brocktone. i m u apkaltinti, nes lyg tyčia nu-

Balfo 72 skyr. Labdaros vaka- | tęsė metinį tautiečiu susirinkimą 
rienė įvyks spalio 31 d., 6:30 vai. I ir naujos valdybos rinkimus taip, 
vak Sandaros salėje, 30 Interval, | kad naujai „valdžiai" jau nebu 
Brocktone. 

Martyno Jankaus šaulių ban
ketas — lapkričio 21 d. 6:30 vai. 
vak. Sandaros salėje, 30 Inter
vale, Brocktone. 

E.R. 

vo laiko Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimui sureng
ti. Naujoji valdyba suruošė Mo
tinos dienos proga pobūvį — pie
tus su vaišėmis ir šokiais, o trum
pą žodį tarė valdybos pirm. A 
Vanagas. Tautiečiu G. D. Pode-
riu ir K K_ Šlyžiu iniciatyva, 
nuo sausio mėn. turime šešta-

. . - . . - - t ~ > ~ £ . * • • * * * . dieninę mokyklą, kuriai vado-
KANAD0S ŽINIOS u a J - s k a r d ° a^ padeda 
RftnnVV^ H n , v * b u v u s i j o m o k i n ė D. Poderienė, 

S a i l l t S t C . M a r i e , O t l t » vedanti lietuviškai nekalbančiu 
! klase, kurioje yra ir suaugusių. 

VASAROS NAUJIENOS Į Tikimasi, kad šioji mokykla pra-
Bendruomeninė lietuviška veik- i f« n a u J u s mokslo metus nevė

la šiame 81,000 gyventoju „ d i d - ; l i a u ™R*J° m e n ' ^ h a 1 ^ 
miestyje", su geru pusšimčiu tau-į Birželio pradžioje pas J. E. 
tiečių, dar neapmirė, nors kada ! Skardžius ir E. Chinienę syečia-
reikia rinkti naują LB apylinkės1: vosi torontiečiai V. Matulaitis ir 
valdvbą, sunku surasti sutinkan- E. Šlekys. Sia proga V. Matulai
čiu būti renkamais. Prieš maž- tis šeštadienio mokyklos moki

niams ir ju tėvams parodė 2 lie
tuvišku filmu. Filmais gėrė
josi ir daugiau tautiečių, kurie 
jais buvo sužavėti ir net sujau
dinti. 

Daugiausia mūsų tautiečiai su
sitinka laidotuvėse ir vestuvėse. 
Visai neseniai mirė 60 m. am
žiaus viengungis tautietis. Velio
nis, nors ilgai sirguliavo, nepa
liko jokio testamento, o Kana
dos bonų paliko už 28,000 dol. 
Kodėl jis negalėjo palikti bent 
paprastą, liudininku pasirašytą 
raštelį, kad palieka turtą kuriai 
lietuviu organizacijai ar fondui. 
Dabar viską susišluos Kanados 
valdžia, ar dar blogiau, rusai, 
kurie čia turi net savo advoka
tus palikimų reikalams. Paliki
mu ar testamentu reikalu turėtu 
susirūpinti kiekvienas sąmonin
gas tautietis. 

Dauguma mūsų tautiečiu 
džiaugėsi Irenos Šlyžytės ir Wil-
liam Moore vestuvėmis, kuriose 
dalyvavo arti 200 svečiu- Vestu
vių balius įvyko Knights of Co-
lumbus salėje, nes jaunosios tė
vas Kazimieras Šlyžys yra vienas 
iš „Kolumbo riteriu" vyresniu 
pareigūnu- Negalima praleisti 
nepaminėjus, kad jaunoji Irena 
yra vienintelė iš čia gyvenančiu, 
lankiusi Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje. Prieš kelis metus ji 

I buvo išrinkta etniniu grupių gro-
| žio karalaite. 

Kalbant apie Kanados gyveni-
| mą ir bėdas, čia neblogiau, kaip 
JAV; net geriau, kas liečia gy-

T O M S Z E R E M E T A 
Vienintelė senoviška kepykla. 

T O R T A I 
VESTUVĖMS IR POBŪVIAMS 

3000 W. 41 st Street — TeL 027-2590 

STATOME NAUJUS PASTATUS 
TAISOME SENUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
Skambint 8 4 7 - 7 5 6 4 
po 6-tos valandos vakaro 

PAOKAGE E i P R E S S AGENCY 
MARIJA NOREIKIENfi 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos gero* rūiiea 

prekes. Maistas iš Europos sandeliu 
2008 W. 6»th St . Chicago. m . 60620 

TeL 925-2787 

.iiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiniiiiiii 

Kelias į altoriaus garbe 
J . VAIŠNORA., MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-
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The Catholie Church, 
Dissenf And Nationality 

IR Soviet Lithuania 
By 

V. Stanley Vardys 
In this book, the author depicts the 

Catholie Lithuanian struggle for a free 
exercise of religion in the Soviet sys-
tem & examines the question whether 
Catholicism and Communism can co-
exist under Moscow*s rule. 

338 pusi. Kieti viršeliai. Iileido 
East European Quarterly, Boulder 
— distributed by Columbia Univer-
sity Press, New York 1978. Kaina 
su persiuntimu $13.75. Užsakymas 
siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Street, 
Chicago, 111 60629 

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus i i lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(Totrn of Lake) 

Skambinti 927-9107 

P A R D A V I M U I 

FOR SALE — Living and dining rm. 
sets, 25 inch color TV Console, Air 
Conditioner — 10,000 BTU. 

CALL 227-4839 

Jei kas norite nebnukgiai įsigyti 
gėlių, rūbų, baldų ir kitų daik
tų — išpardavimas adr . : 

4247 S. Artesfcui Avenoe 

MISCKLLANEOUS 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUUUUIH 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Cbicagoje 

$93.00 
C i c e r o j e 

(10/20/5/UM) 
Pensininkams auto apdreuda 

Amžius 82 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 

E L E K T R O S 
ITED1MA1 — PATAISYMAI 

Turiu Chicagoa miesto leidimą.. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman A ve. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR D2IOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Dečkj 
Tel. 585-6624 po 5 vaL vale 

Kalbėti lietuviškai 

Perskaitė "Draugą", 
ji kitiems pasiskaityti. 

duokite 

miIIIiItlIirillllItlIlIMIIIIIIIIMIIIUIIlllMIM 

P LU MBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
.nuiiiiiliiiiniuiiiinintnn.mm..»ii. t.i. t 

IŠNUOMOJAMA — VOK BENT 

ISNUOM. miegamas kambarys tvar
kingam vyrui. Atskiras įėjimas. 

4001 S. Kedzie Ave 

HELP WANTED — VTEA1 

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS 
SANDELIO DARBAMS 

6 valandas per dieną, 3 ar 4 dienas 
per savaitę. 

