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Moralinis ultimatumas 
TSRS vyriausybei 
(Tęsinyi) 

1940 m. TSRS, okupavusi Lie 
tuvą, "užmiršo" ir savo pasirašy-! 
tas sutartis dėl rytiniu ir pietiniu j 
Lietuvos sienų. Lietuva atgavo 
Vilniaus miestą, bet didesnė Vii-! 
niaus krašto dalis buvo prijung- i 
ta prie sovietinės Baltarusijos. į 
Prie jos buvo prijungta kultūri-

I rusiškais, buvo išgriauti ir sunai
kinti istoriniai paminklai, nusmuk 

Į dytas žemės ūkis ir visas kraštas 
1 planingai kolonizuotas rusais-
Tokiu būdu buvo pakeista geopo-

I litinė padėtis: mūsų šalį dabar ne 
i tik iš rytų, bet ir iš vakaru supa 
| rusu masės. 

Kaip žinome, dėl socialinio iš-
r Ir kalbiniu požiūriu rrynai I naudojimo, nacionalinės priespau 

lietuviškos Rodūnės, Nočios, P e - į d o s rannįs okupacijos laikotar-
lesnos, Žirmūnų Gervėčių, Vidžių į P i u š i m t a i tūkstančiu lietuviu 
ir kitos apylinkės. Cia gyvenan- Į emigravo į užsienį. Šiaurės ir Pie-
tiems lietuviams neleidžiama t u - I t u Amerikoje bei kitur susidarė 
rėti nei mokyklų sava kalba, nei i skaitlingos lietuvių kolonijos. Mu 

užsiprenumeruoti lietuviškos, l s u tautiečiai išeiviai, atsidūrę sve 
(nors ir tarybinės) spaudos, nei i t u r> n e l i k o abejingi savo tevy-
meninės saviveiklos. Neleidžia- j n e i - I i e r e m e * ekonomiškai, pa-
ma jaunimui net vykti mokytis i i l a i k ė politiškai ir morališkai, 
Vilnių. Persekiojami lietuviu tau-1 yP a č sunkių istorinių išbandymų 
tosakininkai, naikinami senieji' laikotarpiais. Tėvyne taip pat ne 
lietuviškos kultūros paminklai. 
Ar visa tai nerodo, kad sovietiniai 
tautu draugystė Šūkiai yra tik ru
siškojo imperializmo priedanga? 
Prisiminkime kitus faktus. 

Mažoji Lietuva, tame tarpe ir 
Klaipėdos kraštas, apie 700 me
tų vokietinama, karų ir marų nio 
kojama, iki mūsų amžiaus vidu
rio daug kur išlaikė lietuviškumą, 
kuris buvo staigiai ir galutinai 
sunaikintas besibaigiant II pa
sauliniam karui. 

užmiršo savo svetur gyvenančių 
vaikų, teikė jiems kultūrinę ir mo 
ralinę paramą. Tačiau padėtis 
pasikeitė, kada Lietuva slapto 
Stalino — Hitlerio suokalbio pa
sėkoje neteko nepriklausomybės 
ir buvo prievarta prijungta prie 
TSRS: mūsų tautiečius užsienyje 
nuo tėvynės atskyrė geležinė už 
danga. Nebegalėdami palaikyti 
glaudžių, kaip seniau, ryšių su tė
vyne, nedaug tegaudami iš jos kul 
tūrinės paramos, šimtai tūkstan-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Čekoslovakijoje nubausti še
ši katalikai, jų tarpe du kunigai 
už religinės literatūros spausdini 
mą. Tris metus kalėjimo gavo 
žmogus, kurio bute veikė slapta 

Prez. Reagano 
pastabos spaudai 

Neleis Saudi Arabijai virsti Iranu 
Washingtonas. —Prez iden tas tas rūmų pirmininkas Thomas 

spaustuvė. Vienas kunigas ga- Į Reaganas savo ketvirtadienio O'Neill pasakė, kad nuo šios die
vo 2 metus, kitas 20 mėn. kalėji- i spaudos konferencijoje prašė ame I nos turtingieji amerikiečiai taps 
mo. Kai kurie kaltinamieji buvo "kiečiu būti kantriais ir duoti ; dar turtingesni. Rūmų daugumos 
kalėjime nuo sausio mėn. laiko jo ekonominei programai vadas Jim Wright pastebėjo, kad 

— Prancūzijos senatas patvir- ] pradėti veikti. Programa pasta- nuo šios dienos "New Deal, Fair 
tino 161 — 126 balsais mirties tys Ameriką ant ekonominio at-j Deal, Great Societv ir New Fron-

Prezidentas Ronald .Reagan spaudos konferencijoje atsakinėjo j reporterių 
klausimus apie krašto ekonominę ir užsienio reikalų politiką. 

bausmės panaikinimą. Bausmė pa 
naikinta net ir karo meto nusi
kaltimam. 

— Senatas atšaukė 1976 m. už
sienio paramos papildymą, kuris 
draudė teikti paramą bet kuriai 
Angolos kovojančiai pusei. Sena
tas atšaukė ir Argentinai taiky
tus suvaržymus. 

— Hong Kongas suvaržė ge
riamo vandens naudojimą. Van
duo namus pasiekia tik 16 valan
dų per parą. 

— Ispanijos kalėjimuose kali
niai pradėjo masinį bado strei
ką, dalyvauja apie 6,000 kaliniu, 
reikalaujančių geresnių kalinimo 
sąlygų. 

Raudonoji armija vykdydama čių tautiečių išeivijoje yra pasmerK 
karinius veiksmus, nusiaubė te- i ti paspartintai nutautėti. Paklu 
nykščius miestus, o TSRS vy-; susi imperialistines Maskvos dik-
riausybė, iŠtrėmusi dar išlikusią t a t u i - 'Lietuvos komunistų parti 
dalį vietinių gyventojų, tą kraštą! 3a rūpinasi ne tautine kultūra, is-
su Karaliaučiaus miestu įjungė į' e i v i i o s b u k l e > ° sovietines dema-
Rusijos sudėtį, tik pietinę to kraš
to dalį palikdama Lenkijai. Eu
ropos istorija nežino kito tokio bar
bariško akto, kad per kelis mėne
sius būtų sunaikintas krašto šimt 
mečių kultūros palikimas: 100 
pioc. visi senieji lietuviški vieto
vių pavadinimai buvo pakeisti 

gogijos joje skleidimu, idėjiniu 
jos skaldymu ir dezorientacija 
Skaldymas ir silpninimas lietu
vių, kaip ir kitų Pabaltijo tautų 
išeivių, silpnina ir mūsų tautą, 
jos kultūrinį pajėgumą bei atspa
rumą rusifikacijai. 

(Bus daugiau) 

Šv Pranciškaus 
gimimo sukaktis 

Britų bendruomenes 
vadų konferencija 

Melboumas. — Britanijos tau
tų bendruomenės vadų konferen
cijoje daug kalbėtojų pasmerkė 

sigavimo kelio, tačiau negalima i tier panaikinami, Amerika žengė 
laukti, kad keturių dešimtmečių i didelį žingsnį atgal ir žygiuoja į 
klaidos būtų pataisytos per aštuo-: 1931 metus", 
nis mėnesius. Dar daug mėnesių į Pirmininkas O'Neill pasakė re-
bus svyravimų: infliacijos nosim- į porteriams, kad pajamų mokes
čiuose, bedarbių skaičių pasikeiti- j čių sumažinimai palies amerikie-
muose, bet vyriausybės tai nenu- į čius labai nedaug. Keturių asme-
kreips nuo jos teisingo kelio, pa-; menų šeima, kuri uždirba 20,000 
sakė prezidentas. i dol. per metus, dabar pradės gau 

Dalį savo pareiškimo jis skyrė j ti per savaitę 2.34 dol. daugiau, 
Saudi Arabijos lėktuvų klausimui, j nes mokesčiai sumažinti. Tai nė-
Amerika nekartos prezidento Car j ra daug, pasakė O'Neill, jei pa-
terio klaidų. Jis leido revoliucijai 
įsigalėti Irane. Amerika negali ; 

leisti, kad tas pat įvyktų Saudi 
Arabijoje, nebus leidžiama vi
daus ar išorės priešams grasinti 
gyvybiniams naftos šaltiniams, 
kurie suka Vakarų pramonės ra- i Beirutas. —Libane prie kairių 
tus. Saudi Arabija netaps kitu \ jų palestiniečių organizacijos būs-
Iranu, pasakė prezidentas. Jis kri- tinės sprogo pastatytas automobi-
tikavo užsienio šalis, kurios ki- lis, pilnas sprogmenų. Libano po-
Šasi į Amerikos užsienio politiką ; lici-jos žiniomis, žuvo 47 žmonės, 
ir išėjo opozicijon prieš Amerikos sužeista 255. Palestiniečių žinio-
lėktuvų pardavimą Saudi Arabi- mis, žuvusių buvo 60. Per praėju-
jai. Ne jų reikalas vykdyti Ameri- «ias 15 dienų Libane tai jau sep-

gaivoji, kiek prarasta patarnavi
mų ir galimybių, įvedus Reagano 
programą. 

Bombos Libane 

Spalio ketvirtą dieną iškilmin
ga akademija Asyžiuje bus pra
dėti švento Pranciškaus Asyžie
čio gimimo aštuonių šimtų metų 
jubiliejaus minėjimai, kurie vė
liau bus tęsiami per ištisus me
tus įvairiose pranciškonų vienuo
lių bendruomenėse. I minėjimus 
yra įsijungęs taip pat ir jaunimas, 
kurio iniciatyva, rugsėjo 29 — 

Sovietų Sąjungos politiką, jos in
vaziją Afganistane ir Vietnamo I kos užsienio politiką, pasakė Rea- tintas sprogimas. Jais didžiuojasi 
okupaciją Kambodijoje. Singapu- ' ganąs. Paklaustas, ar jis kalba \ Libano 
ro premjeras Lee Kuan Yew sūri-' apie Izraelį, prezidentas patvirti-! frontas. 
šo sovietų elgesį su prezidento no, kad "taip ir apie visus kitus". ; 

Carterio nuolaidomis. Sovietai Lėktuvų pardavimas sustiprintų 

spalio 2 dienomis, Asyžiuje įvyks eksponuojami taikos tema sukurti 
specialiai jaunimui skirtas tarp- \ pasaulinių dailininkų paveikslai, 
tautinis kongresas gilesniam susi-

biliejui atžymėti Italijoje įsteig
tas komitetas, siekdamas pačius 
jauniausius arčiau supažindinti . , , . „ . . . 
su šventuoju, rengia trumpą, ^lė jo daryti ką nori, kol Ameri- bendradarbiavimą su Saudi Ara 
iliustruotą vadovėlį apie Praneiš- ^ valdė Jimmy Carteris, pasakė į į ir leistų Artimuosiuose Ry
kų .Asyžieti, kuris bus platinamas premjeras. Jis buvo geras, taiką , tuose siekti tikslo - teisingos pa-
Italijos mokyklose. Tarp dauge-1 mylintis vyras- Vienoje 1979 m.! stovios taikos kuri ilgainiui butų 
lio įvairių iniciatvvų. komitetas birželio mėnesį jis bučiavo prezi- ( naudinga ir Izraeliui, pasakė pre-
Asvžiuje įsteigs pastovią šiuolai- i d e n t * Brežnevą į abu skruostus, zidentas. 
kinio meno galeriją, kurioje bus! Atsilygindamas už Afganistano, Atstovu Rūmuose spalio 1 die-

invaziją, Carteris boikotavo Mask. ną buvo sutikta sunkiu ateities 
vos olimpiadą ir uždraudė parduo į dienų pranašystėmis. Demokra-

KATALIKAI PASAULYJE 
Nauji palaimintieji 

Dalyvaujant popiežiui 
1 gal paskutinius statistinius duo-

Jonui' mcn's, 1980 — 81-ais studijų me-
Pauliui II-jam, sekmadienį spa
lio ketvirtą dieną, iškilmingų pa
maldų metu Šv. Petro bazilikos 

tais, Zairo didžiosiose kunigų se
minarijose buvo 1.310 filosofi
jos ir teologijos studentų, besiren-

pažinimui su Asyžiaus šventuoju 
ir jo dvasine įtaka. Kongrese da
lyvaus apie trys tūkstančiai jau
nimo iš visų Europos ir užjūrio 
kraštų. Be to, Šv. Pranciškaus ju-

Maskva užsakė 
daugiau javu 

aikštėje, bus Daskelbti penki nau-1 giančių kunigystės pašaukimui, 
ji Bažnyčios palaimintieji: trys I Ankstesniais studijų metais Zairo 
italai ir du prancūzai. Italai nau-1 K u n i g ^ Seminarijose mokėsi 1.100 

Kunigai Konge 
Kongo liaudies respublikoje 

šiais metais, po ilgesnės pertrau
kos, pirmą kartą buvo įšventinti 
šeši nauji vietiniai kunigai. Tai 

ji Bažnyčios palaimintieji yra: auklėtinių. Tai yra dviem šim 
padrąsinantis reiškinys šio krašto k art "a '-

. I Bažnyčios gyvenime. Su naujai I paskui 

Maskva. — Baigiantis Sovietų 
Sąjungos —Amerikos deryboms ^ e ^ , e r a s 
dėl javų pardavimo, JAV delega- ' 
cija paskelbė, kad sovietai per 
ateinančias 12 mėnesių pasiryžę 
pirkti Amerikoje apie 23 mil. tonų 
kukurūzų ir kviečių, beveik tris 

au, negu pirko pagal 
javų prekybos sutartį. 

ti javus. Prezidentas Brežnevas 
nebuvo labai sujaudintas. Ame
rikos žmonės irgi nesusijaudino, 
jie 1980 m. lapkričio mėn. išsi
rinko prezidentą Ronaldą Reaga-
ną. Jo politika padarė Maskvą tuo 
tarpu atsargesnę, pasakė Singa-

,. D . . D *.,is m ™ „ „„„.. >, e r n e t Re Ku * šventintais kunigais, kurių tarpe; Is to spendžiama, kad sovietų ja 
vienuolis Riccardo Pampun, se- « » m a z l a u negu šiemet. Be M M . . - „ , . * ^ | v u d e r l i u s 5 i a i s m e t a i s b u v n D r a 
suo vienuolė Maria Reppeto ir niSV Seminarijų Zairui kunigus j > r a 

kunigas Luigi Scrosoppi. Du i r e n g i a taip pat Kinšasos katali-
prancūzai palaimintieji vra —! k 4 teologijos fakultetas, kuriame 
vvskupas Solminihac ir sesuo vie- i šiemet studijuoja 67 kandidatai 
nuolė Claudine Thevenet. 

Befizės katalikai 
Buvusi Didžiosios Britanijos 

kolonija Centro Amerikoje — 
Belize — nuo rugsėjo 21-mos die-

į kunigus. Taigi bendras kunigys
tei besiruošiančių jaunuolių skai
čius Zaire yra 1.377-ni. 

