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Moralinis ultimatumas 
TSRS vyriausybei 
(Tt«ny») | 1940. VI. 30 Lietuvos Liaudies! 

Buvo sudaryta taip vadinama i vyriausybėje einąs ministerio pir 
Liaudies vyriausybė, kurios narius mininko ir užsienio rekaly minis-
parinko TSRS pasiuntinybė Kau- tro pareigas prof. V. Krėvė-Mic-
ne, diriguojant Dekanazovui ir \ kevičius savo iniciatyva turėjo] 
norom — nenorom pritariant da ' Maskvoje pasikalbėjimą su Mo

lotovu. V. Krėvė nušvietė susida-Į 
riusią nenormalią padėtį ir pasiūį 
lė sudaryti naują Lietuvos —i 
TSRS sutartį draugiškumo pa 
grindais, neįjungiant Lietuvos 
TSRS. Tačiau Molotovas, visiš-Į 
kai nesileisdamas į kalbas, V. Krė-j 
vės pasiūlymą atmetė, pareiki 
damas, kad šiandien jis turįsj 
tvirtai pabrėžti, kas rytoj bus vi-| 

liai Lietuvos Komunistu partijos 
narių. Nors ir labai kruopščiai 
atrinkti "Liaudies vyriausybės" 
nariai, okupacinių organų diktuo 
jama politika nelabai buvo paten 
kinti. Okupuotos Lietuvos "Mi
nistrų Taryba" iš pradžių bandė 
priešintis Maskvos diktatui. Ta
čiau Dekanazovui spaudžiant, 
buvo atleidinėjami iš pareigų pri
tyrę tarnautojai, o jų vieton ski-1 šiems aišku 
riami nenusimanantys komunis
tai ir net ne Lietuvos piliečiai. 
Okupantų savivaliavimas buvo 
beribis. 

Galų gale Lietuvoje atsirado 
net keturios "valdžios": l.Lietu-

Jeigu rusų carai, pradedant Iva 
nu žiauriuoju, siekė prasiveržti į| 
Baltijos jūrą, tai ne dėl asmeni 
nių užgaidų, bet todėl, kad to rei-l 
kalavo rusų valstybės ir tautos inj 

Prezidento Reagano 
kalba į tautą 

Neliečiamos socialines apsaugos pensijos 
Washingtonas. — Prezidentas Į formas, nes jos būtinos, jei nori-

Re&ganas savo kalboje į tautą j me pastatyti šalį ant stiprių pa-
ketvirtadienį ragino klausytojus I matų. Jau pasirodė ženklų, kad 
paremti jo ekonominio atsigaivi- į infliacija mažėja. Maisto ir gazo-

vos liaudies vyriausybė (visais at 1 5 ~ B u t Ų » e d ° / a ™ t i n a > W 
žvilgiais bejėgė). 2. Vidaus r e ika - j 7 5 *? vyriausybe A*h™ • ? * * , 
lų ministerija, kurioje aukštas vie- n a , u d o t u Pr0*a,' k u n

T . k l t a " M 
tas užėmė iš Maskvos atsiųsti j S a l l , J ^ ' **'*-. . * > T * 
valdininkai, nesiskaitą su Liau-1 J ° s J , S * S ^ ^ ^ nut£į"unĄ 
dies vyriausybės įsakymais, nuo
latos siuntinėjantys reikalavimus 
visoms ministerijoms. 3. Tarybi
nė atstovybė, faktiškai vadovau 
jama G. Dekanazovo. 4. Raudo
nosios armijos vadovybė, kuri, 
ultimatyvia forma grūmodama, 
kėlė savo reikalavimus. 

Žodžiu, okupuotoje Lietuvoje, 
kaip ir buvo galima laukti, lais
vai ir nebaudžiami savivaliavo |V I C i u s ' 
rusiškieji imperialistai. 

Lenkijos premjeras Jaruzelskis kalba Lenkijos seimo pos ėdyje. Apačioje — komunistų partijos pirmasis sekreto
rius Kania. Premjeras, kuris yra generolas ir gynybos mi nisteris, įsake kariuomenei padėti policijai kovoti su ne
legaliais išsišokimais. Jis patarė darbininkų unijoms atsi riboti nuo socializmo priešų ir jungtis su vyriausybe j ko
vą prieš ekonominę krizę. 

nimo programą, sakydamas, jog 
amerikiečiai turės pakelti sunku
mus, pasiaukoti bendram labui. 
Ekonominės problemos staiga ne
pranyks, jos nedings ateinančią 
savaitę, ar ateinantį mėnesį, ar 
ateinančiais metais, tačiau bus 
įžengta į naują kelią, kuris išves 
iš ekonominio liūno, kuriame 
Amerika buvo ilgą laiką. 

Prezidentas pasakė, kad per 
ateinančius trejus metus bus pa
naikinti 75,000 federalinių dar-
bų.Bus uždaryti energijos ir švie
timo departamentai ir daugelis 
nereikalingų komisijų, agentūrų, 
kurių darbus perims likę departa
mentai. 

Prezidentas pasiūlė 

lino kainos nustojo kilusios. Pre
zidentas kvietė visų pažiūrų ame
rikiečius jungtis į bendrą darbą. 
Daugelis apkarpomų programų 
buvo įvestos iš geros širdies, tačiau 
ne iš blaivios galvos, pasakė pre
zidentas. 

Padėtis Lenkijoje 

ti Pabaltijo valstybes į TSRS res 
publikų šeimą. Be to, pagal jį, 
vistiek ateityje mažos valstybės 
turėsiančios išnykti. "Mes mokė
sime, — sako Molotovas, — Lie
tuvos liaudį įtikinti. Pamatysi, 
tamsta, kad neį/iua! 
ri mėnesiai, o Lietuvos liaudis 
pasisakys už Lietuvos įjungimą Ž 
TSRS sudėtį". (V. Krėvė-Micke-

"Lietuvių archyvas" III t. 
10 p.). 

PRADĖS NAUJAS 
DERYBAS DĖL GINKLŲ 

New Yorkas. — Ketvirtadienį opozicija prieš naujus ginklus la-
buvo paskelbta, jog po sekreto- į bai didelė. Ją dar didina sovietu 

KATALIKAI PASAULYJE 
Slovėnų šv. Raštas 

Jugoslavijoje yra ruošiamas 
naujas Šventojo Rašto vertimas 
slovėnų kalba. Prie Lublijanos te 
ologijos fakulteto tam tikslui su
daryta speciali komisija numato 
pirma parengti visą Naujojo Tes
tamento vertimą, o vėliau versti ir 
Senojo Testamento atskiras kny
gas. 

Aukos Lenkijai 
Prie Pasaulio Bažnyčių Tary

bos veikianti protestantiškoji 
žmonių pagalbos Institucija "Dia 
konisches Werk" nuo praėjusiu 
metų gruodžio mėnesio jau yra 
pasiuntusi į Lenkiją maisto ir 
vaistų už vieną milijoną ir šimtą 
tūkstančių dolerių. Si pagalba bu
vo suorganizuota Vakarų Vokie
tijos, Austrijos, Švedijos, Norvegi
jos, Danijos, Olandijos protestan
tų bažnyčios. 

Pagalbos akcija 

Anglijos ir Valijos vyskupų kon 
ferencijos teisingumo ir taikos ko
misija paskelbė dokumentą, ku
riam yra duota antraštė: Eucha
ristija ir teisingumas: tai daryki
te mano atminimui. Dokumento 
tikslas yra — atkreipti dėmesį į 
kiekvieno tikinčiojo pareigą kon
krečiai įsijungti į vargstančiųjų ir 
persekiojamųjų pagalbos akciją. 
Teisingumo įgyvendinimas pa
saulyje, pažymima dokumente, 
yra neatskiriamai susijęs su Kris
taus Evangelijos skelbimu. 

Jaunimo problemos 

nėm krikščioniškojo tikėjimo švie 
soje spręsti esmines gyvenimo 
problemas, turime padėti jiem at
rasti gyvenimo idealą ir jo siekti, 
nepasimetant klystkeliuose. 

Zagrebo žurnalas 
Zagrebe, Jugoslavijoje, yra pra

dėtas leisti naujas teologijos laik
raštis "Katekezė". Naujame laik
raštyje, kurį leidžia vienuoliai sa
leziečiai, bus svarstomi religinio 
auklėjimo ir ganytojiniai klausi
mai. Žurnalo redakcija ruošiasi 
pravesti apklausinėjimą, siekiant 
patirti, kiek moksleivių ir studen
tų lanko Bažnyčios rūpesčiu ren
giamas religijos pamokas. 

Sąskrydis už taiką 
Londone gruodžio 28 — sau

sio 1 dienomis yra rengiamas 
ekumeninės bendruomenės glo
bojamas tarptautinis jauni
mo sąskrydis už taiką ir krikš
čionių vienybę. Sąskrydis būtų 
turėjęs įvykti Romoje, bet dėl Po
piežiaus ligos buvo perkeltas į 
Londoną. Tūkstančiai jaunimo 
iš įvairių Europos ir užjūrio kraš 
tų, susirinkę Londone, drauge 
melsis švento Pauliaus angliko
nų ir Wesminsterio katalikų ka
tedrose, kad pasaulyje būtų įgy
vendinta krikščioniška taika tar
pusavio vienybės dvasioje. 

Mokytojo kursai 

Iškilmingomis pamaldomis 
Kroatijos tautinėje Marijos šven
tovėje — Maria Bistrica, pasibai
gė vasariniai religijos mokytojų 

naus Haigo ir sovietų užsienio 
įti. ramatysij ^įkalų ministerio Gromyko pa-
i«»Ko at i.e-- i sitanmų buvo susitarta atgaivin

ti JAV — Sovietų Sąjungos dery
bas dėl strateginių ginklų apribo
jimo. Derybos prasidės Ženevoje, 
lapkričio 30 d. Amerikos delega
cijai vadovaus Paul Nitze, buvęs 
gynybos sekretoriaus pavaduoto
jas, buvęs karo laivyno sekreto
rius. Jis vedė derybas dėl SALT I, 
tačiau nepritarė SALT II sutar
čiai, kurią smerkė kaip nenau
dingą Amerikos saugumui. 

Sovietų Sąjungos delegacijai 
vadovaus Kvitsinski, kuris yra 
sovietų ambasados Bonoje pirma
sis patarėjas. Jis jau dalyvavo de 

propagandos spaudimas. 

Varšuva. — Lenkijos karo po
licijos kariai ėmė patruliuoti Var
šuvos gatves, vaikščiodami su au
tomatiniais šautuvais po tris — 
keturis. Valdžia įsakė vaivadijų 
ir miestų saugumo organams 
griežčiau kovoti su chuliganizmu. 
Gatvėse dažnai matomi šalmuo-

sumažinti į ti kareiviai, važinėją kariniais 

Vokiečiai siūlo 
statyti laivus 

Bona. —Vakarų Vokietijos 
laivų statybos bendrovė Howaldts 
werke pasiūlė JAV gynybos de
partamentui statyti povandeni
nius, dyzelinių motorų laivus. 
Bendrovė yra stačiusi laivus Grai
kijos, Turkijos karo laivynams. 
Pietų Amerikos šalims. Bendro
vė nukentėjo, kada padarytus su
sitarimus nutraukė naujoji Irano 
vyriausybė. Irano šachas buvo už
sakęs 6 povandeninius laivus. 

rybose su JAV delegacijomis dėl. Bendrove! teko aueisa apie 4,000 
darbininkų, daugiausia Kieno 
mieste. 

karinių jėgų sumažinimo centri
nėje Europoje, dėl Berlyno padė
ties. 

Šis susitarimas dėl naujų dery
bų buvo palankiai sutiktas Vaka
rų Europoje, kur atsirado didelė 
opozicija prieš naujuosius Nato 
raketinius ginklus. Panašios dery 
bos dėl strateginių ginklų Žene
voje buvo vedamos dar preziden
to Carterio vyriausybės, tačiau 
iš jų nieko neišėjo. Pasikeitus vy
riausybėms, derybos buvo nu
trauktos. 

Pirmadienį New Yorke sekre
torius Haigas dar kartą susitiks 
su Gromyko ir tęs pasitarimus 
dėl abiejų didžiųjų valstybių san
tykių. Daugiausia ginčų sukelia 
naujos sovietų raketos, nukreiptos 
prieš Vakarų Europą 

Šalia pasiūlymų JAV karo lai
vynui bendrovė tikisi gauti užsa
kymų iš Indijos. Sakoma, kad kai 
kurie Pentagono pareigūnai pa
lankiai žiūri į vokiečių bendro
vės siūlymą, ne-, vokiečių povan
deniniai laivai esą modemus, ge-

; rai pastatyti. Amerikoje būtų 
I įrengti tik elektroniniai aparatai 
| ir ginklų sistemos. 

Paseno Suomijos 
prezidentas 

Helsinkis. — Suomijos prezi
dentas Urho Kekkonen 81 metų 
amžiaus pasiėmė atostogų iki spa
lio 10 d. Jo pareigas perėmė prem 
jeras Mauno Koivisto, 57 metų 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Paryžiuje keturi ginkluoti 
armėnai buvo užėmę Turkijos 
konsulatą. Sužeisti prancūzas sar
gybinis, turkas tarnautojas ir tur
kų vicekonsulas. Pagrobime bu
vo sužeistas ir vienas užpuolikas. 
Armėnai reikalavo paleisti Tur
kijoje laikomus politinius kali
nius, tačiau po kiek laiko pasida
vė prancūzų policijai. 

— Saudi Arabijoje Medinos 
mieste įvyko susirėmimas tarp iš 
Irano atvykusių maldininkų ir 
vietinės policijos. Sužeisti 12 ira-

biudžetą dar 13 bil. dol. T u o bū- j automobiliais, 
du, iki 1984 m. federalinis biu- Į Lenkijos komunistų politbiu-
džetas turėtų būti subalansuotas. Į r a s paskelbė atsišaukimą į tautą. 
Kito kelio nėra, pasakė preziden- ! j a m e r ašoma: Mūsų partija, liau
tas, nurodęs, kad deficitinių sko- į dies Lenkijos valdžia daug kartų 
lų vien nuošimčių mokėjimas vy- į j s p ė j 0 "Solidarumą" dėl griauna-
riausybei daugiau kainuoja ne-1 m o s i o s i r anarchistinės veiklos, 
gu visa eilė programų. Ir taip, įgy- j pažymima pareiškime. Suvažia-
vendinus visas taupymo priemo- Į v į m e n u g a lė jo linija kurti opozi-

metų deficitas j c j n ę politinę organizaciją, kuri at nes, ateinančių 
sieks 43 bil. dol. 

Savo kalbos pabaigoje prezi
dentas kalbėjo specialiai apie so
cialinę apsaugą. Jis pasakė, kad 
jo siūlymai gelbėti programą iš 
finansinių sunkumų buvo iškrai
pyti, net panaudoti demagogi
niams tikslams. Jis turįs paaiškin
ti padėtį. Pensijos nebus mažina
mos. Jis siūlo sudaryti komisiją 

kiršinti vietinius 

iš abiejų Kongreso rūmų ir prezi-
niečių, kurie bandė" "eksportuoti! d e n t o paskirtų asmenų, kurie iki i 

' 1983 m. turėtų išdirbti planą, 
kaip apsaugoti socialinės apsau
gos sistemą nuo gresiančio bank
roto. Jis neplanuoja panaikinti 
pensijų minimumo (122 dol. per 
mėn.) programos, kuri moka 

revoliuciją", 
arabus. 

— Amerikos vartotojų prekių 
kainos per rugpiūčio mėn. pa
brango 0.8 nuoš. 

— Indija paskelbė, kad dalinys 
Kinijos kariuomenės buvo per- pensijas 3 milijonams amerikie-
žengęs Kašmiro provincijos sieną, i cių. Is to skaičiaus apie 3o0,000 
tačiau netrukus, išsiaiškinus pa- Į ima tas minimumo pensijas, nors 
dėtį pasitraukė atgal. Dar šiais! turi kitus pragyvenimo šaltinius, 
metais Indijos delegacija vyks į i kaip federalinės pensijas. Tie dvi-
Kiniją tartis dėl sienų nustatymo. į g"bų pensijų gavėjai neteks rm-

— Romos teismas, kuris nu
teisė teroristą Ali Agca dėl pasi-
kėsinimo prieš popiežių, paskelbė, pensijų programa nebus liečiama, 
pareiškimą, kuriame sako, kad į tačiau ateityje teks ką nors dary-

virai užsibrėžė tikslą užgrobti val
džią ir pakeisti visuomeninę po
litinę santvarką Lenkijoje. Tai 
ne darbininkų, susivienijusių į 
"Solidarumą", programa. Gdans
ko suvažiavimas faktiškai panai
kino darbininkų klasės įtaką šiai 
organizacijai ir atsakomybę už 
jos veiklą. Savo interesais ir savo 
tikslais ją naudoja opozicinės, 
avantiūristinės ir kontrrevoliuci
nės grupės — KOS-KOR, "Nepri
klausomos Lenkijos konfederaci
ja". Tokią padėtį nulėmė veiks
mai tų, kurie susiję su Vakarų di
versijų prieš socialistinę Lenkiją 
centrais, su kraštutinėmis deši
niosiomis profsąjungų judėjimo 
frakcijomis, iš kurių jie gauna fi
nansinę ir techninę pagalbą. 

Tokia yra tiesa. Ją turi žinoti 
visa darbininkų klasė, visi darbo 
žmonės, visa visuomenė, ir visų 
pirma "Solidarumo" nariai, kurių 

atentatas buvo sąmokslo vaisius, 
nors nėra jokių įrodymų, kas ir 
kodėl sąmokslą planavo. 

— Lenkijos premjeras Jaruzels
kis pasakė seime, kad šiemet lau
kiama gero kviečių derliaus, ta
čiau pavojingas anglių kasyklų 
produkcijos nukritimas. Jis kriti
kavo "Solidarumo" vadus, kurie 
atmetė vyriausybės planą padi
dinti akmens anglių iškasimą. 

Hondūre įvyko demonstra-

nimumo pensijų iš socialines a p - - a r d u i m t a s ^ v e d a n t i s { 
saugos fondų. Artimoje ateityje n a u j ą n a c i o n a i i n ę t r a g e d i j ą . 

Padėtis pasidarė pavojinga, 
| stiprėja kontrrevoliucinė grėsmė 

parengimo kursai, kurie buvo pra 
Argentinos vyskupai paskelbė j vesti rugpiūčio 24 — 29 dienomis 

dokumentą, kuriame svarsto jau-; Varazdin kapucinų vienuolyne, 
nimo religinio bei moralinio auk-. Kursuose šiais metais dalyvavo 
Įėjimo problemas. Jaunimas suda- Į daugiau negu 250 asmenų — ku 

socialdemokratas. Suomių politi-
B r i t a n i j a ^ a T r Vakarų Vo-1 k a i £ pradėjo žvalgytis naujo l a jos prieš valdžios &*£*£ 

! prezidento. Kekkonen, einąs pa- priespaudą. Kalbėtojai skundėsi, 
reigas jau 26 metai, pradėjo smar
kiai senti. Gydytojai pripažįsta, 
kad prezidento smegenys negau
na pakankamai kraujo, jo atmin
tis labai pablogėjo, jis tapo išsi
blaškęs, kartais nebežino, ką kal
ba. 

Tarp kandidatų į prezidento 
vietą minimas Ahti Kajalainen, 

kietija jau sutiko sustiprinti savo 
gynybą, dislokuodamos naujas 
JAV "Pershing" raketas. Olandi
joje ir Belgijoje, kurias valdo gan 
silpnos, nepastovios vyriausybės, 

blema jaunystės amžiuje". Tarp 
kitų kalbėtojų, kursuose paskaitą 
skaitė Djakovo vyskupas Kos, ku
ris pažymėjo, kad kova prieš ateiz '• centro partijos narys, buvęs prem-
mą reikalauja nuolatinio tikėjimo • jeras ir užsienio reikalų ministeris, 
liudijimo kasdieniniame gyveni- dabartinis Suomijos banko direk-
me. Kiti paskaitininkai atkreipė | torius. 
dėmesį į tai, kad Kroatijos jauni
mo tarpe, ypač tarp jaunų darbi
ninkų ir žemdirbių, auga religin-

— Kolumbija gaus JAV heli
kopterių kovai prie? komunisti-

gumas, susidomėjimas religinėmis I nius teroristus. Numatoma par-
ro diddę dalį mūsų tikinčiųjų į nigų ir moterų vienuolių , kurie Į vertybėmis ir Bažnyčios mokslu, i duoti 12 helikopterių. Pardavi-
bendruMnenės, — rašo vyskupai, savo darbuose telkėsi aplink pa- j Jaunimas vis daugiau 
— Tuiime padėti jauniem žmo- grindinę temą: 'Tikėjimo pro- Į ateizmu. 

nusivilia I mas turi gauti Kongreso pritari-

kad valdžia buvo suėmusi kai
riųjų partijų veikėjus ir juos 10 
dienų kankino. 