Skambint iki 4-os valandos popiet 
TEL. 5 0 7 - 7 2 0 0 

PROGOS — OPPOBTLN1T1E8 
SI i Į Į BSMI • —ii — i — • — i— I Į I I I — s~ua m — i — • i 

PRJVATE PARTY SEEKS PARTNER 
IN OIL DRILLING PROJECT 

50% each $75,000.00 
100% Deductibility the lst Year 

109% Min. Annual Return 
30 Yrs. Longevity. TeL 

R E A L E S T A T E 

M O V I N G 
SERfiNAS perkrauato baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8065 

SIUNTIMUI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Cnicago, I1L 00832, teL 027-5980 

iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 

M. A. $ I M K U S 
1NCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
AMINIŲ iškvietimai, pildomi 

•ILUTTYBES PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai. 

niiirm (imnimuiniiiiutiHuuiiiiiiiiiiiiii 
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S p e c i a l i o s 
K a l ė d o s — N a u j i M e t a i 

PRALEISKITE ŠVENTES LIETUVOJE 
1982 M. KELIONĖMS DABAR REGISTRUOTIS 

Žemės keliais, pilna kaina nuo tik $424.00* plius žema 
kaina oro skridimas j LIETUVĄ. Vertinga proga, daug 
išvykimo datų. NEMOKAMAI BROŠIŪRA 

JONAS ADOMfcNAS 

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

TEL. 212—986-1500 

• Po du asmenys kambary. Yra 10—11—12 dienų kelionių nuo 
$424.00 iki $705.00 tik iemės keliais. 

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EXPRESS * TRAYEL AGENCY, INC. 
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 
TEL - $81-6500; 501-7720 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firma, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai 
riaušių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto Ori 6 valandos vakaro Šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet 

M O S I S K Y R I A I : 
435-1654 
343-4240 
SSS-OOM 
886-0700 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W . 71st St.. Chicago, 111. 60629 

• RCPtSTTNGAl IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 va!, ryto iki 10 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 va! ryto iki 8.30 vai. vakaro 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

na — IK 
Bsltfmore 11, Md. — 1838 Fleet Street 
Srooklyn. N. T. 11218 — 488 McDonald A 
Btdtalo 12, N. T. — 781 FUTmora A 
Chester, Pa. 18812 — 2818 W. 3 St „ —, Tel. 302—478-2871 
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Aveaue _„.. 488-2818 
CJeago. m. 88828 — 2888 West «9th Street 828-2787 
Chicago, m. S0S22 — 2222 West Chicago Ave. „ TeL: 112—227-4888 
Ctevetend, Ohlo 44114 — 8888 State Road (218) 845-8878 
Detroh 12, Mteh. — 11881 Jos Campau k 

Mkb. — 11188 Jos Campau A 
Lot Angelei 4, Canf. - 188 So. Verstose A 
Ntw York S, N. Y. — 78 Second Aveaae ™ 874-1848 
Ntw Yetk 3, N. T. — 124 E. 8 St 478-7488 

Fle. 88188 — 1281 17 St 
Pa. 18121 - 1812 N. Mankai St. , 2H»WA88t71 

Arti 88827 — 22847 Black Canjroa Hwy. « • 882-842-8778 
N J. — 47 Rast MBtoa A 

— 1888 •8888181 Ave. 
N. J. — 41 Whrta8ead A 

N. Y. 18384 - 818 Mai.eftM Streat 478-8748 

I 

VALOME 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

» • • • • * • - • - • • « - • • # 

Malonu bus praleisti va 
mos savaitgalius 4-rhj 
siau i i rastų name. Mkhiana, Micbi-
gan. 8 kamb. ir sieteliais uždaryta ve
randa yra erdvi vieta jums ir jūsų sei
mai. Svečiams priimti puiki vieta, nes 
25 p. salionas atsidaro į 19 x 9 pėdų 
denį. Pušinių lentų sienos, miega
mieji su balkonu. Akmenų židinys, 
geros kokybės baldai, tai keletą pui
kių ypatybių. Medžių pilnas kiemas 
daro šį namą pilnai vertą jo $115,000 
kaina. 

Taip pat įskaitoma 40 pėdų paplū
dimio sklypas. 

Skambinkite dabar Carlson Real 
Estate susitarimui pamatyti. 

CARLSON REAL ESTATE 
3100 Lake Sbore Drive 

MJchlgan City, Ind. 
TEL. 218—872-1412 

• • • • • *. 

APŠILDYMAS NAMŲ 
įstatau naujus pečius ir vandens Šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8888 

lllllllllllllilliliiiiillilllllliilillllliiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkrauitymas 
{vairių atstumų 

TeL 876. 1882 arba 376-5996 
MlffliftiiiilluiUiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiimmin iiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
įvairia prekių pasirinkimas nebrangia' 
iš mūsų sandelio. 

COSMDS PABCEL8 EXPBESS 
2501 W. C8tb St, Chicago, O. 88828 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
lllllilllllllllllllllllllllliuillllliuillllllllllll 

10% — 30% — 30% plaiaa niokiatt 
» i apdraudė, ano mnlia Ir •niuniu 
Hilo PM moa> 

FRANK Z A P O L I S 
S208V2 Wett 9Sth Street 

Telef. GA 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.. 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi-

Sx3>3<9<S>9<3>9<a<K 

Arti 73-čios Ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500. 

Marąuette Parko apyL liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 69-os Ir RockwelL Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

Brigbton Parke mOr. 3-jų butų ir 
krautuve. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų ir gurų sssssj 
investavimui 

Skambinkit teL 438-7878 

ŠIMAITIS REALTT 
2951 Wost 63rd Street 

Inaurance — Income Tas 
Notary PubUc 

Marąuette Parke parduodamas mur. 6 
kamb. bungalo. Pilnas rūsys. 2 mai. 
garažas. Skambint teL 478-1817. 

Apylinkėje 67-os ir Kedzie — 6 kamb. 
(3 mieg.) mūr. bungalovr. Centrinis oro 
vėsinimas. Karstu vand. apšildymas. 
Apie $55,500. 

Telef. — 7 7 8 - 7 6 7 * 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Tulilji IIISS 

NsmQ pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ava. — 778-2288 
«uiiiiiniiimuinaųmavH*ųMaųa«Nasaw 

72-ra ir Albany — 5 kamb. mūr. Geor* 
gian. $53,500. 

72-ra ir Riehmond — 2 Seimų muro 
namas. $72,000. 

45-ta ir Riehmond — 2 butų po 3 
gamus. $68,900. 

40-ta ir Montgoraery — 15 metų 
mo. 2 Seimų. $85,000. 

S8-ta h* Washtenaw — 21 metų senu
mo — 2 Seimų po 3 mieg. $89,900. 

investavimas Lemonte — 2 bu
tų pastatas ir 10 akrų tente*. — 
$250,000. 

ir Rutherf ord — 25 metų senu
mo 3 mieg. mūro rezid. $75,900. 

61-as Ir Mslilus — 19 metų senumo 
3 mieg. mūras. $75.900. 

67-ta ir KofUMiskr — 4 miegamų mur. 
pastatas. $99,000. 

72-ra Ir Talman — Labai gerai Išlai
kyta* 3 mieg., su valgomu. $39,500. 

68-ett Ir Nasrlaad — Liuksusinis "bi-
level". 7 metų senumo. $86,508. 