Turizmo reikšmė 

Vatikano valstybės sekretorius 

vienas benediktinas v ienuo- i ' ^ d e r l i u s S * m e t a , s b u v o P r a s 

lis. Kongo liaudies respublikoje i t a s- Sovietų spauda ve! daug rašo 
dabar jau apaštalauja iš viso 43 j a P i e duonos taupymą, 
vietiniai kunigai. Žemės ūkio departamento pa-

šv. Elzbietos sukaktis E J E S " ! % C į S E ^ S 
! kad JAV derlius šiemet labai ge-

Fuldo vyskupijoje, Federatyvi ; r a s i r t u r j m a vilčių, jog dideli so-
nėje Vokietijoje, šiomis dienomis v i e t Ų užDįrkimai nepakels grūdų 
yra minima 750-res metų sukaktis į k a j n Ų vįdaus rinkoje, nepabrangs 
buvo šventos Elžbietos Tiuringie- | duonos kainos. 

nos yra nepriklausoma valstybė, kardinolas Casaroli, popiežiaus 
Ji jau oficialiai įteikė prašymą į j o n o Pauliaus II-jo vardu, laišku 
įstoti į Jungtinių Tautų organiza-: p a s v ejkino Romoje vykstančio 
ciją. Naujoji Belize valstybė turi | Pasaulinės Turizmo organizacijos 
152 tūkstančius gyventojų, ku
rių tarpe daugiau negu pusę — 
apie 90 tūkstančių — sudaro ka
talikai. Krašto katalikai yra įsi
jungė į vieną — Belize — arki
vyskupiją, kuriai jau 23-jus metus 
vadovauja amerikietis jėzuitas 
vyskupas. Belize katalikus dvasi
niai aptarnauja devyni kunigai 
ir apie 60 amerikiečių misijonie-
rių. Sielovados ir auklėjimo dar
be jiem talkininkauja taip pat 
apie 60 seserų vienuolių misijr,-
nierių iš įvairių pasaulio kraštų. 

Pašaukimai Zaire j 
Zairėj, Afrikoje, sparčiai didėja i 

visuotinio suvažiavimo dalyvius. 
Suvažiavimo darbai telkiasi ap
link pagrindinę temą — Turiz
mas — taikos ir kultūros veiks
nys. Kardinolas Casaroli savo laiš 
ke rašo, jog turizmas atveria ke
lią "naujam humanizmui", nes 
padeda žmogui vystyti savo as
menybę ir i^f slypinčias dvasines 
vertybes, o taip pat ugdo žmo
nių socialinį santykiavimą. Tuo 
būdu turizmas taip pat patarnau 
ja visuotinės taikos reikalui. Pa
saulinės Turizmo Organizacijos 
visuotiniame suvažiavime Romo
je dalyvauja taip pat ir Apaštalų 

Popiežius pasveiko 
Castel Gandolrb. — Gydytoju 

komisija, kuri (gydė popiežių Joną 
Paulių H-jį po atentato sužeidi
mų, paskelbė, jog pacientas pil
nai atsigavo po savo operacijų ir 
ketvirtadienį pradėjo savo norma 
lią darbo rutiną. Ligonis sustiprė
jo kasdien daug vaikščiodamas ir 
plaukiodamas baseine. Sekmadie 
nį popiežius grįžta į Romą, kur 
dalyvaus penkių nauju palaimin
tųjų paskelbimo ceremonijose. 

Egiptas prašo 
ginklų Sudanui 

Kairas. — Egipto prezidentas 
Sadatas pasiuntė į Washingtoną 
viceprezidentą Mubarak su sku
bia žinia prezidentui Reaganui, 
sekretoriui Haigui. Sudanui kilo 
pavojus iš Libijos, tvirtina Sada
tas, ir Amerika prašoma pasiųsti 
į Sudaną ginklų. Libija jau kelis 
kart puolė Sudano teritoriją iš č a 
do, kurį Libijos kariuomenė užėmė 
gruodžio mėn. Prezidentas Sada
tas mano, kad sovietai mėgins 
per savo tarnaitę Libiją sukel-

Ispanijos komunistu vadas ti konfliktą su Sudanu, kad ati-
roiškia Santiago Carrillo skelbia, kad jis j traukus pasaulio dėmesį nuo savo 

Elžbietos Tiuringietės į jau turi pusės milijono ispanų pa- į žygio į Lenkiją. Egipto vyriausy-
prisiminimas paskatins šių laikų '' rašus po peticija ruošti tautos re- į bė ne kartą pabrėžė, kad ji neliks 
tikinčiuosius — sekant švento- ferendumą. kuris nuspręstų ar! neutrali, jei bus užpultas Suda-
sios pavyzdžiu — nuosekliai liu- Ispanijai reikia įstoti į Nato blo- j nas. Aukšti Egipto karininkai 
dyti krikščionišką gyvenimą, vi- ką. Vyriausybė teigia, kad įsto- jau veikia Sudane, patardami 

į tės mirties. Šventoji Elžbieta Tiu-
j ringietė mirė Marburge. sulau

kusi vos 24 metų amžiaus. Nors 
būdama karališkos kilmės, — ji 
buvo Vengrijos karaliaus And
riaus II-ojo duktė ir ištekėjusi už 
Tiuringijos valdovo, šventoji Elž
bieta bodėjosi karališkųjų rūmų 
prabanga, ir atsidėjus rūpinosi 
šelpti vargšus, slaugyti sergančius 
ligonius, aprūpinti maistu alks-
tančiuosius. Šventosios mirties ju
biliejaus proga, popiežius Jonas 
Paulius IT-sis pasiuntė Fuldos vys
kupui laišką, kuriame 
viltį, kad 

Per praėjusius 12 mėn. iki bir
želio 30 d. sovietai pirko užsieniuo 
se rekordinį 34 mil. tonų javų kie
kį: Argentinoje, Australijoje, Ka
nadoje, Prancūzijoje. Jiems teko 
brangiau mokėti, negu Amerikos 
rinkoje. Re to. Amerikos uostų ir 
laivų prieinamumas verčia sovie
tus pirkti javus Amerikoje. Mano
ma, kad toliau bus užsakoma kvie 
čių ir kitose šalyse. 

š užsieniečių išvadavimo 
Palestiniečiai tvirtina, 

kad tie sprogimai tai Izraelio 
agentų darbas. Izraelis tai griež
tai paneigia. Keturios bombos 
Beirute buvo laiku pastebėtos ir 
išardytos prieš sprogstant. Net ir 
Libano premjeras Wazzan pa
reiškė, kad Izraelis veikia per sa
vo agentus Libane. 

Įsteigė Paryžiuje 
Irano vyriausybę 

Paryžius- — Buvęs Irano pre
zidentas Bani Sadras paskelbė 
Paryžiuje, kad jis sudarė laikiną 
Irano vyriausybę, kuri pakeis da
bartinę Irano valdžią. Salia savęs 
Bani Sadras svarbiausiu laikinos 

vyskupų vyriausybės vadu paskelbė kitą 
konferencijos iniciatyva, buvo. išeivį, Massoudą Rajavį, kuris yra 
pravesta "Tautinė Maldos Diena ! Irano "liaudies mujahedinų" pir-
už Lenkiją". Meksikos vyskupai mininkas.Nauja iraniečių laikina 
ganytojiniame laiške atkreipė kraš vyriausybė pasivadino Nacionali-
to tikinčiųjų dėmesį į sunkią da- nės Rezistencijos taryba, kurios va 
bartinę, ypač ekonominiu atžvil- į du paskirtas Rajavi. 
giu, Lenkijos padėtį, kviesdami K i t o s įranječių išeivių grupės 
Meksikos katalikus malda ir ma- ; p a r y ž į u j e atsisako bendradarbiau-
terialine parama išreikšti savo so- Į t i m B a n i S a d r u < bmb \,uv0 p u s . 
lidarumą katalikiškajai Lenkijai, j t r e f i u m e t u j r a n o valdžios svar-
Zmonių pagalbos Caritas organi- j b u s narys. Azadegan grupė paskel 
zacija dabar ruošia pirmą simbo- j bė, jog Bani Sadras atsakingas už 
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Meksikos maldos 
už Lenkiją diena 

Rugsėjo penkioliktą 
soje Meksikoje, vietos 

dieną vi-

linę pagalbos siuntą Lenkijai 

dvasinių pašaukimų skaičius. Pa- ' Sosto delegacija. 
sų pirma, jį įprasminant žmonių jimui užtenka parlamento prita-
meilės darbais. ' rimo. 

gynybos vadams, kaip atremti Li
bijos provokacijas. 

Jacek Kuron, Leukijos "Solidarumo" 
unijos patarėjas. Jis buvo užsidariu
sios KOR organizacijos vadovas. Len
kų darbo unijų kongrese Kuronas gy
nė ligšiolinę "Solidarumo" liniją ir 
jos vadą Lech Walesą 

kariuomenės vadų žudymus, ns 
prisidėjo prie persų ekonomijos su 
žlugdymo, veikė prieš tautos kul
tūrą, tradicijas. 

Ajatola Khomeinis paskyrė nau 
ją kariuomenės štabo viršininką 
gen. Ali Zabirnejad, kuris pakeis 
žuvusį lėktuvo nelaimėje gen. 
Falahį. Naujas viršininkas pasi
žymėjo kovose su kurdais sukilė
liais. Kitas kurdų sukilimo mal
šintojas, pulk. Ali Shirazi paskir
tas armijos viršininku, kuriuo iki 
šiol buvo gen. Zabirnejadas. 

KALENDORIUS 

Spalio 3 d.: Evaldas, Marija 
Josefa, Milgintas, Alanta. 

Spalio 4 d.: Pranciškus Asyž., 
Aura, Mąstautas, Eivyde. 

Spalio 5 d.: Placidas, Karitina, 
Palemonas, Gildą. 

Saulė teka 6:48, leidžiasi 6:31. 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatūra 

diena 70 L, naktį 55 1. 
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REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą 
siusti: 6522 So. Rockwell Ave., Chicago, IL 60629. 

"ATEITIES" VAKA1 
ATEITININKŲ KONGRESE CHIC 

"Ateities" vakaras Chicago- Dėdinaitei iš N 
i yra kasmet laukiamas, nes Viliui Dundzilai 
une atžymimas būrys jau- Hills, IL, ir Jo 
uolių už metų būvyje jų pa- Streator, IL, A 
adytas kūrybines pastangas. South Barringt< 
'a.'p pat šiame vakare gali ti- k e t o s studiją: 
ėtis kasmet naujos, skirtin- mija Vitai Muse 
os ir išradingos meninės tuolienei iš Ch 
rogramos. Šį rudenį tas va- a s m e n s aprafl 
aras buvo ypatingas, nes jis premija Rūtai S 
uvo ateitininkų kongreso da- wa, Kanada; ui 
imi. Jis vyko rugsėjo 6 d. grafijas: I - J( 
akare — dienos, kuri buvo Cicero, IL, II -
kirta "Ateičiai". iš Joliet, IL, III 

Diena pradėta šv. Mišiomis, gaičiui iš Sevei 
tūrių pagrindinis celebrantas meno fotogra 
>uvo žurnalo redaktorius kun. Kuprytei iš ( 
ir. K. Trimakas. Kongreso i l iustracijas: 
ialyviai ryte išklausė tris pa- zaitytei iš Plyr 
skaitąs apie "Ateities" idėjinį PA, II - Rima 
;urinį, "Ateities" įnašą į Lie- Chicago, IL; u 
;uvos literatūros augimą, ir rašymus: I 
apie žurnalo perspektyvas atei- čiūtei iš Timb 
5iai. Todėl ir į vakarą svečiai Rėdai Ardyi 
rinkosi su maloniu lūkesčiu. mington, IL, 1 

Vakarą pradėjo "Ateities" niauskui iš Ci 
vyr. redaktorius kun. dr. K. Tri- Ramintai Perr 
makas, pasidžiaugdamas, kad py Hollow, 
net trisdešimt devyni jauni kū- t in inkų v e i k i 
rėjai bus atžymėti. Premijas kroniką: spec 
įteikė "Ateities" administra- Romai Olšaus 
torius Juozas Polikaitis, tai- nei iš Chicagc 
kinamas redaktorių: adv. Sau- vardu sveikinii 
liaus Kuprio, Rimos Sidrienės, Juozas Prunsk 
ir Aldonos Zailskaitės. Moks- mą užbaigė 1 
leivių (jaunimo iki 19 m. amž.) rašykit eilėraš* 
grupėje už raš inius: I - Nata- sime čekius!" I 
lijai Slavinskaitei iš Toronto, II jti laimėtojų va 
- Vėjui Liulevičiui iš Chicagos; lanta Malerytt 
už poeziją: I - Linai Palubins- Po trumpos 
kaitei iš Cleveland Heights, danga atsisk 
Ohio, II — Danai Skukauskai- Lapinsko spec 
tei iš Toronto, III - Lorai Vaši- sukakčiai pa; 
liauskaitei iš Glen Ellyn, IL; tam spektaklh 
už prozą: I - Violetai Slivins- matišku būdu 
kaitei iš Toronto; už ve ik los dvidešimt kel 
aprašymus: I - Mildai Tom- Pagrindinę si 
kūtei iš Canoga Park, CA, II - nešė aktoriai 
Gintai Palubinskaitei iš Hun- tė - Lapinskier 
tington Beach, CA, III - Ramu- čius. Jiems tall 
nui Balčiūnui iš Clevelando; pinsko vadovą 
už v e i k l o s fotografijas: I - Teatro kole 
Rūtai Musonytei iš Oak Lawn, Kaminskaitė, 
IL, II - Henrikui Šatinskui iš kas, Viktoras I 
Syosset, NY; už meno foto- das Šulaitis, I 
grafiją: I - Rūtai Musonytei iš Rita Stukaitė, 
Oak Lawn, IL Studentų (jau- tora. Program 
nimo 19-30 m.) grupėje už pro- lių: pirmojoje 
zą: I-II Linui Palubinskui iš kųjų jausmų 
Chicago, IL ir Vilijai Dėdinai- kurie iš jų tra 
tei iš New York, NY, III - Aud- kai ar žaismir 
riui Tadui Klimui iš Roches- su tragišku įs 
ter, NY, IV-V — Sauliui joje - žmogau: 
Kubiliui iš Romos ir Jonui Al- vo matomas i 
šėnui iš Brecksville, OH; už spektyvos ( 
poeziją: I - Jolantai Malerytei religinių simb 
iš Vancouver, BC, II - Gintai čiojoje dalyje 
Remeikytei iš Chicago, IL, III - tėvynės prar 
Loretai iš Europos; už nemirštamum 
straipsnius: I - Viktorui Na- biausiai pavji 
kui iš Arlington, VA, II - And- vo pirmoji d 
riui Valevičiui iš Muenster, Vo- megztas ryšy; 
kietijos. III-IV-V - Vilijai A. Jakšto "K 

Dalis AtfitiHH" žurnale, konkurso laimėtoju. G. 
Remeikytp. V Dėdinais A Zhoba .! S i d m . H 

io men. 3 d. 