— Buvęs Illinois gubernatorius 
Dan Walker vėl planuoja kandi
datuoti kaip demokratų partijos 
kandidatas. Partija gali pasirink 
ti buvusį sen. Stevensoną, kuris 
turi daugiau vilčių nugalėti dabar 
tinį gubernatorių Thompsoną. 

— Indijos premjerė Gandhi pa
reiškė, kad Indija vėl gali išban
dyti branduolinį užtaisą. Indijos 
bandymai skiriami taikos tiks
lams. 

— Irano spauda ir radijas pra
našauja, kad nauju prezidentu 
bus išrinktas Mobammed Kha-
meni, religinės partijos kandida
tas. 

ti, kad fondas nebankrotuotų, 
pasakė Reaganas. 

įvairūs šalpos mokėjimai bus 
reformuoti. Šalpa tikrai jos reika
lingiems bus išlaikyta, tačiau rei
kia sustabdyti spekuliaciją maisto 
kuponais. Tėkš sustabdyti apga
vystes Medicaid programoje. 
Nebegalima mokėti paskolų moki
niams ar remti lėšomis turtingų 
tėvų vaikų priešpiečius. 

Prezidentas nurodė, kad teks 
sumažinti ir gynybai skirtas lė
šas, kas jam sukėlė daug rūpes
čių, tačiau gynybos sekretorius 
Weinbergeris jį užtikrinęs, kad 
ir atėmus dalį lėšų, Amerikos sau 
gumas gali būti užtikrintas. 

Prezidentas prašė amerikiečių 
suprasti esamą padėtį ir padėti 
jam įgyvendinti ekonomines re-

valstybei, kuri yra visų lenkų vi
suomeninė gerovė. 

Mes kreipiamės į visus, kurių 
pareigos ir padėtis sudaro socia
listinio valstybingumo; saugumo 
ir jo konstitucinių principų gyni
mo pagrindą. Mes ginsime socia
lizmą taip, kaip ginama Lenkijos 
nepriklausomybė. Tam gynimui 
valstybė panaudos tokias priemo 
nes, kokių reikalaus padėtis. 
Liaudies Lenkija — mūsų bendri 
namai, sunku buvo juos pastaty
ti. Mes veiksime ryžtingai, suvie
nysime visas jėgas, kad mūsų na
cionaliniai pasiekimai nebūtų su
naikinti, kad būtų sutvarkytas ir 
geriau organizuojamas mūsų gy
venimas darbo žmonių, liaudies 
ir Lenkijos valstybės labui. 

— Du Rytų Vokietijos karei
viai, su uniformomis ir ginklais, 
pabėgo į Vakarų Berlyną. Jie pa-1 jonas, Vydenis. Gražina. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 26: Kosmas ir Damd-

sakė, kad trečiąjį sargybos bokš 
to sargybinį jiedu surišo ir užra
kino sargybos būstinėje. 

— Ketvirtadienį Lenkijos ka
talikų primas arkivyskupas Glemp 
buvo įvesdintas kaip Varšuvos 
arkivyskupas. Savo pamoksle jis 
ragino lenkus išspręsti visas kri
zes be lenkų kraujo praliejimo. 

Rugsėjo 27: Vincentas P., Hil-
truda, Kovaldas, Daugilė. 

Rugsėjo 28: Vaclovas, Lijoba, 
Tautvydas, Visgirde. 

Saulė teka 6:41, leidžiasi 6:43. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, tempera

tūra dieną 75 1., naktį 60 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 26 d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikių Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siusti: 6522 So. Rockvvell Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852 

SUKAKTUVINIO "ATEITIES" 
KONGRESO PASISAKYMAI 

Dr. Adolfas Darnusis priima prof. St. Šalkauskio premiją iš 
kun. dr. Viktoro Rimšelio ir Aldonos Prapuolenytės. 

N u t a r i m a i , 
p a g e i d a v i m a i , 

s v e i k i n i m a i 

S u k a k t u v i n i s " A t e i t i e s " 
Kongresas, įvykęs 1981 metų 
rugsėjo 4-7 dienomis Chicago-
je, paminėjęs Ateitininkų Fede
racijos leidžiamo "Ateities" 
žurnalo septyniasdešimtąsias 
metines ir pažvelgęs į savo 
sąjūdžio veiklą vakarų pasau
lyje, vieningai nutarė pasi
sakyti svarbesniais dabart ies 
bendrais ir organizaciniais 
klausimais: 

-
L I d e o l o g i n ė j e 

9 r i ty je 

Kongresas pakartoja atei-
tininkijos ištikimybę Prano 
Dovydaičio prieš 70 metų pa
rengtai ir "Ateityje" pirmuoju 
straipsniu atspaustai "trijų pa
grindinių klausimų" deklara
cijai ir vėliau Stasio Šalkaus
k i o s u f o r m u l u o t i e m s 
ateitininkų principams, sie
kiant visa atnaujinti Kristuje. 

I I . R e l i g i n ė j e — 
d o r o v i n ė j e s r i ty je 

1. Pr ipaž indamas gausesnio 
religinių pašaukimų skaičiaus 
tarp lietuvių reikalingumą, 
Kongresas rag ina visus atei
t ininkus: 

a. melstis, kad atsirastų dau
giau dvasinių pašaukimų; 

b. pagalvoti apie galimą dva
sinį pašaukimą ar jam artimą 
liturginį pa ta rnavimą 'kuni
gystės, vienuolės-lio. dijakono, 
eucharistinio patamautojo-jos, 
Šv. Rašto studijuotojo bei dės
tytojo ar ki taip religiškai akty
vaus pasauliečio); 

c. aktyviai įsijungti į kata
likišką veiklą pagal savo dar
bą, profesiją ar pašaukimą; 

d. dvasinių pašaukimų klau
simą kelti savitarpyje ir visuo
menėje įvairiomis progomis. 

2. Kongresas kviečia atei
tininkų vienetus rengti reli
ginio susikaupimo dienas kiek 
galima dažniau, arba dalyvau
ti kitų suruoštuose šio pobū
džio renginiuose. 

3. Kongresas ragina visus 
atei t ininkus jungtis su visais 
lietuviais malda ir veikia, kad 
Dievo t a rno arkivyskupo Jur
gio Matulaičio beatifikacijos 
byla būtu pagreit inta. 

4. Pas i sakydamas orieš abor
tus, kaip nepateisinamą nekal
tos gyvybės žudymą, Kongre
s a s r a g i n a a t e i t i n i n k u s 
rūpintis, kad viešame ir asme
niniame gyvenime būtų lai
komasi krikščioniškos dorovės 
dėsnių, skelbiamų Katalikų 
Bažnyčios. 

5. Kongresas kviečia visus 
ateit ininkus uoliai remti kuni
gų Vienybės ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės jungtinėmis pa
stangomis skelbiamus L ie tu 

v i š k ų P a r a p i j ų M e t u s . Visi 
Federacijos nar ia i J . A. Vals
tybėse raginami į šią veiklą įsi
jungti, o ne tik formaliai pri
klausyti lietuviškai parapijai, 
bet taip pat ir aktyviai daly
vauti jos liturginiame bei or
ganizaciniame gyvenime. 

6. Kongresas kviečia visus 
ateitininkus ruoštis šv. Kazi
miero mirties 500 metų sukak
ties minėjimui, įvyksiančiam 
1984 metais. 

7. Kongresas pri tar ia Seinų 
lietuvių pas tangoms atgaut i 
Seinų bazilikoje lietuviškas pa
maldas ir kviečia visus atei
t ininkus paremti šias pastan
gas. 

I I I . T a u t i n ė , k u l t ū r i n ė 
v i s u o m e n i n ė s r i t i s 

8. Kongresas su didžia pa
garba ir meile žvelgia į paverg
tą Lietuvą, iš kurios sklinda į 
visą pasaulį drąsių tiesos ko
votojų ir laisvės šauklių kan
čios ir teroru tildomų šauks
mo aidas. Tai šauksmas drąsių 
žmogaus ir tautos teisių gynė
jų, kalinamų Sibiro taigose ir 
psichiatrinėse ligoninėse. Jų 
didi auka įpareigoja kiekvieną 
lietuvį nelikti nuošalėje neby
liu ir neveikliu, bet rūpintis, 
kad persekiojamųjų ir kali
namųjų baisas, siekiąs laisvąjį 
pasaulį pogrindžio spauda bei 
kitais keliais, kuo plačiau pa
sklistų visuose kraštuose ir tau
tose. Ateitininkai iaiko būtina 
savo pareiga visais galimais 
būdais ginti žmogaus ir tautos 
teisę į laisvę ir nepriklausomy
bę. 

9. Kongresas paveda Fede
racijos ir sąjungų vadovybėms 
kreiptis į katalikų vyskupus, 
Vatikaną ir gyvenamų kraštų 
vyriausybes, prašant gelbėti 
kun. Ričardą Černiauską, 
Gemmą — Jadvygą Stanelytę, 
Viktorą Petkų, Vytautą Skuo
dį ir visus kitus kal inamus žmo
gaus teisių gynėjus, sąžinės 
kaliniu-j. 

10. Kongresas ragina pavie
nius narius ir vienetus remti 
Lietuvių Katalikų Religinę Šal
pą. Balfą ir "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos" bei kitos 
pogrindžio spaudos skleidimą 
pasau ly je įva i r iomis kal
bomis. 

11. Ateitininkai privalo būti 
visi veiklūs. Jiems turi rūpėti, 
kad gyvenamo krašto judraus 
g y v e n i m o v e r p e t e n e 
prarastume krikščionybei ir lie
tuvybei geriausio savo jauni
mo. Mūsų pareiga jį telkti po 
Kristaus ir Lietuvos vėlia
vomis. 

IV. O r g a n i z a c i n ė s 
ve ik los s r i t y j e 

12. Kongresas kviečia ir ra
gina visas Federacijos narių 
kar tas suderintai veikti, sie

kiant savo tikslo.Gerai supras
d a m a s Ateitininkijos šeimos 
pa tvarumo pr ik lausomumą 
nuo jos nar ių sus ik lausymo ir 
bendro tikslo ryžtingo siekimo, 
Kongresas kviečia visų sąjun
gų ir jų vienetų vadovybes bei 
atskirus nar ius dėti v isas pas
t angas , kad visuose ateitinin
kų telkiniuose - židiniuose veik-
tų v i e t i n ė s A t e i t i n i n k ų 
Tarybos. J a s turėtų sudaryt i 
vietovės sendraugių valdyba, 
dvasios vadas , j aun imo vie
netų globėjai bei vadovai , 
moksleivių ir s tudentų vienetų 
atstovai , tėvų komiteto atsto
vai . Vietinės ta rybos po
sėdžius kviečia sendraugių 
pirmininkas . J i a ts tovauja sa
vo vietovės ateitininkijai ir su
r a n d a jaunimo vienetams glo
bėjus. Vietovių ta rybos imas i 
iniciatyvos jos žinioje esančių 
ateit ininkų veiklos vadovavi
mui ir patikėtų uždavinių vyk
dymui. 

13. Kongresas r ag ina Atei
tininkų Sendraugių Sąjungos 
centro valdybą ir j aun imo vie
netų globėjus bent kar tą me
tuose sukviesti visuotinius a r 
apylinkių globėjų suvažiavi
m u s , k u r i u o s e b ū t ų sus i 
ta r iama dėl jaunimo veiklos ir 
dėl auklėjimo metodų. Kong
resas kviečia globėjus aktyviai 
dalyvauti stovyklų programų 
sudaryme ir stovyklinės prog
ramos vykdyme. 

14. Kongresas didžiai ver
t i n a J a u n ų j ų A t e i t i n i n k ų 
Sąjungos programos komi
sijos, dr. R. Kriaučiūno vado
vautos, paruoštą "Programos 
Vadovą" ir reiškia viltį, kad 

Vadovas" pas i t a rnaus jauni
mo globėjams. 

15. Kongresas r ag ina ir kvie
čia visus atei t ininkus ne tik iš
laikyti, bet ir s t iprinti savąją 
spaudą. Visiems privalu rūpin
tis "Ateities" žurnalu, todėl 
kiekviena atei t ininkiška šei
ma prenumeruoja "Ateitį". 
Finansiškai pajėgesni send
raugiai prašomi paremti šį žur
nalą dosnesne auka . ypač jos 
atskirus projektus, pvz. — jau
niems bendradarb iams pre
mijų fondą. Jauniej i ateitinin
kai raginami kaip gal ima 
daugiau naudot is "Ateit ies" 
puslapiais savajai kūrybai 
brandinti . 

16. "Ateit ies" leidykla, lei
džianti grožinę ir ideologinę li
teratūrą, turėtų susi laukti di
desnio ateit ininkų dėmesio ir 
paramos. Jos d a r b a s ir užmo
jai visų ateitininkų remtini įsi
jungiant į jos leidinių prenu
m e r a t o r i u s ir " A t e i t i e s " 
literatūros Fondo nar ius . Rūpi
nant is atei t ininkiška ir, bend

rai, katalikų spauda bei jos iš
laikymu, privalu nepamiršti ir 
jos bendradarbių paruošimo. 
Tam reikal inga organizuoti ir 
pastoviai išlaikyti žurnalis
tikos kursus pradedantiems 
spaudoje reikštis. Sendraugiai 
prašomi remti ir prenumeruoti 
"Aidų" žurnalą ir mums arti
mus laikraščius (JAV dienraš
tį "Draugą", savaitraštį "Dar
bininką", Kanados "Tėviškės 
žiburius"). 

17. Kongresas džiaugiasi, 
kad j a u pasirodė prof. Antano 
Maceinos parašyta knyga "As
muo ir istorija", išleista kaip 
pirma Ateitininkų Federacijos 
leidžiamos serijos "Mūsų idė
jos dabar t ies šviesoje" knyga. 
Moksleiviai, studentai ir send
raugiai skatinami ją įsigyti, 
studijuoti, aptart i žodžiu ir raš
tu, ir padary t i ją svarstybų ob
jektu susirinkimuose ir už or
ganizacijos ribų. Kongresas 
dėkoja autoriui už jo kūrybinį 
įnašą į Federacijos kultūrinį 
gyvenimą, o Ateitininkų Send
raugių Sąjungai — už šio ver
tingo leidinio finansavimą. 

pagrindines žmogaus teises. 
Visi gėrimės tautos atsparumu 
didžios nureliginimo ir nu
tautinimo grėsmės akivaizdoje 
ir prašome Dievo palaimos vi
sai mūsų tautai . Nuoširdūs svei
kinimai mūsų vienminčiams 
Lietuvoje. Mes su Jumis ir min
timis ir širdimis. 

4. Kongresas gėrisi Tikinčių
jų Teisėms Ginti Komiteto Lie
tuvoje veikla ir linki j am su Die
vo pagalba sėkmingai tęsti 
savo darbą. 

5. Kongresas sveikina visus 
Nepriklausomos Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos narius lin
kėdamas vieningos visų lietu
vių paramos ginant Lietuvos 
suverenumo ir jos žmonių tei
ses tarptautiniuose forumuose 
ir įvairiose institucijose. Atei
tininkai pakartot inai pabrėžia 
nepalaužiamą savo ryžtą rem
ti visas pas tangas ir priemo
nes, siekiančias atstatyti ne
priklausomą Lietuvos valstybę 
— laisvą, lygiateisį ir veiksnų 
tarptautinės bendruomenės na
rį-

6. Kongresas sveikina pa
sauliniu mastu veikiančius Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvini
m o K o m i t e t ą , P a s a u l i o 
Lietuvių Bendruomenę i r 
Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendriją, l inkėdamas geriau
sios sėkmės jų reikšmingame 
darbe. Kongresas dėkoja vi
soms jį sveikinusioms institu
cijoms ir organizacijoms, už
t ikrindamas ateitininkų talką 
visuose žygiuose, kuriais sie
kiama Lietuvos teisių gynimo 
ir lietuvybės išlaikymo. 

7. Kongresas sveikina Bra
zilijoje gyvenantį dr. Eliziejų 
Draugelį, vieną iš pirmųjų 
"Ateities" steigėjų ir redak
torių, linkėdamas jam gausių 
Dievo malonių. Kongresas taip 

"Ateities" redakcija iškylauja gamtoje 1952 m. rudenį. Iš k.: 
Paulius Jurkus, Aušra Bendoriutė, kun. V. Dabušis, prof. Si
mas Sužiedėlis. 

Jaunimas klausosi paskaitos. Iš k.: Mirga Bf 
Budrytė. 

yte. Silvija Kučėm Raminta Pemkutė ir Vic 
Nuotr. R. Musonytė s 

18. Kongresas ragina atei
tininkus ir toliau remti Atei
tininkų Šaipos Fondą, kad jis 
būtų pajėgus padėti finansinės 
paramos reikalingam mokslus 
einančiam jaunuoliui ir atei
tininkų veiklai. 

19. Kiekvieno ateitininkų vie
neto valdyboje turėtų būti vie
nas narys, kurio pareiga būtų 
supažindinti narius su nau
jomis lietuviškomis knygomis 
bei žurnalais ir rūpintis tau
tinės kultūros reikalais. Visi 
nar ia i kviečiami remti savo 
tautos kūrybines pajėgas vaka
rų pasaulyje. 

20. Visose gyvenamose vie
tovėse ateitininkai stengiasi 
sudaryti lietuviškų knygų skai
tymo būrelius, į juos kviečiant 
ir neatei t ininkus. 

V. K o n g r e s o sve ik in ima i 

1. Kongresas sveikina Popie
žių Paulių II, dėkodamas jam 
už atsiųstą sveikinimą ir palai
minimą, kuriuos perdavė Apaš
talinis Delegatas Washing-
tone. 

2. Kongresas sveikina JAV 
prezidentą Ronaldą Reaganą, 
dėkodamas už jo atsiųstus lin
kėjimus ir prašydamas neuž
miršti Lietuvos ir kitų Rytų Eu
ropoje pavergtų tautų laisvės 
bylos. 

3. Sveikindamas pavergtą 
Tautą, Kongresas reiškia ypa
tingą pagarbą visiems jos rezis
tencijos dalyviams, kovojan
tiems už Lietuvos laisvę, už 
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Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

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

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

Nei laikas, nei tolimi plotai, 
nei tremties metai negali 
mums išplėšti iš mūsų sielos ir 
iš mūsų ilgesio tos žemės, kuri 
mus išaugino, ir tų dainų, 
kurių tėviškės pastogėj išmo
kome ir kur ias visa širdimi 
pamilome, vilty ir nevilty ^-~ir 
sopulingame dabarties- ėjime į 
šviesesnę dieną. 

A. Vaičiulaitis 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5 6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Pruma ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Va!.: pirm., antr, ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vąt̂ . ^ąį^rus 
treč Sešt 1 2 * i 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR C H l R U R G t 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

:'••• 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - CR 6-2400 

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4>r 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3va! 

Ofs tel. 735 4477: Rez. 246-0067 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos prfgnl susitarimą 

Ofs. HE 4 1818: Re*. Pft 6 9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos •"•" 
2454 West 71st Street 

(71 mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai o-.'rn^a antrad . ketvirtad ir pęnklad 
3 ik, 7 v p p Tik susitarus 

pat sveikina sukaktuvininkus 
Federacijos narius, esančius 
mūsų sąjūdžio nariais nuo 1911 
metų. 

8. Sveikintina, kad daugelis 
Federacijos narių aktyviai da-
lyvuja bendrinėse organizaci
jose, prisiimdami ir labai atsa
k ingas pa r e iga s . Tač iau 
Kongresas prašo visuomeni
niame darbe veiksmingai daly
vaujančius ateitininkus ne
pagailėti savo laiko, energijos 
ir sugebėjimų ir savam sąjū
džiui, įvairiose organizacijose, 
ypač jų vadovybėse, besireiš-
kią ateitininkai prašomi vi
sada atsiminti mus visus jun
giančius ir saistančius artimo 
draugiškumo, solidarumo ir 
savitarpio pagarbos bei meilės 
ryšius 

SODŽIAUS GARSAI 
JUOZO STANKŪNO Urtatal: 

Nemunėlis. Per Ule, jojau. 
Vyturėlis. Meilės balsai. 
Debesėliai Tykiai Nemunėlis ta
ką. Sūpynių daina ir kitos. 
Plokštelės kaina su persiuntimu 

18.76. Galima gauti ir kasete, kori 
kainuoja su persiuntimu $8.50. 

trankymus siųsti: 

DBAUGAfi, 4MS W. Strd B*. 
CMeago, I L 88818 

niinoia gyventojai dar prideda 
46 et valstijos mokesčio. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee A w r " ~ * * 
Elgin. IH. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 
' -.. i r L 

Tel. 372-5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUt, 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVI 

t i « n f i 

Valandos pagal susitašote,,,T 

Ofiso tel. - 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 444 i 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. IN. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč irseit 

DR. L. D. PETREIKJŠ" 
DANTŲ GYDYTOJA, .^>T% 

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

Tel. 563-0700 " ^ ' '•"" 
Valandos pagal susitarime " rc 

-*—- i i i i - i . 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ie tuviškai)"^- ' . -
OPTOMETRISTAS"- ' "^ 

Tikrina akis. Pritaiko akimos ir 
"Contact lenses". «. 