BUDRAITIS JtEALTY 
5600 S. PHlSJkl M. 

Tol. — 7W-
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tik prie 
automobiliu 
kliūčių. Iš jo išlipau 
Metropolio. 

I radiofoną užėjęs nebuvau, 
jokio lagamino neviikam. Nei B. 
Gražulio, nei kitų jo bendradar
biu nemačiau. 

Ir J. Ambrazevičių, ir ministru 
tarybos posėdžiu vietą susiradau 
be jų pagalbos. 

Galimas dalykas, kad į radio
foną ir buvo užėjęs koks „aukš
tas, lieknas" (deja, toks nesu), 

i bet kodėl prie to pridėta mano 
| pavardė, man neaišku. Neaišku, 
' manau, tai ir pačiam B. Gražu

liui. 
2. J. NaTŪnė, rašydama apie 

moteris akademikes, paminėjo ir 
mano seserį Veroniką Vitkutę-
-Zadeikienę. Ten rašoma, kad ji 
gimusi Suvalkijoj, ištekėjo už 
studento ir išaugino vieną dukrą. 

Parašyta trumpai, bet suklys
ta net trijuose teigimuose. Ji yra 
gimusi Aukštaitijoj (Utenos 

neze gimnaziją. Atvykęs I F * - : ^ t a d i e n i a i a ū b a v a u į gatvės 
rapių, jis 'rado jau veikiančias * 
tris moksleivių ateitininkų kuo
peles su 83 nariais. Keletas jų 
ir šiandien tebegyvena Chicago-
}e ir galėtų tai patvirtinti. Kuo
pos buvo įkurtos, tik ne P. Kar-

I velio. Tų kuopelių buvusių na
rių ir šiandien yra okupuotoje 
Lietuvoje, ir autorius galėjo pas 
juos pasiinformuoti ir neklaidin
ti skaitytojų. 

Kiek autorius turėjo supratimo 
apie tuometinę ateitininkų veik
lą, galima spręsti iš to, kad jis 
rašo, jog buvusi įkurta kuopelė 
gimnazijoj. Ta veikla buvo la
bai slapta ir jokioj gimnazijoj, 
ypač karo metu, negalėjo egzis
tuoti. Kas liečia ten minimus Sv. 
Kotrynos gimnazijos lietuvius 
moksleivius, tai jie kažkodėl ven
gė ateitininkų. 

Pateikiau tik tris atvejus. Jų ga
lima būtų pririnkti daug daugiau. 

Apie čia aprašytus įvykius au 

gale esančią St. George smuklę. 
Ten vis tekdavo vieną ar Įritą 
tautietį sutikti žodžiui persi
mesti prie gero Melbourno alaus 
stiklo. 1954 m. vieną tokį šeš
tadienį karčiamos kampe pa
stebėjau keletą jaunų vyrukų, 
vokiškai kalbančių. Priėjau, su
sipažinome. Jie neseniai atvykę 
emigrantai iš Vokietijos. Staiga 
mano ir kitų karciamoje esan
čių nuostabai vienas jų mane 
apsikabino, išbučiavo, lyg po 
daugelio metų nežinios būtų tė
vą sutikęs. • Priežastis: lietu
viai išgelbėjo jo ir šeimos gy
vybę. Pokario metais jis d a r 
vaikas būdamas, tačiau vyriau
sias šeimoje, pėsčiomis ėjo Lie
tuvon gelbėtis nuo bado, sukalė
doti maisto likusiai motinai su 
mažais vaikais Karaliaučiuje. 
Jis visur Lietuvoje buvęs drau
giškai sutiktas, pavalgydintas, 
apnakvydintas. Visuomet gavęs 

Kad ir labai daug gerų darbų 
būtum padaręs, atmink, kad dar 
daugiau jų liko nepadaryta. 

Rytų išmintis 

Gerumas neturi ribų, blogu
mas gi apribotas savyje, taip, kad 
jis pagaliau pats save sunaikina. 

Ttmpler 

tžr : ^ 

AR KALBATE LIETUVIŠKAI? 
(Lithuanian for beginners) 

A. RINK ŪKAS 
Darbo sąsiuvinis (work book) A ir B, ir C — studentams ir suau

gusiems (for students and adults). Mokytojų vadovas (Teacber't 
Manual) ir penktoji knyga — Fonetika, Skaitymai, žodynas. 

Publįshed by the Lithuanian Canadian Community. Toronto, Cana-
da 1979. 

Kaina su persiuntimu $16JO. Illinois gyventojai dar prideda 90 et. 
valstijos mokesčio. Taip pat galima gauti kasetes-garsines juosteles j 
kurias yra įkalbėta 60 pamokų, po 5 pamokos j kasetę. Vienos kasetės 
kaina $11.00 su persiuntimu. Jas reikia užsakyti iš anksto. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 
Chicago, III. 60629 

apskrity), ištekėjo ne už stucten- Į toriai, jeigu l>ūtŲ buvę rūpestinges j maisto seimai į Karaliaučių par-

Montrealio lietuvių jaunimo ansamblio "Gintaro" rezginėlės jaunavedžiai, 
kurie pasirodys rugsėjo 26 d. Jaunimo centre. 

. 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
NERŪPESTINGI AUTORIAI 

KLAIDINA SKAITYTOJUS 

•Dažnai tenka skaityti spaudo
je įvairias pastabas bei atitaisy-Į 
mus, kada per daug savimi pasi-; 
tiki autoriai, aprašydami įvairius 
įvykius arba paliesdami asmenis, 
klaidina skaitytojus. 

Sį kartą noriu paliesti keletą 
panašiu atveju: 

1. Kai birželio įvykius minėda
mas „Draugo" birželio 9 d. nu
meryje B. Gražulis prirašė apie 
mane nesąmonių, praleidau tai 
tylomis, nes maniau, kad tai bu
vo skirta „Spygliams ir Dyg
liams" ir tik per klaidą pateko 
ne į tą „Draugo" puslapį. Bet 
kai tai pažodžiui pakartojo rug
pjūčio mėnesio Krikščioniu De
mokratu biuletenyje, nutariau 
nebetylėti. 

Kad gerbiamieji „Draugo" skai 
rytojai prisimintų, kas ten apie 
mane parašyta, cituoju: „Trečią 
dieną, jau vokiečiams esant Kau
ne, į radiofoną atėjo aukštas, 
lieknas viduramžis vyras. Su sa
vim tempė didoką lagaminą. At
rodė pavargęs, dulkėtas. Jis teira
vosi, 5cux yra ministrų kabineto 
būstinė. Kai atsakėm, kad mes 
nežinom, vyras nusiminė, smuk-
te susmuko ant lagamino. Sėdė
damas ant lagamino, pasisakė 
esąs Dotnuvos Žemės Ūkio Aka-

MIDWAY FUNERAL HOME 
3 Spacious Chapels. We offer pre-
need & counseling on prearranged fu-
nerals. For more information contact 
RAYMOND ANDERZUNAS, 767-8807 
Cor. Archer & Major, SM8 S. Archer 

demijos profesorius Balys Vitkus. 
—Kai išgirdau per radiją, 

kad esu paskirtas Cemės Ūkio mi
nistru, tuoj sėdau į mašiną ir 
išvažiavau į Kauną. Kiek pava
žiavus vokiečiai mašiną atėmė, 
tai pėsčias atėjau. Ir dabar ne
žinau kur eiti. 