ą ir nuotraukas 
. Tei. 778-7852 

RAS 
:AGOJE 

Jew York, NY, 
ii iš Clarendon 
onui Sidriui iš 
\rui Zliobai iš 
»n , IL; už a n -
c speciali pre-
onytei — Aukš-
aieagos, IL; už 
šymą: speciab: 
Siulytei iš Otta-
ž v e i k l o s f o t o -
onui Kupriui iš 
Edžiui Razmai 

1 - Andriui Raz-
m Hills, OH; už 
i f i įas: I - Vidai 
Cicero, IL; už 
I - Kristinai Ju-

mouth Meeting, 
ai Valiulytei iš 
už v e i k l o s a p -
Zitai Kripavi-

aerlake, OH, II 
te i i š B l o o -
III - Vitui La-
Jicero, IL, IV -
nkutei iš Slee-
IL; už a t e i -

los " T r u m p a i " 
ciali premija dr. 
3kaitei - Kuprie-
o, IL. Mecenatų 
imą tarė kun. dr. 
kis. Jis sveikini-
tardamas, "Jūs 
^čius, o mes rašy-
Konkurso premi-
ardu žodį tarė Jo-
k. 
\ pertraukos už-
kleidė Dariaus 
daliai "Ateities" 
iminėti paruoš-
,ui, kuriame dra-
į pavizduoti net 
jturi eilėraščiai, 
spektaklio naštą 
Laima Rasteny-

nė ir Jonas Kele-
Ikino Dariaus La-
aujamo Jaunimo 
ektyvas: R a s a 

Vitas Laniaus-
Radvilas, Eduar-
Laima Šulaitytė, 
, ir Audrius Vik
ria buvo trijų da-
; liestas žmogiš-
l spektras, kai 
aktuojami ironiš-
ngai, kiti pateikti 
įsijautimu; antro-
is gyvenimas bu-
iš amžinybės per-
(perleistas per 
bolių prizmę); tre-
e buvo liečiamos 
radimo ir tautos 
no temos. La-
ykusi, atrodo, bu-
lalis — buvo už-
rs su klausytojais. 
<ai du stos" neti-

"Ateities" redaktorius ] 
konkurso premijas Algii 

ketai akrobatiškai pav; 
ta ankstyvojo Neprikla 
bės la ikotarpio nu 
žaismingoje formoje, 
režisūros mostas buvo 
Švabaitės eilėraštį "K 
sos žolės pražydės" p 
sekart jos pačios de 
vimo būdą — ir smagu 
nelauktose implikacijc 
pažinti ir televizijos 11 
"Mystery!" programo! 
vencijas. Visoj Vlado 
kūryboj bene pats ju 
šias eilėraštis "Su 
tiniais bulvienojais" 
Rastenytės buvo tikrai 
perduotas. Paliko didel 
Jono Kelečiaus dekla 
Vytauto Mačernio "1 
mirusiam draugui". Ai 
dalies eilėraščius rišo 

;r-1391 

' 
Ponui Juozui 3.HAUČKAI, 
Ateitininkų Federacijos V 
961C Singleton Dr^ve 
3ethesda,Md.2GS17 

Didžiai Gerbiamas Ateitin 
Lietuvos Pasiuntiny 

Sukaktuvini Ateities Kong 
vaizdas rodąs,kad Ateitin 
spinduliavo idealizau ir 
tautos gerovės šviesoje.J 
kultūriniai uždaviniai ir 
tautinio sąmoningumo dvas 

Šis Kongresas savo 
tenušviečia Lietuvos ir 3 
Tautos ateities viltiai i 
gilesniam religiniam nusa 
Tautos siekimams - atgaili 
ir kalbą. 

Šūkis -VISA ATRAu'j: 
atsinaujinti Kristuje ir 

Linkiu,kad Šio Kon{ 
^teitininkijos gyvenine 1 
vieningą judėjimą,kuris ; 
į švieoefnę. Lietuvos ate 

Ateitir.inkiškus sv 

D Ė K O J A M E 
TALKININKAI 

Pereitų metų pabaigi 
tininkų Tarybos posė 
vo priimtas nutarirm 
"Ateities" ir ateitinir 

t 

;!•-**• H Kuprienė. Z. Krpiv &Httt,R 
Kupryte Niu.tr. .Jono 

•cun. K. Trimakas įteikia 
ii Zliobai ir Jonui Sidriui, 

stebint premijų mea 

aizduo- amžių misterijų vaizdiniai sim-
usomy- boliai (mirties šokis, velniai, 
otaika giltinė, riteris, atgailautojai). 
Gražus Ypatingai vykę perėjimai tarp 
Julijos eilėraščių. Trečiojoj dalyj spėk
ai sau- takus ir publika nebuvo suėję į 
erteikti kontaktą (gal čia išimtis buvo 
klama- tik Kazio Bradūno "Tris kar-
buvojo tus peršauta ir kruvina ru-
>se at- dinė"). Šis bendras kalbos ne-
kanalo p a s i e k i m a s b u v o g a l 
s kon- ryškiausias abiejų Bernardo 

Šlaito Brazdžionio eilėraščių api-
odžiau- pavidalinime. Turint mintyje, 
pasku- vakare perteiktus du tuzinus 

Laimos eilėraščių, nenuostabu, kad kū-
įtaigiai rybinę įtampą buvo sunku iš-
į įspūdį laikyti. Vakaro dalyviai yra 
muotas dėkingi režisieriui muz. Dariui 
Laiškas Lapinskui ir aktoriams už tik-
įtrosios rai naują ir malonų pergyveni-

vidur- mą. Dalyvė 

• M I A K L.EOATION 
IMIMOTOV, D. C. 

1981.VIII.25 d. 

- -
adui 

inkų Federacijos Vade, 
bės i r savo vardu nuoš i rdž iaus ia i sveikinu 
resą.TJa proga prieš ak i s iškyla gražus 
i n k i j a v i s a i s savo gyvavimo l a i k o t a r p i a i s 
ryž tu t a i rea l izuo t i katal ikybės bei savo 
a i visados rūpėjo . r e l i g i n i a i , t a u t i n i a i , 
• j i siekė t a i vykdyti va ls tybin io i r 
i o j e . 
šūkiu - ATEITIS SU KSIS3UK IR TAUTA -
.ietuvių i še iv i jos padangą geresnės Lietuvių 
.r t e su s t i p r i na visus idea l i s t in iam pakilir .ui , 
.teikimui be i ištikimybe pavergtos Lietuvių 
;i l a i s v ę , i š l a i k y t i savo kul tūrą ,papročius 

TKTI KRISTUJE - tepadeda patiems asmeniškai 
t a dvasia r e ik š t i s š ių dienų pasauly je . 

įreso nusiteikimai i r sprendimai sukeltų 
j e i visoje l ietuvių i š e iv i jo j e gyvą,aktyvų, 
p r i a r t in tų Lietuvai l a i svę bei t i e s t ų kel ius 
i t į . 
e ik in isus siunčia i r Ona Bačkienė-Galvydaitė. 

Nuoširdžiai 
Jūsų 

Stasys A.Baokis 
Lietuvos a t s tovas . 
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oje, Atei-
dyje bu-

metų minėjimo kongresą. Pus
tuzinis šio posėdžio dalyvių, ta
po šio kongreso ruošos "auko
mis", ne s Chicaga buvo 
pasirinkta būsimo kongreso 
vietove. Sudarius kongreso 

įs ruošti rengimo komitetą ir komisijas 
ikijo8 70 atskiriems darbams vykdyti, 

ruoštasi, kad kongresas gerai 
pasisektų. 

Šiandien, visa jau praeitis. 
Žiūrime į savo pastangas jau iš 
perspektyvos. Matome gerai 
pasisekusius darbus. Matome 
ir klaidas. Pasisekimais džiau
giamės... už klaidas atsipra
šome. 

šis Kongresas buvo dau
gelio darbo rankų vaisius; vi
sus išvardinti turėtume pa
aukoti didesnę dalį šio 
puslapio. Dėkojame visiems už 
bendrą darbą, jo supratimą 
kad norint dirbti Kristui ir Lie
tuvai, neužtenka surasti tie
siausi kelią į bažnyčią, bet rei
kia dar darbo ir aukos. 

Kongreso organizacinis 
\ komitetas 

Kupr io 

/ 
Dievo buv imu t ik tie netiki, 

kurie y r a užinteresuoti , kad Jo 
nebūt1*- Fr. Bacon 
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r-D 
Secoi 

Sundays, 
Lithuanii 

Subsc 
Canada. 

Pašte 
nesiunčia 
mokesti, 

Ch 
Ka 
Ka 
Ui 
Ki 
Sa 

:enatui kun. J. Prunskiui. 
nuotr. J. Kuprio 

STULGINSKIO 
K U O P A VEIKIA 

Po vasaros atostogų, kurios 
eitai prabėgo, įvyko Alek-
mdro Stulginskio moks. at-kų 
įopos susirinkimas. Penk-
dienį, rugsėjo mėn. 18 d., na-
ai skubėjo į pirm. Sauliaus 
riiūno namus pirmam naujų 
okslo metų susirinkimui. Su-
ižiavo dvidešimt vienas na-
rs. Kiti dėl įvairių priežasčių 
egalėjo atvykti. (Gal kas nors 
ar tebeklaidžioja Lemonto 
dškeliuose, beieškodami Šo-
ūnų šeimos namo, su meniš-
u lietuvišku kryžium pievelė-
0. Susirinkimui prasidėjus, 
raeitų metų valdyba pravedė 
aujos kuopos valdybos rin-
imus. Paskelbus kandidatus 
isi susirinkę kuopos nariai 
alsavo ir į 1981-1982 metų val-
ybą buvo išrinkti: Arūnas 
'abedinskas (pirm.), Daina Ti-
inėlytė (vicepirm), Viktorija 
r e n c l o v a i t ė ( ižd.) , Rita 
>8trauskaitė (sekr.), ir Rasa 
'ijūnėlytė (koresp.). Senoji val-
lyba supažindino su p. 
Idmundu Vasiliausku kuris 
au daugelį metų yra kuopos 
globėjas. Jis sutiko ir toliau 
lirbti su kuopa. Poniai E. Žu
kauskienei pasitraukus iš 
>areigų, reikia rasti dar vieną 
tuopos globėją. Kuopos nariai 
rra dėkingi E. Žukauskienei už 
os nuoširdų darbą ir su-
nanius patarimus. Toliau vy-
;o pranešimai apie moks. at-kų 
žodžio kursus ir rekolekcijas, 
mrios bus spalio mėn. 10,11, 
L 2 dienomis. Tuo ir baigėsi 
susirinkimas. Sekantis susi-
inkimas bus pas Viktoriją ir 
Judą Venclovus spalio 9 
i., 7:30 v.v., 507 Longfellow 
Ave., Deerfield, Illinois. Lau
kiame visų narių atvykstant ir 
tikimės, kad į kuopą įstos dar 
daug naujų moksleivių, kurie 
pavasarį baigė aštuntą sky-

riu- Rasa Tij&nėlytė 

KVIETIMAS 
Chicagos, Cicero ir apylin

kių moksleiviai kviečiami spa
lio 4 d. atvykti į Ateitininkų 
Namus ir susipažinti su nau
jąja Moksleivių Ateitininkų 
sąjungos centro valdyba. 11 
vai. ryto šv. Mišios, po to pie
tūs, posėdis ir susipažinimas. 

Laukiame visų! 
MAS Centro Valdyba 

NAUJA 
MOKSLEIVIU 

ATEITININKU 
SĄJUNGOS 

CENTRO VALDYBA 
Daiva Barškėtytė - pirmi

ninkė, l i n a s Palubinskas — 
vicepirmininkas, Edis Šulaitis 
— iždininkas, Vitas Laniaus-
kas — sekretorius, Raminta 
Pemkutė — korespondentė, 
Laima šulaitytė — aplinkraš
čių redaktorė, Rima Valiulytė 
ir Vilius Dundzila — nariai. 

• Admini 
dien nuo g 
niais nuo i 
•Redakcij 
- 4:00, 1 
12:00. 

S E N 
CENTR 

"Ateities" 
rugsėjo 5 d. 
raugiai sa \ 
sirinko naų 

Pranešus, 
šas sutinka 
pasiūlyta ] 
šio suvažiai 
nus salėje < 

DR. K. I 
Akušenj. 
Ginekok 

6449 So. Pul 
Medical Builc 
Jei neatsiliepi 

Priima ligor 

Tei ofiso HE i 

DR. PET 
GYDYTOJ/ 

2434 ¥ 
Vai.: pirm., an 
vai. ryto iki 3 \ 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

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

Visi tei. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rud( 

DR. EDM 
OPT( 

2709 ¥ 
Tei -

Vai pagal susita 
7 9 antrad ir pe 

Ots. tei. 735 

DR. 
GYDYTC 
SPECIAl 

EMC 
CRAVVFORD 

6449! 
Va lando 

DR, A. I 
GYDYTOJ, 

Tei 
Specič 

3907 VU 
Valandos 

Ofiso 

DR. JANI! 

v/ 
644 

valando 

Ofs PO 7-6 
DR. i 

GYDYTO. 
38441 

Valando 

6132 S 
WA5 2 

DR. 
c 

KOSME 
Valando 

Jstaifos ir 

DR. FERI 
Gydyt 

DIPLOM. 
OF 

1407 So. ' 
Kasdien 10-12 

DR.II 
DAN 
2*59 

Vai pagal su 
ketv 10 iki 

Tei. 