2618 W 71st St - Tel 737JU49 
Vai oagai susitarimą Uždaryta treC 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr, tred 

ketv 10 ik. 6 vat Sestad 10 iki 1 vai. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS-tKl""* 

PROSTATO CHIRURGU*: * 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5-*vefc»-' 
Ofiso tel 776 2880. rezid. 4485545 

Ofiso tai. 434-2123. namų 4484*85 

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

2454 We*t 71st Stratt_ . 
Vai.: pirm., antrad . ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus.... 

Ofs tel 586-3166: namų 311-3772 

DR. PETRAS 2LI0RA 
GYDYTOJAS IK C H I f i U M A S 

6745 W«st 63rd Sfraet 
Vai: pirm . antr ketv.ir oenkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagaf susitarimą 

Tel REKance 5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12 4 
vai oopiet ir 6 8 vai vak Treč ir sešt 
uždaryta 

DR. K. M . ŽYMANTAI 
DR. S. T. CHIRBAN 
DANTŲ GYDYTOJAI' 
2654 Weat 63rd Strefc 

Vai pagal susitarimą: antr., reOad., 
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v.̂ akaro. 

Tai. - 778-3400 « 



wetuvybei 

j AUKA IR PAREIGA 
m 

2 Išeivijoje gyveną lietuviai 
suprantamai dėl laiko, geogra
fijos i r gyvenamų sąlygų ats-
i u n u f nuo Lietuvos užmiršta 
e rba nebesuprantama kai ku
rių žodžių tikslios reikšmės. 
^Pavyzdžiui paimkime žodžius 
-'auka", "pasiaukoti". Pagal 
-'Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyną" auka: 1) kai kuriose 
.religijose — daiktas a r gyvu
lys , skiriamas dievams; 2) nuo
stol is ar žala, prisiimti kokio 
I nors intereso labui; 3) nuo ko-
Zkios nors nelaimės nukentėjęs 
tar žuvęs žmogus; 4) dovana, 
^skiriama kam nors sušelpti. O 
^kaip tą žodį galime vartoti 
t sakinyje? Ar galima sakyti: 
!"Ni£_šį kartą 'pasiaukosiu' ir 
lnueisiu į balių", "Jūsų vado-
% vai taip 'aukojasi', kad išau-
Z gintų jus gerais lietuviais, o jūs 
J žiūrėkit, ką darote", "Jauni-
"TfflHf "paaukojo tiek vakarų, 

kad galėtų šokių šventėje daly
vauti"? 

lietuvių žodžio "auka" 
netikslus vartojimas kyla iš sa
vo lietuviškumo nesupratimo. 
Vaikas kartais klausia: "Ko
dėl reikia lietuviškai kalbėti?" 
Atsakymas: "Kad lietuvybę iš
laikytume". Bet čia kyla dar gi
lesnis klausimas: "Kodėl rei
kią tą lietuvybę išlaikyti?" 
Dalinai parodyti solidarumą j 
bėdą patekusiems žmonėms, 
bet, iš tikrųjų, svarbiausia, nes 
lietuviškumas papildo mūsų 
žmogiškumą. Gali ateiti lai-
kasy-kai mūsų pagalbos ne
bereikės, bet visuomet savo 
žmogiškumą reikės ugdyti. 
Neužtenka atsakymo "lietuvy
bę išlaikyti", nes jei nėra prie
žasčių tai daryti, nėra logikos 
nevaisingų, nereikalingų vei
kimų gyvenimą tęsti. Iš gy
venimo lietuviškoje plotmėje 
žmonėms nėra "nuostolio a r 
žalos", o priešingai pasitenki-
nksas, pasitobulinimas, tiks
las. Jei taip nėra, ta i mūsų lie
tuviškumas yra nesveikas ir jį 
reikia pagydyti. O gal pirmu
tiniai tokie vaistai būtų galas 
savęs apgaudinėjimui, vadi
nant lietuvišką gyvenimą "au-

ku-
pa-

Taigi pažvelkime į kai 
rias*"aukos" sąvokas, jų 
sėkmes ir problemas. 

JIS ATIDAVĖ SAVO DUOKLE 
Stasį Barzduką amžinybėn išlydėjus 

Rimties valandėlei 

Be to tai padalintų visad ken
čiančio, tuo atžvilgiu nesvei
ko, lietuvio pavyzdį, kuris jau
nimą negatyviai veikia. Tuo 
nesakoma, kad jaunimui nėra 
svarbu suprasti, kad lietuviai 
daug kentėjo, bet kad būti lie
tuviu gali reikšti būti laimingu, 
patenkintu, o ne tik pildančiu 
kokį tragišką likimą. "Besi-
aukojantys" dažnai daug dau
giau atstumia, negu įkvepia. 

Kai "aukojamai" ir visuo
meninėje, ir politinėje, ir kul
tūrinėje, ir jaunimo auklėjimo 
veikloje, įsibrauna prastai 
atlikti uždaviniai — nepro-
fesionališkumas. Atsiranda 
nevykusių rašytojų, jaunimo 
vadovų, žurnalistų, visuo
menininkų, solistų, mokytojų, 
t.t. dėl nusiteikimo, kad, jeigu 
žmogus ką nors daro be atlygi
nimo, tikrai negalima kri
tikuoti, nes gerai, jog bent ką 
nors daro. 

Nesusipratimai žodžio "au
ka" vartojime priveda ir prie 
kitų susimaišymų. Pavyzdžiui 
žodis "balius" esmėje leidžia 
suprasti, kad tai smagiai pra
leidžiamas laikas. Tačiau, gir
disi, kad žmonės "aukojasi", 
eidami į balius. Jeigu baliai ir 
banketai yra tapę tokiomis 
kančiomis, jeigu nenorima gir
dėti juose kalbų, matyti kitus 
jų dalyvius, siūlau į juos neiti, 
o lietuviškai visuomenei ieš
koti naujų būdų lėšų sutelkti ar 
kokią sukaktį atšvęsti, jei iš 
šios formos jau išaugo. O ba
liuose nereikėtų atskirti dau
giausia "aukojančių" pinigais 
ar darbu, taip juos paraduo
dami ir vargindami, o leisti 
smagiai su kitais pabendrauti 
be jokio spaudimo ar titulų 
dėvėjimo. 

BAŽNYČIOS NARIŲ 
ŠVENTUMAS 

"Auka" kartais sumaišoma 
su pareigos atlikimu ar skolos 
grąžinimu. Daug sėkmingų lie
tuvių menininkų, profesorių, 
advokatų, biznierių ir t.t. susi
laukė savo pirmąjį dėmesį 
(publikas, parodas, klien
tūras^ iš lietuvių visuomenės, 
tai-jų "sugrįžimas, pasimaišy-
mas tarp lietuvių nors karts 
nuo karto yra paprastas sko
los grąžinimas. Daug ką užau
gino skautų ir ateitininkų or
ganizacijos, prisidėjo i r 
litĮBanistinės mokyklos. Padir
bėsimas jose užaugus irgi — 
skolos grąžinimas. O padėti 
žmonėms Lietuvoje yra tik 
žmogaus artimui pareigos atli
kimas* 

_Kitos "aukos" atsiranda dėl 
p'arėigų neatlikimo ir skolų ne
grąžinimo. Kai vieni atsisako 
dirbtį.ant kitų darbas užkrau
namas. Tačiau, dažnai toks 

: darbas nebetobulina žmo
gaus, o jį menkina, išvargina. 
Otr*p"er didelio darbo vienoje 
sdlįtja, sakykime "Lietuvos 
laisvinime", gali nukentėti pa
reigos kitose svarbiose gyve
nimo dalyse, kaip šeimoje, 

. moksle, religijoje, t.t. 

' ^ kiti ta "auką" — kančią 
p^atyg ant savęs užsikrauna. 

* 49rš"r?5iau, kad ir lituanistinės 
mokyklos mokytojai, ir jau
nimo organizacijų vadovai, ir 

» bet kur veikiantys asmenys 
pasitrauktų, kai jaučia, kad 
"aukojasi". Toks pasiūlymas 
gali sukelti naujų problemų. 
Anjįrą vertus, jo įvykdymas 
•gaut panaikinti be reikalo atlie
kamus darbus ir įšokiruoti ki-
tm į veiklą, pamačius, kad 
dabartiniai veikėjai pavargę. 

Panašus fenomenas matosi 
ir "kultūriniuose" renginiuo
se, į kuriuos nueiti žmonės 
"paaukoja" kokį penktadienio 
ar šeštadienio vakarą. Tuo at
veju, tikrai geriau neiti, nes jei 
pvz. kas jaučia, kad "auko
jas", dalyvaudamas kokiame 
poezijos rečitalyje, arba tikrai 
nesupranta, kas ten dedasi, ar
ba tikrai nieko vertingo ten nė
ra. Tai net priveda prie pseu-
dokultūros kūrimo. 

Atsiranda ir jaunimo nesu
pratimas. Nors dažnai jis kri
tikuojamas, dažnai jis ir kone 
garbinamas. Kai vaikas pri
verčiamas eiti į lituanistinę 
mokyklą ar susirinkimus, tai 
jis savo valia ne "aukoja" sa
vo laiko. O kai jis užauga ir 
lanko mokyklą, kursus, ar 
vadovauja stovyklose tai lais
vas pasirinkimas ar dėl geros 
kompanijos, ar dėl to, kad jau
čia, jog tai jį papildo, jam svar
bu. 

Susprogdinkime iliuziją. Kai 
jaunuolis Lietuvoje neįsirašo į 
komjaunuolius ir dėl to ne
patenka į universitetą ar tikin
tysis atleidžiamas iš darbo, 
galima sakyti, kad jie pasiau
koja idėjai. Bet to mes nega
lime sakyti ar galvoti, sėdė
dami susir inkime kokią 
sekmadienio popietę, vietoj va
žiuodami pasipirkti ar žiū
rėdami futbolo rungtynes, bet 
gražiai apsirengę prie kavutės 
ir pyragaičių diskutuodami, ką 
galime daryti lietuviškoje veik
loje. 

Net kai duodame, iš lietuviš
ko gyvenimo gauname, o ne 
"aukojame". Lietuviškame gy
venime daug kas bent dalinai 
randa tikslą. Randa vietą iš
pildyti savo žmogišką norą bū
ti ir humanitarišku. Randa sa
vęs pačio svarbos pajutimą, 
gal net į istoriją įrašymą. Ran
da bendraminčių ir draugų, ku
riuos apjungia ir bendras li
kimas (nebūtinai tragiškas, o 
ir laimingas). Randa kultūrą. 
Randa veiklos lauką savo ta
lentams ir idėjoms. Randa sa
vimi pasitenkinimą, žmogišką 
išpildymą, kartais ir laimę. 

Ginta Remeikytė 

(Pabaiga) 
Viešpats Dievas kokių iš

skirtinių gabumų man nesutei
kė, bet leido atiduoti įnašą sa
vo tautai tėvynėje ir išeivijoje, 
ir už tai Jam didžiai dėkoju, vil
damasis, kad ir kiti mano tau
tos vaikai taip pat savo duoklę 
Lietuvai geriausiu būdu ati
duos. 

Atsisveikindamas iš gyventi 
liekančių laukiu, jog apie ma
ne būtų leista kalbėti mano dar
bams, o mane palydėti prašau 
malda, giesme ir šiuo testa
mentiniu žodžiu. 

Stasys Barzdukas 
u 
Čiurlionio ansamblis, Vyrų 

oktetas ir visa arti 600 susirin
kusi minia jausmingai sugie
dojo "Lietuva brangi". 

Arvydas Barzdukas padėko
jo visiems atsilankiusiems, pa
dėjusiems šį įspūdingą atsis
veikinimą surengti ir ypač 
tiems, kurie paskutiniais jo gy
venimo metais buvo "jo akys, 
rankos ir kojos". 

Čia vyriausias sūnus turėjo 
mintyje visus vyrus ir moteris, 
kurie atvykdavo į jo namus pa
skaityti laikraščių, žurnalų ar 
knygų ištraukų, arba, kurie už
rašydavo jo diktuojamus 
straipsnius, atsiminimus ar 
reakcijas į mūsų spaudos išpuo
lius ir pan. Samarijietiškas dar
bas per dienų dienas bus įver
tintas ne tik velionio artimųjų, 
bet ir To, kuris dovanojo Lietu
vai Stasį Barzduką. 

Amžinam poilsiui 

Rugsėjo 15, antradienį Prisi
kėlimo mišiose dalyvavo api-
pilnė Dievo Motinos Nuolati
nės P a g a l b o s šventovė 
tikinčiųjų. Šios šventovės nuo
latinis lankytojas buvo ir Sta
sys Barzdukas. Koncelebrines 
Mišias aukojo šios parapijos 
klebonas kun. G. Kijauskas, 
S.J., artimas velionio bend
radarbis ir dvasios vadovas su 
kunigais Antanu Saulaičių, 
S.J., Jonu Kidyku, S.J., Alek
sandru Goldikovskiu ir Juozu 
Bacevičių. Giedojo Čiurlionio 
ansamblis, diriguojamas Al
fonso Mikulskio, ir solistė Ire
na Grigaliūnaitė. 

Savo jautriame pamoksle 
kun. Kijauskas kalbėjo apie 
dramatišką mūsų brolio Stasio 
kelionę. Jo kelionė rodė, kaip 
žmogus reikalingas vienas ki
to. Ši didinga gyvenimo drama 
buvo kartu ir paradoksiška. 
Kiek planų, svajonių ir vilčių 

V. ROCIŪNAS 

buvo brolio Sasio kelionėje ir 
kiek jų išsipildė? Ar viskas mi
rė? Evangelija mums kalba — 
Mirtis yra atsivėrimas naujam 
gyvenimui. "Aš esu Prisikė
limas ir Gyvenimas. Aš nu
galėjau mirtį" iškilmingai ir 
džiaugsmingai skamba Dievo 
žodžiai Velykų rytą. 

Velionio kelionė nebuvo vel
tui. Jo rūpestis, auka, pastan
gos ir nenuilstamas darbas įro
dė jo gyvenimo prasmingumą. 
J is kreipėsi į Rūpintojėlį, ati
duodamas savo sielą Aukš
čiausiajam. Tai girdėjome ir jo 
testamentiniuose žodžiuose. 
J is atidavė savo duoklę tautai 
ir tikisi, kad ir kiti tautos vai
kai atiduos, ką privalo atiduo
ti. Ne užmirštin atsisveiki
name, bet iškilmingu pažadu 
gyventi tarnybos dvasia. 

Baigiamosios giesmės ir him
nai (Apsaugok Aukščiausias, 
Lietuva Tėvynė ir Lietuva 
brangi), giedami ansamblio ir 
visų tikinčiųjų, pritariant var
gonams, šventovės skliaustuo
se skambėjo graudžiai ir didin
gai, kartu ir paguodžiančiai. 
Čia atsisveikinome su lietuviu 
ir krikščioniu, kuris gyvenime 

patyrė daug džiaugsmo iš savo 
šeimos, pagarbos iš daugelio 
tautiečių, bet netruko nusivyli
mo ir kančios kryžiaus, kuris 
lydėjo jį ypač jo gyvenimo sau
lėleidy. 

Į amžiną poilsio vietą, į Visų 
Sielų kapines, Chardon, Ohio, 
palydėjo daug Clevelando ir 
apylinkių lietuvių ir svečių iš 
kitų miestų. Mašinų vilkstinė 
buvo ilga. 

Po baigiamųjų kapo maldų, 
Emilija Sakadolskienė savo žo
dy reiškė padėką velioniui už 
Pasaulio Jaunimo sąjungos 
įkūrimo pastangas ir užtik
rino, kad Stasys Barzdukas 
jaunimo mintyse ir širdyse il
gai liks gyvas. 

Turbūt pirmą kartą per šio 
kapinyno kalnelius nuskam
bėjo Ateitininkų himnas — 
"Kas gi ten aukso spindulius 
beria"... kuris susiliejo į įspū
dingą gamtos grožio harmoni
ją... Paskutinieji himno žo
džiai stiprino mus: "Ateitį 
regim tėvynės laimingą..." 
Tauta pagimdys naujų Barz-
dukų, nes turi likti gyva am
žiams. 

Dalyviai buvo pakviesti už-
kandžiams į Lietuvių namus. 

Jei per krikštą žmogus tam
pa šventu, Dievo vaiku, jis turi 
ir gyventi kaip Dievo vaikas; 
tada turi teisę kreiptis į Dievą, 
vadindamas jį "Tėvu". Būti 
Dievo vaiku reiškia gyventi 
atsakančiai tai sūnystei. 
Pagrindinis dėsnis, kuris regu
liuoja žmogaus egzistenciją ir 
jo santykius su Dievu, yra ne 
vergystė, bet sūnystė. Dievo 
vaikų įstatymas yra meilė, ku
ri teologiškai vadinama "cari-
tas", apimanti tiek Dievą, tiek 
artimą. 

Šią tiesą Jėzus Kristus iškil
mingai paskelbė savo viešojo 
gyvenimimo metu. Klausia
mas, koks yra didžiausias įsa
kymas įstatyme, atsakė: "My
lėk Viešpatį, savo Dievą, visa 
širdimi, visa siela ir visu protu. 
Tai didžiausias ir pirmasis įsa
kymas. Antrasis panašus į jį: 
Mylėk savo artimą, kaip save 
patį" (Mat. 22,37-39). Štai įsta
tymas, kuriuo krikščionis turi 
vaduotis visoje savo veikloje, 
tai principas, kuriuo turi rem
tis Dievo vaiko gyvenimas. Tei
singai šv. Paulius įspėja ir ra
gina tikinčiuosius gyventi, 
"kaip pridera šventiesiems" 
(Ef. 5,3), sakydamas: "ap
sivilkti, kaip Dievo išrinktieji, 
šventieji ir numylėtiniai, nuo
širdžiu gailestingumu, ge
rumu, nuolankumu, romumu ir 
kantrumu" (Kol.3,12). 

Tik gyvenant pagal meilės 
įstatymą, krikščionis gyvena 
kaip "šventas", derinasi į Kris
tų ir tampa jo paveikslu. Kris
tus yra natūralus Dievo Sūnus 
ir mūsų pirmgimis brolis. Mes, 
krikščionys, gyvendami pagal 
Dievo valią, tampame pana
šūs į Kristų, kurį Tėvas gimdo 
nuo amžių ir kuris, tapęs žmo
gumi, gyveno tobuliausiu būdu 
kaip Dievo vaikas, darydamas 
visada tai, kas patinka Tėvui. 
Tą panašumą į Kristų mumyse 
daro ir sakramentai — tie malo
nės šaltiniai. O toji malonė yra 
Kristaus malonė, todėl ji ir pa
daro mus panašius į Kristų. 

Tačiau šventumas nėra sta
tinė realybė. Jis mumyse turi 
augti, tobulėti, iki bus pasiek
tas Kristaus tobulumas. Tas 
augimas yra galimas tik mei
lės dorybės vykdymu. Tik per 
meilę, vykdomą drauge su ti
kėjimo ir vilties dorybėmis, 
tampame vis labiau panašūs į 
Kristų, priartėdami prie jo 
tobulumo. Todėl šv. Paulius ra
gina: "Elgdamiesi pagal tiesą, 
mes aukime meile visais atžvil
giais tame, kuris yra galva, — 
Kristuje" (Ef. 4,15). O augdami 
meile "pasieksime tikėjimo vie
nybę ir Dievo Sūnaus tobulą 
pažinimą — vyrišką subren

dimą ir Kristaus pilnatvės am
žiaus saiką" (Ef.4,13). Štai 
šventumo objektas arba sieki
mus, prie kurio žmogus turi pri
artėti gyvendamas tiesoje ir 
meilėje: pakilti iki Kristaus to
bulybės ir būti vertu jo kūno na
riu, to kūno, kurio galva yra to
buliausia — patsai Jėzus 
Kristus. 

Tokiam aukštam tikslui pa
siekti Kristus pasiūlo save patį 
pavyzdžiu. Jis gyveno pilnuti
niu gyvenimu, tobuliausiu 
gyvenimu, darydamas tai, kas 
Tėvui patinka. Taip jis davė pa
vyzdį, kaip turi gyventi nau
jasis žmogus, per krikštą tapęs 
Dievo vaiku. Žmogus turi imi
tuoti, sekti Jėzumi Kristumi. 
Paskutinės Vakarienės metu 
jis pasakė savo mokiniams: 
"Jei tad aš — Viešpats ir Mo
kytojas — numazgojau jums 
kojas, tai ir jūs turite vieni ki
tiems kojas mazgoti. Aš jums 
daviau pavyzdį, kad ir jūs dary
tumėte, kaip aš jums dariau" 
(Jon. 13,144-15). Kristaus mo
kiniai turi mylėti vienas kitą: 
"Aš jums duodu naują įsa
kymą, kad jūs vienas kitą my
lėtumėte: kaip aš jus mylėjau, 
kad ir jūs taip mylėtumėte vie
nas kitą" (Jon.13,34). Kristus 
aiškiai nurodo, kad pasilikti jo 
meilėje: "Jei laikysitės mano 
įsakymų, pasiliksite mano mei
lėje, kaip kad aš vykdau savo 
Tėvo įsakymus ir pasilieku jo 
meilėje" (Jon.15,10). Apaštalai 
suprato Kristaus pamokymą ir 
todėl šv. Paulius galėjo sakyti: 
"Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o 
gyvena manyje Kristus" (Gal. 
2,20). 