Kažkas iš klausiusių pasisakė 
žinąs ministrų pirmininko parei
gas einančio Juozo Ambrazevi
čiaus adresą, nes esąs jo kaimy
nas. Liepiau ten ministrą nuves
ti. 

Koks ten galėjo būti vadova
vimas, jei štabo nariai negalėjo 
vienas kito rasti. Vyriausybė ne
žinojo, kur jos nariai, o minist
rai nesurado vyriausybėm". 

Jei tame, kas čia apie mane 
parašyta, būtų bent krislelis tie
sos, tektų stebėtis B. Gražulio at
mintimi, nes tai turėjo būti prieš 
40 metu. Dabar gi tenka stebė
tis tik jo išradingumu. 

to, bet už karininko ir išaugi
no ne vieną, bet dvi dukras. 

Ir pati Žadeikienė, ir abi jos 
dukros k šiandien dar tebegy
vena. 

3. Knygos „Valstybininkas po
litikos sūkuriuose" 164 puslapy
je autorius S.K. rašo, kad 1916 
metų rudenį iš Voronežo atvykęs 
studentas P. Karvelis įkūrė gim
nazijoje ateitininkų kuopelę. 

ni, galėjo gauti žinių iš autentiš
kų šaltinių. Ir kai susiduri su pa
našiais „faktais" ,nenoromis da
raisi abejingas ir kitiems tų au
torių teigimams. 

Balys Vitkus 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Niekas negali spr 
paties bylos. 

Teisinis 

nešti. J is kol gyvas būsiąs ne-
užrniršiąs lietuvių, ypač kaimie
čių geraširdiškumo bei dos
numo. 

Gimtoji kalba yra meilės ryšys, 
vienybės motina, pilietiškumo 
tėvas, valstybės sargas. 

M. Daukša 

PADĖKA 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų toto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

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

<F 

SOLTHVVEST DENTTJRE 
GENTIS 

l s t floor, suite 3 
5757 W. 95th S t , Tel. 636-2443 

I L L I N O I S O U T D O O R 
S POINT PROTECTION PLAN 

100 Sq. Ft. of Roofing Re-roofed. 
Chimneys Tuck-pointed & Flashed. 
Gutters Cleanad and Rodded. 

Complete. CALL 338-3800 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
MM So. PulaskJ Rd.. Chicago 

Phane — Ml 4111 

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE 

Praktiškas ir naudingas siuntinys 1 — 1981. 
3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. vyriškai arba 

moteriškai eilutei vilnonė medžiaga su įaudimu „Ali wool made in 
England"; vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė; vyriškas arba 
moteriškas nertinis; „Wrangler" arba „Levi" jeans, denim arba 
rumbuoto velveto; medžiaga dėl dviejų puikių suknelių arba 2 svarai 
vilnonių su mohair siūlų. 

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $320.00 
Į šį siuntini dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių: medžiagos 

galima dadėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio paltui 3 jardus. 
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su muitu): 

Avikailiai, ilgi arba % vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, 
dirbtinio kailio pamušalas, kailio kalnierius, sv*ria 5 sv. . . . $220.00. 
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, %, sveria 5 sv $600.00. 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, De-hut, sveria 6 sv. . $100.00. 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, Ranch. sveria 6 sv. .. $86.00. 
Jeans „Wrangler" arba „Levi", siuntinyje gali būti dvi, 
viena pora sveria 2 sv., kaina už vienas $40.00. 
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina už vienas . . . 
$42.00. 
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1% sv $40.00. 
Vilnonė arba šilkinė skarelė $12.00. 
Telescopic lietsargis, sveria H sv $13.00. 
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1H sv $50.00. 
Puiki medžiaga suknelei $32.00. 
Angliška medžiaga eilutei $60.00. 
Angliška medžiaga eilutei $70.00. 
Angliška medžiaga eilutei $96.00. 
Aksomo medžiaga eilutėm. 3 m., dvigubo pločio $80.00. 
Kalkuliatorius TI - 33, Texas $57.00. 
Kalkuliatorius TI - 51 • 111, profesionalinis $100.00. 
Stetoskopas, Iittmann $62.00. 

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: H sv. arbatos — $4.00; 
Hsv. neseafes — $6.00; 1 sv. pupelių kavos — $7.00; 1 sv. šokolado — 

$7.00; 40 cigarečių — $5.00. 
Sudarant siuntini savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $42.00. 
Pasiunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles. 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpi

ninkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta. 

BALTIC STORES & CO. 
(Z. J U R A S ) 

11 London L a n e , B r o m l e y , 
K e n t , B R 1 4 H B , E n g l a n d . 

Tel. 0 1 4 6 0 2 5 9 2 . 

A, A. 

INŽ. JUOZAS SAKALAS 
Mir* 1981 m. liepos 23 d., 6:10 vai. ryto. Buvo palaidotas liepos 

25 d. Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas ko

plyčioje, už atnašautas šv. Mišias ir pamokslą bažnyčioje. 
Dėkojame kun. Antanui Markui už palydėjimą į kapines ir apei

gas kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame tarusiems atsisveikinimo žodžius koply

čioje inž. Juozui Rimkevičiui, inž. Alfonsui Pargauskui ir agr. An
tanui Sošei. 

Ypatingą padėką reiškiame arch. Bronei Kovienei už atsisvei
kinimą ir atsisveikinimo pravedimą, sukaupusi visus esančius ko
plyčioje bendrai maldai. 

Nuoširdi padėka nešusiems karstą. 
Dėkojame aukojusiems šv. Mišioms, Lietuvių Fondui ir 

įvairiems kitiems tikslams. Taip pat dėkojame atsiuntusiems gėles. 
Reiškiame nuoširdžią padėką visiems už užuojautas laikraštyje, 

už nuoširdžius žodžius laiškais ir pareiškusiems užuojautą asme
niškai. 

Širdingai dėkojame visiems atsilankiusiems koplyčioje, bažny
čioje ir palydėjusiems j amžino poilsio vietą. 

Reiškiame padėką laidotuvių direktoriui D. Petkui už malonų 
ir rūpestingą patarnavimą. 

Ačiū visiems. 
2MONA, DUKTĖ su SEIMĄ ir SCNUS 

D E 
K\ A. 

INŽ. VYTAUTAS VINTARTAS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir brolis mifė 1981 m. rug-

piūčio 20 d., palaidotas rugpiūčio 24 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame gerb. kan. V. Zakarauskui už maldas ko
plyčioje, atnašautas gedulingas šv. Mišias ir jautrų pamoksią, už pa
lydėjimą j kapines ir apeigas jose. 