DR. WAI 
LM 

3925 
Vai pirm . ai 
vai popiet ir 
uždaryta 

. 
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i" Kongreso meta, 
d. ateitininkai send-
ivo suvažiavime iš 
ują Centro valdybą, 
s, kad yra sąra-
Lančių kandidatuoti, 

pravesti rinkimus 
avimo metu. Patikri-
i esančių ir balsavi-

G. BALUKAS 
ija ir moterų ligos 
)iogine Chirurgija 
ulaski Road (Cravrford 
ilding). Tei. LU 5-6446 
pia. skambinti 374-8004 
onius pagal susitarimą 

: 4 5849. rez. 388-2233 

TER T. BRAZIS 
UASJfi CHIRURGAS 
West 71st Street 

antr., ketv. ir penkt. 11:30 
3 vai. popiet. 

doko kabinete perėmė 

flUND E. CIARA 
T0METRISTAS 
West 51st Street 

. - GR 6-2400 
tarimą pirmad ir ketv 14 ir 
pehkt 10 4 šeštad 10-3val 

15 4477; Rez. 246-0067 
. E. DECKYS 
T0JA IR CHIRURGĖ 
ALYBĖ - NERVŲ IR 
lAOCINĖS LIGOS 
ID MEDICAL BUILDING 
3 So. Pulaski Road 
Jos pagal siisitaiinią 

B. GLEVECKAS 
)JAS IR CHIRURGAS 
I - BE 3 5893 
:ialybė Akiu ligos 
West 103rd Street 
os pagal susitarimą 

0 tei. — 582-0221 

INA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
,41 S. Pulaski Rd. 
los pagal susitarimą 
6000. Rez GA 3-7278 

. A. JENKINS 
OJAS IR CHIRURGAS 
1 West 63rd Street 
jos pagal susitarimą 

S Kedzie Ave Chicapo 
> 2670 arba 489-4441 

.K . A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

IETINE CHIRURGIJA 
dos Dagai susitarimą 

ir buto tei. 6 5 2 1 3 8 1 

»D. VYT. KAUNAS 
rytojas ir Chirurgas 
MATE. AMERICAN BOARD 
•F FAMILY PRACTICE 

i. 49tn Court. Cicero. III. 
12 ir 4 7 išskyrus treč ir SeSt 

IRENA KYRAS 
N̂T.Ų GYDYTOJA 

* W 59 St.. CMcata 
4762112 

susitarimą Rirm.. antr, treč 
ki 6 vai Sestad 10 K 1 vai. 

1. REHance 5-1811 

ILTER J. KIRSTUK 
jetuvis gydytojas 
15 West 59th Street 
antr ketv ir penkt nuo 12-4 
ir 6 8 vai vak Treč ir sėst 

mo teise turinčių ati 
40. Balsuoti nutari 
sąstatą kartu. Kan 
si iš Los Angeles, K 
Dalilė Polikaitienė, 
binskienė, Jonas 1 
Evangelina Kungii 
Valukonis. Balsuo 
pakėlimu. Visiems 
pasisakius už pasii 
šą, išrinkta naujoji 
dyba. 

Tei. ofiso ir buto: Olyn 

DR. P. KISIEI 
GYDYTOJAS IR CHII 
1443 So. 50th Ave. 

Kasdien 13 vai ir 6-8 vai 
treč. Seit 12 tki 4 vai pop 

DR. IRENA KI 
GYDYTOJA IR CHII 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILD 
3200 W 81st Sti 

Vai Kasdien nuo 10 v ryti 
Ofiso tei. RE 7 1168: rezid 

Ofs. HE 4 1818: Rez. I 

DR. J. MEŠKAI 
GYDYTOJAS IR CHi 

Specialybė vidau? 
2454 West 71st I 

(71-mos ir Campbell Ai 
Vai pirmad . antrad . ketvir 
3 iki 7 v p D Tik susitaru; 

Ofs. 7420255 Nam 

Dr. ALGIS PA 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

1185 Dundės 
Elgin, III. SOI 

VaJandos pagal su: 

Tei. 372-5222 

Dr. ROMAS P 
AKIŲ LIGOS - CH 

Ofisai. 
* 111 NO KABAS 

Valandos pagal su 

DR. L. D. PET! 
DANTŲ GYDYT 

8104 S. Roberts 
1 mylia j vakarus nuo 

Tei. 563-071 
Valandos pagal su 

DR. FRANKPl 
(Kalba lietuvi! 
OPTOMETRIS 

Tikrina akis. Pritaikc 
"Contact lėni 

.2618 W 71st St. ~ T 
Vai pagal susitarimą I 

DR. LEONAS S 
INKSTŲ. PŪSI 

PR0STAT0 CHIF 
2656 W. 63rd 

Vai antr 1 4 popiet ir ke 
KMiso tei 776 2880. n 

Ofiso M. 434-2123, m 

DR. V. TUM/ 
C H I RU R{ 

2454 West 71s 
Vai: pirm., antrad., ketv 

ir 6-7 — iš anksto 

Ofs. tsf 586-3166: r* 

DR. PCTRAS 
GYDYTOJAS IR( 

6745«tatt63 
Vai pirm . antr k 

2 -»7) iestadientaiš c 

DR. K. M. 2YI 
DR. S. T. » 
DANTŲ GYC 
2654West63 

Vai. pagal susitarime 
ketvirtad. 10 v. ryto 
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Judėjimas rudenį — 

PRASIDEDA VEIKLA 

H ° i 

Saros karščiai, didieji 
suvažiavimai jau pasibaigė. 
Pasibaigė ir poilsio metas, kai 
žmonės traukė į paežeres ir pa
jūriui atostogų. Nebuvo tylos 
lietuviškame gyvenime ir tuo 
metu. Vyko įvairūs judėjimai 
#6^stovyklomis ir studijų die-
rftmriš. Bet tai buvo lyg viskas 
skirta poilsiui, susitelkimui, 
kultūrinei atgaivai, tautiniam 
atsinaujinimui. Ir tai pasibai
gė taip greitai, kad vėl iš naujo 
tenka mesti žvilgsnį į tolį ir ten 
jau dabar matyti bent kultūri
nės, visuomeninės, politinės 
veiklas kontūrus. 

_JŠyenčių, koncertų ir ren
ginių, turinčių tikslą paremti 
<rterit| ar kitą būtiną tautinį rei-

*"1~.r*-, sezonas j a u prasįciėjo net 
H y¥*saros karščiuose. Juo labiau 
i s^iaaeina vieni pro kitų įvairiais 
2 renginiais klubų, didesnių ar 
•"<"M«isenių organizacijų, per-
*tfa«rrenkančių valdybas ir pla-
•v^muajančių netolimos ateities 
->v rfarfons. Gal tie darbai nebus di-
•*oąkBikž— pagal organizacijos pa-
olsį&gamą, bet visi jie reikalingi, 
•»-.n.es tai mažesnių ar didesnių 
-o. vienetų jungimas lietuviškiems 
«o lĮiimlams ir tautiniam išsilai-
..uikymui. Gal vienas antras vei-
a įkėjas dėl kokių nors priežasčių 
Laišoveiklos šiais metais ir pasi

trauks, bet likusieji statys nau
jus stulpus, gydys mirties ar li-

£^£t padarytas žaizdas, stiprins 
savo-gretas tam vienam tikslui 
-?iietuvybei išlaikyti savo tar
pê  ir- bent dalinai ją perteikti 

y -jaunosioms kartoms, jas įga-
linant tęsti vyresniųjų pradė
tus, ir neužbaigtus darbus. 

uo žmogaus gyvenime 
yra vaisių į aruodus supylimo 
metas. Ruduo betgi ir tautos bei 
organizacijos gyvenime neturi 
būti tik liūdnų, lietingų ir vė
juotų dienų laikotarpis, o 
kaip tik pasiryžimo, naujo 
pasiskatinimo ir naujų planų 
sudarymo metas. Juo labiau tai 
metas, kuriame reikia rinkti sa
vo tautinės veiklos, savo or
ganizacijos ar net pavienio kū-

<*t$HU kūrybinius ir tautiniu 
-požiūrių vertus derlius 

nutildytiems pavergtiesiems, 
reikia skaičiuoti ne surengtus 
banketus, ne sutelktus pini
gus, nors ir geram tikslui, bet 
labiau padarytą įtaką į tą vi
suomenės dalį, kuri remia or
ganizuotus vienetus ir padeda 
jiems kultūrai padovanoti 
nenykstančių ir tautos aruo
dus papildančių vertybių. Ir tai 
nėra tik spauda ar knyga, bet ir 
menas, jaunimo mokymas, su
tartinis darbas, tautinės dva
sios skiepijimas jaunimui, besi
ginančiam svetimoje aplinkoje 
prieš svetimas įtakas. 

Nė viena organizacija, klu
bas ar sambūris neturi bijoti sa
vo darbus parodyti ir neturi gė
dytis savo skaičiaus ribotumo. 
Turėtų gėdytis tik tuo atveju, 
kai kuris nors vienetas savo 
tarpe ar net platesne apim
timi griauna tautinio gyveni
mo darnumą, tikslingumą, 
atimdamas viltis iš pavergtųjų 
ir gramzdindamas savuosius 
svetimybėse. 

KUR PADANGĖSE SKRAJOJA 
ERELIAI 

Keletas įspūdžių iš kelionės su palapine 

Rimties valandėlei 

PAKVIESTI Į ŠVENTUMĄ 

įtįfi vasara, nei ruduo neturi 
„dėmesio nukreipti į smul

kias intrigas, tuščius ginčus, 
kovas dėl pačios kovos prieš įsi
vaizduotą priešą. Yra lietuviš
kame išeivijos gyvenime tiek 
dau£ darbų, išeivijos lietuvis 
tųrit tiek daug įsipareigojimų 
savo tautiniam judėjimui, kad 
tik pozityvus darbas, planinga 
veikla gali būti vertai svars-
toma ir siūloma kitiems, nors ir 
skirtingai galvoj antiems ar 
skirtingai dirbantiems. Visi 
darbai, kurie šiandien atsto
vauja savo pavergtai ir nutil
dytai tautai, kurie padeda jau
nesniesiems ar vyresniesiems 

—kad ir pavėluotai įsisąmoninti 
S££o tautinėje misijoje, yra ge
ri, naudingi, verti dėmesio ir 
paramos. Tuo nesakome, kad 
visi tie darbai ir užmojai yra 

O^yjenodbs vertės savo rezul-
" iat^is, bet rezultatai, tai yra ru

dens derlius, ne taip greitai iš-
Jyfkėja, kad galėtume jau 
girtis, kol jie nėra tapę tikrove. 

įžvelgiant į lietuvių organi
zacijas, nereikia tiek žiūrėti jų 

* ̂ sljaičiaus, kiek jų darbų. Žino-
ma, didesnis junginys daugiau 

***- <ga4t padaryti. Bet tikrovė kar
tais parodo, kad darbai ir lai-
mėjimai neatitinka organi
zacijos narių skaičiaus, ypač 

»•• kai tas skaičius būna tik dribti-
nis, netikras. Kultūrinėje sri
tyje, kurioje bręsta tautos dalis 

' Išeivijoje ir kuria ji pagelbsti 

Kiekvieneriais metais pri
menama, o kartais ir ryžtama
si į savo veiklą įtraukti dau
giau kultūrinių pastangų, bet 
ne visuomet vienodai ište
sima. O vis dėlto reikia iš nau
jo ryžtis pirmiausia savo tau
tinei veiklai duoti kultūrinį 
bruožą. Gal ne kiekvienas dar
bas bus vertas kultūrinio ren
ginio vardo, bet kiekviena pa
stanga turi būti kreipiama, kad 
tautinė kultūra, sava kalba, 
tautinės dvasios gilinimas ir 
ugdymas išliktų lietuviško cha
rakterio žyme. 

Istorijos klaidų negalima 
kartoti jokiai, nors ir mažiau
siai, lietuvių organizacijai išei
vijoje. Praeityje svetimos tau
t o s m ū s ų t ė v y n ę v o s 
nesuvirškino tik savo kultūros 
pranašumu, kai mūsų istorijos 
kryptis buvo palenkta tik į vie
ną pusę — laimėti daugiau že
mių ir sukurti didesnę ir galin
gesnę valstybę. Savo istorijos ir 
savo vadų mes neturime šiuo 
metu, iš tolo žiūrėdami, smerk
ti, bet iš jų klaidų tik pasimoky
ti. O pasimokyti — tai sava kul
tūra reikštis geriau negu gali 
pasireikšti bet kuris mūsų kai
mynas. 

Neturi išnykti nė iš vienos 
organizacijos išeivijoje planų 
rūpestis pavergta tauta. Ar 
laisvę ji laimės dar vienam ki
tam šios kartos veikėjui gy
vam esant, ar laisvę išsikovos, 
kai jau čia lietuvišką vėliavą 
neš antra ir trečia lietuvių išei
vių karta, tai šiandieninei veik
lai yra tik neįspėjama mįslė. 
Bet svarbu, kad dėl jos spėlio
jimų neiširtų vieklos gretos, o 
būtų kiekvienos organizacijos 
pagal savo galimumus pasi
renkamos priemonės pasirekš-
ti politinėje srityje, planin
giau viekiant kiekvieno
je grupėje, kurios tarpe dar šis 
klausimas svarstomas. Visi ži
no, kad šios srities veikla yra 
sąlygojama vietos ir laiko ap
linkybių, rezultatai nematomi 
net šešėliuose. Bet tai neturi 
reikšti defitizmą, kuris skati
na tik kitus mokyti ir raginti, o 
patiems nieko nedirbti. 

Ruduo ir skatina veiklą iš
judinti, kad ji būtų planinges-
nė, tautinį klausimą pastatyti 
reikiamoje plotmėje, kad į jį bū
tų lengviau kiekvienam atsa
kyti. Pasiryžimas iirpaskatas 
— rudeninį judėjimą padaryti 
stipria jėga, kad jis duotų bent 
numatomų rezultatų. 

Pr. Gr. 

Kai praėjus keletai metų vėl 
išgirsti tyrlaukių ir kalnų upių 
balsą, žinai, kad negalėsi tam 
kvietimui atsispirti. Nors 
gyvenime džiaugiamės moder
niausiais patogumais, sielos 
gelmėje kiekvienas savaip 
ieškome sąlyčio su gamta, su 
natūralumu, su mus supan
čios gyvybės versme. Kai mies
tas pradeda slėgti ir tarytum 
nebepakanka oro laisvai 
kvėpuoti ir galvoti, kai prade
da įkyrėti triukšmas, rekla
mos ir nesibaigianti spūstis bei 
kamšatis, laikas iš jo nors 
trumpam pasprukti. Tuomet, 
pagal garsų natūralistą John 
Muir, „reikia koptiį kalnus, kur 
gamtos ramybė tarytum 
medžius, pripildys ir pasotins 
saulės spinduliais". 

Hawasu plaustais 
Colorado upe 

Pirmąją kelionės naktį, 
Nebraskos lygumose pergy
venę didžiulį viesulą su lietu
mi, tarėmės esą „pakrikštyti" ir 
todėl tikrai tinkantys daryti 
ekskursiją guminiais plaustais 
Colorado upės Westwater 
tarpeklyje. 

Tačiau sekantį vakarą, 
sustojus nakvynei Colorado 
kalnuose ir dar nespėjus 
išdžiūti palapinei ir miegmai
šiams, vakarykštė naktis pasi
kartojo... Iš tiesų, buvome liu
dininkai tokių įspūdingų 
gamtos fejerverkų, kokių galė
jo pavydėti princas Čarlis ir 
lady Diana. 

Mūsų 17 asmenų grupė susi
tikom ir susipažinom Walker 
Field aerodrome, Grand Junc-
tion, Colorado. Sąstatą sudarė 
trys labai linksmos, jau beveik 
pensininkų amžiaus porelės iš 
Illinois (jie kartu atostogauja 
jau daug metų ir labai priminė 
Alan Aida Filmo „The Four 

RITONĖ RUDAITIENĖ 

Seasons" personažus), sužadė
tiniai iš Texas (jis — „Sobek 
Wilderness & Tours" direkto
rius), trys jauni studentai 
(vienas tik prieš keletą savai
čių išlaikęs advokatūros 
egzaminus), psichologas su 
dailininke žmona ir 16 metų 
sūnumi iš New Jersey bei 
mūsų šeimos trijulė iš Chica-
gos. 