Kristaus sekimas turi būti ne 
tik grynai išorinis, bet vidinis, 
kad sieloje būtų jausmai ir nu
siteikimai tokie, kokius Kris
tus turėjo; dorybės ir mintys to
kios, kurios leistų jaustis, kad 
esame su Kristumi. 

Štai ką reiškia šventumas, 
štai pavyzdys, kuriuo reikia 
sekti, kad būtume šventi. T A/ 

J. V. 

RELIGINĖS 
DISKUSIJOS 

Windsore, Didžiojoje Brita
nijoje, pasibaigė dešimt dienų 
užsitęsusi mišrios anglikonų ir 
Romos katalikų tarptautinės 
komisijos sesija. Sesijos daly
viai parengė bendrą raportą 
trimis pagrindiniais posėdžių 
metu svarstytais klausimais. 
J i e l iečia moks lą ap ie 
Eucharistiją, pažiūras į kuni
gišką tarnybą ir į Bažnyčios 
autoritetą — vadovybę. Rapor
tą svarstė anglikonų ir Romos 
katalikų Bažnyčių atitinka
mos instancijos. 
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ATOLAS -
KORALŲ SALA 

JURGIS GLIAUDĄ 

Greta jos yra daug puikių vyrų. Tai bendradar
biai. Jie pilni psichinės sveikatos, galantiški 
kavalieriai, geri šokėjai, turį geras pajamas — jie visi 
yra būsimi, praktiški, geri šeimų tėvai. Ji fantastė, ji 
nori ištekėti už lietuvio! Kur toks? Kur?... Aišku — ji ir 
jos vyras lietuvis kalbės šeimoj angliškai. Lietuvių 
kalba bus kaip sąmokslininkų tarmė. Gims jiems 
vaikų — vienas, antras, gal ir trečias, kaip norės 
tėvas dalinti savo gyvybę. Vaikus jie mokys kalbėti 
lietuviškai, vaikai komiškai kraipys kalbą. Gal 
vadins tėte „tata", namus „namą", o savo intymius 
reikalus „pipi"? Bet šventą žodį „mama" jie tars, kaip 
viso pasaulio vaikai, teisingai: „mama". 

Kada vaikai paūgės, gyvenimas sugrįš į stan
dartą: anglų kalba ant liežuvio ir smegenyse. Galbūt 
vaikai, kaip jų tėvai, niekados nepamirš lietuvių 
kalbos, bet gyvenimas privers vis labiau atprasti nuo 
jiems bemaž nežinomų etninių normų, vis giliau 
skęsti vietinio standarto būklėje. Koks gi standartas: 
vienodas — Amerika, Kanada, Brazilija ir kitos 
tolimos šalys! Amerikoje, iš anglų kalbos, iš jiems 
gyvos kalbos, jie semsis šimtus būdingų žodžių, meta
forų, terminų. Angliškai lengva galvoti, skaičiuoti, 
nes kalba mašinizuota, suprastinta, kategoriška, 
skubi apibūdinimais. 

Architektas, braižymo siio pagautas, neieško stal
čiuje skriestuvo ir liniuotės, ant kurių išpieštos 
lietuviškos emblemos. Jis ima pirmą, po pirštais pasi
taikiusį įrankį. Svarbu juk ne įrankis — svarbu juk 

mintis, idėja, idėjos įkūnijimas. Ši kasdienybė yra tre
čios, ketvirtos generacijos gyvensena. Vardan ko 
privalus reveransas etniškumui, kuris oficialus ir 
neturi praktiškos vertės? 

Vilbėną girdėjo vieną jauną lietuvį savame 
būrelyje kalbant: 

— Kada mes stengiamės siaurame savųjų rately
je kalbėti lietuviškai, man atrodo, mes suvaidiname 
sektos narius. Mes turime savo žargoną. Aure, mafija! 
Jie savo pasitarimuose tenaudoja sicilišką tarmę. Jie 
riša kalbą su savo profesija. O kaip mes? Šokių 
renginį aptariame lietuviškai, o išėję, už durų, jau 
kertame visi kaip vienas angliškai. 

Vilbėną galvojo: jos generacija atvira ir be 
veidmainybės. 

Kartą jai teko būti negausiame tautiečių suėjime. 
Cia buvo sumaišytos generacijos. Čia buvo 1944 metų 
egzodo mohikanai, jų vaikai, jų anūkai. Egzodo 
mohikanas, lipdydamas suėjimui intelektualinės 
veiklos etiketę, skaitė paskaitėlę Jis kalbėjo bendry
bėmis apie lietuvių literatūros kūdikystės periodą 

Tai buvo t r a d i c i n i s k a l b o s doryb ių 
propagavimas, šiek tiek pažįstamas jaunesnei kartai 
iš lituanistinių mokyklų: nėra plačių šnektų apie 
kūrybinius autorių bruožus, apie jų talentą kuriant 
temą, narpliojant siužetą, apibūdinant personažą, bet 
koks gi jų nuopelnas patarnavus žodingumui! 
Mohikanas rinkosi žodžius kaip grybus iš krepšio ir 
svaidėsi nuostabiausiais žodžiais. Su atradimo džiu
gesiu kambaryje skambėjo: lėkti, kurti, kurnėti, 
skuosti, skrieti. 

Dar žodis, dar kitas, dar vienas pirštas 
paguldytas j delno duobę: 

— Sprukti, smukti, slinkti, repečkoti. 
Pagaliau iškilmingas skaičiavimas nutilo. Ne 

dėlto nutilo, kad jis pritrūko žodžių, bet kad nebūtų 
visas arsenalas išsemtas, kad atrodytų, kad arse
nalas yra neišsemiamas. 

Visų generacijų atstovai buvo parblokšti. Buvo 
tyla. Mohikanas, kresnas senis su vešliais, lengvai 
pražilusiais plaukais, triumfuojančiai šyptelėjo. 

— Tad, ponai, — jis pasakė, apžvelgdamas 
suėjimo dalyvius, — kurioj kalboj jūs rasite tokį 

Kaip geri pažįstami jo lūpose skambėjo Žemaitės, žodinį turtą vieno veiksmo nusakymui? Kas žodis vis 
ViSinukin Valančiaus vardai. Mohikanas žaidė tais naujas judėjimo būdas. Pridurkite dar laikų ir Višinskio, Valančiaus vardai. Mohikanas žaidė tais 
jaunimui beveik nežinomais vardais, smaguriavo 
prieš šimtmetį buvusiais literatūros dirvonais ir nuo 
vardų vis kibo į kalbos glorifikaciją. Ir atrodė, seni 
autoriai ne savo idėjomis, bet savo kalbiniais turtais 
kūrę literatūrą. 

Dramatiškai iškėlęs dešinę, mohikanas lenkė 
pirštus, skaičiuodamas kiek susiras atskirų 
nusakymų sąvokai „bėgti"? Beskaičiuodamas jis 
užlenkė visus penkis pirštus ir kartojo vėl, ir vėl iškil
mingai guldė pirštus į delno duobę. Šioje pirštų 
lenkimo ceremonijoje buvo nesakytas priekaištas 
generacijai, kuri noko svetimybėje: argi jūs to 
nežinote? 

naujas judėjimo būdas. Pridurkite dar laikų 
asmenavimų gausybę, kartinį ir daugkartinį 
nusakymus. 

Čia vienas anūkų kartos ilgaplaukis, bet be ūsų ir 
barzdos, drausmingai paprašė leidimo tarti žodį. 

Senesnieji džiugiai pažiūrėjo į ilgaplaukį, nes štai 
ir jaunas diskutantas! 

Jaunuolis kalbėjo sėdėdamas, virtuoziškai 
aukštai užmetęs koją ant kojos. Lietuviškai jis 
kalbėjo teisingai, be akcento ir kartais apatiniais 
dantimis kramtė viršutinę lūpą, tarytum šitaip norė
damas įsigraužti j tariamo sakinio prasmę. 

(Bus daugiau) 

• . 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

Būrelis veiklių losangeliečių. Iš k.: L. Medelis, S. Šakienė, B. 
Budriūnas, R. Dabšys, K. Šakys. Stovi V. Dovydaitis. 

Nuotr. A. G u l b i n s k o 

tinę būklę ir parodyti mūsų 
spalvinguosius šokius ir rū
bus, žalioje pievutėje nušvies
tus besileidžiančios Pacifiko 
saulės. Du vietiniai daininin
kai atliko operetinių dainų py
nę. Prie ilgo "etniško" stalo bu
vo ir lietuviško maisto ištekliai. 
Vakaro vėsumai užklupus, lie
tuviškoji grupė persikėlė į p. 
Gudauskų vaišingus namus 
dar pasisvečiuoti ir pasidalinti 
įspūdžiais apie tokių pažinčių 
reikšmę ir naudą. Svečių tarpe 
matėsi ir jaunosios mūsų nau
jos Bendruomenės valdybos 
narės pirm. Danguolė Viz-
barienė ir Violeta Gedgau
dienė, taipogi konsulas ir po-, • 
nia Čekanauskai. RKV '• 

BIRUTIECIŲ 
GEGUŽINĖ 

ONOS RAZUTIENĖS 
PAGERBIMAS 

Los Angeles visuomenė, no
rėdama išreikšti padėką Onai 
Razutienei už jos darbą su lie
tuvišku jaunimu, ruošia jai pa
gerbimo — padėkos vakarienę 
spalio 3d., šeštadienį, 7 vai. 
vak., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Jaunimas atliks savo 
pačių sukurtą meninę prog
ramą. Bus karšta vakarienė ir 
šokiai. 

Kviečiame visus, kurie yra šo
kę 0. Razutienės vadovau
jamose šokių grupėse, dainavę 
choruose ar dalyvavę jos lietu
vių kalbos pamokose, į šią 
šventę atvykti. Taip pat kvie
čiame šokėjų ir mokinių tėve
lius, senelius ir visus, kurie 
įvertina O. Razutienės dau
giau trisdešimties metų darbą 
šioje kolonijoje. 

Kadangi susidomėjimas yra 
didelis, o vietų skaičius ribo
tas, prašom iš anksto įsigyti bi
lietus pas šiuos asmenis: Rimą 
Dabšį — 665-4303, Ireną Rei-
vydienę — 896-1968, Aldoną 
Variakojienę — 714—998-0790, 
ir Danguolę Vizgirdienę — 889-
7157. Bilietų kaina 15 dol. as
meniui. 

Koresp. 
KALBĖS 

KONSULAS 

Liet. garbės gen. konsului dr. 
Juliui Bielskiui mirus, Los 
Angeles lietuvių konsulato 
veikla trumpam laikui buvo 
sustabdyta. Vėliau toms pa* 
r eigom s buvo paskirtas jau
nas, gabus ir energingas, daug 
metų įvairioms lietuvių or
ganizacijoms pirmininkavęs, 
Korėjos karo veteranas inž. Vy
tautas Čekanauskas. 

Nuo pat paskyrimo dienos jį 
matome ir girdime visose lie
tuvių šventėse bei iškilmėse. 
Žinome, kad jis dažnai kviečia
mas ir dalyvauja įvairiuose 
konsulariniuose posėdžiuose 
bei vaišėse. Taip pat žinome, 
kad ir jam pačiam dažnai ten
ka "atsirevanšuoti". Tačiau, 
iki šiol dar viešai nesame gir
dėję, kokiose sąlygose mūsų 
konsului tenka dirbti ir kokie 
reikalavimai šios rūšies kon
sulatui yra statomi. Los Ange
les Alto sk. valdyba, norė
d a m a v i e to s l i e t u v i u s 
supažindinti su konsulato veik
ia, rengia konsulo ir lietuvių vi
suomenės susitikimą, kuris 
įvyks spalių mėn. 11 dieną, 
12:30 vai. p.p. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Čia, gerb. kon
sulas sutiko kalbėti apie kon
sulatą liečiančius klausimus. 

Po pranešimo jaukus pa
bendravimas ir vaišės. Visi Los 
Angeles ir apylinkių lietuviai 
kviečiami atsilankyti ir pra
leisti sekmadienio popietę su 
mūsų konsulu. 

Alto Los Angeles 
skyriaus valdyba 

SPALVINGAS 
PASIRODYMAS 

Tarp Santa Monicos ir Los 
Angeles, ant puikių kalnelių, 
kur tarp milžiniškų ąžuolų ir to
polių medžių baltai šviečia tur
tingos vilos ir grakščiai vin
giuojas garsusis Sunset 
bulvaras, yra nedidukės Brent-
woodo ir Westwoodo apylin

kės. Daugelis tų vietovių gy
ventojų, šal ia piniginių 
išteklių, pasižymi ir didesniu 
kultūriniu palikimu, negu neto
liese esąs Hollywoodo rajonas. 
Vietovė turi ir savo simfoninį 
orkestrą, kuris sutraukia į sa
vo koncertus didelį rimtesnės 
muzikos mėgėjų būrį. Tokio or
kestro išlaikymui, kaip ir vi
siems nepopuliariems me
n a m s , y r a r e i k a l i n g a s 
finansinis vajus. Ta proga gra
žią vasaros popietę vienoje iš 
turtingųjų mecenatų reziden
cijų yra daromas pasisvečia
vimas gamtoje su įdomia prog
rama. 

Toje apylinkėje yra įsikūrusi 
dr. ir kompozitorės Gudauskų 
šeima. Pereitais metais, šven
čiant Los Angeles 200 metų 
sukaktuves, orkestras atliko 
Giedros Gudauskienės nuotai
kingą kompoziciją apie Los 
Angeles kosmopolinį pasaulį, 
skiriant jame vietą ir mūsų gy
vastingai kolonijai. Šiais me
tais, pradedant šventę sode su 
šūkiu: "Europietiškasis šven
tadienis — su muzika, šokiu, 
vynu ir maistu iš Europos", 
programai atlikti buvo pa
kviestas mūsų jaunimo šokių 
vienetas "Spindulys", vado
vaujamas Danguolės Razuty-
tės - Varnienės. Pasirodymo 
proga Danguolė turėjo progą 
trumpai pakalbėti apie pačią 
Lietuvą, mūsų tautos dabar-

Birutiečių Los Angeles sky
riaus gegužinė - piknikas įvyko 
rugsėjo 6-tą dieną p.p. Julijos ir 
Emilio Sinkių sode, Santa 
Monikoje. Dalyvavo du šimtai 
iš arti ir toliau suvažiavusių 
pietinės Kalifornijos lietuvių. 
Renginys buvo sėkmingas. 
Oras buvo puikus, maistas ge
ras. Ypač svečius stebino Biru-
tiečių kepti ir paaukoti net tris
dešimt saldžiųjų pyragų, 
kuriais visi, kas tik norėjo, ga
lėjo prisivaišinti iki sočiai. 

Prie baro patarnavo du ra-
movėnai — Vytautas Apeikis ir 
Antanas Bulota. Kiti "rite
riai", atėję į labai reikalingą 
pagalbą: Henrikas Bajalis, Al
fonsas Budriūnas, Anatolijus 
Dičius, Vladas Gilys, Juozas 
Pažėra ir Vladas Pažiūra. 

Daug malonumo svečiams ir 
gražaus pelno rengėjoms at
nešė turtingas dovanų paskirs
tymas. Didžiausios dovanos 
buvo: Julijos Šlapelytės tau
tiniais rūbais papuošta lėlė, 
Leokadijos Stadalnikienės nu
megzta skara ir Birutiečių nie
kuomet neužmirsštančio pulk. 
Jono Andrašūno tapytas pa
veikslas. Birutietės dėkingos 
visiems ir visoms už dovanas, 
aukas, pagalbą pasiruošimo ir 
pikniko eigos darbuose Bei mie
liems, taip gausiu atsilan
kymu jas parėmusiems, sve-
čaims ir viešnioms. Didelė 
padėka p.p. Sinkiams už ma
lonų leidimą gegužinę ruošti 
puošniame jų sode. (rs) 

GILJOTINA BAIGIA 
SAVO PAREIGAS 

Prancūzijos ministerių 
kabinetas nutarė panaikinti 
mirties bausmę. Tikimasi, kad 
parlamentas patvirtins tą 
nutarimą. O jeigu taip, tai 
neteks darbo prieš 190 metų 
pagal gydytojo Joseph Guillo-
tin pasiūlymą nusikaltėlių gal
voms kapoti įrengtoji giljo
tina. Tam daktarui anuomet 
atrodė, kad labai nežmoniška 
karti ar laužyti į ratą įsukus. 
Gali būti, kad revoliucinis 
parlamentas 1791 m. pritarti 
giljotinai turėjo ir kitų sume
timų: tada juk ne tik karaliui 
Liudvikui XVI ir Marijai 
Antuanetai buvo nukirstos 
galvos, bet ir tūkstančiams 
kitų, vadinas, tas įrengimas 
turėjo ir galėjo pagreitinti 
žudymus. Per porą metų tada 
vien Paryžiuje 2,596 žmonėms 
buvo nukirstos galvos ir 
provincijoje dar apie 12,000. 

Nuo 1889 m. giljotiną aptar
naudavo vis tos pačios Cheva-
lier šeimos vyrai. Šiuo metu tas 
pareigas eina 60 m. amžiaus 
spaustuvininkas Marcelis 
Chevalier, kuris už tas budelio 
pareigas gauna daugiau kaip 
1,000 dolerių mėnesiui ir dar 
tokią pat sumą už kiekvieną 
nugiljotinuotą asmenį. 

Britanija, kol dar nebuvo 
panaikinta mirties bausmė, 
mirti nuteistuosius vis kar
davo. Bet seniau ir ji yra turė
jusi tokių įrengimų galvoms 
kapoti. Pati garsiausia tokia 
mašina buvo Halifaxe — jos 
kopija ir dabar dar tebestovi 
ant kalno. Tik čia tasai įrengi
mas buvo vadinamas kartu
vėmis (gibbet). Jo veikimas 
sustabdytas 1650 m. Daugiau
sia čia galvų netekdavo vagys. 

bet šia priemone būdavo smar
kiai naudojamasi ypač tada, 
kai prasidėdavo socialiniai 
neramumai. O vagys turėjo 
savo lyg ir giesmelę: „From 
Hull, Heli and Halifax, good 
Lord deliver us" (nuo Hullio, 
pragaro ir Halifaxo apsaugok 
mus, gerasis Viešpatie). 

Vagis po tuo peiliu paly
dėdavo galvą, jei turėdavo su 
savim pavogtų daiktų nors už 
13 ir pusę penų arba jei prisipa
žindavo, kad yra už tiek pavo
gęs. Su ypatingomis ceremo
nijomis būdavo žudomi tie, 
kurie būdavo pavogę arklį, kar
vę ar avį. Toks gyvulys bū
davo pririšamas prie peilį 
laikančio smeigto, ir jis 
truktelėjęs turėdavo nusikaltė
lį „be galvos nusiųsti į dangų ir 
pragarą". 

Ceremonijų su pasmerktai
siais būdavę ir kitokių. 1649 m. 
du nusikaltėliai Halifaxe buvo 
už ausų prikalti prie tos angliš
kos giljotinos medinių rėmų. 

Anglai anuomet, pasirodo, 
būdavo ir savotiškai „gailes
tingi" — leisdavo galvą kerta
mam nusikaltėliui pabėgti, 
jeigu jis suspės ištraukti gal
vą, kol peilis nukrinta. Tada jis 
gali bėgti, o budelis turi teisę 
vyt is . Jeigu n e p a v y t a s 
perplaukia upę, tai jau lais
vas. Kaip liudija po Britaniją 
keliavęs „Gulivero" autorius 
rašytojas Danielius Defoe, taip 
išsigelbėti nuo mirties pasi
sekę vienam. 

Tuomet, kai Halifaxas 
naudodavosi ta giljotina, ki
tose Britanijos vietose vagys 
būdavo kariami. Tik Doveryje 
jie būdavo nustumiami nuo 
aukštų uolų. 

Getyour 
All-Savers 
Certificate 

at Capitol 
Federal 

lt 

r. 

n-

HIGHJTIELD 
TAX-EXEMPT: 

$2,000 
on joint return 

$1,000 
for individual return 

-
• • - • . . 

-
Mūsą 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 
$1,000 on an individual return. 

The interest rate on the All-Savers Certificate will yield an 
interest rate eąual 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 bnly the net return is more than competitiye 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 a l l . . . 