Dėkojame kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje. 
Ypatinga padėka sol. G. Mažeikienei už giedojimą gedulingų 

šv. Mišių metu. 
Dėkojame atsisveikinusiems su velioniu koplyčioje — Alias 

ir 'Technikos Žodžio" žurnalo administracijos vardu inž. K. 
Burbai ir inž. A. Pargauskui. 

Širdingai dėkojame karsto nešėjams. 
Reiškiame nuoširdžią padėką visiems aukojusiems šv. Mišioms 

už Vytauto sielą ir aukojusiems kitoms organizacijoms. 
Reiškiame nuoširdžią padėką mus užjautusiems spaudoje, raštu, 

asmeniškai ir žodžiu 

Nuoširdi mūsų padėka laidotuvių direktoriams Mažeika - Evans 
taip rūpestingai tvarkiusiems visus laidotuvių reikalus. 

Nuliūdę: 2raona AngeHns, sūnus su šėtoną Ir seserys tu 
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A. T V E 
LAKRODtLAJ m 

w Pardavimai Ir TaJaymaa 
I » 4 4 W «9tfa Street — Tai RE 
rMiiinm—iiini—IIMIII i mmim 

7-1S41 s 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

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

4330-34 S o . C a l i f o r n i a Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

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

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



DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 12 <t x šv . Rryflasjs ligoninė kar
tu su Illinois Benediktinių ko
legija sudarė naują medicinos 
technologijos programą. Tre-

Be-

x Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Gydytoja sąjungos suva
žiavimas Chicagoje, Continental 
Plaza viešbutyje, 1981 m. rug
sėjo 5—6 dienomis į sąjungos 
centro valdybą išrinko: pirmi
ninką dr. Joną Valaitį, vicepir
mininką dr. Joną Daugirdą ir 
sekretorių dr. Arvydą Vana-
gūną. 

x Kun. Bronius Liubinas, 
i Frankenthal vokiečių parapijos 
klebonas ir visos apylinkės lie-! jus metus reikės studijuoti 
tuvių kapelionas, buyo a tvykęs nediktinių kolegijoje biologinius 

| j savo brolio a. a. Juozo Liubino mokslus, o paskutinius Sv. 
laidotuves, kurios buvo rugsė jo ' Kryžiaus ligoninėje, atliekant 

; 10 d. Kun. B. Liubinas dar pa- j klinikinę praktiką. 
siliks Chicagoje iki ateinančios j 

I savaitės ketvirtadienio. 

Montreaho "Ointaro" an-

X Rašyt. Vytautas Akintas, 
Redford, Mich., Aleksandras 
Dundulis, Chicago, UI., pedago-

samblis, kaip jau buvo praneš-j gas, J . Banza, Cicero, Ui, a t -
ta anksčiau, a tvyks ta į Chicagą į siuntė po 10 dol. aukų. Ačiū. 
ir rugsėjo 25 d. 7 vai. vak. p r i 

X Eglė Vitatienė, Chicago, 
m., aktorė, visuomenininke, daž
nai mus paremia aukomis. Grą
žindama laimėjimų bilietų šak
neles, atsiuntė 10 dol. auką. 
Ačiū. 

statys savo plokštelę Jaunimo 
centre, o rugsėjo 26 d. 6:30 
vai. ten pat t u rė s savo koncertą. 
Ansamblis tuo originalus, k a d 
jis vienintelis turi liaudies in
strumentų palydą, susidedančią 

x Marijona Bendradarbių j ^ r e t a i girdimų beržinių trimi-1 x Dr. Aurelia Bartkus, San-
svarbus poatostoginis susirinki- j t u > ragelių birbynių, skudučių, I ta Monica, Cal., atsiuntė 10 dol. 
mas bus rugsėjo 16 d., trečia- į i u m zdelių, įvairių rūšių kanklių, j Adolfas Čampė, Waterbury, 
dienį, 1 vai. popiet Marijonų vie-1 skrabalų ir tabalų. Orkes t ras : Conn.. Pranas Čekauskas. Ha-
nuolyno svetainėje (6336 So. ; puikiai perduoda liaudies melo- milton, Ont.. Kanada. Juozas 
Kilbourn Ave.). Kviečiamos na-j d i jas įr palydi dainuojančius ir j Gruodis, Chicago, UI., visi pri
rėš ir skyrių atstovės dalyvauti į s o k a n č i u s . ' dėjo įvairiomis progomis po 8 
šiame susirinkime, nes turime. . d o L a u k ų Labai ačiū. 
bendrai pasiruošti ateinančiamj x ^uč*s ir Emilija Valančia*, I u ^ ^ «* 
metiniam parengimui. ] Oak Lawn, UI., vertindami lietu-

| visko dienraščio svarbumą m ū 
X Dr. Vincas Rashvičtus, 

Wyoming, UI., S. Stanevičius, 
x Kęstutis ir Marytė Mikliai. S ų išeivijoje ir sunkėjančias j Arva, Kanada, Stanley Kantaus-

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBIŲ 

— K. Aiadnis iš Chicagos, BL, 
buvo atvykęs į Los Angeles ir 
buvo sustojęs pas savo senus 
pažįstamus ir draugus Česlovą 
ir Vladislavą Tuminus. Ta pro
ga aplankė ir parapiją. Aizinis 
Chicagoje turi biznį ir išėjęs į 
pensiją, galvoja kurtis Los An
gelėj. 

— A - a . Ona Račienė mirė 
rugpiūčio 20 dieną, ištikta sun-

Į kaus širdies smūgio, sulaukusi 
vc, Balfo pirmininkę, su ateinan- j 70 metų amžiaus. Dideliame liū-
čiomis vardinėmis. Už tų progų j desyje liko vyras Vladas ir sū-

Viešnage Marijos ir inž. Antano Rudžių ūkyje I į y p f v i e n a m i n t i s : " f * * iri ^ ^ ™ l
W m ^ **Sft*° 

3 • * • * j dar daug] ų praeis, juos lydės var-j 24 dieną, dalyvaujant dideham 
Kai mūsų žymusis politikas My- j Marijos ir inž. Antano Rudžių j dinės, bet šis gražus, didelis susi-1 būriui žmonių, iš šv . Kazimiero 

kolas Krupavičius grįžo į Vokie-1 svetingumas, nuoširdumas tai lyg ! kūrimas, 
tiją po pirmos kelionės Ameriko- Į iš Žemaitijos ir Suvalkijos atvež 

Ateitininkai savo kongreso metu padeda vainiką prie 2uvusiųju. u2 Lietuvos laisvę paminklo. Nuotr. Jono Kuprio 

ŽENKIME PIRMYN SUGLAUSTOMIS GRETOMIS 

jungiąs VISŲ kartu ir 
Ivairiy pažiūrų žmones, išreikš 

je, spaudos konferencijoje, mumsjti gražiausi laukų žiedai. Ir kai Pac^ką Rudžiams už jų sukrau-

bažnyčios velionė buvo palaido
t a Los Angeles Šv. Kryžiaus ka
pinėse. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Anykščiu šilelis, vienas iš 

pasakodamas savo įspūdžius,į apie keturi šimtai žmonių sugū- i ^ dvasinius turtus į lietuvišką I 
džiaugėsi, kad ten gyva tautinė | žėjo į ju ūkį, atsivežė ir gautą,! aruodą. Teisingai vienas kalbė-! 