Pasirašius dokumentus, kur 
pasižadėjome nelaimės atveju 
Tag-a-Long kompanijos nelai
kyti atsakominga, buvome 
įsodinti į tam tikrus „limu
zinus" ir po geros valandos per 
dykumą ir negrįstus kelius 
„atkratyti" iki Colorado upės 
kranto. Ten jau mūsų laukė du 
gražiai nuaugę irkluotojai ir 
jauna, amazoniškos išvaizdos 
irkluotoja — „upės mama". 

Išklausę trumpų nurodymų 
ir patarimų, pasirinkome 
bendrakeleivius (mūsų atvejy 
— psichologo šeimą), persi
krovėme miegmaišius ir asme
niškus reikmenis į specialius 
neperšlampančius guminius 
maišus bei amunicijos dėžes ir 
netrukus atsiradom galingoje 
Colorado upės srovėje . 
Kadangi buvo įsakyta dėvėti 
gelbėjimosi liemenes, o baga
žas buvo stipriai pritvirtintas 
diržais ir virvėmis, įtarėme, 
kad netrukus priplauksime 
krioklius ir sūkurius. 

Mūsų laimei ar nelaimei, tie 
malonumai dar ateityje. Netru
kus prisiyrėmė prie salos, ku
rion išsikėlėm pasir inkti 
medžio sąnašų vakarienei 
pasigaminti, o dar po valan
dėlės įplaukėme ir į Westwater 
tarpeklio didingą portalą. 
Saulė jau leidosi ir tarp stačių, 
gilių tarpeklio krantų vanduo 

Metiniame "Draugo" dienraščio koncerte — bankete vie
nas dalyvių stalas. Iš kairės: dr. Domas Giedraitis, Pas. Liet. 
Gydytojų dr-jos pirm., dailininkė Ada Korsakaitė - Sutkuvie
nė ir dr. Pranas Sutkus, 111. Liet. Gyd. d-jos pirm. 

nuotr. Jono Kuprio 

darėsi grasinančiai tamsus. 
Vienur, kitur staiga iššokdavo 
žuvytė, žemai, beveik sparnais 
paliesdamos vandenį, nardė 
kregždės. Išlipome nakvynei 
po atviru dangumi. Kol mūsų 
vadovai — irkluotojai pagami
no vakarienę, turėjome pakan
kamai laiko susieiškoti tinka
mas vietas guoliui. Svajotojai 
— romantikai, apstulbinti 
vaizdo orumo ir gamtos gro
žio, paskendo savo mintyse; 
kiti — sukrito pasroviui į 
vandenį lenktynėms su beb
rais. Po karališkos vaka
rienės, eukaliptų viršūnėse 
sužibus žvaigždėms ir šim
tams šikšnosparnių sugrįžus 
atgal į tarpeklio sienų plyšius, 
išsitiesėm ir mes ilgos nakties 
poilsiui. 

Sekantį rytą, nors kėlėmės 
saulei tekant, kol papusry-
čiavom ir susitvarkėm mantą, 
kol buvo sulikviduota virtuvė 
ir pakrautas bei pririštas baga
žas, jau buvo arti dešimtos. 
Viskas, kas buvo atsivežta ir 
iškrauta, visos virtuvės ir 
žmonių šiukšlės ir išmatos, net 
laužo pelenai, buvo sušluoti, 
susemti ir pasiimti kartu. 

Antroji diena upėje buvo 
gana rami ir davė progos 
atsipalaiduoti, susipažinti su 
bendrakeleiviais, pasimaudyti 
ir paišdykauti. Stebėjome spal
vingas tarpeklio uolėnas, 
augmeniją, šen bei ten baltuo
jančias siaurutes smėlio 
krantines, įvairius paukščius, 
paukštelius ir erelius. Kalbė
jom įvairiomis temomis, 
klausėmės savo vadovo nuoty
kių ir pasakojimų, tarpeklių 
karaliuko gražios giesmės ir 
daug fotografavome. Kartais 
užeidavo noras nušokti nuo 
plausto, paplūduriuoti pasro-
vėje, atsigaivinti. Dėvėjome 
maudymosi kostiumus, gumi
niais padais batus ir, visuo
met, kol būdavome ant upės, 
gelbėjimosi liemenes. Kai 
prisiartindavo kitas plaustas, 
iššaukdavom vieni kitus karš
tom, bet draugiškom vandens 
kautynėm. Šitaip praleidę 
antrąją kelionės dieną, po 
puikios steikų vakrienės, upei 
šniokščiant lopšinę, sumi
gome ir vėl po atviru dangumi 
palaimintai saldžiu, sveiku 
miegu. 

Pagaliau, išaušo toji diena, 
kai leisimės per krioklius. Suži
nojome, kad Westwater tarpek
lis turi jų apie dešimtį. Jautė
mės truputį nejaukiai, nes 
irkluotojai išdėstė visus 
galimus pavojus. Colorado 
upė, pasirodo, tuo laiku buvo 

Į tokį šventumą, kaip aiš
kina II Vatikano Susirinki
mas, yra pakviesti visi 
kr ikščionys. Dogminėje 
konstitucijoje apie Bažnyčią 
skaitome: "Visiems aišku, kad 
visi tikintieji, koks bebūtų jų 
luomas ar padėtis, yra pa
šaukti į krikščioniškojo gy
venimo pilnybę, į meilės tobu-
l u m ą " (L.G. 40) . Š i s 
tvirtinimas yra paremtas 
Evangelija, kurioje Kristus 
kviečia visus: "Būkite tokie to
buli, kaip jūsų dangiškasis Tė
vas yra tobulas" (Mat. 5,48). II 
Vatikano Susirinkimas šį da
lyką pakartojo ir tarsi panau
jino, nes praeityje buvo ne
maža tokių, kurie galvojo, kad 
šventumas, kaip meilės/ tobu
lybė, yra savybė tik vienuolių, 
tai yra tų krikščionių, kurie pa
lieka pasaulį, kad galėtų pil
nai pasiaukoti Dievui ir prak
tikuotų dorybes aukštesniame 
laipsnyje. Susirinkimas patai
so tokį įsitikinimą. Šventumas 

šiek tiek nusekus, ir tas reiški
nys darė ją dar daugiau pavo
jingą. Ypatingą rūpestį kėlė 
taip pavadintas Kaukuolės 
krioklys. Toje vietoje upė labai 
susiaurėja, o jos viduryje 
riokso išsikišusi milžiniška 
uola. Kadanri upės tėkmė 
nuolatos keičiasi, mūsų nors ir 
prityrusiems irkluotojams teko 
išlipti, apžiūrėti ir nuspręsti 
kurioje uolos pusėje būtų 
mažiausias pavojus šį kartą 
prasiirti. Būta galimybės mūsų 
guminiam plaustui atsiremti į 
vieną ar kitą tarpeklio sieną ir 
tuomet, tartum blynui, apsi
versti. Jei taip įvyktų, būtų 
pavojus pakliūti plausto 
apačioje... Taipogi, jei van
dens srovė nuplautų kurį nors į 
upę, buvome įspėti nepulti į 
paniką, nekovoti prieš srovę, 
bet stengtis plaukti kojomis 
priekin, kad nesusižeidus gal
vos į upėje išsikišusius akme
nis. 

Manėme, kad esame tik šiaip 
sau g ą s d i n a m i . J u k 
kiekvienam ekskursantui 
mokant po 100 dol. į dieną, 
šalia gero maisto, galima 
pridėti dar ir šiokį tokį teatrą. 
Kai kurie mūsų smalsuolai 
bendrakeleiviai, išlipę ant 
uolienų, kartu ištirti esančią 
padėtį, netikėjo, kad šis 
krioklys būtų jau toks baisus. 
Tačiau, išgąsčio buvo! Mėtomi 
ir vėtomi aukštyn ir žemyn 
(kas atrodė tarytum amži
nybė), pagaliau per krioklį 
persiritom iš eilės antrieji. 

(Bus daugiau) 

yra reikalingas visiems, net ir 
tiems, kurie yra paskendę 
žemiškuose dalykuose, taigi ir 
pa sau l i eč i ams . Vienuoliai 
atstovauja tiktai specialią 
šventumo formą, apibrėžtą 
tam tikrais, tik jiems skirtais, 
įstatymais. 

Teologinis šio visuotino į 
šventumo pašaukimo pagrin
das yra per krikštą gaunamos 
pašvenčiamosios malonės pri
gimtyje. Per krikštą gaunama 
malonė yra tik tarsi daigas, ar 
raugas. Kiekvienas daigas tu
ri išsivystyti, subręsti. Bažny
čioje viskas yra kreipiama į tą 
vystymąsi, brendimą, ypačiai 
per sakramentus, kurie padidi
na mumyse per krikštą gau
tąją pašvenčiamąją malonę. 
Ypač Eucharistija yra krikš
čionies šventumo ugdymo prie
monė. Joje patsai malonės da
vėjas atsiduoda žmogui kaip 
maistas, asimiliuoja jį į save ir 
sukuria jame savo paveikslą. 

Savaime suprantama, kad 
šventumo pasiekimas yra ne 
žmogaus, o Dievo darbas. Die
vas mumyse įspaudžia ir iš
vysto savąjį paveikslą. Žmo
gus tu r i su dieviškuoju 
veikimu kooperuoti. Kristus 
įspėjo: Nuo manęs atsiskyrę, 
jūs negalite nieko nuveikti" 
(Jon. (,15). Dėl to žmogus ne
gali didžiuotis savo šven
tumu, tarsi tai būtų jo vieno pa
stangos. Juk žmgus nieko 
neturi, ko nebūtų gavęs. Tad 
Šv. Paulius moko: "Dievas sa
vo nuožiūra jums įkvepia ir 
troškimus, ir darbus" (Pilyp. 
2,13). 

Atkreiptinas dėmesys į tai, 
kad II Vatikano Susirinkimas 
iškėlė šventumo ir socialinį bei 
žemiškąjį atžvilgį. Dogminėje 
konstitucijoje apie Bažnyčią 
sakoma: "Šventumas padeda 
plisti žmoniškesniam gyveni
mui net ir žemiškoje bendruo
menėje" (L.G. 40). O tai dėl to, 
kad malonė nesunaikina žmo
giškosios prigimties, bet ją iš
kelia, patolina. Juo žmogus yra 
šventesnis, tuo labiau jis yra 
valdovas savo įgeidžių, kurie 
jame yra visokių nuodėmių 
pradžia ir priežastis. Žmonių 
bet kokiai bendruomenei yra 
reikalingi šventi nariai, kurie 
gyventų pagal Kalno Pamoks
lą, kurie vertintų įvairius 
žemiškuosius įvykius kitokiu 
mastu, kurių gyvenimas, pa
našus į Kristaus gyvenimą, 
kad būtų pasauliui ir šviesa, ir 
druska, saugojant nuo tamsy
bių ir sugedimo, į kurį pasau
lis ypač šiais laikais taip yra 
pasinešęs. 

J. V. 
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, 3.5 M I L I J O N Ų 
^ , - RYTŲ VOKIEČIŲ 

-• NORI GRĮŽTI 
Apie 3.5 milijonų vokiečių, 

tebegyvenančių anapus Ode
rio ir Neissės upių, Sudetų 

bekrašte ir Rytų ir Pietryčių 
°1(f>uropoje, mielai norėtų — kaip 

sako Bavarijos ministeris 

Heinz Rosenbaur — sugrįžti į 
Vokietiją. Rosenbauer'is sako, 
kad jų noras emigruoti nėra 
nei kiek sumažėjęs. Kol „politi
nis klimatas" bus toks, koks 
yra, artimoje ateityje kasmet 
45,000 iki 50,000 emigrantų 
atvažiuos į Vakarų Vokietiją, 
pasakė Rosenbauer'is. 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 

JURGIS GLIAUDĄ 
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Vanda neturėjo drąsos prieiti prie Vilbenos. J i 
žinojo, tai nėra ta minutė, kada ji gali paimti Vilbėną 
už rankos ir reikšti jai savo meilę. Tai buvo kova dėl 
Vilbenos gyvybės. 

— Ji bus gyva, — gydytoja švelniai pasakė 
Vandai. 

Vanda grįžo į koridorių. Švelnioji medikė jos 
neapleido. Ji sakė: 

— Nuo smūgio per galvą ji atsigaus. Psichinis 
smūgis užgis. Laikas yra galingas veiksnys. 

— Kodėl taip nutiko? — suverkšleno Vanda. 
Švelnioji medikė atsakė: 
— Likimas. 
Ir atminties žaibu Vanda atsiminė kadaise Vil

benos reikšmingai tartą žodį „likimas". 
Buvo taip: 
Netoli apartamentinių namų durų, ant šaligat

vio, Vanda rado nuvytusią, praeivio koja užmintą 
snapučio šakelę. Ji pakėlė šakelę, kuri buvo su keliais 
lapeliais ir parnešė į savo butą. J i pasodino snapučio 
šakelę, tokią trapią, tokią gležną, beveik negyvą, į 
puodelį, pastatė ant prielangio ir atidžia priežiūra 
išlaikė gyvybę mažame augalėlyje. 

Keliems mėnesiams praėjus heranijos šakelė 
sustiprėjo, įleido žemėn šaknis. Ir pavasarį 
pasveikino Vandą rausvos spalvos žiedu. 

Vanda papasakojo Vilbenai rastos gėlytės 
istoriją. 

Vilbėną pasilenkė, pauostė aitrokai kvepianti 
žiedą, šyptelėjo ir nutarė: 

— Likimas! 
— Taip, — sutiko Vanda, — jeigu prieš man 

praeinant vėjas nupūstų tą šakelę nuo šaligatvio, aš 
jos nerasčiau, šio gražaus žiedo ant mano lango 
nebūtų buvę. 

„Likimas, — mąsliai pakartojo Vilbėną. 
17 

Sužinojęs iš amerikiečių dienraščio, kad po 
lietuvių jaunimo sambūvio „Atlanto" viešbutis atro
dąs kaip viesulo sunaikintas, Ipolitas Girinis susi
domėjo faktu ir idėjine to fakto pozicija. 

„Tai įdomu. Tai puiku. Tai spalvinga. Tai gali būti 
mano veikalo atrakcija, nes faktas prieštarauja 
logikai", jis galvojo važiuodamas greitkeliu savo 
dideliu, prie gero greičio nebedardančiu automobiliu. 