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 
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Savings and Loan Association 
MAIN OFFICE: 
3000 W 96th Strwt 
Tc*«phon« 636-0000 

PALOS HEIGHTS OFFICE: 
6410 W. 127th Str«M 
Trftphone 371 4400 

OAK LAWN OFFICE: 
9801 S. CMSTO Amnu* 
T«l»phont 424 3300 
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JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St, Chicago, m. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininką* 

Atdara Šiokiadieniais nuo f ««L ryto fld 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

4 7 6 - 2 2 0 6 

i AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir W-. 
ti pataisymai FIRESTONE TIRE&, 
Wheel alignment and balsncmg.. 
Brakes. Shock absorbera. Muffleia 
and pipea. Tune-upa. Lubricatkro. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wttt 59th Strtet _ Til. Gft 6-7777 
Veikia nno 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
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Pietų Am^nkrne kavos derlius HiSiuojamas primityviomis priemo
nėmis 

LENKIJOS p, , n • £J 
1 IETUVIU Punsko, Dainavos kraite,-

«Ae ' i fovni f i Baltijos pajūrio, Gdansko, 
SĄSKKYUlS Slupsko, Bydgosčo, Š*eeijM»r 

Liepos 19 d. prie Dariaus ir Varšuvos ir Vroclavo. Tokhfr-
Girėno paminklo Pscelnike būdu Lenkijos lietuviai pami*> 
(buv. Soldinas) susirinko per nėjo Dariaus ir Girėno skridi* 
500 Lenki jos l ietuvių, mo per Atlantą 48 metų sukfck-
tsuvažiavusių i i Suvalkų, tį. T : , • 
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tvermingoji mokytoja 
Pasikalbėjimas su Ona Razutiene 

Yra asmenybių, kurios kasdie
nio darbo rutinoje beveik nepa
stebimos. — Mokytojai! — I.os 
Angelės lietuvių bendruomenė bu
vo laiminga, turėdama nemažą 
bųrį ištikimų savo darbui pasi 
šventusių mokytojų, kurie šimtus 
jaunų išeivijos sielų išvedė į lie
tuvišką raštą bei kultūrą. Ypač 
pasižymėjusi ir ištverminga mo
kytoja — O n a Razu t i ene , kuriai 
LB-hės Vakarų apygarda ir Los 
Angeles bei San ta Monikos apy
linkės 1981 spalio 3 d. ruošia pa
gerbimą, tuo prisimenant bei pa
gerbiant ir visus mokytojus bei 
auklėtojus. 

Ta' proga užkalbinome beveik 
deimantinio amžiaus ir deiman
tinės širdies Oną Razutiene. 

— Žinodami Jūsų ištvermigą že
maitišką būdą, nesistebime, kad 
taip ilgai išsilaikėte prasminga-
n&Lfridkytojos darbe. — Kas į tai 
pd/j&akė, kur ir kodėl? 

— Lankydama Tūbinių pra
džios mokyklą, turėjau labai gerą 
makytoją, a.a. Zigmą Jaunių, ku
rio pavyzdys mane traukė. "Būsiu 
mokytoja", nutariau, dar būdama 
nedidele mergaite. 

Vėliau, lankydama Tauragės 
mokytojų seminariją, irgi ža
vėjausi gerais, griežtais, bet tei
singais mokytojais, kaip anas 
seminarijos-direktorius M. Mačer
nis ir kiti. Paskir ta į Didkiemio 
pradž. mokyklą vedėja, nors dar 
labai jauna, jau buvau Įpratusi 
sekti mano buvusių mokytojų pė
domis. Iš pirmų dienų pamėgau 
savo darbą ir malonius vaikučius, 
jaunimą ir tėvelius. Kada reikėjo 
keltis į kitą (Trūkiškės) mokyklą, 
bu^o sunku atsiskirti. Bet ir Trū-
kiSkėS mokykloj radau tokius pat 
malonius mokinius. Tik Tauragės 
miesto mokykloje buvo daugiau 
"įvairumo": buvo labai mielų ir ge-
rų-mokinių, buvo ir išdykėlių. Bet 
a š fcu jais mokėjau susitvarkyti; 
laikai bėgant jie pasitaisydavo. 

—*:>4Caip Jūs suprantate moky-
tojotiarbą: yra tai profesija, ar pa
šaukimas? 

- r ^ M a n o nuomone, mokytojo 
darbas yra profesija. Ruošiamasi 
gyvenimui, kad užsidirbtume pra
gyvenimui. Bet be pašaukimo mo
kytoju būtų sunku būti. Žinau, 
karp "daugelis, baigė mokytojų 
seminarijas, įsigiję mokytojo cen
zą, nei pamokytojavę kurį laiką. 
rrKte savo darbą ir pasirinko kitą 
profesiją. O tie, kurie turi pašau
kimą, manau, niekada nemestų 
mokytojo darbo. 

— Sėkmingai jau apsčiai metų 
dirbus Lietuvoj, kaip sekėsi pra
dėt su klasėmis svetur, tremty, y-
pač — dar turint du savus mažuo
sius? 

—"Po sėkmingo ir labai pamilto 
mokytojos darbo Lietuvoj, tremty 
įlgėjmis to darbo. Vokietijoj ne-
turtjftn sąlygų įsijungti į moky
tojos -darbą. Atvykus į Ix>s An-
gelesv labai nudžiugau, kai Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
(dabjar. prelatas) kun. J. Kučingis 
mątfę pakvietė dirbti savaitgalio 
mokykloj. Pradžia buvo nelengva, 
nės vadovėlių stigo, mokinių išsi
lavinimas nevienodas, amžiaus 
skirtumas, laiko mažai, kelios gru
pės ir t.t. Na, bet išeitį radau. Svar
bu, kad noro užteko. Mokinius pa
traukė įvairūs žaidimai, dainos, 
tautiniai šokiai, pasirodymai. Įsi-
juhgėndalis ir čia gimusių. Su sa-
vart'tnažaisiais, taip pat susitvar
kiau - Aloyzas prisijungė prie 
puįmos grupės, Danguolytę prižiū-
rėio, tėvelis. Vėliau, nuo 3-jų me-
tujui, ir ji įsijungė į klasę "laisva 
klausytoja". 

Z* Kas nulėmė Jūsų kelius į Los 
AfCgeles, Kaliforniją? Kodėl ne į 
CKtcogą, ar kitur? 

— Mūsų kelius į Los Angeles nu-
lėfctfc mano miela mokslo draugė 

Adelė Deringienė — dabar Baja-
lienė — ir jos vyras a.a. Stepas 
Deringis. J ie patys pasisiūlė mane 
ir šeimą atitraukti į Kaliforniją. 
Gyvendami Vokietijoj, girdėjome, 
kad Kalifornija — gražiausias 
kraštas.Todėl džiaugėmės ir nieko 
kito nebeieškojome. 

— Sekame Jūsų dvejopą veiklą: 
Lituanistinės mokyklos mokyto
jos ir Jaunimo ansamblio vado
vės: kuri Jums arčiau širdies ir ku
ri geriau sekėsi? 

— Klausimas liečia du darbus, 
bet turinčius daug bendro ir sie
kiančius tų pačių tikslų: lietuvy
bės ir lietuvių kultūros išlaikymo 
svetimame kršte. Abu, — lietuvės 
mokytojos ir jaunimo ansamblio 
vadovės, — darbus vienodai mėgs
tu ir vertinu. Manau, kad abu yra 
reikalingi. Vaikai lituanistinėse 
mokyklose gauna pagrindą ir ne
retai pamėgsta lietuvių kultūrines 
apraiškas (dainas, šokius), t ada jie 
į ansamblius noriai jungiasi. Jau
nimo ansamblio veiklą labai ver
tinu, nes jaunimas, išėjęs iš mo
kyklos, galėtų atitrūkti nuo 
lietuviškos veiklos, jos kultūros. 
Kas pažadintų lietuvio dvasią, jei 
nebūtų dainų! Kas parodytų 
svetimtaučiams mūsų kultūros 
įvairumą, jeigu jaunimas nešoKtų 
tautinių "šokių? Lietuviška mo
kykla ir jaunimo ansamblio veik
la labai susipynę. — vienas kitą 
papildo. 

— Kokie sunkumai ir koks atpil
das lietuvio mokytojo išeivijoje? 

— Sunkumų atsiranda: vaikai į 
mokyklą ateina vis su mažesniu 
lietuvių kalbos mokėjimu. J iems 
trūksta žodžių, kalbant lietuviš
kai. Rašant jau ima maišytis su 
angių kalba. Tėveliai ne visi ir ne 
visada gali padėti namuose pamo
kas paruošti. 0 yra ir tokių tėvų, 
kurie, nors būdami lietuviai.na
muose su vaikais angliškai kalba. 
Tai ką bekalbėti apie mišrias šei
mas? Sunkumas da r ir tas, kad ne 
visi vaikai noriai namuose pamo
kas ruošia. Na, bet įvairiais bū
dais dar juos galima patraukti . 
Reikia ryžto ir iš tėvų pusės; jų pa
galba būtina. 

Koks atpildas? Matymas, kad 
darbas atneša ir gerų vaisių. Vai
kučių ir tėvelių dėkingumas. Svar
biausia, kad matai, jog "darbas 
nein per nieką'", (anot V. Kudir
kos). 

— Nuo kada ir kaip susiformavo 
Jūsų Jaunimo ansamblis "Spin
dulys "? 

— Jaunimo ansamblis pradėjo 

veiklą kartu su mano darbu lietu
vių mokykloje. Šalia kitų dalykų 
pradėjau mokyti dainų ir plastinių 
bei tautinių šokių. Trumpu laiku 
b u v o m e pakv ies t i p a s i r o d y t i 
amerikiečių mokykloj. Nors menki 
t au t in ia i drabužėliai, lengvi šo
kiai, sudainuota ir dainelių, bet vi
s iems patiko. Netrukus pasi-
rodėme ir saviems: Kristaus 
Kara l i aus šventėj, Kalėdų Eglutėj. 
Pavasa r į — Motinos dienoj ir 
mokslo metų užbaigime. Jau su
kosi rateliai, skambėjo dainos, 
giesmės. Išaugę iš mokyklos, suko
si už mokyklos ribų. Nebepritap-
dami prie vaikų, įsijungė į Lietu
vių Bendruomenę, L B Jaun imo 
ansambl io vardu. 1977 m. jauni
m a s pasir inko LB Spindulio var
dą, įvyko "kr ikštynos" . Kūmais 
pakviest i prelatas kun. J . Kučin
gis ir Adelė Bajalienė. 

— Kaip Jums taip pasisekė pri
siauginti Los Angeles'e gerų pa
dėjėjų iš paties jaunimo ? 

— Pasisekė. J aun imas , šok
d a m a s ir da inuodamas nuo p a t 
vaikystes , įgauna patyrimo, pra
s i lavina , pamėgsta. J ų judesiai į-
g a u n a gražias išraiškas. Kai ku
rie, l ankydami muzikos ir baleto 
klases , įgauna t inkamą muzikinį 
išsilavinimą ir grakštumą. Ku
rie pamėgsta dainą ir šokį, — 
"nenubyra" . Tvarkingi ir gabūs , 
jei j ie to nori, pasiunčiami į Tau t . 
šokių instituto organizuojamus 
kursus . Paskiriami padėjėjais, o 
vėliau — atskirų grupų vadovais. 
Šiuo metu vyriausia tautinių šokių 
grupių vadovė yra Danguolė Razu-
tytė - Varnienė. Ji m a n o padėjėja 
išbuvo aštuonerius metus, įsigijo 
i lgametę praktiką, y ra pribren
dusi vadovauti taut iniams šo
k i a m s ir net perimti "Spindulio" 
vadovės pareigas. Kol kas vado
vaujame abi. Mums talkina daug 
iškilių asmenų: pianistės O. 
Barauskienė ir R. Apeikytė, muz. 
G. Gudauskienė, O. Metrikienė, 
komp. B Budriūnas i r A. Polikaitis 
— dainoms; šokiams — V. Ban-
džiulis, Audronė Bužėnaitė, J o n a s 
Bužėnas; o kiti panaš iam darbui 
jau rengiasi. 

— Ar žinote daugiau tokių pa
vyzdžių, kur motina dukrą (kaip 
Jūsų Danguolė) būtų prisiprati
nusi "asistente"? Ar kitur išeivijoj 
irgi "jaunieji vadovai" taip leng
vai paklūsta "vyresniųjų"? 

— Pavyzdžių yra: Bostone — p. 
I vaškienės; girdėjau ir daugiau, 
kur užaugę vaikai tėvams padeda, 
bet ne visada jie pasiruošia perim

ti vadovavimą; dažniausiai tal
kina tik laikinai. 

Išeivijoje jaunieji vadovai ge
rais vadovais tampa tik tie, kurie 
pripažįsta savo pirmtakūnų — vy
resniųjų autoritetą ir įvertina jų 
įdėtą darbą. Yra ir tokių, kurie kitų 
nuopelnais neri save iškelti ir 
svetimu darbu "pasipuošti". Tokie 
"vadovai" negali būti gerbiami. 
"Neįdėjęs darbo — nenorėk pel
no". Jaunimas ir tėveliai atskiria 
"grūdus nuo pelų"... Yra nuošir
džių jaunų vadovų, tie ir iškyla gre
ta vyresniųjų. 

— Kaliforniečiai žinome, kad Jūs 
dirbote ir kitose organizacijose; ku
ri veikla Jums geriau sekėsi ir at
nešė džiaugsmo, ir kur teko patirti 
daugiau vargo, kur Jūsų ištver
mingumas buvo labiausiai rei
kalingas? 

— Lietuvoje priklausiau Atei
tininkų moksleivių organizacijai; 
vėliau — "Pavasario" draugijai, 
Šaulių moterų būriui, kur buvau 
tinkamai įvertinta ir apdovanota. 
Cia irgi priklausau Šaulių Dau
manto kuopai. Ir, jei chorą laikyti 
"organizacija", tai jame dainuoju 
ir giedu nuo pat vaikystės. Dau
giausia galbūt esu pasidarbavusi 
Lietuvių Bendruomenėj (25 metai 
valdyboj!). Mačiau, kad esu nau
dinga ir reikalinga, todėl ir ištver
minga. Daugiausia džiaugsmo pa
tyriau, dirbdama su jaunimu; nors 
daug ir vargo, bet tą vargą išperka 
džiaugsmas pasiektais rezultatais 
ir įvertinimu. Vienas iš geriausiai 
pasiektų rezultatų — 1980 m. dai
nų plokštelės "Sveikinimas jau-
nystei'išleidimas . 

— Pravartu ir statistika: kiek me
tų pedagoginio darbo? kokie rezul
tatai? kiek "jaunimo švenčių" at
švęsta? kiek ir kur su savo grupe 
gastroliuota? 

— Ilga metų eilė; ilgas turėtų bū
ti ir atsakymas. Lietuvoje mokyk
lose labai sėkmingai dirbau 18 me
tų. Los Angelėj — 32 metus. Tai 
būtų jau 50 metų! Lietuvos mokyk
lose kasmet rengiau (pavasarį) 
sporto ir dainų šventes, tradici
nius vakarus su vaidinimais ne tik 
vaikų, bet ir suaugusių. Didkiemy 
buvo net "beraščio" jaunimo. 
Surengiau jiems vakarinius kur
sus. Jie džiaugėsi, ir aš kartu. Lie
tuvoj mano darbas buvo mokyklų 
inspektorių labai gerai įvertintas. 
Los Angelėj per pirmuosius ke
lerius metus sw mokiniais ir jau
nimo ansamblio nariais suren
g i a u po kelis pasirodymus: 
Kristaus Karaliaus šventė, Ka
lėdų Eglutė, Motinos Diena, moks
lo metų užbaigimas ir bent 2-3 pasi
rodymai svetimtauftams. Nuo 
1957 m. Jaunimo ansamblis (kar
tu su m-la) pradėjo ruošti "Jauni
mo šventes" su plačios apimties 
programomis. Šiais metais jau įvy
ko 25-ji Dainų ir tautinių šokių 
šventė. Nuo 1963 m. pradėjau ruoš
ti tradicinius vakarus — "blynų ba
lius", su kultūrine ir pramogine 
programa. Jų jau surengėm 19. Be 
to, jau daug metų ansamblis da
lyvauja visų tautų festivaliuose; 
Disneyland, yra pasirodęs tele
vizijoj, universitetuose — vis gar
sina Lietuvos vardą. Savųjų tarpe 
atlieka programas Vasario 16-tos 
ir kit. parengimuose. Dalyvavo vi
sose JAV ir Kanados Tautinių šo
kių šventėse ir trijose Dainų šven
tėse. Gastroliavom San Francisco, 
San Diego, Phoenix, Arizona, 
Long Beach. Nrew York Pasauli
nės parodos Lietuvių dienoj, Spo-
kane Expo '74; i r didžiausia iš
vyka — 1977 m. Europoj, kur 
pasirodėm su koncertais Vokie
tijoj. Italijoj. Šveicarijoj ir Angli
joj. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 26 d. 5 
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Los Angeles LB jaunimo ansamblio „Spindulys" vadovės Ona Razutiene 
ir jos dukra Danguolė Razutytė-Varnienė. 

Nuotr. P. Jas iukonio. 

20-toji madų paroda vieno kito 
atsiminimo fone 

Su rudeniu renkamės į daugybę 
pagerbimų, jubiliejų ir panašių į 
juos parengimų. Spalio 4 d., sekma
dienį, rinksimės į J aun imo centrą 
pasižiūrėti 20-tos Chicagos ir Cice
ro Putnamo seselių rėmėjų ruošia
mos madų parodos. 

Kai prieš 20 metų Danutė Augie
nė metė man sugestiją, kad Cicero 
putnamiškių seselių rėmėjos, 
mano tada vadovaujamos, suor
ganizuotų rudenį madų parodą, 
daug negalvodamos ėmėmės dar
bo. Rūpėjo mums jau tada žinomi 
seselių darbai: „Eglutė", stovyk
los, Matulaičio namų statyba ir 
kitokia parama. Gal labiau morali
nė nei materialinė, nes tuo laiku 
Chicagos lietuvių tremtinių sąmo
nės seselių vardas d a r nebuvo pa

siekęs. 
Manau nesuklysiu sakydama, 

kad madų parodos, į t raukdamos 
didelį būrį darbininkių ir viešnių, 
atkreipė reikiamą visos Chicagos 
lietuvių dėmesį šiai ribotai žino
mai lietuvaičių kongregacijai. 

Po to sekė kultūriniai ir sociali
niai parengimai , vis stipriau 
užtikrinę ne tik moralinę, bet ir 
material inę paspirtį, sutraukdami 
vis didesnius būrius gerbėjų. 

Deja, to pirmo žingsnio nebū
tume padarę , tos pirmos pakopos 
neužkopę, jei ne amžinos atmin
ties Elena Kučiūnienė ir dabar dar 
l i e t u v i š k u o s e ba ruose besi
reiškianti P. Vaitaitienė ir N. 
Voketaitienė, kurios drąsino, pata
rė, konkrečiai prie madų parodos 

savo (P.V.) ar kitų siūtus (E.K.) 
rūbus modeliuodamos, o pasku
tinioji modeliavimo gudrybių 
mokindama. 

Negaliu neprisiminti ir tų, kurios" 
nuo pirmųjų madų parodų jose 
da lyvavo , su didesnėmis a r 
mažesnėmis pertraukomis rodyda
mos savo siūtus ir megztus rūbus, 
ir dalyvauja dar ligi šios dienos. 
Tai Milda Memėnaitė, St. Olšaus
kienė, O. Baukienė, E. Blandytė. 
Mūsų madų parodų forte buvo 
pačių siūti ir megzti rūbai. (Ar dėl 
to, kad buvome mažiau pasiturin
čios?...) Nors#laikui bėgant,krautu-
vių rūbai vis daugiau ir daugiau 
užimdavo mūsų parodų sceną (ir 
tai nieko blogo), bet š.m. parodoje 
matysime, panašiai kaip prieš 20 
metų, daug namuose siūtų ir megz
tų rūbų. Vėl džiaugsimės lietu
vaičių darbštumu, išradingumu, jų 
individualiu skoniu, priderinant 
sau šio rudens spalvas ir stilius. 

N e s t o k o j o p a r o d o m s ne i 
profesionalių rūbų projektuotojų, 
nei modeliuotojų. Pirmiausia 
įsijungė Monika Kripkauskienė, o į 
penktąją, O. Remeikienės mums 
pristatyta ir mūsų pakviesta, 
atskrido net iš Los Angeles St. 
Koronkevičienė. Pirmoji vestuvių 
pulkui, ar Nijolei Voketaitienei 
specialiai suprojektuotais neuž
mirštamai poetiškais rūbais, o 
antroji. Gūdi Gernreich. avangar
dinio madų kūrėjo, pagelbininkė ir ' 
jo įtakoje kurianti rūbų projek
tuotoja pridėjo mūsų p a r o d o m s " 
savo kūrybinį, profesionalinį " 
antspaudą. 

Dvidešimtojoj dalyvaus tik St. 
Koronkevičienė. Šį kartą ji bus 
kita, bet ir ta pati, parodydama 
kaip ir anksčiau, bet naujose 
formose, savo meilę ir supratimą 
judanč iam kūnui . J i a tveža 
dvidešimtajai — vakarinių rūbų 
rinkinį. 