veikla, ir pavyzdžiu iškėlė Mari-! kvieslio parašytą, kvietimą, pra- i t 0Jas pabrėžė, kad savo darbais: 
ją ir inž. Antaną Rudžius, "kurie j šantį atsilankyti pas Rudžius, \ Rudžiai gražiai papuošė lietuvių gražiausių Lietuvos miškų, pa-

Oak Lawn, HL, įsigijo bilietus I g į y g a s j a m išsilaikyti, suo rga - | kas, Albion Mich grąžindami I f n a C" u g n i
J

i r v a n d e n i * * * • * I k a d t a P r°g a galėtumėme gražio- į deivių istoriją ir yra vieninteliai, skelbtas landšaftiniu drausti-
ir dalyvaus "Draugo" metinia-! n i 2 a v o v ^ stalą į "Draugo" ! biuetų šakneles pridėjo • • ! • T ? - ? * v a d a v l m o ' * * * H Je gamtoje praleisti keletą giedriu į Pasie'ke tiek daug laimėjimu jvai-j niu. Tai reiškia, kad jis bus 
m " KmfeptA _ irnTi«»rfrA vi i r ie"—.:_: , — , „ , . _ ,, _*_ i — a _ I Z i _..,„. , » . * ! « = | darbą , ju namuose vyksta svar-; valandų, pabendrauti, pašnekėti, į n°se srityse. Jie dirbo ten, kur globojamas ir nebus beatodai-

.besn-ieji pasitarimai, alučio paragauti, ežerėlyje pa- jautėsi esą reikalingi. Lietuvis- riškai kertamas. Kaip žinome" 
X Edward ShilKng, Racine, - Vėliau mes patys buvome liūdi- braidžioti, pažvejoti, senovės dai- k"°se reikaluose jie niekados ne- prieš 100 metų jį yra gražiai 

Wisc., Motiejus ir Marija Janą- j ninkai Rudžių veiklos ir užsimo-j n a s išdainuoti, tyru oru pakvė-į^kė n e " . Rėmė lituanistines mo- apdainavęs vysk Antanas Bara-
vičiai, Ona Stasiulienė, Juozas; j įm v . Turėdami savo pasaulėžiū-'' Puoti> v i s a s bėdas išsakyti; pag - ĮMfas , finansavo knygų leidimą, nauskas. gilelis dabar apima 
Karazija, Jadvyga Jankauskie-; rinį nusistatymą, statydami savo važinėti šieno vežimuose, kepto i meną, operą, ansamblius. Jie beveik 1500 ha plotą. Jo teri-

me bankete - koncerte, kuris! m e t m j banketą - koncertą, ku r i s I dol. aukų. Labai ačiū. 
bus šeštadieni, rcgsėjo 19 d.,\ b u s ateinantį šeštadienį. Kon-1 
Jaunimo centre, K. Miklius y r a ; c e r t o programą atliks sol. Algis 
vienas iš pagrindinių organiza- ; Grigas, akompanuojant muz. Al
torių, ruošiant Kauno "Aušros" į Vydui Vasaičiui. 
gimnazijų mokytojų ir mokinių 
suvažiavimą" bei paminėti 60-ties I x F™*- M - MackeviSų pa- nė, visi iš Chicagos, grąžino lai 
metų gimnazijos įsteigimo jubi- g e r b t i sudary tas komitetas, ku- mėjimų bilietų šakneles ir pridė- I vietoje pastatė 
Ueją. | riam pirmininkauja prof. dr . J . i jo po 10 dol. aukų. Labai ačiū. ; vius. Visur ies 

x J. Juodgudis, Chicago, 111., 
Maria Ročkus, taip pa t iš Chi
cagos, atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Ačiū. 

x Didėja susidomėjimas 
komp. Antano Vanagaičio kūri
nių koncertu, kuris rengiamas 
rugsėjo 27 d., sekmadienį, 3 v. 
popiet Jaunimo centre. Progra
moje: solistai A. Brazis, A. 
Gaižiūnienė, N. Linkevičiūtė, 

Meškauskas. Pagerbimas bus 
spalio 11 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. p. Lietuvių Tautiniuose na
muose. Bus t rumpa akademija , . 
meninė dalis ir vaišės. Informa-1 k a s> UadaB S™aitis, * * čika-
cijos ir rezervacijos reikalu j ^ Š k ^ \ * t e i ™ t ė _ £ ° i 0 d ° ! ;_™į? 
skambinti: Gradinskienei telef. 

x O. Izokaitienė, Mykolas Ka
počius, Stasė Lapinskas, Stella 
Gencevičius, Vincas Vasūiaus-

meną, operą, ansamblius, 
vetklos rūmus, kertinio akmens: a v i n o paragauti, savo gimtojo I abu yra eilės organizacijų garbes torijoj botanikai aptiko 

Lietuvą ir lietu- k r a š t 0 reikalais pakalbėti, pasi-\ nariai. Puslapių puslapius prira- aukštesniųjų augalų rūšį, 
ieškodami vaižgantiš- Jausti vienos tautos vaikais. Po | šytumėm apie visą Rudžių veik 

kų deimantų, gerbdami kitų nuo-i kvieslio laišku pasirašė Marija 
mones rinko grūdus nuo pelų.'•ir Antanas Rudžiai. Ši krivūlė bu-
Nesimaišydami į bergždžius g in - | v o Papuošta pasekant poetą Aistį: 
čus, ėjo vedami vienos minties, 

I ą- I 
Sveikinant Antaną Rudį jo 

gimtadienio proga, kalbėjo Stasė 
Semėnienė, sveikindama susirin-

681 
- . 2 7 5 

rūšis grybų. 
— Vilniuje "Vagos" leidykla 

pastaruoju metu išleido šias 
knygas: Jono Siožinio eilėraščių 

376-1998. 

x Bruno Papšys, Jonas Kas-
čiauskas, Bronė Bičiūnas, čika-
giškiai, Vytas Radzevičius, Ar-
lington Hts . . F rank Viščiulis, 

su bilietų šaknelėmis, 
dus ačiū. 

Nuošir-

laimėjimų bilietų šakneles, a t 
siuntė po 10 dol. aukų. Ačiū. 

J. Vaznelis ir Toronto mišrus Quebec, Kanada, grąžindami 
choras, vadovaujamas D. Vis-
kontienės. Bilietai Vaznelių pre
kyboje ir "Margučio" raštinėje. 