Vandalizmo jėga, taip gaivališkai prasiveržusi 
pro artojų tautos palikuonių psichę, jį domino kaip 
etninio prado pareikštoji neapykanta tvarkai ir san
tvarkai. Kadaise Atilos kariai degino puikiuosius 
vakariečių sodžius, žudė vyrus, žagino moteris. Van
dalai studentai žmonių nežudė, jie daiktus daužė ir 
draskė. Pagaliau, pagaliau — ši artojų tautos pali
kuonių siautėjimo gaivalingumą pamatė plačioji 
spauda ir visamatančioji televizijos akis. 

Dvidešimties kelių aukštų „Atlanto" viešbutis, 
neproporcingai aukštos komodos formos pastatas, 
riogsojo . atokesniame priemiestyje. Viešbučio 
patalpose, kaip aklos stichijos galia, pasireiškė 
jaunimas: naikino, laužė, žalojo... 

— Liftas jau pataisytas, — pasakė Giriniui 
vienas viešbučio pareigūnų, jaunuolis su rudu uni
forminiu švarku, ant kurio atlapų įsiūtos viešbučio 
emblemos, vyrukas su ėriukiškai garbanojančiais 
plaukais. 

— Liftas buvo sugadintas mokoviškai. Sienų 
popieriai, draperijos ir kitkas buvo žalojami pradinės 
mokyklos mokinių vandalizmo būdu. Draskė kaip 

išmano. 
Girinis pasivadino „spaudos žmogumi" ir garbi-

nuotplaukis pareigūnas buvo įdėmus Girinio klausia
mas: net jo apsilankymu patenkintas. 

Jis nuvedė Girinį koridoriais ir liftais į kažin kurį 
aukštą ir pradarė duris į patalpą, kurioj spurdėjo keli 
darbininkai. Girinis pamatė čia vandalizmo orgiją. 
Supiaustytos įmantrios draperijos, nuo sienų gaba
lais nuplėšti tapetai. Tarp nešvankių, šlykščių angliš
kų žodžių, juodais ir baltais įpučiamais dažais 
prirašytų ant sienų, Girinis pamatė lietuviškus šlykš-
čiažodžius, rodančius kad ir vandalizmo siautuly 
jaunuoliai nepamiršo savo etninės kilmės. 

— Išvietėj blogiau, — sakė paslaugus aiš
kintojas, — į tualetų puodus prikišo skarmalų ir alaus 
dėžučių. Kaip žinote, tokie remonto darbai dango
raižyje sudėtingi ir labai brangūs. 

Jis apgailestaujančiai šypsojosi, tarytum atsi
prašydamas parblokštą Girinį už jaunimo išdaigas jo 
viešbutyje. 

Girinis nusileido į pirmąjį aukštą, susirado čia 
kavinę ir puikioj patalpoj, kuri tuo metu buvo apytuš
tė, sėdo pusryčiauti. Mergina padavėja buvo 
elegantiška, jos kojos ant nuostabiai aukštų adatėlių 
— kulnų buvo pusryčio davinio priedas. 

„Keistoka", svarstė Girinis, kramtydamas cina
monu pabarstytą omletą, „jaunimo rankomis 
prakalba kokia tai požeminė jėga, juose atsiranda 
nesuprantamas mums kerštas aplinkai, noras nai
kinti grožį. Užuolaidos, lempų gaubtai, tapetų 
piešinys, grindų dangalai — viskas tai neabejotinas 
grožis. Iš kur geismas sunaikinti grožį? Mūsų Lietu
vėlėje per maištus degino dvarus su visais jų turtais. 
Dvaruose degė italų dailininkų paveikslai, prancūzų 
enciklopedistų tomai, įrišti į odinius viršelius... Ką 
bekalbėti apie rusiškąją revoliuciją! Kodėl taip?". 

(Bus daugiau) 
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A.A. KUNIGĄ JONĄ BAKANĄ 
PALAIDOJUS 

Rugsėjo 17 d., prieš keletą 
dienų grįžęs iš Šv. Vincento 
ligoninės į savo gyvenamą vie
tą Yianney House, mirė kun. 
Jonas Bakanas. 

Kun. J. Bakanas yra vienas 
pirmųjų Worcestery gimusių iš 
Šv. Kazimiero parapijos kuni
gų. Gimė 1906 m. vasario 13 d. 
Baigęs South High School įsto
jo į Šv. Kryžiaus (pasionistų) 
kolegiją Durkirk, N.Y. Kuni
gystei pasiruošė, studijuo
damas The Grand Seminary, 
Montreal, P. Q., Kanadoje ir 
Švč. Marijos seminarijoje Bal-
timore, Md. 1930 m. birželio 14 
d. Šv. Mykolo katedroje, 
Springfield, Mass., vyskupas 
Thomas M. O'Leąry Joną 
Bakaną įšventino kunigu. 

Platūs darbo barai jaunam 
energingam kunigui atsivėrė 
prieš akis. Pirmoji paskyrimo 
vieta buvo Šv. Pranciškaus pa
rapija Athol, Mass. Vėliau te
ko darbuotis Šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų parapijose Wor-
cestery, Šv. Luko - Westboro, 
Švč. Jėzaus Širdies — Gard-
ner, Rožančiaus Karalienės — 
Worcester, Šv. Juozapo — Au-
burn, St. Mato Cordaville ir ki
tose. 1956-1957 m. buvo pa
skirtas Westboro valstybinės 
ligoninės kapelionu. Daugiau
sia kun. J. Bakanui teko dirbti 
VVorcestery abiejose lietuvių 
parapijose. Jis 30 metų buvo 
Lietuvių Karo veteranų ka
pelionas ir 10 metų Lietuvos 
Vyčių dvasios vadas. 

Daug gražaus darbo yra atli
kęs Šv. Kazimiero parapijoje. 
Kai šios parapijos klebonu bu
vo a.a. kun. J. Jakaitis, kun. J. 
Bakanas dirbo vasarinėje mo
kykloje ir buvo tos mokyklos 
vedėjas. Keliolika metų buvo 
Šv. Kazimiero parapijos 
administratorius. Įvedė anglų 
kalba antras šv. Mišias sek
madieniais. Tos tvarkos lai
komasi ir dabar: kiekvieną sek
madienį dvejos šv. Mišios 
lietuvių ir dvejos anglų kalba. 
Prie bažnyčios automobiliams 
pasistatyti nupirko 3 namus 
•Vaverly ir Coral gatvių kam

pe, kurie susisiekė su para
pijos nuosavybe. 

Kun. J. Bakano adminis
travimo laikais buvo trys 
minėtini Worcesterio lietuvių 
gyvenime įvykiai: 1958 m. šv . 
Kazimiero 500 "metų gimimo 
jubiliejaus paminėjimas, 1960 
m. lietuvių ir kitų tautybių fes
tivalis Memorial auditorijoje, 
1965 m. minint Lietuvos 25 m. 
okupacijos sukaktį, surengta 
didelė lietuvių demonstracija 
prieš komunizmą. 

Parapijos administratorius 
a.a. kun. J. Bakanas visur 

entuziastingai prisidėjo, bū
damas rengimo komiteto gar
bės nariu. Vietos vyskupui B. 
Flanagan paskyrus klebonu 
a.a. kun. J. Jutkevičių, kun. J. 
Bakanas buvo paliktas para
pijoj padėjėjo pareigose. 1967 
m. perkeltas toms pačioms pa
reigoms į Aušros Vartų para
piją, kurioje išbuvo iki 1972 m. 
birželio 15 d. Nuo tos dienos 
pasitraukė iš aktyvios veiklos 
ir apsigyveno vyskupijos kuni
gams skirtuose namuose Vian-
ney House. 

A. a. kun. J. Bakanas, nors 
pasitraukė iš aktyvios parapi
jos veiklos, daug padėdavo 
pastoracijos darbuose Šv. 
Kazimiero parapijos kuni
gams Jis aukodavo šv. Mišias 
ne tik per didžiąsias šventes, 
laidotuves, sekmadieniais, bet 
: r pastoviai šiokiadieniais 
atvažiuodavo savo automo
biliu anksti beveik kiekvieną 
rytą, o kai būdavo reikalas pa
sakydavo ir pamokslą, per
sunktą ne tik religinėmis, bet ir 
patriotinėmis temomis. Ne vel
tui kleb kun. A. Miciūnas, 
MIC. yra ne kartą išsireiškęs: 

A.a. kun. Jonas Bakanas 

"Kun. J. Bakanas yra pusė vi
karo mūsų parapijoje". 

A.a. kun. J. Bakanas buvo 
visų mylimas ir gerbiamas. 
Tai didelės tolerancijos, huma
niškumo ir gilios patriotinės 
dvasios lietuvis kunigas. 

1980 m. atšventė auksinį 
kunigystės jubiliejų. Lietuvos 
Vyčių 26-ta kuopa Maironio 
Parke surengė šios garbingos 
sukakties minėjimą. Kun. J. 
Bakaną pagerbti atsilankė 
apie 400 jį mylinčių širdžių. Jis 
mylėjo visus vienoda meile, ne
žiūrint, kas ir kada atvyko į 
Jungtines Amerikos Vals
tybes. Todėl, jam ir mirus, kaip 
kokia nenutrūkstama gran
dinė ėjo žmonės vienas po kito 
prie jo karsto paskutiniam 
atsisveikinimui šiame pasau
lyje. 

A.a. kun. J. Bakano kūnas 
rugsėjo 19 d. buvo pašarvotas 
laidotuvių direk. Dirsa - Kaz
lauskas namuose ir gausiai vi
sų lankomas. Rugsėjo 20 d., 
sekmadienį, po pietų parvež
tas į Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią. Vakare 7 vai. pamal
dos, kurioms vadovavo ir pa
mokslą pasakė vyskupas T. 
Harrington. Asistavo kun. A. 
Miciūnas, MIC, ir kun. B. 
Uždavinis, MIC. Dalyvavo ir 
keletas svečių kunigų. Po pa
maldų buvo kalbamas šv. ro
ž a n č i u s l i e t u v i ų k a l b a . 
Vadovavo kun. A. Miciūnas 
MIC. 

Rugsėjo 21 d. 10 vai. ryto už 
a.a. kun. J. Bakano sielą buvo 
koncelebruojamos gedulingos 
šv. Mišios. Vyriausias kon-
celebrantas vyskupas B. Fla
nagan. Kartu su juo konceleb-
ravo vyskupas T. Harrington 
(abu Worcesterio vyskupai) ir 8 
kunigai. Iš viso dalyvavo dau
giau kaip 50 kunigų. Nekalto 
Marijos Prasid. seselės iš Put-
namo, Šv. Kazimiero ir Šv. 
Pranciškaus vienuolijų se
selės, ALRK Moterų sąjungos 
centro valdybos pirm. J. Mack, 
Lietuvių Labd. draugijos pirm. 
K. Adomavičius su žmona, LB 
pirm. P. Babickas ir pilna baž
nyčia, nors tai buvo darbo die
na, tikinčiųjų a.a. kun. Jono 
Bakano mylėtojų ir gerbėjų. 

Pamokslą anglų kalba pa
sakė kleb. kun. A. Miciūnas, 
kuris kartu su vyskupais kon-
celebravo šv. Mišias. Priminė, 
kad netekome gero ganytojo, 
kuriam Kristus pavedė ganyti 
žmonių sielas ir vesti jas į iš
ganymą. Šiandien a.a. kun. Jo
nas kalba mums kiekvienam iš 
karsto: jaunam, subrendu
siam, senam, mažam ir mums 
kunigams. Jis garbingai atli
ko savo Kristaus jam pavestas 
pareigas. Tegul jo prisimini
mas niekada nepranyksta iš 
jūsų širdžių. Lietuvių kalba pa
mokslą sakė kun. J. Steponai
tis Atholio klebonas. Trum
pame pamoksle pabrėžė, kad 
baigiasi eilės senesnės kartos 
kunigų ir jiems išsibaigus 
grius ir bažnyčios. Mums rei
kia kunigų, o juos duoti gali tik 
geros šeimos. Šiandien Lietuva 
pogrindyje auklėja ir ruošia 
jaunimą kunigais. Reikia pasi
aukojimo ir turime melstis, nes 

kunigas — Dievo malonė. 
Dovanas prie altoriaus nešė 

a.a. kun. Jono Bakano brolis 
Jurgis ir sesuo Julia. Po Mišių 
ilga automobilių vilkstinė pa
lydėjo a.a. kun. Jono Bakano 
kūną į amžino poilsio vietą Šv. 
Jono kapines. Kapuose pasku
tinį religinį patarnavimą atli
ko vyskupas B. Flanagan ir lie
tuvių kalba kun. A. Miciūnas. 
Pabaigoje sugiedota Marija, 
Marija. Iš kapų Bakanų šeima 
visus laidotuvių dalyvius pa
kvietė gedulingiems pietums į 
Maironio Parką. 

Nuliūdime pasiliko brolis 
Jurgis Bakanas, sesuo Julia 
Sinkavich su šeimomis ir daug 
kitų giminių. Liūdi ir Worces-, 
terio lietuviai, netekę visus my
linčio lietuvio patrioto a.a. 
kun. Jono Bakano. Ilsėkis 
Viešpaties ramybėje. 

J. M. 

Tailande, Tolimuose Rytuo
se, yra milijonai namelių 
dvasioms gyventi. Dar geriau: 
kiekvienas gyvenamas namas 
yra dvasių namas arba turi 
sode namelį, kur gyvena dva
sios. Namas be dvasios yra 
visuomet nemaloni aplinkybė, 
kur, joks mirtingasis nenori 
gyventi. 

Nameliai dvasioms dažniau
siai yra įrengti sode. Jie atro
dą kaip miniatiūrinės pilaitės 
i t rūpes t inga i prižiūrimi: 
nudažyti baltai, raudonai, 
aukso spalva arba padaryti iš 
teakmedžio. Jie yra nedaug 
didesni už narveli, bet pakan
kamai erdvūs dvasioms ten 
gyventi. Viena dvasių rūšis 
yra gerosios dvasios, tai Chao 
dvasios; jos apsaugoja žmones 
nuo piktų dvasių Phi. 

Kadangi žmonės namuose 
dažniaus ia i g a u n a b logą 
nuotaiką dėl dviejų rūšių 
dvasių, jie stato dvasioms 
namelį sode. Parenkant vietą 
dvasių nameliui, yra svarbu, 

kad ant namelio nekristų joks 
šešėlis ir namelis turi būti ne 
blogesnės išvaizdos už gyvena
mą namą. Namo gyventojai 
gali būti nubausti liga, santuo
kos suirimu ir išdykusiais vai
kais. Jei dvasios gyvena savo 
namelyje, jos yra lojalios ir 
gero elgesio. Chao dvasia 
apsaugoja šeimą nuo pikto
sios Phi dvasios ir ji laikosi 
tyliai. Abi dvasių rūšys gali 
būti naudingos: jos neutrali
zuoja kiekvieną šeimos 
mą. Bet tai jos daro ne veltui. 
Jos turi būti apdovanotos 
šeimos dovanomis, kurios, 
dedamos prie jų namelio durų; 
Tai gali būti lėlės arba skulp-
t ū r i n i a i d r a m b l i u k a i — 
dvasioms pralinksminti, arba 
saldainis — dvasioms pradžiu
ginti. 