Įdomu prisiminti, kad 
pirmose parodose savo talentą" 
atpažino Aldona Laitienė. J i ligi 
šiol yra ištikima mūsų parodų 
profesionalė modeliuotoja. N. ~ 
Voketaitienės, A. Laitienės, T ? 
B r a z y t ė s p r o f e s i o n a l i š k a s 
modeliavimas yra puošnus ir 
neįkainojamas ornamentas rėmė
jų ruošiamom parodom. 

Šių metų programon įsijungė ir 
savo siūtus rūbus pačios mode
liuos: M. Memėnaitė, St. Olšaus^ 
kienė, A. Garbenytė, O. Baukienė ir 
D. Pakalniškienė; megztus — E. 
Blandytė ir I. Kleinaitienė. Be jau 
išvardintų, kitų siūtus ir megztus, 
ar krautuvėse nuperkamus rūbus 

U 
• " 

mūsų" 0 

parodys: A. Baukutė, 
kienė, V. 
R. Lizdenvtė-Sell, 

D. Bart-

Los Angeles lietuvių jaunimo LB Dainų ir tautinių 
tokių ansamblis. Antroje eilėje ii kai rės į dešine sėdi: 
»ol. Vita Polikaitytė, sol. Antanas Pavasar i s , pianis
tė Raimonda Apeikytė, knmpoz. Bronius BudriOnas, 
kompoz. Giedra Gudauskienė, mokyt. Ona Razu
tiene — „Spindulio vadovė, pianistė Ona Baraus

kienė, mokyt. Antanas Polikaitis, mokyt. Danguolė 
Razutytė-Varnienė — vadovė, akordionistas Rimas 
Polikaitis ir smuikininkas Raimundas Mickus. 
Nuotrauka daryta ansambliui įdainavus savo plokš
telę „Sveikinimas jaunystei". 

Nuotr. P. Jasiukonio. 

— Kokias ypatingas pastebėjote 
mūsų jaunimo teigiamybes ir su 
kokiomis neigiamybėmis teko 
susidurti? 

— Teigiamybėsyra,kadjiemėgs-
ta lietuvišką kultūrinį darbą, skiria 
d a u g laiko p r o g r a m ų pas i 
ruošimui, mėgsta išvykas, negaili 
tam pinigų. Tik reikia sudaryti pro-
gųjiemspasirodyti.įvertintiirremti 
jų veiklą. Iš neigiamybių pa
žymėtina: kalbasi t a rp savęs dau
giausia angliškai, lietuvių kalbą 
nustumdami į antrą vietą. Na, ži
noma, viena iš nedrausmingumo 
ydų — gumos kramtymas.. . Bet 
reikia stengtis pasukti jaunimą į ge
rą kelią. 

— Ar po tiek metų darbo esate pa
vargusi ir apsivylusi; ar matote 
mūsų jaunime viltį lietuvių tautos 
ateičiai? 

— Nuostabu! Po tiek metų dar ne
sijaučiu pavargusi, nei nusivylusi, 
nes matau jaunime viltįlietuvių tau
tos darbams. Jie jau darbus tęsia ir, 
esu įsitikinusi, tęs mano darbą. Tas 
džiugina mane ir nuteikia kartu su 
jaunimu dar darbuotis ir aukotisdėl 
Lietuvos. Tuo labiau reikia džiaug
tis, kadis jaunimo tarpo jau išaugo 
žmonių, tinkančių ir politiniam 
darbui, kurie ryžtasi nenuleisti 
rankų, o dirbti dėl Lietuvos ateities. 

— Ko palinkėtumėt savo dukrai 
Danguolei Varnienei ir kitoms bei 
kitiems, kurie žada tęsti veiklą su 
lietuvišku jaunimu tremty? 

— Mano geriausi linkėjimai 
Danguolei ir kitiems būsimiems 
vadovams: be pertraukos tęsti 
gerose vėžėse esantį LB Spindulio 
lietuvišką darbą: dainuoti dainas, 
kurios ugdo tėvynės meilę; šok
dinti jaunimą iš mažų dienų. Per 
tautinių šokių pamokas kalbėti tik 
lietuviškai! Pirma tegu patys vado
vai gerai pasiruošia, o tik tada mo
ko kitus. Ruošti tradicinius vaka
rus ir šventes. įjungti visą 
jaunimą, neatstumti silpnesniųjų, 
o surasti vietą ir j iems. Reprezen
tuoti Iietuvą svetimtaučiams, vis 
primenant okupaciją. Padėti vi
siems kas kovoja už Lietuvą. Puo
selėti jaunimo tarpe draugiškumą. 

pagarbą vyresniesiems. Laikytis 
vienybėje, nes joje galybė... Tegu 
lieka šūkis: 

Mūsų da rbas , jaunos jėgos — 
Tau, Tėvyne — Lietuva!" 

Sveikiname amžinai "jauną" ir 
energingą, visiems besišypsančią 
Onutę Razutiene, kuri savo su
m a n u m u ir savęs nesigailėjimu 
" i šaugino" dvi, o gal ir tris kar tas 
lietuviškai dainuojančių, kalban
čių, skai tančių, — gyvų savo tau
tai, sąmoningų ir garbingų jaunų 
žmonių. 

AR. 

Bartkienė, J. Krutulienė. 
G. Rimkūnienė, 

R. Prapuolenienė, L. Žilinskaitė ir 
profesionalės Tina Brazytė bei 
Aldona Laitienė. Kai kuriom^ _, 
anksčiau paminėtom, siuva ir 
mezga dar ir O. Izokaitienė, E. 
Radvilienė, E. Šikšnienė, taipogi L. 
Sodeikienė, bei visas savo darbais 
patraukianti P. Kinderienė. 

Scenai dekoracijas kuria Marija 
Smilgaitė, o pranešinės AntrojO"> 

Kaimo aktorė Danutė Mikužienė. -
A tvyk ime visos iš v isur . 

Pripildykime Jaunimo centro sale.o 
ir balkoną. Atšvęskime jubiliejų i r- ; 
dar kartą parodykime seselėms, 
kad remiame jų darbą ir įver-' 
t iname jų pasiaukojimą. 

tfmą 

Aldona Lait ienė, profesionalė modeliuotoja, putnamiečiu seselių rėmė
jų ruošiamose parodose talkininkauja jau nuo pirmųjų užmojo metų. 
Matysime ją ir tių metų ruošiamoje parodoje, Chicasjoje. 



DRAUGAS, šeštadieni*, 1981 m. rugsėjo mėn. 26 d. niu dienraščiu — 1939 m. kovo 
mėn. 23 d. "Berliner Ilhistrierte 
Nachtausgabe", kur įdėtos Hit
lerio nuotraukos "Deutschland" 
laive bei su didelėm antraštėm 
korespondentu pranešimai, kad 5 
vai. Vokietijos kariuomenė per
žengė Tilžės Luisos tiltą ir beveik 
po 20 metu buvo pasveikinta ana 
pus Nemuno broliu ir sesių. 

H I 6 C I L L A N E 0 1 8 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis i Hermaną Dečkj 
TeL 585-6824 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

DR. FRED KURNIGK 
CHIKOPODIST - FOOT SPECIALIST 
5015 W. CERMAK ROAD - CICERO 

D61 silpnos sveikatos nebegaliu to
liau dirbti kojų gydymo ptaktikoj. 
15 Iceletos kojų gydytojų, del jo pro
fesionaliu patyrimo bei sugebėjimo 
kojų gydyme, pasirinkau Dr. Fred 
Kurnick perimti mano praktika. 

Dr. William J . Moraveck 
VAL. TEK PAGAL SUSITARIMĄ 

TeL TO 3 5456 

Klaipėdos vokiečių suvažiavime Mannheime buvo platinami 
rodė Lietuvos prekybinį laivą 'Kretingą". 

ir Klaipėdos bei jos krašto vaizdų atvirukai. Vienas jų 

KLAIPĖDOS VOKIECU SUVAŽIAVIMAS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų bendradarbis Europoje 

Mannheimo miestas yra Klai- j ir vertimas: "neginčytina, kad 
pėdos ir jos krašto globėjas. Pir- Klaipėdos vokiečiai yra kiek nu-
mą kartą Lietuvos uostui pagal- kentėję nuo lietuvių valdžios 
bos ranka ištiesė 1915 m., pasi-, (Herrschaft) tačiau mes jiems 
traukus caro kariuomenei, o taip šiandieną nelinkime ir nepavy-
pat ir po pasaulinio karo, apgy- dime šiandieninio likimo sovietų 
vendinant ir pasirūpinant darbą valdžioje. Priešingai, popiežius 
jame 250-čiaii Klaipėdos vokie- į Jonas Paulius II turi labai stip-
čių šeimŲ. Tad nenuostabu, I rius ryšius su Lietuvos kataliky-
kad Mannheimas Klaipėdos vo
kiečiu suvažiavimams kas antri 
metai duoda labai geras sąlygas. 

Iš anksto išreklamuotas susi
rinkimuose bei "Memeler Dampf-
boot" šiemetinis suvažiavimas 
įvyko rugsėjo 10 — 13 d. d. Tie
sa, negalima būtų pavadinti suva
žiavimu rugsėjo 10 d. centro val
dybos posėdžio, o tik "ant popie
riaus" ištęsta praograma, gal su
teikiant 
spaudai, 

be, kuri yra pasipriešinimo pyli 
mu tautinei ir tikybinei Lietu-! *TR,S> gimines. 
vos priespaudai". 

Besikalbant jo kalbos reikalu, 
Helmut Haun užklausė, ar man 
žinoma, kad šiandieną vokiškais 
pinigais yra išlaikoma lietuviš
ka gimnazija Huettenfelde? At
sakiau "taip", nenorėdamas jam 
priminti 1941-44 vokiečiu oku
pacijos, išvežto turto, ar net pa-

propagandos I gj0je Kalipėdoje palikto milijoni-
televizijai ir k t orga- nį0 lietuviško turto. Ginčas (o gal 
daugiau 

nams. Svarbiausi programos punk : diskusijos?) būtu 
tai buvo pravesti šeštadienį irįbjle". 
sekmadienį parodų atidarymu, už! 
dėjimu vainiko prie Klaipėdos 

- paminklo "Mėmei Stein" ir pa
gerbimu žuvusiųjų. Šeštadienį: 
baigtas bendru pasilinksminimu. 
Sekmadienis buvo skirtas evange-; 
likų (kun. Johannes Jucknat) ir ; 
katalikų pamaldomis, po kurių; 

—apie 800 žilagalvių senelių ("Man 
"riheimer Morgen" dienraštis rašė 

"Meist weissharige Besucher") j 
susirinko į puikią Rosengarten; 
salę, kur įvyko iškilmingas ak-
tas. Jį atidarė Mannheimo bur- j 
mistras W. Vamholt, pasidžiaug-; 
damas, kad Mannheimas su Klai 
pėda glaudžius ryšius užmezgė 
jau 1915 m- Sveikinimo žodį mies-
to galva užbaigė pasididžiuoda
mas klaipėdiečiais, jų prisidėjimu 
prie Vokietijos atstatymo. 

Baden — VVuertembergo kraš
to pabėgėlių reikalams pareigū
nas (jis dalyvauja ministerių ka
bineto posėdžiuose be balsavimo 
teisės) Helmut Haun džiaugėsi, 
kad ir po 35 m. tremtiniai susi
renka pagerbti savo tėviškę, savo 
gimtuosius namus, prisiminti gy
venta miestą. Jam, Sudetų krašto 
sūnui, tas yra labai suprantama. 
Tad ir kvietė klaipėdiečius neuž
miršti savo gimtinės perduodant 
tėviškės meilę jaunajai kartai. 
Savo kalboje jis nepateisino Hit
lerio žygio j Čekoslovakiją, tačiau 
į Klaipėdos užėmimą pažiūrėjo 
kitaip: Hitleris 1938 m. kovo mėn. 
15 d. pasižadėjo daugiau "anšlus 
sų" nedaryti, tačiau 1938 m. kovo 
mėn. 23 d. įžygiavimas į Klaipė
dą yra buvęs tik Vokietijos — Lie
tuvos sutarties ( o kur ultimatu
mas? — K. B.) tęsiniu bei 97 
proc. Klaipėdos gyventojų noro 
įvykdymu. 

Rašant jo paskutinius žodžius 
salėje, Helmut Haun palietė ka
talikybę Lietuvoje. Sėdėdamas su 
evang. kun. Fr. Skėriu (jam vo
kiečių kalba kaip man lenkų!) 
supratom aukšto vokiečių parei
gūno žodžius iš labai blogos pu
sės. Nenorėdamas suklaidinti skai 
tvtojų, tuoj pat po minėjimo pri
sistačiau pagrindiniam kalbėto
jui kaip lietuvis, Chicagos lietu
vių dienraščio atstovas. Paprašiau 
jį dar kartą šiuos svarbius saki
nius pakartoti arba dar geriau 
man juos užrašyti. Pareigūnas 
mielai sutiko užrašyti. Tad štai 

perpetuum mo-

Grįžkime prie akademijos. Sce
na salėje buvo papuošta vėlia
vom, Klaipėdos ir Mannheimo 
herbais (vėliavos plevėsavo ir 
prie salės), o koncertinę jos dalį at 
liko Mannheimo simfoninis or
kestras. Užbaigiamąjį žodį tarė 
klaipėdiečių pirm. Herbert Preuss, 

Nors turima 150 tūks- kartoteka, 
kuri padeda surasti artimuosius, 
tačiau s-gai priklauso 3 tūks. na
rių. Apgailestavo H. Preuss, kad 
švietimo min. išleistuose žemėla 
piuose Klaipėdos kraštas atskir
tas nuo Vokietijos. Tuo reikalu 
padaryti (ar net daromi) žygiai 
ministerijoje. 

Suvažiavimo patalpose, be re
gistracijos, matėsi stori sąsiuvi
niai su pavardėm ir adresais, bei 
užrašais prie jų (aišku, vokiškais) 
Klaipėda, Pagėgiai, Šilutė. Čia da
lyviai galėjo surasti savo pažįsta 

Galima buvo nu
sipirkti gintaro išdirbinius bei 
knygas, parūpintas "Buchdienst 
Banszerus". Gražūs Klaipėdos 
krašto pašto ženklų rinkiniai 
(parūpino dr. G. Lietz) senų kny
gų. Mano akis patraukė laikraš
čiai: 1920 m. "Tilsiter Zeitung" 
(daug žinių iš Lietuvos), 1933 m 

T O P D O L L A R S 
For Antkraes and all other furniture 
you have to sell. We Buy & Sell New 
& Used Furniture 

1400 S. Cicero Avenue 
863-4413 652-3830 Home No. 

CAREER DEVELOPMENT AND 
RESOURCES 

8 So. Mlchigan — TeL 467-1133 
Specializing in career guidance and 
career problems 
Call: ask for Dr. M.chael Goodstein 

I L L I N O I S O U T D O O R 
3 POINT PROTECnON PLAN 

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

J Complete. CALL 338-3800 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii 
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio. 

OOSMOS PARCELS E X H t E 8 S 
2501 W. *9th St„ Chicago, IL 99629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiimumiiiiiiiiiiiniuimiiumuiiiiiiiiiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• • • » • » • - » - • « » > • » • • > • - » - » - » * - • - > - • - • 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 a rba 376-1896 
iMiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiii 

STATOME NAUJUS PASTATUS 
TAISOME SENUS 

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

Memelandische Rundschau' ir 
kt. Ilgiau stabtelėjau ties istori-

MTDWAY 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, 5848 S. Archer 

A. + A. 
NAPOLEONUI LESKAUSKUI mirus, 
žmonai Eugenijai ir šeimai bei kitiems gi
miniems reiškiame gilią užuojauta. 

L.B. MELROSE PARKO APYLINKĖ 

SOUTHWEST DENTTJRE 
CENTER 

l s t floor, suite 3 
pakartodamas beveik tuos pačius j 5757 w . 95th S t , TeL 636-2443 
sakinius iš spaudos konferencijos. . _ , - . , . . L 1 , _ _ , , 

žiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiy 

I MALONIAI KVIEČIAME JUS | 
9 » S 
5 ^m X "*" 3 

• I 
Į K A U K I Ų B A L I Ų f 
I kuris įvyks šeštadieni, spalio 31 d , 1981 m., šiaunioj 5 
I ESTŲ NAMŲ SALĖJE, (ant 21 kelio, ta i yra MUwaukee 1 
S Ave., porą mylių į pietas nuo Half Day Road). s 

* Gros populiarus VYTIES orkestras. § 

* Visus raginame pasipuošti kaukėmis, nes bus 5 
premijos laimėtojams. | 

* Koktėliai 7:00 vai. vak. — Vakarienė 8:00 vai. vak. i 

* Prašome rezervuoti stalus iki spalio 24 d- = 

Kaina: S15.00 asmeniui ($16.00 — jei be kaukės). = 

Rezervacijas priima — S 

E L E N A S K A L H I E N Ė | 
119 Sheridan Oourt, Waukegan, EL. 60085 1 

TEL. (312) 623-7927 1 
Gavus pinigus, bilietai tuojau bus Jums iSsiųsti. 2 

Čekiai rašomi "Lithuanian-American Comrminity*' vardu. S 

LAUKIAME VISŲ PASISVEČIUOTI IR PASILINKSMINTI.:l J fj 

Apylinkės Valdyba I 
<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiituimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiu^ 

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii^ 

A. T V E R A S ! 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS | 

Pardavimas ir Taisymas = 
" 264A W SStfc Street — TeL R E 7-1941 | 

•lUIlIlHIIUIIIItlIlIlIlIilUlUUIUUUUUUlIlUUlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII? 

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 „All wool made in 
England"; vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskute; 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 
I 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 kamienus, sveria 5 sv. . . . $220.00. 
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, %, sveria 5 sv $600.00. 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, De-lux, 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 1H sv $40.00. 
Vilnonė arba šilkinė skarelė $12.00. 
Telescopic lietsargis, sveria % 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 eglutei $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, Littmann $62.00. 

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

$7.00; 40 cigarečių — $500. 
Sudarant siuntinį 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 ) 

1 1 L o n d o n 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 . 

T e l . 0 1 4 6 0 2 5 9 2 . 

CLASSIFIED GUIDE 
HlMJlSLLANEOlS 

10% — 3 0 % — 1 0 % pietai 
ui apdraudė suo ugnies ir sutomo. 
biHo 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We»t 95th Street 

Telef. G A 4-8554 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII 

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 
IHIIIIIIIIIllllIlHlllimilllllIIIIIUIUUMUIlI 
ItlUMIMIIIIIIIIMtlIlIlHIIIIIUUIHIUUlUIMl 

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

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

SERAPINAS — 636-2960 
•iMimnuMHiiiiHUiiiimniuimuitiiiiiiiii 
jiiiumiiilllltlllllllilliiiiuiuumiiiiiiiiiiii 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamoinant po 6-os vai. vakaro. 

TeL 476-3950 
iiiiiiiiiiiimiuiiiNiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiuii 

HELP WANTED — MOTERYS 

bmnediate Opening For I 
Q U A L I F I E D C . O O K 

TO MAN AOE H T Č H E N 
You Will Have Beautifully Decorated 
Modern Air Conditioned Apartment 
with T.V. Top Wages with Fyll Bene-
fltS. <wvy 

Must Speak Englisk. : 
Please Csll FATHER CURRAN 

779-7181 for informattos 
ST. CHRISTINA CATHOUC 

RECTORY 

Reikalinga šeimininke 
Namų ruošai ir prižiūrėti viilą, pilną 
laiką. Nors kiek kalbanti angliškai. 
Kreiptis į MRS. HTMEL. pirmad. iki 
penktad. 9 vai. ryto iki 5 vai vak. — 

Tel. 346-8355 
t 

>—T3 

Housekeeper - Live-in 
Invalid care. Light housekeeping. 

Must speak Englisb. Blue Island, UI. 
Csll 597-0028 

B E A L E S 

:" 
T A T |C 

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

Telef. — WA 5-806S 

SIUNTINIAI 1 UETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, I1L 60632, teL 927-5080 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

NOTAilY PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERT1MAL 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PIUETTB£S PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
tniiimrTrnnmniiniiiiiiuiiuuiiiiiiiiiiiiii 

Open house Sunday, September 27, 
1:00 to 4:00 P3L BJ 

1824 CLARENCE AVENUE 
BERWN, ILLINOIS 

Brick 3-flat with 3 bedroom owner 
apt. Excellent location. Great buy for 
investment or family living, . oi. 
CENTURY 21—A. ROSECKY REALTY 

TEL. 749-2100 
— ^ — — — ' i 

• • • ^ • • • • • • ^ ^ • • ^ ^ • • • • • • • • • . 

Atdarąs apžiūrėjimui sekm., rūgs. 27 
nuo 1:00 iki 4:00 vaL popiet 

9308 S. 69TH COURT 
OAK LAWN, ILLINOIS 

7 kamb., 7 metų senumo rezidencija 

Informacijai kreiptis1'^'^ 

IRENA RIMAVKJUS 
Budraitis Realty 

TeL 767-0890 ar 471-2349 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chicagoje 

^93.00 
O i e e r o j o 

(10/20/5UM) 
Penstainkama auto apdrauda 

AmSus 62 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS - 778-2233 

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

Marquette Parito apyL liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 99os ir RockwelL Murinu 2-jų 
butų. Parduotas. 