(pr.). 

x Grupinės kelionės į Lietu
vą. Kvietimai giminėms. Da
nutė 35& - Žilevičienė, 6833 S. 
MapIewood Ave., Chicago, Dl. 
60629. Tel. 312—476-3803. 

fsk.) 
x Akiniai siuntimui į Lietu-

X Dr. Adolfas Darnusis, 
Southfield. Mich., John P . Phi l 
lips. Tucson, Ariz., A. Samusis. 
Richmond Hills, N. Y.. F r a n k 
Daniel, Amsterdam, N. J., grą
žino laimėjimų bilietų Šakneles i b u r » - F l a - S t e U a Gvazdinskas. 
ir kiekvienas pridėjo po 10 dol. | ̂ e w Buffalo. Mich., O. Juodi-

X Anelė Sakalas, Oak Lawn, 
111., Juozas Kučiauskas, E. St. 
Louis, DL, Kostas Mykoliukas, 
Detroit, Mich., Albinas Smilgys, 
Vancouver, Kanada, Placidas 
Balynas, Dearbom Hts., Mich., 
grąžino laimėjimų bilietų šakne
les ir pridėjo po 10 dol. aukų. 
Ačiū. 

kad dirbtumėme lietuvišką, tau-; 
tinj darbą. Jų veiklos šūkiu tapo, 
vienybė ir suglaustos dirbančios; 
gretos. Vien gerų norų neužten-i 
ka, nes jie pranyksta, kaip sap-l. 
nas. Ir gražios kalbos tinka links- \ 
mybėms, bet ne rimtam, svarbiam | 
darbui. Reikia ryžto, pasiaukoji
mo ir meilės, kad nepaklystum: 
užsimojimuose. 

"Kol mūsų širdys jaunos, 
Ir gretos dar nedaug praretę, 
Sueikim vėl, Mieli Draugai! 
Mes kalbėsim, ir draugus 

minėsim. 
Visus kaip vieną. 
Nes širdis viena — pasiliks 

kusiųjų vardu. Gražioje kalboje iš-1 "nkinį "Margi vasarojai", Albi-
kėlė žymesnius darbus, pas ta ty- ' n o Bernoto poezijos rinkinį 
dama jį į didžiausių tėvynės mylė- į "Vėžės", Vytauto Sirijos Giros 
tojų eiles. Sveikino ir M. Rudienę, 
pabrėždama, kad LKR moterų są
junga ją išrinko kaip vieną iš žy
miausiųjų. Eidama Balfo pirmi-

jauna!" i ninkės pareigas ji atgaivino ir su

sėstąjį kūrybos tomą. 

Ir suėjo keturi šimtai drau- į stiprino organizacijos veiklą. Jos 
darbus ir veiklą įvertino ir Rotary 

Ir taip per keturiasdešimt rne-g^?- Ugnies liežuviais apsupti var- klubas, išrinkdamas ją metų žy-
tų, rankomis susikabinę, lietu- ^s i kepami avinai, lankė svečius į miausia moterimi. 
visko gyvenimo keliu keliavo Ma-, raguose įpiltas midus, alus šniokš! Svečių tarpe buvo daug atvy<u-
rija ir i n l Antanas Rudžiai. B b - i * statinėse. Kalbos ūžė, kaip bi- į siu iš kitų vietovių: Floridos, Det-

X Algis Jonušas, Palos Hills,! v o gražiu, džiaugsmingų valan-jčių aviliai. Vieni meškeriojo, ki-. roito, Clevelando, Žemaitienė at 

MiiiiiniiiiiiiiiMiiiuiimtimiuiinininn 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 6Srd Street 
Chicago, 111. 60829 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seštad. 9—12 vai. 

Dl., S. Kvietys, Calgary, Kana
da, Ona (Rimkus, St., Peters-

aukų. Labai ačiū. 

x Vy tau tas Rėklys, Oak 
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — Lawn. HL, Joseph E. Jocobus, 
Optical Studio 24371

2 tT Li- Fair Lawn, X. J., O. Puconienė, 
Park Ridge, UI., atsiuntė po 10 
dol. aukų. Ačiū. 

thuanian Plaza Ct. f69th St.) 
Chicago, Iii. 60629. Telef. — 
778-6766. fsk.) 

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

x Parduodamas automobilis 
— 1981 mt. Chevette. automati
nė transmisija. 2 durų. Telef. 
436-3585 (sk.). 

x Laikrod. A. ŠERKŠNYS 
taiso laikrodžius, aukso, s i
dabro ir gintaro išdirbinius. 
Daro gintaro žiedus aukse ir si
dabre. Atd. pirmad. nuo 2 iki 
5 vai. vak., antrad. iki penktad. 
9 v. r. iki 5 v. v.; šeštad. 9 v. r. 
iki 1 vai. popiet. 2615 W. 71 S t . 
Tel. 778-J0920. fsk.) . 

sius, Toronto, Kanada, visi at
siuntė po 10 dol. aukų. Ačiū. 

x FeHx Mackevičius, Hot 
Springs, Ark., Jonas I. Sturas, 
Lake Wood, Ohio, (P. Venckus, 
Sudbury, Ont.. Kanada, Adelė 
Vingelis, Jeannette, Pa., M. 
Trumpauskas, Grand Rapids. 
Mich., Bronė Selenis, Livonia, 

ir pagal susitarimą 
dų, buvo "ir širdį skaudinančių, «> maudėsi, treti pasklido po lau-į vyko net iš Romos ir savo sveiki iiiiuiiiiiiiliiUiiilliiiliiiiiUilllHllllllliiiii 
bet jie lipo į uolėtą kalną kant- !™s. Visus lydėjo gera nuotaika. ] nimo žodyje iškėlė Rudžių, kaip. 
riai ir išdidžiai, kaip išdidūs yra Oro gražumas viliojo sportininkus Lietuvos ambasadorių, veiklą. ; V V g _ 
laisvės kovos kariai. 1T jaunesnysis Rudžių sūnus Mor- j Dr. Mindaugas Vygantas, svei-

„ ,,. . , ,. kus jiems vadovavo ir teisėjavo: kindamas Mariją ir Antaną Ru-
Rudžių namą, tąpodaugebo apvainikavęs teisės j džius, paartojo Balfui 1000 dale-

visuomeninių, kultūrinių darbų ), , v '_• -r • i • • u. i , ^ daktaratu), centru. Ten nnKosi ir buvo kvie-; 7 

čiami įvairių pažiūrų tėvynainiai. S v ^ , a f ' sugužėję Rudžių kn
is ten apie dešimti metų sklido v u l e s pakviesti, vienas kitą klau-
Lietuvių radijo forumo garsai, ri 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Iutaois 00629 

Marija Rudienė sveikino sve-! ™e'- — 776-8700 
čius ir dėkojo už atsilankymą ir | Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 
kiuodami visus žengti pirmyn su
siaustomis gretomis, tiesdami lais 
\ės kovos kelią, keldami kultūri-

sinėjo, kokia proga suvažiavo, n e s ! A n t a n a s R u d i s jautriais žodžiais 
Icvieslys kvietė tik aplankyti Ru-1 pasisakė, kad jiedu ėjo ir eis lietu-
džius. Paklaustas šeimininkas An
tanas juokavo, kad jis yra ūkinin- į 

višku keliu, dirbo ir dirbs lietu
vybės klestėjimui. Solistei D. Ku 

Mich.. atsiuntė po 10 dol. aukų n e s « ^ r * e , jungdami visuome-
~~" "~~ Ir kai tie namai pa-ir grąžino 

Ačiū. 
laimėjimų šakneles. 