Tailandiečiai stengiasi savo 
dvasioms suteikti džiaugsmo. 
Jie elgiasi tartum svečiai, nes 
faktiškai šalis priklauso dva
sioms. Šeima niekad nepa
miršta pranešti dvasioms apie 
savo išvykimą kitur. Didieji 

Bankoko viešbučiai turi 
dvasioms namelius ir kai kurie 
yra išgarsėję, nes yra išpildė 
svečių norus. Ir iš svečių prašo
ma parodyti dvasioms palan
kumą ir daromi pažadai, jei jų 
noras išsipildo. 

Inteligentai neprisipažįsta, 
kad jie tiki dvasioms, jie sako: 
„Tai yra gerai paprastiems 
Žmonėms", — bet visgi turi 
dvasioms namelį. Paprastas 
namelis i š cemento kainuoja 
apie 50 dol., bet puošnus — iki 
2000 dol. '';? 

A.T. 

* * * 

Kultūros kūryboje lygiai visi 
d a l y v a u j a m e , n e p a i s a n t 
priešybės pasaulėžiūriniu 
atžvilgiu. Todėl ir turime lygiai 
džiaugtis visais tikrais kultūri
niais pasiekimais, nepaisant, 
kieno jie būtų laimėti, ir nuošir
džiai gerbti visus, su kuriais 
bendrai dirbame savo ati
tinkamose srityse. Užsid 
darni nuo kitų, nieko n 
mėtume, o tik save p a ^ 
išjungtume iš bendrojo žmo
nijos žygio pirmyn. 

, . D r . J u o z a s Gi 

"LAISVES" radijo lietuviškoji tarnyba _ ^ 
Mfco REDAKTORIAUS - VERTĖJO darbi* Mhncbene, V. Vokietijoje. 

M h h f c į labai geras lietuvių kalbos mokėjimas rastu ir žodžinf. 
Sugebėjimas versti i i anglų ir kitų kalbų, ypač rusų; 
Žurnalistinio darbo patirtis. . • 

Atlyginimas: Nuo 3.115 iki 3.580 vok. markių mėnesiui, pagal kvalifikaciją. 
Be to, metinis priedas — vieno men. alga ir nemokamas butas. 
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GRABĄ 
FISTFUL 
OF MONEY 
N0W! Open A New "Ali Savers CD" 
or any of our savings plans and 
Crab A Flstful Of Money 

Just come into St. Anthony, make your quatify-
ing deposit of $500/1000/5000/10,000 and seehovv 
much you can Grab Out of Our "Money Jars": Your 
deposit determines which jar you choose f'rom.t 
Who knows how much you'll pull out. The amount 
is up to you! 

Other promotional gifts are available. 
Open any of our savings plans now or open a new 

"Alt Savers Certificate" starting October ist -
One of the most benef icial 
savings plans ever offered 
to savers! 
— it's Totally insured to 

$100,000 by the FSUC—aU 
of our accounts are! 

— The first $2,000 (joint) or_ 
$i,000(single)earnedin 
interest is tax free! -

— You'll get Guaran- > 
teed high interest for 
the termof the cer
tificate based on 
70%oftheav- ' 
erageyield 
ononeyearu.S. 
Treasury Bills. 

! V *• ! 

You Deserve Good Counseling! 
Come in and get exact information on the amount you 
can deposit tostay within the tax free boundary, your 

after tax y'ield based on your tax bracket and 
much more. 

interest Rate** 
You'd Have to Receive to 
Net 12.61% After Federal 

income Tax 
27.41% 
24.73% 
22.12% 
20.02% 

• 

* 1&x bracket based on 1980 tax rates. 
** interest rate of 12.61% based on 70% of average investment 

yield on 1 year U.S. Treasury Bills as of the most recent auction 
date. 

t Federal regulations lirnit amount dravvn to $10.00 f or 
deposits of tess trtan $5,000 and $20.00 for deposits of 
$5,000 6r more. 

St. Anthony 
Savings & loan Associatton 

Willowbrool< Office: 
10 S. 660Route83 

Willowbrook, IL 60521 
789-0777 

Main Office: Cicero 
1447 South 49th Court 

Cicero, IL 60650 
Suburbs - 656-6330 

City - 242-4395 
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Oennis N. Gribauskas, Senior vte PreskJent 
VVillovYbroc* Office Manager 

Josepn F Gribauskas, Executive Secretary 
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Redaguoja dr. K. A. Dagys 

.oe . PALIKIMO DALINIMASIS 

Baigia paviisti kiaulėmis 
Turistai, grįžę iš Lietuvos pa

sakojo (žiūr* "Draugas", DC. 21), 
kad okupantų ištikimi pareigū
nai Šiluvos apylinkes paskelbė 
draudžiama zona, esą ten išpli
tęs „kiaulių maras". „Spygliai" 
tuo tiki. Kasmet į Šiluvos atlai
dus suplaukia tūkstančių tūks
tančiai tikinčiųjų, tai matydami 
padlaižiai mūšy bolŠevikėliai, iš 
susijaudinimo, kad nevyksta ma
sių sulaikyti, tikrai pradėjo sirg
ti kiaulystės liga ir jau greit pa
tys pavirs tikrom kiaulėm. 

—Koks skirtumas tarp kapi
talizmo ir komunizmo? 

—Kapitalizmas —-tai kai žmo
gus išnaudoja 'kitą žmogų, o ko
munizme viskas atvirkščiai. 

"Kas tik skaito, rašo, 
tas ir iš fondo prašo. 

-OfT$i 
(Gyvenimo patvirtinta tiesa) 

— PorrfrJs ir ponai. Ačiū, kad 
atsiliepėt°f'irjūsų kvietimą, į vie
šą Visuomeninių bei kultūrinių 
projėktŲ~rėfntmo fondo viešą su
sirinkimą. Gaila, kad išnuoma-
vom per jmažą salę, ir kitiems ten 
ka net uz^iluru stovėti. Žinote, 
mūsų galvos riboto didumo, ne 
Saliamono ir" nesugebam teisin
gai paskirstyti buvusio visuome
nės veikSo",Ciprijono Kapeikos 
palikimą. Jis testamente netyčia 
pamiršo J-rasyti kažkur pabėgu
sius savo valkus, o užsiminė mū-
su Fond|:jjc laiku numirė, nespė
jęs atšauki parašo. Nenorime, 
kad po paskirstymo į mūsų lan
gus kristų plytos arba būtumėm 
linksniuodami geltonoj spaudoj, 
tai ir ptašom patarimu, prašo
me vi ešeB- paremti savo kuklius 
prašymus; kuriu esame gavę 365, 
o sudėjSs^^1 sumas susidarytų 
2,987,223'dbl. ir 50 centų. Paliki
mas kaip" žinote, yra nei daugiau, 
nei mažiau kaip 50,000 dolerių ir 
50 centų.*TCas nori kalbėti ir pa
remti savo prašymą? 

Pradžiai' pakilo tik kokia pen
kiasdešimt rankų. 

—Tągųl bus tvarka. Pirmoj 
eilėj pirmas iš kairės, —pasiūlė 
tas, kuris susirinkimą pradėjo. 

—Be ilgu kalbų: remiu savo 
parašytą nuomonę ir siūlau tuos 
penkiasdešimt tūkstančiu neskal
dyti ir pastatyti mūsų kapmėse 
bendrą visiems lietuviams pa
minklą. Tada1 nereikės statyti pa
minklo prie kiekvieno kapo, o 
tuos pirfŽgUš; kurie būtų išleisti 
brangiems paminklams, surinkti 
" įgyvendinti kokį didingą pro
jektą, pavyzdžiui ne tik katedrą, 
bet visą .ffė^ūvišką universitetą 
pastatyt£A

;'iiTDa nupirkti keleivini 
laivą ir^jr'j^krikstyti Vytauto 

•t £Xhu-

vardu. • 
—Lapafjpras projektas. Tik 

kas paris (sĮcatinui po kaklu varpe
lį, kas Alsins anuos kelis šimtus 
ar tūkstanoHis, kurie statė ir sta-
tys liuksusinius paminklus arti
miesiems ar net sau? Ar tamsta 
sutinki būti tuo, kuris tai padarys? 

— Aš tai ne. Tą tegul padaro 
Fondas. B 

mm 

— Buvo naudinga išgirsti vie
no siūlymą. Sekantis antras iš 
kairės. 

— Prašair atkreipti dėmesį į 
mano prašyme išdėstytus moty
vus, jie .jpąremti psichologiniais, 
loginiais,^ • Jsarkatyviniais, peda-
goginiai&^-igjtriotiniais ir kitais 
mokslo rjggincųamais patyrimais. 
Siūlau bęjkpuse to palikimo pa
skirti dūfjų" orkestro instrumen
tams įsigyja. .Aš ir pats priversiu 
savo sūnu^Jtad jis vietoj kažkokių 
sueigų arlSolyklų pūstŲ klarnetą 
arba mufittf^būbną. Tik dūdas 
pūsdami..j4iuii žmonės pajus este
tinį pasitenlaaimą, išsiugdys mu
zikos maHe*. Labai svarbu —iš
moks nors^ikelis maršus. Juk vo
kiečiai, begrodami maršus, ir pa
sidarė tokia-karingi... 

—Ir abukerus prakišo, ir tiek 
nelaimingoms užtraukė,... rep
likavo ka4toas> salėje. 

—pT&mrne sau, —dėstė tre
čias, —galifė negirdėtas Vendzia 
golskio flr#as, bet jis gali būti 
didelis k*fėfas. Jam reikia ir pa
skirti vflf 'palikimą, nusipirkti 
pianiną, išmokyti skambinti. 2a-

. 
• 

da sukurti tokią operą, kokios iki 
šiol nebuvo. 

— Kodėl jis iki šiol nieko ne
sukūrė? Kokia garantija tamsta 
gašli duoti, kad sukurs? 

—Kaip galėjo sukurti, jei ne
turi net gitaros, nekalbant jau 
apie pianiną, kad jam niekas jo 
talento nei centu neparėmė, o 
pragyvenimą pelno gramafonus 
pardavinėdamas. Garantija? Ga
rantija —tai aš pats. Aš visada 
žinau, ką sakau. Kaip galima 
man netikėti? 

Pasirodo, visi norėjo kalbėti, vi
si, kurie tik buvo salėje, išskyrus 
vieną. 

—Aš siūlau ir reikalauju, kad 
nebūty užmirštas profesoriaus Ba-
raibano bandymas sukonstruoti 
naujos rūšies kompiuterį su lie
tuvišku braižu. Tas kompiuteris 
ne tik rašytų, bet mąstytų ir kal
bėtų mūsų gimtąja kalba. Koks 
būtų pasididžiavimas- Nereikėtų 
nei knygų, nei vadovėliu. Tas iš
radimas būtų tik pradžia, o pas
kui Fondas turėtu kasmet ieškoti 
naujų palikimų ir remti tolimes
nį išradimo išsivystymą. Neleis
kim tam kilniam sumanymui at
simušti į mūšy kietas sąžines ir 
sudužti, kaip anais metais Tita
nikas į ledo kalną. 

—'Būtų buvę geriau, jei anas 
Titanikas nebūtų pajudėjęs iš sa
vo uosto, geriau neturėti ir antro 
tokio išdidaus išradimo, —atsi
šiepė iš salės galo. 

— Ne Titaniko mums reikia, 
bet reikia reprezentacinių rūmų 
mūsų būsimai ambasadai Brazi
lijoj. Juk jų sostinė pats moder
niausias miestas pasauly. Taigi. 

Juo toliau, tuo gražiau. "Visi kė-
lė rankas, kiti neklausė, stengėsi 
perrėkti, lipo ant kėdžių, šaukė 
keli iš karto. Visi turėjo labai svar
bių argumentų ir gynė savo pro
jektus. Nuo jų siūlymų mūsų iš
eivija turėjo žydėti auksu, kultū
ra būtų garsesnė nei senovės grai
kų. 

Buvo siūloma pastatyti ant 
aukščiausio kalno observatoriją, 
iš ten stebėti žvaigždes ir surasti 
dar nors vieną nesurastą ir ją pa
vadinti Mindaugo, Gedimino 
vardais.Vienas prisispyręs reikala
vo pusės palikimo savo kelionei 
į Amazončs upyną ir ten ieškoti 
lietuviškų pėdsakų. Negi joks Pa
langos žvejys nebuvo pasiekęs 
tų džiunglių ir negaudęs ungu
rių? Dar vienas stengėsi parvežti 
kažkokio protėvio nežinia kur 
dingusio Afrikos dykumoje kau
lus; ponia Marijona prašė pasi
gailėti jos vienturtės dukters ir 
sudaryti sąlygas jai įrengti g*o-
žio ir nagų lakavhno salioną; bu
vęs majoras siūlė pinigus paskirs
tyti buvusiems jo kolegoms, kad 
jie lituanistinėse mokyklose vie
toj lietuvių kalbos dėstytų karinį 
mokslą, apie anų laikų ginklus, 
uniformas, medalius. -Buvo ir to
kių, kurie siūlė kiekvienam mies
te prie gyvų verkėjų namų įreng
ti bareljefus su tų veikėjų atvaiz
dais ir biografijomis (kažkas pri
dėjo: ir prie karčiamų pridėti ne-
veikėjų, kur jie praleidžia atlie
kamą kuką nuo miego ir valgio). 

Kai visi susirinkusieji po ketu
rių valandų ir dvidešimt dviejų 
minučių kalbų, siūlymų, disku
sijų, žodžiu karo (iki muštynių 
nepriėjo) gerokai pavargo, tada 
paprašė balso tokia kukli, tyli 
kampe besėdinti moterėlė. Nie-

Balys PavabaJys 

KALNAI IR KULNAI 

Į aukštus kalnus kopti rengias 
Žmogus į kiautą įsiranges. 
Jis nugalės kiekvieną kliūtį. 
Tiktai už kiauto teks užkliūti. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. spalio mėn. 3 d. 

Mechanizuota technika. Uja Bereznickas, "Šluota'1 

GUTENBERGAS DAR 
NEGIMĘS 

Lietuvoj dabar ten tokia dide
lė „pažanga'*, kad tikroji poezi
ja plinta tik savilaidos būdu, tar
tum Gutenbergo išradimas jų ne
būtų pasiekęs. 

Tomas Venclova 

Lietuvoje patartina lankytis 
tik tiems, kurie turi stiprius ner
vus ir silpną protą. 

B ten grįžusios 
ZJR. patarimas. 

DIEVIŠKI KOLDŪNAI 
Vienoje prancūzų virimo kny

goje apie koldūnus parašyta, kad 
tai lietuvių senovės dievų valgis 
ir kad mūsų pasakų Jūratė pri
viliojusi į savo gintarinius rūmus 
Kastytį, vaišindama koldūnais. 