Brighton Parke mur. 3-jų butų ir 
krautuve. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų ir ferų uasaų 

Investavimui 

Skambinkit teL 4S6-78T8 

SIMAITIS REALTY 
2961 Weo* 6Srd Street 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 

E L E K T R O S 
ITED1MAI — PATAiantAI 

Turiu Cbieasos mlssto leidimą. 
Dirbu Ir uimiMtty. Dirbu srettai, ga
rantuotai Ir sstiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-8559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PACKAGE EXPRE8S AGENCY 
MARIJA J»ORElKIE»« 

SIUNTINIAI 1 LIETUY4 
Labai paceidaujamoi garos rOJias 

prakea. Maistas i i Europos amndtllu 
aaos w. «»tu st.. aucaco. m. OOOM 

TeL 92V27I7 

IINUOMOJAMA - FOB BENT 

Floridoje — SL Petersburge, Lietuvių 
Klubo patalpose, išnuomojamas butas 
su baldais — sezonui arba ilgesniam 
laikui. Teirautis kiekvieną dieną po 
5 vai. vakaro tel. 597.2418. 

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas. 
Skambint po 3 valandos popiet — 

TeL 778-2118 

Gražus atskiras kambarys vienam as
meniui. Privatus įėjimas, dusas ir tua
letas. Marouette Parke. 778-1595 

iiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiHiiNMmirtiimtftF 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namo, pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariataa — VerflmsJ 

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

6529 S. Kedrie Ave. — 77S-22H 

ISNUOM. 4 kambarių apstatytas bu
tas Marquette Parke. 

Skambint 476-2473 

ISNUOM. 4 kamb. butas 2-me aukite 
Brighton Parke. Pageidaujama pensi
ninkų pora arba viena moteris. 

Skambint J2S-7S97 

72-ca ir Albany — 5 kamb. mur. Geor-
gian. $53,500. ^ 

72-ra k Rlehmond — 2 seimų''muro 
namas. $72,000. -

45-ta u* Rlehmond — 2 butų po 3 mie
gamus. $68,900. 

40-ta b Montgomery — 15 meni senu
mo. 2 Seimv $85,000. ,,_• 

59-ta Ir Wssbtenaw — 21 metų senu
mo — 2 Seimų po 3 mieg. $89,900. 

Puikus investavimss Lemontė — 2 bu
tų pastatas ir 10 akrų žemes. — 
$250,000. 

58-ts k Rutherf ord — 25 metų senu
mo 3 mieg. mūro rezid. $75,900. 

91-ms k Melvina — 19 metų senumo 
3 mieg. mūras. $75,900. 

97-ta k Konensky — 4 miegamų mur. 
pastatas. $59,000. 

72-ra ir Talman — Labai gersi Išlai
kytas 3 mieg., su valgomu. $39,300. 

93-eia ir Newland — Liuksusinis "M-
level". 7 metų senumo. $89,500. 

BUDRAITIS REALH 
•600 S. Pulaskl M. 

Ttl. — 767-0600 

rle tkelbiaai 



m**m 

Stovyklai Dainavoje pasibaigus, moksleiviai laukia autobuso j namus. 

. . : 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
MANO PARAŠO NIEKAS 

NEKLASTOJO 
Jau net kelis kartus mūsų spau-

Mūsu kolonijose 
Manchester, MicK. 

DAINAVA 
Jaunimo stovykloj "Dainava' 

doje yra užsiminta kažkoks ma-
-no- parašo suklastojimas. Ir tuo 

piktu darbu liko apkaltintas VLI- 1982 m. vasarą vėl pradės stovyk-
Ko pirmininkas dr. K. Bobelis. Į ]auti lietuviškai nekalbantys, lie-
•Draugo" Nr. 216 Bronius Ne- j tuvįu kilmės jaunuoliai-lės. 
mickas ir vėl iškelia šį klausi- į Stovykla bus mišri amžiumi — 
mą ir net grasina kaltininkams j n u o 7 metŲ iki 17 metų. Bus su-

'pritaikyti Lietuvos Baudžiamojo į darytos dvi grupės 7 —13 ir 14 — 
.-Statuto grėsmę. 17 m e t u . Stovykla kuriai vardas 

Noriu visiems ir visiems lai-, buvo duotas jau prieš dvejus nie
kams pareikšti, kad mano parašo j t u s — "Lithuanian Heritage 
po VLIKo 1979 m. deklaracija j Camp", įvyko rugpiūcio mėn. 
niekada niekas neklastojo. Tiesa,Į2-ją savaitę, (anglišką stovyklos 

,-aš asmeniškai nedalyvavau ta- j pavadinimą sulietuvinti palie-
me VLIKo valdybos posėdyje, ku-Įkame kalbininkams), 
riame ši deklaracija buvo svars- j Lietuvių Bendr. Švietimo tary-
toma, priimta ir nutarta viešai;bos pirmininkas sutiko šiai gru-
paskelbti. Tačiau prieš skelbiant | p e i parūpinti kompetetingą as
as buvau supažindintas su jos tu-!m e n į .lietuviu kalbai ir bendram 
riniu. Jai pilnai pritariau ir suti-, Lietuvos istorijos pažinimui dės-
kau, kad ji būtų viešai paskelbta 1 t v t j 
su mano parašu 

Br. Nemickui ši deklaracija; ; a u dabar tam, kad žinia apie ją į 

liausiai gyvenančius ir seniai ati
tolusius nuo liestuviSko kamieno, 
nors širdyje tebelaikančius save 
lietuviais. 

Kad žinia visus pasiektų rei
kalinga visų šią žinutę skaičiusių 
pagalba. Kiekvienas turime pažįs
tamų ir artimųjų tarpe lietuvių 
kilmės šeimų, ar mišrių su 
kitos tautybės asmeniu sukurtų 
šeimų. Jauskime pareigą šią ži
nią pranešti —perduoti. 
Nei į "Time", nei į "U.S. News" 

ar panašius žurnalus šios žinu
tės patalpinti neįstengsim, bet ir 
"Vytis", ir "Moterų Dirva", ir 
kiti lietuviams skirti leidiniai, pa
siekią angliškai kalbančius lietu
vius, bus informuoti. 

Smulkesnės informacijos apie 
šią stovyklą bus skelbiamos ir atei
tyje šitame "Dainavos" skyriu
je. 

Visais šios stovyklos reikalais 
kreiptis: Lithuanian Heritage 
Camp, 25830 Forestview, South-
field, Mich. 48034. Te. (313) 
354 -0746. 

St. Petersburg, Ha. 
BALFO VEIKLA 

St. Petersburg skyriaus pirmi
ninkas Jonas Valauskas rugsėjo 
18 d. buvo sukvietęs skyriaus val
dybą ir rudens vajaus rinkėjus po
sėdžiui. Dalyvaujant Balfo direk
torei D. Bobelienei, .buvo aptarti 
artimiausi planai ir darbai. 

Pfknikas bus rengiamas spalio 
6 d., antradieni 11 vai. ryto, Se-
minole parko aštuntame paviljo
ne. Bus karšti pietūs (12 vai.), tur
tingas dovanų paskirstymas, šo
kiai ir žaidimai. Baltas kviečia vi 
sus St. Petersburgo lietuvius ir čia 
besisvečiuojančius turistus atsilan-

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 26 d. 

šios stovyklos data skelbiama . ^ ^ ^ p i k n i k ą 

yra "liūdnos atminties". Tačiau j 
man ji jokių liūdnų prisiminimų' 
nesukelia. Man daug daugiau liū Į 
desio jausmų sukyla, kai aš ma- i 
tau, kad mūsų teisės daktarai, bu- | 
vę VLIKo veikėjai, jo apsijungi-: 
mo entuziastai, dabar kažkokiais 
asmeniško keršto sumetimais | 

_nuolat ieško priekabių ir prieš į 
VLIKo veikėjus graibosi net Lie-j 
tuvos įstatymų. Taip pat liūdno- 1 
ka, kad jie visi nevengia tokiomis j 
ir kitokiomis progomis paniekin
ti dabartinius VLIKo veikėjus ir 
to pirmininką. 

J "Viena tik džiugu, kad tie visi 
teisės žinovai šiandien gali tik 
prisiminti mintinai išmoktus 
baudžiamojo statuto paragrafus. 
TSfbūt, jeigu jie turėtų galios 
juos vykdyti, tad nevienam VLI
Ko veikėjui ir bendradarbiui tek-
"tų atsidurti Vamių ar Dimitra
vas stovyklose. 

Jonas Daugėla 

galėtų iš anksto pasiekti ir to- Valdyba 

~ * -' Paieškojimai 

-.., 

Bogdanienė Jesudaitytė Emilija, gy
venusi So. Oglesby gt. Čikagoje. 

Graiiskauskas Jonas, apie 60 m. 
tmtiaus, iš Būdviečių kaimo, Ketur-
TaMcią valsčiaus, Vilkaviškio aps. Bu
vo žinomas Kudirkos ir Žiūrono pa-

. yvdemis. 
Jurjonas Antanas iš Uždvario kai-

" rao, «jo žmona Rupšytė Julija iš Užve-
nų kaimo, ir jų vaikai: Antanas, Bronė 

1 Ir 2osė. 
Kiikūnas Jonas ir jo sūnus Jonas. 
Levinaitė - Pescheck Anastazija, at

vykusi iš Austrijos 1956 m, gyvenusi 
So. Winchester gt. Čikagoje. 

Mockienė (buvusi Turauskienė) 
Kutniauskaitė Barbora iš Zembo kai
mo Kvėdarnos valsčiaus, Tauragės aps. 
atvykusi į IAV 1913 m. Turėjo dvi 

" *' dukras ir sūnų. 
Petrauskas Stasys, Juliaus sūnus, 

gimęs Telšiuose, atvykęs 1950 m. 
MeMkis Gasparas, Juozo ir Cecilijos 

sūnus, gimęs 1926 m. Tauragėje. Tar
navęs JAV daliniuose ar kariuomenė
je. 

Radkevlčius Jonas. 
Radkevičlus Juozas paieško senų 

pažįstamų: Cenkų, Pakulį, Matulį, Mal
dų, Caponį. 

Stralgis Adomas, Juozo sūnus iš 
Igliškienų. Mariampolės aps., ir jo 
sfous, atvykę j JAV 1944 - 45 m. 

Vaivada Jonas iš Raseinių, jo žmona 
Konstancija Banaitytė iš Pumpėnų 
kaimo. Biržų aps., ir jų vaikai Ona, 
Bconislava ir Ričardas. 

* 
Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
* maloniai prašomi atsiliepti: 

3 CONSULATE GENERAL OF 
LmnjANIA 

.Jt. 8147 South Arteslan Ave. 
Chicago, IL 00629 

" » y Tel. — (312) 737-3334 

A.f A. 
J U L I J A P O Š K A 

Gyveno šventos Šeimos Viloje, Lemonte, 111. 
Mirė 1981 m. rugsėjo 24 dieną, sulaukusi 91 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno virš 70 metų. 
Priklausė šv. Kazimiero Seselių rėmėjoms ir Tėvų Marijonų 

rėmėjų draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, 3 vai. popiet Lack-Lackawicz 

koplyčioje; 2424 West 69 Street. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 28 dieną. Iš koplyčios 9:15 

vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijom iaffirjį --į, :-._»;-je 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę giminės: Elena Jokubkienė, Vytautas Musonis ir Bronė 
Daukšas su šeimomis, ir gimines Lietuvoje. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs — Tel. 737-1213. 

**y»' 

f 

, 

* * W -

P A D Ė K A 
A. f A. 

AUGUSTINAS FUKARTAS 
Gyv. Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1981 m. rugsėjo 17 d. ir buvo 

palaidotas rugsėjo 21 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarna

vimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui, kuris atlaikė gedulingas 

pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. Dėkojame kun. Trakiui 
ir kun. Groth už dalyvavimą pamaldose. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. Dėkoja
me visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė mums toje liūdesio 
valandoje užuojautą. 

Dėkojame Šaulių Vytauto D. Rinktinei už garbės sargybą ir dalyva
vimą laidotuvėse. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame šauliams grabnešiams ir laidotuvių direktoriui D. Gaidui 
ir G. Daimidui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Žmona, sūnūs ir dukterys su šeimomis. 

Jaunystes dienų klases draugui 
A. f A. 

S T A S I U I B A R Z D U K U I 
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo seimai 
ir artiniesiems. 

ONA LIORENTIENĖ 
JUZĖ NAVASAITIENt 
MIKASĖ (Lietuvoje) 

„Viešpaties noru meilė 
kuria mums amžinybę, nes 
ji pati amžina , kaip būtis 
ir kaip siela". 

Tavo Elenutė 

Spalių 4 d. jau metai, kaip ELENUTĖ MASAITIENE paskutinį 
kartą nusišypsojo savo nuostabiu dėkingumu Viešpačiui ir visišku 
pasitikėjimu Jojo meile. Savo paskutinėj maldoj ji tyliai kalbėjo: 
"O Marija . . . Viešpačiui mūsų mirtis ir gyvenimas . . . mūsų skaus
mas . . . ir trumpo džiaugsmo žvaigždučių šviesa, atsispindinti mei
les skaidriam ežerėly . . . " 

Tą dieną už josios sielą bus aukojamos šventosios Mišios pas 
Tėvus Jėzuitus ir Marijonus Chicagoje, pas Tėvus Pranciškonus 
Brooklyne ir Kennebunkporte ir pas Seseles Futname ir Thompsone. 
Šių šventųjų Mišių aukos taip pat yra padėka už Elenutės kantrumą 
ir meilę, už josios paskutinę maidą ir už vienatvės skausmą, kuria
me meilė didesnė už amžinybę, o mūs širdis mažesnė už mažytę 
sudužusios dulkės skeveldrą. 

Kviečiu visus prietelius, kurie prisimena Elenutės džiaugsmą ir 
meilę, jungti savo maldą su šiais šv. Mišių aukojimais. 

C. MASAITIS 

RŠT00NERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

JULIJA URBYTE 
GALŽUTIENĖ 

Jau prabėgo aštuoneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną ir seserį 1973 m. spalio 3 d. 

Liūdnos gyvenimo dienos, bet mes negalime jos užmiršti ir vi
suomet prisimename savo maldose. Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio mėn. 3 d., 8:30 
vai. ryto Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje, Waterbury, Conn. 

Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus tą 
dieną prisiminti a. a. Juliją ir pasimelsti už jos sielą. 

Nuliūdę: Vyras Pranas, sūnūs: Raimondas ir Kazimieras su 
šeima, seserys: Elena ir Engeiika su šeimomis. 

A. A 
ANTANINA VEPŠTIENĖ 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė rugsėjo 24 d., 1981 m., 10:15 vai. ryto, sulaukus 76 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Danutė Baicienė, žentas Vla

das, anūkai: Povilas, Antanas ir Tomas; duktė Laimutė Denhardt, 
anūkai Jonas, Linda ir Vicki; sūnus Vytautas Vepštas, marti Henri
eta, anūkai Linas ir Indrė; velionės vyro a a. Juliaus giminės Lie
tuvoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvos Dukterų dr-jai, Putnamo Seselių rėmėjų 
dr-jai, Panevėžiečių klubui, Birutietėms ir Liet. Moterų Federacijos 
klubui. 

Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 
71 Street. Lankymo valandos šeštadienį nuo 5 iki 10 vai. vak. ir 
sekmad. nuo 2 iki 10 v. vak. Atsisveikinimas bus sekmad. 6 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 28 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, marti, žentas ir anūkai. 

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

A*f A. 
STEFANIJAI RINGIENEI 

m i r ų s , 
giliam skausme likusiem sūnum RIČARDUI ir STEPO
NUI su ŠEIMOM, sesutei PAULINAI MARSHALL ir 
broliui LEONUI su ŠEIMA Lietuvoje, giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

EGLĖ IR ALFONSAS GRICIAI 
ALĖ IR MYKOLAS ŠČIGLAI 
ONA BLAŽIENĖ 

Mylimam tėvui 
A. f A. JUOZUI GLYTUI mirus, 

dukterį Valentina Baniene ir jos artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame. 

COOK COUNTY LIGONINĖS 
PATALGGINIO SKYRIAUS BENDRADARBIAI 

A. f A. VINCENTUI MAKNAVIČIUI 
mirus, žmonai Ksaverai, ilgalaikei draugi
jos narei, ir velionio giminėms bei artimie
siems gilia užuojauta reiškia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2-

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
* 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel . 47e>-2T45 
AIKŠTĖ AL rOMOBD IAMS STATYTI 

< 

» ' 



DRAUGAS, šeštadienis. 1981 m. rugsėjo mėn. 26 d. j x 3. Valaitis, Ontario, Ka-
——•""•——————— ' " j nada, V. Kazlauskas ir V. Do-

X Dr. Antanas Čerškus, ži- i bravolskienė, grąžindami bilietų 
nomas čikagiškis, lankėsi "Drau- šakneles, kiekvienas pridėjo po 
ge", domėjosi spaudos darbais, 10 dol. aukų. Širdingas ačiū. 
įaliko auką dienraščiui stipriu-; x R ž u k a u s k a s v . N a 8 t o p _ j 
t:. Dėkojame. : k ^ R Q C h e s o n i S ) Alfonsas ] 

X Tautas šventės minėjimas, Petrutis, J. Kviecinkas, Juozas 
kultūrinė programa ir sveika- j Totoraitis, — visi užsisakė nau- ; 

I tos reikalai bus Lietuvio sody- jausiu leidinių už didesnę sumą. 
x 40-jl Lietuvių diena Moks

lo ir Pramonės muziejaus "Ka
lėdos visame pasaulyje" cikle 
bus antradienį, gruodžio 8 d. 
7:30 vai. vakare Lietuvos Vyčiai 
atliks įdomią kalėdinę progra
mą. 

bos pažmonyje šį sekmadieni, 
nuo 2 vai. p. p. Užkandis. Visi 
laukiami. 

X Povilas Vyšniauskas, North ' 
Bay, Ont., Kanada, mūsų nuo- ; 
širdus rėmėjas, spalio 19 d. švęs 

X Autobusas iš Chicagos i | 80 m. sukaktį. Vyšniauskas do- į 
LSS suvažiavimą, įvykstantį šį i misi lietuviška spauda ir ją re-
savaitgalį Dainavoje, nesusida-; mia, skaito daug knygų, nes 

X DaJila Mackialienė, Kultū
ros tarybos t ea t ro premijos lau
reatė, atvyksta į Chicagą su Los 
Angeles Dramos sambūriu. 

rius reikiamam skaičiui keleivių, 
nevyks. Bus vykstama priva
čiais automobiliais. 

dažnai užsisako už didesnes su
mas. Šį kartą taip pa t užsisa
kė naujausių leidinių. Ta proga 
sveikiname sukaktuvininką. x 140 asmenų dalyvavo Maž. 

Lietuvos Rezistentų suvažiavi-
X Alvida Rankutė rūpinasi mo bankete. Antradienio laido-

dail. V. Igno naujų grafikos! je tilpusiame šio suvažiavimo '' Klemenso įžadų 45-ose metinėse 
darbų paroda, kuri vyks '"Ga- aprašyme pažymėtas skaičius ir besiartinančių 40-jų kunigys-

X Milda ir Kazys Z ilis-Žulu 
lis, Chicago, EI., pusbrolio Tėvo 

lerijoje" spalio mėnesį. nebuvo tikslus. 

X Marąuette Parko Lietuvių i x J . Kaciliauskas, Lemont. 
namų savininkų organizacijos I EI., lietuviškų knygų mylėtojas. 
valdybos narė Ona Ankienė, Ii 
gonių lankytoja, aplankė šiuos 
sergančius organizacijos na
rius: Adelę Duoblienę, Eleną 
Garbienę ir Stasį Pulkauninką. 

vėl buvo užsukęs į "Draugą" ir 
įsigijo įvairių leidinių už didesnę 
sumą. 

X Virginija Gureckienė, Wa-
shington, D. C., buvo atvažia-

X R. Kinka, iš Anglijos, buvo į vusi j Chicagą ir t a proga užsu-
atvykęs į š iaurės Ameriką, lan- • ko j "Draugą" ir įsigijo naujau-
kėsi Chicagoje, užsuko į "Drau- H sių leidinių, 
gą" ir įsigijo įvairių leidinių ir 
plokštelių už didesnę sumą. 

X Baltųjų rūmų konferencija 
apie senėjimą įvyks lapkričio 
30 — gruodžio 3 d. Susidomėję j 
ar norintys kokiu nors būdu 
toje konferencijoje dalyvauti 
asmenys ir organizacijos, jau 
dabar turi kreiptis į White 
House Conf erence on Aging, 330 
Independence Ave., S. W., Rm. 
4069, "VVashington, D. C., telef. 
(202) 245-1914. 