X A. Karaitis, Gintaras Re-
sort, Union Pier, Mich., savinin-

uk{. 
gražiai sutvarkę 

kas ir pagal tradiciją ūkiui reika- i čėnienei vadovaujant, visi sugie-
lingų talkininkų ieškojo, šeimi-' dojo Ilgiausių metų. 
ninkė Marija, pasipuošusi gražia I Po vaišių svečiai dar ilgai šne-
lietuviškų drabužių eilute, sakėsi; kučiavosi, bendravo. 

. Vytautas Kasniūnas 
keletą giedrių valandų. Tai, anot ] 

n i nes ies;as 
sidarė per maži. lyg ir vietos pri
trūko. Rudžiai išsikėlė gyventi į 

pastatydinę didelius namus, norinti praleisti su artimaisiais i 
, .ietuvišką sody 

kas, Juozas Jusys, Worcester, bą, papuoštą sava tautodaile. Cia,iv> tokia ir buvo proga. 
; Mass., V. Geležius, St. Peters- atvvkusį kėlei.į pasitinka Lietu-1 Tada nuosprendį padarė sve-1 

x A n t r a s kaimas atliks pro- ; burg Beach, Fla., Jonas A. Gu-į vos laukų koplytstulpis, didelis ičiai, sudarę tarybą ir išleidę įsa-| 
gramą spalio 3 d., šeštadienį, j dėnas. Euclid, Ohio, grąžindami ; varpas, menąs laisvės simbolį, to-į ką: sveikinsime Antaną Rudį jo 
7 v. v. Jaun imo centro kavinė-; laimėjimų bilietų šakneles, at- Į liau esanti viduramžių stiliaus Į 70 metų sukakties proga ir Mari-j 

v i- n.- • ~ ,- _, j e ' V a s a n o 1 6 " t o s s-iirmazi jai j siuntė po 10 dol. aukų. Labai j varpinė. ! ją Rudienę, jo gvvenimo palvdo 
X Is Chicagos j >ew Y orką | paremti. S ta lus prašome rezer- j ačiū 

ir atgal — 159 dol.. j Los Ange-1 vuoti iš anks to pas E . Gaškienę 
les ir atgal — 268 dol., 7 dienos tel. 778-2877 arba S. Stoekute 

tel. 434-8576. Rudens vakaro 
rengėjai L. B. Gage Parko apy- j 
linkė. (pr . ) . 

Karibų jūroje laivu — 589 dol.. 
1 savaitė Hawatt — 499 dol. 
(lėktuvas ir viešbutis). Visais 
kelionių reikalais kreipkitės į: į 
Algis Grigas — Four-VVay Tra-
vel Service, 3455V2 w . 63rd St.. 
Chicago. UI. 60629. Telef. f312> 
471-2500. Mūsų patarnavimai 
jums nieko nekainuoja! (sk.). 

x A a. Rašyt. Aloyzo Barono 
vienerių metų mirties sukaktį 
minint. Sv. Mišios už jo sielą bus 
atnašaujamos rugsėjo 13 d.. 
sekmadienį, 10:30 vai. ryto Sv. 
Antano bažnyčioje, Ciceroje. gv. 
Mišių metu giedos sol. Dana 
Stankaitytė. Seimą prašo prisi
minti velionį savo maldose. 

(pr.). 

X Baltic Monuments, Inc.j 
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882. 
sav. Leonidą Kazėnienė. Visų 
rūšių paminklai prieinamiausio
mis kainomis ir sąlygomis. A t 
dara K)—5 vai. (sk.) . 

x Mary Dhnga&a, Z. ir T. 
Mišauskai. Union Pier, Mich., J . 
Lietuvnikas, Cicero, UI., V. Du
bauskas. Woodhaven, N. Y., An-
thony Mamėniškis, Detroit. 
Mich.. Petras Jakutavičius, Que-
bec, Kanada, Marie Slegaitis. 
Hot Springs, Ark., atsiuntė po 
10 dol. aukų. Ačiū. 

x Lietuvos Dukterų draugi
jos tradiHnis rudens balius ren
giamas spalio 17 d.. Jaunimo 
centre. 7 vai. vak 
išpildys Racine Moterų kvar te 
tas 

x Anzelmas Kybartas, Santa 
Monica. Cal.. Vaclovas Leščins
kas, Cicero. EI., Felicijonas Pre-
keris, San Jose. Cal., Danutė ir 

Programą i v i k t o r a s Bilaišiai, Chicago, BĮ., 
grąžino laimėjimų bilietus su 10 

_. - . _ _. . . i dol. aukomis. Ačiū. 
Šokiams gros L. Bichnevi- Į 

čiaus orkest ras , š i l tą vakarie- į 
nę paruoš Ona Norvilienė, ir 
šalti užkandžiai. Daug brangių 
ir įvairių dovanų laimėjimams. 

x Wisoonsin'e, 200 mylių nuo j Stalus užsisakyti ir bilietus įsi-
Marouette Parko. 4 sklypai po gyti draugijos patalpose 2735 
10 akrų prie pagrindinio kelio. W. 71 St. Tel. 925-3211 ir va-
30 mylių nuo Wisconsin Delis, karais pas parengimų vadovę 
TeL (312) 471-1702 arba (608) Joaną Krutuliene tel. 476-2929. 
m * l « l . rak.), (pr . ) . 

x Pranas Nedas, Chicago, 
111., "Siuntiniai į Lietuvą" fir- • 
mos savininkas, atsiuntė 10 dol. • 
auką už laimėjimo bilietus, j 
Ačiū. 

x Condominiums parduoda
mi adr. : 6807 S. Pulaski Road. 
Krepitis į Mario Kielą telef. 
737-1717. <«k.) 

DENGIAME I R TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdraust i 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

TeL: 434-9655 arba 737-1717 

iiimiiiiimmtiiiimiiuiiiiiiiiiiiitimiiinr 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIES11 
LIV aeraiotna dr. J. Vattaoroa. Mif 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

• 

Kajga yra tik teologinė, n dėl jao 
mių vietovių aprašymo ir dėl KM 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
ttskaitytl kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie-
.ovėmls. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
iiMiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiD 

^MiiiiiHUirmiiiniiHinimrnnimfiiiHimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiilliliiltimiluillliilliat 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliari- s 
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Iimetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
VVheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Murflers 
and pipes. Tune-upa. Lubrication. 
Change of oil and filtera. 

V; l r-* - •••••• ' • ' v y :i<<T).- Rnn. iM R j d o l p b (Tr^cCUUvC As.MStAnt) I ' : S 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wesf 59th Strtei Ttl. M 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
Šventadieniais uždaryta — Sav WTK*^ CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

M i Kiras Pahal-ijo kxa.<tų minėjimo f-stij nairammt ^niiniiniinimiiniiiimitiitiinHiiHiitiiiiifiiiiiiifiuiiiiiiiiiiiMiMuiiuiiiiiiiiiiiiiitiK? 

t i 