X J. Juška, Chicago, EI., Ma
rius Sajus, Warren, Mich., An
tanas Girginas, Grand Rapids, 
Mich., visi grąžino laimėjimų bi
lietų šakneles su 16 dol. auko
mis. Ačiū už paramą lietuviš
kai spaudai. 

X Dr. Lilija Ignatonienė, Chi
cago. BĮ., atsiuntė 16 dol. už 
bilietų laimėjimų šakneles. La- \ 
bai ačiū. 

tės metinių proga, jam užprenu
meravo dviems metams "Drau
gą" ir kartu atsiuntė čekį. 

X Vincent fctlčiūnas, Delran. 
; N. J., atsiuntė 15 dol. auką už 
laimėjimų bilietus. Labai ačiū. 

x Dr . Jolanta Peckus, North-
field, BĮ., grąžindama laimėji
mų bilietus, pridėjo 15 dol. au
ką. Nuoširdus ačiū. 

x Inž. Alfonsas Pargauskas, 
Orland Park, EI., J. Jagėla, To
ronto, A. Scerba, Montreal, Ka
nada, Z. Ejasevičius, Troy, 

1 Mich., Mrs. V. Gecevičius, Or-

IŠARTI IR TOLI 
AUSTRALIJOJE 

_ A. a. Sofija Kaminskaitė-
Babiekienė mirė Adelaidėje, su
laukusi 84 metų amžiaus. Po 
gedulingų pamaldų Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje, kurias 
atlaikė kun. A. Spurgis. velionė 
buvo daugelio lietuvių palydėta 
į Centennial kapines amžinam 
poilsiui. 

— M. Migevičieaiė, Sydnėjaus 
lietuvių veikėja., atšventė savo 
75 metų amžiaus sukaktį. Su
kaktuvininkė yra veikli lietuviš
kose organizacijose, š ia proga 
buvo suruoštos vaišės, kurių me
tu M. Migevičienė susilaukė 

Mūsų prekybininkai bei finansininkai "Draugo" banketo metu, Jaunimo centre. Tš k.: .Ann Marie Juraitienė. He į daug nuoši rdžių sveikinimų bei 
len Woisetsckloeger, Regina H. Zndnukaitiene, Bennie F. Dirži.is. Stovi iš k.: Leo Juraitis, J. F. Grybauskas. Šv. j Q0 Vanų. 
Antano Taupymo - sko!. b-vės prezidentas, John Woisets ckioeger ir Joseph Butkus. Nuotr. J. Kuprio j Br i sbane j e lietuviai a k t y 

viai da lyvavo Pave rg tų t a u t ų 
eisenoje. Lietuvos vėliavą ne
šė P. Kviecinskas, jam asistavo 
tautiniais rūbais apsirengusios CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

TAUTOS ŠVENTES 
MINĖJIMAS 

LB Marąuette Parko apylin-

gausioje, okup. Lietuvoje po- j jos lietuvių pastangomis padėti Malisa Kviklytė ir Dona Lau-
grindyje leidžiamoje spaudoje, i kenčiančiai tautai . Pažadėjo kytė. 
Paryškino ir išeivijos misiją, i ateityje plačiau pasisakyti ir šių j — Laima Beržinytė, kanadie-
drauge pažymėdamas, kad turi- i dienų okup. Lietuvos rūpesčiais, tė, kaip Pasaulio Lietuvių Jauni

kės valdyba rugsėjo 19 d. su-1 m e dirbti nesikarščiuodami, ne- Taip pat gražius linkėjimus mo s-gos atstovė, lankėsi Aus-
rucšš gražų Tautos šventės nū- Į s m e rkdami ar atsiribodami nuo į minėjimo dalyviams išreiškė sve- i traliioje. važinėjo po lietuvių 
nėjimą. Tą dieną 5 vai. po pietų j k j t ų g a l k j e į kitaip Lietuvą va- j čias, Ho t Springs L B apylinkės I kolonijas, tarėsi su jaunimo a ts -
gvč. M. Marijos Gimimo lietuvių , du oja nčiv? institucijų. Kartais | pirmininkas Stepas Ingaunis. tovais ir kitais būdais stengė-
bažnyčioje, Marąuette Parke, j įr svetimųjų talka gali būti labai | Minėjimą baigiant, pirmininkė i si pagyvinti lietuvių jaunimo 
kun. Juozas Juozevičius atnaša-1 j r 1 ^ ^ naudinga, ką ryškiai pa- Birutė Vindašienė išreiškė nuo- j veiklą. 
vo šv. Mišias, kurių metu prisi- \ liudijo ir Hanafordo įstaigos širdžiausią padėką kun. Juoze- j 
minė mūsų tautos garbingą pra- j pastangos V. Skuodžio gelbėji- vičiui už gražias pamaldas, adv. ; ''• 
eitį ir šios šventės reikšmę Lie- Į m o akcijoje. I r tik dėl to Chi- Sauliui Kupriui už išmąstytą I AdVOkataS JONAS GIBAITIS 
tuvai. 

Tuojau po pamaldų parapijos i didžiosios spaudos plataus dė-
• _ d P a r k n i visi ^ ž m d a m i j m o k y k l o s ****& susirinko gra- j mesk). Savo trumpą, suglaustą, 
laimėjimų bilietus, pridėjo po 10 i ž u s h ^ s besisielojančių lietu-1 bet gerą kalbą advokatas Sau-

vių tautos reikalais LB narių 1 Iras Kuprys baigė Vilniaus lie
tuviškojo jaunimo jautriu atsi
šaukimu. 

I cagoje buvo susilaukta TV ir \ žodį, poetui K. Bradūnui už jau
trią, patriotinę programą ir sve 
čiams — dr. K. Ėringiui ir St . 
Ingauniui už sveikinimus ir vi
siems minėjimo dalyviams, ne 
pavargstant iems bendruomene 
ninkams, už dalyvavimą minėji 

Meninė programa trumpa. Ją 1 me. Minėjimas baigtas Lietu-

"Draugo" sukaktuviniame bankete so
listui akompanavo muzikas Alvydas 
Vasaitis. čia jį rnatome prie stale, 

dol. aukų. Labai ačiū. . ... , 
j šventės minėjimą. Valdybos 

x Jurgis Gylys, Chicago, BL, j pirmiiūnkė Birutė Vindašienė, 
B. Kerulis, Toronto, Kanada, | pradėdama minėjimą jautriu, 
Jonas Jokubka, Chicago, 111., ; patriotiniu, tėvynę primenančiu į atliko "Draugo" redaktorius. I vos himnu. P o minėjimo pasi-
Juozas Augutis, Rochford, UI., Maironio žodžiu, tarp kitko pa- \ poetas Kazys Bradūnas. Jis pa-! vaišinta kavute ir pyragaičiais. 
Elzė Jankutė, Toronto, Kanada, . žymėjo, kad į šį tautos šventės i skaitė savos kūrybos pluoštą į Pažymėtina, kad šis minėji-
atsiuntė po 10 dol. aukų kartu į minėjimą atėjo tie, kurie ne žo- j eilėraščių. Jie tokie jautrūs, ] mas tesitęsė t ik 50 minučių. Bu
šu bilietų šaknelėmis. Ačiū. I džiu. bet darbu sielojasi paverg- Į prasmingi, dienos progai tinką,; vo gerai organizuotas. Tiesiog 

x Brun DoviJas Park Fo- t o s dvynės rūpesčiais. Pasvei-1 patriotiški. Su giliu įsijautimu' pavyzdingas ir tektų daug kam 
r°st 111 P "Miliauską. Chica- tinusi susirinkusius, maldą su-1 poetas juos skaitė ir klausyto-' iš to pasimokyti. Minėjimo me-

6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, Illinois 60629 

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

, šeštad. 9 v a l . r. iki l vai. d. 

go, m.. Jonas ir Julia Žostautai, 
No. Redington Beach, Fla., Juo-

į vaišių metu drauge su savo žmor.a dr. | zas Augai t i s , JDetroit, Mich., 
Vitalija. Į grąžino laimėjimų bilietų šakne-

Nuotr. J. Kuprio ! ^es s u 10 dol. aukomis. Ačiū. 

kalbėti pakvietė kun. J. Juoze-
vičių, kuris prašė Dievo palai
mos kenčiančiai Lietuvai, jos 
vaikams ir visiems bendruome-
nininkams, dirbantiems švieses-

jus gražiomis akimirkomis nu- j tu daug kas paaukojo LB, švie-
kėlė į gimtąją žemę, prie VU-; timo ir kitiems tikslams, 
niaus vieškelio ir i Kryžių kai- Prie minėjimo suruošimo nuo-
ną, kur atspindėjo visa mūsų pa- širdžiai dirbo pirmininkė Birutė 
vergtos tėvynės didžioji drama. Vindašienė, A. Likanderienė. S. 
Minėjimo dalyviai poetą Kazį | Endrijonienė, Br. Endriukait is , 

'HiiiiiHiuiiiHifiniiiifiitiiiiiMnriiiimi 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

mniMUlUIMUIIIHIIIIIIIIJimillilIlIlIlftlM 

j nei savos tėvynės ateičiai, 
v Twa™i*rf;ni« i W H * v i X L. ir L. Grumulaitis, Inc., j Trnmpą g e r a i p a r u o š t ą k a l b ą . ' Bradūną išklausė su dideliu dė- IK. Barzdukas, A. Bagdonas, 

,T^7*£r TZiA C O r p U S C h r i S t i ' T e X- ' J - B u r ^ e s s - pasakė P L B ' vicepirmininkas,Įmesiu ir jam už tokią gerą Kostas Juškevičius, A. Kareiva 
x Antras kaimas atliks pro- m a s - / " . ; T? ' T ^ T i Z ^ i Chicago. EI.. Adolfas ir Char- i a u n a s a d v o k a t a s S a u u u s Ku- j programą išreiškė karštais ap-

gramą spalio 3 d., šeštadienį, : Pasinaudokite sia proga įsigyii l o t t e L i n g i a i > G r e a t N e c k f K . y., vrys J i g ̂  ž v i l g s n i u p a l i e t ė > lodismentais padėką. 
" v. v. Jaunimo centro kavinė- : k ' '" * " ' ' 1 . * ^ ' į a t s h m t ė po 10 dol. aukų. Ačiū. į ietuvių t a u t o s dabartinius rū-j Trumpą žodį tarė neseniai iš 

x Dr. Viktoras A. Lesniaus- pėsčius, ilgiau analizavo tėvynė-1 okupuotos Lietuvos pasitrau-
l^as, Palatina. 111., B. Podleckis, je likusių tėvynainių pastangas, j kęs prof. dr. Kazys firingis, per-
Linden N. J., Leosė Kriščiokai- siekiant Lietuvai nepriklauso-; duodamas jautrius sveikinimus 

je, Vasario 16-tos gimnazijai 
paremti. Stalus prašome rezer
vuoti iš anksto pas E. Gaškienę 
teL 77&-2S77 arba S. Stočkutę 
tieL 434-8576. Rudens vakaro 
rengėjai L. B. Gage Parko apy
linkė, (pr.). 

x Akiniai siuntimui ; Lietu
vą. Kreipkitės j V. Karosaitę — 

nių dovanų savo mylimiems. 
Turime didelį pasirinkimą Lla-
dro, Dresdeno ir Norman Rock-
well porcelano figūrėlių; Anri 
medžio drožinių; puikių "pew-
ter" (cino) dirbinių ir figūrų; 

1 importuoto kristalo: muzikinių 
1 dėžučių; įdomių žaisliukų vai-

ir kiti. 
Tokių gražių minėjimų mums 

reikia dažnesnių! Gi nedalyva
vusiems primintina. kad nepa
vargtų budėdami už t au to s 
laisvę! 

tienė, West Hartford, Conn.. at
siuntė po 10 dol. aukų. Ačiū. 

x Jonas Kapčius, Juno Beach, 

mybės ir laisvės. Ir ši lietuvių | B senojo, bet pavergto Vilniaus, 
tautos kova atsispindi kaip tik i drauge pasidžiaugdamas išeivi-

Jurgis Janušait is 

Fla., atsiuntė 7 dol. auką su lai- \ 
kams; puošnių orientališkų daik- m ė j imų bilietų šaknelėmis. Ačiū. C H I C A G O S Ž I N I O S 
tų- gražių šilkinių gėlių ir daug 
kit. Rasite nuostabiai gražių ir x ' J « n a s Kelertas, Brookfield,; 

III., lietuviškos knygos mylėto- : Optical Stuclio 2437 V2 W. Li-
thuanian Plaza a . (59th St.) nepaprastų deimantinių ir kitų ™- lietuviškos_knygos mylėto- KAIP SITAUPYTI 
Chicago, IU. 60629. Telef. —iegzotiškų brangakmenių žiedų į ^ J J . " ^ L — ? ^ - ^ - ! ? " ! Michael Ferreri, Chicagos vie 
778^766. fgk.) ir papuošalų " * " " 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Rugsėjo 26 d. 
• ke« • D-a-iea" i^evi: - u - ' " ' — " " - • " - 1907 m. Naujoji Zelandija 

Taip pat 14 k a - ; v > k C s 1 J***& ' j 3 ^ 1 n a u šojo susisiekimo administracijos t a p 0 savivaldžia Britanijos tau-
i ratų aukso itališkų grandinėlių. J a u s 1 ^ leidmių uz didesnę su- . _ . . „ . „ . 

x Baltic Monuments, Inc., , - c h a r m s - a u s k a r ų . Įvairiausių! ™$ l r i t e i k ė 1 0 d o L a u k ^ - &r^ 
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882, - „ ^ „ ^ . o f c j . ametisto.: žmdamas bilietų šakneles, gir 
sav. 

papuošalų. 
Leonidą Kazėnienė. Visų • k o r a l ų ^ ^ fc k i t k a r o U ų . į dingas ačiū už paramą. 

konsultantas, pareiškė, kad CTA 
gali sutaupyti apie 10 mil. dol 
kasmet sumaž.ndama patarna 
vimą, ypač naktimis. 

rūšių paminklai pneinamiausio- D a b a r p a t g ] a i k a s p a s i r i n k t i tin-1 x Ka^-s chenriauskas, Wa- : pat raginama parduoti dalį jai 
d ^ m ^ S 1 1 ^ S ą 4 y g ° I T U ^ ' V" karnų gražių brangenybių sau: «hington. D. C, grąžindamas; priklausančio nekilnojamo tur-
dara 10 vai. (s . ) . a r b a s a v Q .mylimam asmeniui: laimėjimų bilietų šakneles, at- '•. to, kuris nereikalingas aptarna-

x NAMAMS PIRKTI PA- dovanų Kalėdų šventėms. Ava-1 s įUntė 20 dol. auką dienraščio; vimo. 
SKOLOS duodamos mažais mė- loi, Galerija, 4243 Archer Ave. 
nesiniais įmokėjimais ir priei- (tarp Sacramento ir VVhipple), 
namais nuošimčiais. Kreipkitės Chicago. 111. Telef. 247-6969. į 
į Mutual Federal Savings, 2212 \ P e r šį išpardavimą, kuris X T k s ! bock. Tx.. atsiuntė 10 dol. auką 

paramai. Labai dėkojame. 

x Kristina Gintautienė, Lub-
CAREY KANDIDATUOS 

West Cermak 
VI 7-7747. 

Road — Telef. 
(sk.) 

x Grupinės kelionės j Lietu
vą. Kvietimai giminėms. Da-

nuo spalio 1 iki 10 d., atdara 
kiekvieną dieną. 

Dalė ir Romas Daukšai, sav. 
(sk.). 

su bilietų šaknelėmis. Širdingas 
ačiū. 

X Sol. Juzė Krištolaitytė-Dau-
gėlienė, atliks meninę progra-

Buvęs Illinois valstijos pro
kuroras Bernard Carey žada 
kandidatuoti Cook apygardos 
tarybos prezidento pareigoms. 
Šiuo metu prezidentu yra demo
kratas George W. Dunne. Ca 

tų sandraugos dominija 
1918 m. Sąjungininkai pradė

jo ofenzyvą Pirmojo pasaulinio 
CTA taip I k a r o metu, kuria eventualiai 

prasiveržta pro Vokietijos Hin-
denburgo liniją. 

1928 m. 23 valstybės pasira
šė KellogcnBriandopaktą, kuriuo 
pasisakyta prieš karą, kaip tarp
tautinių nesutarimų išsprendi
mo priemonę. 

1950 m. Jungtinių Tautų pa
jėgos atėmė Pietų Korėjos sos
tinę Seoulą iš šiaurės Korėjos. 

1970 m- Jordano karalius 
Husseinas paskyrė naują val-

DAR GALIMA GAUTI IS 
AUTORIAUS 

K U N . J. BU R K A U S ! 
K N Y G Ų : 

Du dv. būt. pasauliai . . . . $8.50 ! 
Teres* N'eumannaitė $5.00 l 
Arti tikslo . . . : : : : : : : : $6.00! 
Meilgs liepsna (vert.) auka' 

Persiuntimas — auka 
Adr.: 809 RAMBLE ST. 

HOT SPRINGS, AR. 71901 

MABOUETTE PHOTO 
SUPPLY " 

R F.IKMFN'VS TOTOGK 4FAMS 

IR MF.GČMMS 

c:a 
pa-

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

3314 West 63rd Street 
TeL — PRospect 6-8998 

natė Zius - Žilevičienė, 6833 S. 
Maplev^'ood Ave., Chicago, 111. 
60629. Tel. 312—476-3803. 

x Bilietus j Madų parodą, 
kurią ruošia Putnamo seselių 
rėmėjai spalio 4 d., galima įsi
gyti J. Vaznelio prekyboje. 

(pr.). 

x Condominiums parduoda
mi adr.: 6807 S. Pulaski Road-
Krepitis j Mariu Kielą telef.: 
737-1717. (ak.) 

X Jei k a s šiomis dienomis su 
automobiliu iš Chicagos važduo- j 
ja į Hot Springs, Arkansas, ir 
galėtų paimti vieną asmenj, pra- j 
soma skambinti tel. 778-2572. 

(sk.). I 

x "Margučio" rengiamas 
komp. A. Vanagaičio kūriniu 

i koncertas bus šį sekmadienį, 
(sk.) rugsėjo 27 d., 3 vai. p. p. Jau

nimo centre. Programą atliks 
Toronto mišrus choras "Vo
lungė", vadovaujamas muz. D. 
Viskontienės ir solistai A. Bra
zis, A. Gaižiūnienė-Simonaitytė, 
N. Jankevičiūtė. J. Vaznelis. 
Akompanuos D. Lapinskas ir P. 
Vytas. Visi kviečiami atsilan
kyti, šį sekmadienį "Margu
čio" raštinėje bilietų bus gali
ma įsigyti 9—12 vai. Jaunimo 
centro kasa veiks nuo ] :30 vai. 
p. p. Prašoma nesivėluoti. Iki 
malonaus pasimatymo! 

"Margutis" 
(pr.). 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCSIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KTEUAI 

TH.: 434-9655 a rb* 737-1717 

mą prof. M. Mackevičiaus pa- k a j ^ _ , „ , - , r j p r o . d ž i ą . k a d nuraminti jo kritikus 
gerbime, kuris jvyks s. m. spa
lio mėn. 11 d., 3 vai. p. p. Lie
tuvių Tautiniuose namuose. 
Akompanuoja muzikas A. Jur
gutis. Dėl informacijos ir rezer-
aveijų skambinti O. Gradinskic-
nei, telef. 376-1998. Atskiri pa
kvietimai nebus siuntinėjami. 

(pr.) . 
X Maloniai kviečiame visus 

atsilankyti j Montrealio lietu
vių ansamblio 'Gintaro" kon
certą, kuris jvyks šiandien, rug
sėjo 26 d., šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. Jaunimo centre. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje ir 
prie įėjimo. Po koncerto bus 
šokiai grojant "Aido" orkes
trui. Kviečia "Grandis" 

(pr.) . 

kuroro postą Ričardui Daley j kaltinusius jį bandymu likvi-
per paskutinius rinkimus. duoti palestiniečius partizanus. 

WA6NER and SONS i 
TYPEWRITERS AND • 
ADDING MACHINES • 

Nuomoja, Parduoda, Taiso ; 
• 

Virš TO metų patikimas jums ; 
patarnavimas. : 

5610 So. Pulaski Rd.. Chicago ! 
Photie - 581-4111 • 

Iš kairės: inž. K. Girdvainis, Vita Girdvainienė. arch. Vytautas Girdvainis 
Dinna Al1-mi-'.ienė, prof. Arvydas Algminas ir sol. Algis Grigas, kuris su di- 1 
deliu pasi:;eki:nu atliko "Draugo" metinio koncerto-banketo programą, mg- I 
sėjo 19 d.. Jaunimo centre. Nuotr. ,1. Kuprio 

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* pirus žema 
kaina oro skridimas į LIETUVĄ. Vertinga proga, daug 
išvykimo datų. NEMOKAMAI BROŠIŪRA 

JONAS ADOMĖNAS 

ORBITAIR INT. LTD. 
20 Eas t 46th S t Net* 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 tem*s keliais. 

3 * . 