„Moteris", 1981, Nr.3 
—Ar teisybė, kad amerikie

tiški automobiliai patys greičiau
si pasauly? 

—Teisybė. Irgi teisybė, kad 
patys greičiausi laikrodžiai yra 
sovietiniai. 

Dabar, kai gavai kolegijos baigimo diplomą, pardavinesi dešreles ar gazoliną? 
Ii vengrų spaudos 

NESTOVĖSI EILĖJ — 
NEGAUSI 

Anądien Kepėnas eina iš dar
bo namo. Koja už kojos pėdina, 
tai aplinkui apsidairo, tai į var
nas aki užmeta. Po darbo taip 
gera, taip ramu. Lyg ir norisi kaž
ko, lyg ir trūksta... Kepėnas ir 
svarsto, o besvarstydamas mato 
— eilė. Na, jeigu eilė, tai rei
kia stoti. Jeigu eilė, matyt, ką 
naudingo duoda. Kartais, žiūrėk, 
bilietą į cirką nustvert, kartais 
nei iš šio, nei iš to uodo trūks-
lio lervų pakiša, o kitą kartą pa
sitaiko, pasitaiko —net tualeti
nio popieriaus gauni. Pastovi, 
ir gauni. Nestovėsi — negausi". 

„Šluota, 1981, Nr. 8 

Jei nori, kad tave visą gyveni
mą kas prisimintų —paKk jam 
daug skolų. 

John Raper 
Labai pavojinga miegant vaikš

čioti. 
Dr. J. Adomavičius 

kas jos ir vaido nežinojo. 
—Visi dalinosi anais penkias

dešimt tūkstančių, o niekas neuž
siminė ir apie penkiasdešimt cen
tų. Aš prašau, ne sau, anų pen
kiasdešimt centų. Jei juos man 
duosite, nunešiu į bažnyčią ir prie 
§v. Antano statulos uždegsiu žva
kutę. Tegul jis visiems čia esan
tiems išprašo ten aukštai Dva
sios Šventos ir toliau laiko nuo 
velnio išradimo —nelaimingo 
pinigėlio. 

B protokolo išrašė ir savo 
parašu patvirtino S. Makalas 

VYRAS TAI NE SKRUZDĖS 

Mergina, norinti ištekėti, klau
sia: „Ar teisybė, jei ji miegoda
ma po pagalve laikys tris mė
nesius vestuvinio pyrago gaba
lėlį, tai gaus vyra?" 

Atsakė jam žurnalas:„Negali-
me garantuoti, kad su pyragu po 
pagalve gausi vyrą, galime trk 
užtikrinti, kad skruzdžių lovoj tai 
tikrai susilauksi". 

McCaUV, rugsėjis. 

Klausimas: 
—Nieko nežinau apie savo 

šeimos praeitį. Iš kur gauti ži 
nių? 

—Išstatyk savo kandidatūrą 
į kokius nors miesto ar valstijos 
pareigūnus. 

Ner ko juoktis 
ii Lenkjios 

Partijos vado Giereko laikais 
vienas buvęs Lenkijos švietimo 
ministras apsilankė Liublino mies
te, įėjo į restoraną ir tuoj buvo 
pasveikintas durininko: „Pa
garba ponui ministrui". Jį kur 
tamsta žinai, kad aš buvau mi
nistru?" „Kaipgi nežinosi, jei aš 
buvau mokytoju ir turėjau .paži
noti savo viršininką". Sėdo bu
vęs ministras prie staliuko. Priėjęs 
kelneris nusilenkė ir klausia: 
„Kuo galiu patarnauti ponui mi
nistrui?" „Kas tamstai sakė, kad 
buvau ministru?" „Niekas nesa
kė. Aš buvau mokytoju. Reikėjo 
ir šeimą išmaitinti, tai atėjau 
čia dirbti. Vis vienas kitas val
gytojas palieka arbatpinigių ko
kį zlotą". 

Buvęs ministras užeina J prau
syklą. Beidamas palieka zlotą, 
kaip visi Lenkijoj turi daryti prie 
durų sėdinčiai moteriškei, ši vėl 
sako: „Labai ačiū, pone minist
re!" „O tamsta iš kur mane pa
žįsti? Juk aš čią niekad nesu 
buvęs anksčiau". „Kaip gi nepa
žinsi savo buvusio vyriausiojo vir
šininko. Juk buvau kaimo mo
kyklos vedėja, o dabar atėjau už
darbiauti j miestą". 

Beina tas buvęs ministras i 
gatvę. Prie durų sėdi elgeta. Nu
meta jam nemažai, dešimt zlotų. 
„Ačiū labai, pone ministre. Pa
simelsiu už tamstą ir gyvą, ir jei 
mirsi anksčiau už mane". „Tai 
ar tik nebūsi vėl buvęs mokyto
ju, kad mane pažįsti?" „Ne, aš 
esu mokytojas ir dabar, bet po 
darbo, matot, uždarbiauju. Geri 
žmonės vis kiek numeta". 

Lenkijoj vietoj kortelių mėsai 
pirkti siūloma loterija: kas de
šimtas bilietas būtų pilnas, ir ne
reikėtų stovėti eilėse prie krautu
vių. 

• 
IR ČIA LENKIJA 

Amerikietis turistas lanko vie
ną Lodzės fabriką ir klausk pir
mo sutikto darbininko: 

—Kiek Ša iš viso dirba žmo
nių? 

— Kaip aš galiu žinoti! Gali
mas dalykas, kad kokia pusė jų 
ir šį bei tą ką nors dirba. 

SAVITARPINĖ PAGALBA 

Vienam Chicagos priemiesty 
gyveno Jonas ir jo draugas Flo
rijonas. Nežinojo, kaip pagarsė
ti, kad ir apie juos laikraščiai 
rašytų, tai sutarė: Jonas upėje 
pradės skęsti, o Florijonas bus 
netoliese ir visiems matant iš
gelbės. Aišku, rašė apie juos laik
raščiai, o Florijonas gavo ir me
dalį. Po metų visi pamiršo įvykį, 
ir draugai pasikeitė rolėmis: Flo
rijonas pradėjo skęsti, o jį •* 
kojos ištraukė Jonas. Parašė laik
raščiai ir dabar, bet pavadino 
apgavikais. Medalio Jonas jau ne
gavo. 

0D2IU ODE TORTU TORTUI 
w. 

Motto: 

Dedikacija 

T 
'Ponas poete, koks puikus tentas; 

Parašykit jam odę". 

Ponioms, kurios autorių vaisino t \ 
tortais, raguoliais, medalininkais 
ir kitais skanumynais. 

• 

O, tortų torte, tu esi torčiausias, 
Esi tu vaisių stalo puošmena! 
Kokio didumo kąsnį paragausiu, 
Tokia ir pagyrimo gims daina. 
Tave sukūrė stebuklingos rankos, 
Sumaišę miltų, marcipanų ir medaus, 
Ragaus ir girs tave svečiai sofistikuoti ir išrankūs 
Ir viešnios (pavydėdamos!) net recepto maldaus. 
Tu už poeziją esi poetiškesnis, 
Esi tu valgis ne žmonių — dievų! 
Kiekvienas tavo, tortų torte, kąsnis 
Mus verčia šaukt! Žavu, žavu! žavu! 

Svečiai, žavumo šito sužavėti, 
Patiekalus sumaišę skystus ir tirštus, 
Taipogi pritaria, laižydami pirštus: 
"Tam tortui odę parašyk, ponas poete..." 
Padažęs plunksną į "Southern Comfort'ą", 
Kai torto gabalą arklinį sutašiau, 
Odinių žodžių odžių odę parašiau. 

Bern. Brazdžionis 
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Sio dešimtmečio tarptautiniam aerodrome. Ii Izraelio 

JONYS ALUONA 

P0AT0ST0GINIM SVEHONIMM 
Pasveikinti būkit šaunieji tautiečiai, 
Kompaktinėj masėj bare susibūrę. 
Jums klubai, draugijos ir partijų spiečiai 
Sėkmės daug kovoje... už vado kepurę. 

Pasveikinti būkit lietuviais išlikę 
Arabų, indėnų ir juodžių draugystėj. 
Žemaičiu užgimus, kam kvaršinu plikę, 
Kaip Skuodo gaidukui papūga pragysti 
Pasveikinti būkit kolchozo mėšlyne, 
Kai pilate derlių į Kremliaus aruodą. 
O mes čia — Chicagos margam skruzdėlyne, 
Sau badomės špygom ir kimbam į kuodą. 
Pasveikinti būkit taurieji lietuviai, 
Idėjas iškeitę į steiką, į sviestą... 
Užraukus kišenę — į kovą liežuviai, 
Už protėvių šalį, Gedimino miestą. 

DITIRAMBAI PIEŠTUKUI 
Šlovinam, giedam ditirambus, 

pavyzdžiui, kuriai nors statybi
niai organizacijai, kuri baigė sta
tyti namą numatytu daiku... Se
kant tokia geležine stebėjimosi 
logika, reikėtų stebėti ir šlovin
ti — žmogų, kuris laiku ateina 
į darbą; laikrodį, kad jis rodo 
valandas; vandentiekį, kad juo 
teka vanduo; pieštuką, kad rašo. 

„Šluota" 
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Kas jau turi silpną kūną, bė
ga tekins pas Soliūną. 

Vieno pensininko 
patarimas kitam. 

Rupūžes, būdą nukniaukė! 
(V. Veblauskas, "Šluota") 

SENELIUS PATVARKO 
Inž. A. Rudis, važinėdamas po 

Kiniją, niekur nematęs seneliu. 
Užklausęs kinieti, kurgi jų seni 
žmonės, išgirdo atsakymą: „Mes 
jiems duodame tam tikrą perui* 
ją, o paskui juos patvarkome, 
kaip reSciant". 

Kas stiprina sovietų karo masiną? O voaiedų -piudo* 

Jūs, jaunime, rašykite **»•> 
kūrinius, o mes jums rašysime 
didelius čekius. 

Kun. Juozas Prunatds 

Niekad tiek daug nešnekama 
apie taiką, kaip tada, kai ruošia
masi karui. 

Pulk A Sofcolovaa, 
sovietu karo korespondentą* 

"SPYGLIU" NAUDA 
Taikliai kandus žodis ar vaiz

das dažnai pajėgiau gydo visuo
menės ligas, negu ilgi dėstymai 
spaudoje ar kalboje. Tokie 
„Draugo" „Spygliai ir dygliai" 
daro daug gera. 

A. Tamošaitis, S.J., 
„Laiškai lietuviams" 1981 .spalis. 



i DRAUGAS, aežtadienia, 1681 m. apaiio mėn. 3 d. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Doytona Beach, Fla. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
Sių metu rugsėjo 19 d. Day-

tona Beach ir apylinkių Amerikos 
Lietuvių klubas surengė Tautos 
Šventės minėjimą, kuris buvo 
pradėtas pamaldomis Prince of 
Peace bažnyčioje, šventas Mišias 
atnašavo šioje apylinkėje apsigy
venęs kunigas Kazys Ruibys. Pa 
maldų metu giedojo solistė Juoze 
Krištolaitytė-Daugelienė, akom
panuojant Horace Bennett; gie
dojo "Šiluvos Marija" Alfonso 
Mikulskio ir "Ave Marija", Fr. 
Schubert Gera akustika ir švel
niai stipri lyrinio balso banga jau
dino širdis maldai už kritusius ir 
kovojančius Lietuvos vaikus. 
Po pamaldų bažnyčios salėje bu

vo tęsiamas minėjimas, kurį pra
dėjo klubo pirmininkas Romual
das Žemaitis, pasveikindamas 
susirinkusius ir pakviesdamas An
taną Kašubą programai pravesti. 
Prieš programą buvo pagerbtas 
vienas iš pirmųjų iniciatorių ku
riant Amerikos Lietuvių klubą 

jimą pravedė preL J. Balkūnas. 
"Tantum ergo" ir "O salutaris 
hostia" dar nepamirštos ir dar
niai visų sugiedotos. Pamaldos 
baigtos {Lietuvos himnu. Daly
viai išklausė Vyčių pirmininko 
Antano Mažeikos (dabar nega
luojančio) padėką, kurią perda
vė dr. Juozas Petrikas. Prelatas, 
pasidžiaugęs gražiu giedojimu, 
pasakė, kad galime vyčių chorą 
organizuoti. Pamaldose daly
vavo ir žymi vietos vyčių vei
kėja Teresė Liutkienė. 

— šv. Kazatnsero misijos kle
bonas pranciškonas tėvas Kęstu
tis Butkus buvo išvykęs 4 Ken-
nebunkportą. Jį pavadavo preL 
J. Balkūnas. lietuvių pranciš
konų koplyčia yra jų nuosavuo-
se namuose Bt. Petersbgurg 
Beach, 555 68 Ave., Cia pat ir 
lietuviška "Nida" su gyvento
jais: Kriaučiūnais, Polteraičiais, 
Adiene, Liutkienė, kartais solis
tė Bičkienė ir kt. Rugsėjo 23 d. 
sykiu su klebonu iš Kennebunk-
porto atvyko ir buvęs provin
cijolas tėvas Gailiušis. Cia ko

mos kape. Aštuonioms dtffMH*** 
po mirties prasunkus, Sv. Mi
šias laikė preL J. Balkūnas Vėl 
visi meldėsi ir užjautė Matildos 
vyrą Antaną. 

— lietuvių klubo sporto ko
manda "Perkūnas" jau turėjo 
pirmą susitikimą su Tampos 
sportininkais. 

K. 

ta: Vasario 16 gimnazijai — 100 
dol., Lietuvos Dukterų dr-jai — 
100 dol. ir "Margučiui" — 50 
dohšios prasmingos sukakties pro
ga linkėtina draugijai ir jai vado
vaujantiems visokeriopos sėkmės. 

PAn. 

a. a. Adolfas Andriulis. Meninę! P 1 ^ 0 8 za^ristijonopareigas * 
programos dalį atliko Juoze Kris- "» Pranciškonas brohukas Povi-

las Gaidys. 
— Juozas KamaJtis rugsėjo 

tolaitytė — Daugėlienė, akom
panuojant Horace Bennett 

Stiprus, švariai plaukiantis bal- į 20 dieną atšventė 80-tą savo 
sas ir solistės pajėgumas įdvasin
ti savo veide dainos žodžiu min
ties prasmę žavėjo klausytojus, 

gimimo sukaktį. Jo žmona Onu
tė per gv. Oną sulaukė 70-ties. 
Jie abu priklauso l iet . Fondui. 

niriceldama juos i ilgesio pripildy- j veiklūs bendruornenininkai, vi
sada linksmi, laimingi. Savo su-
taupomis labai daug padeda gi
minėms pavergtoje Tėvynėje. 
Užprašė šv. Mišias, kurias šv. 
Vardo bažnyčioje Gulf porte rug
sėjo 20 d. laikė kum. J. Gašlū
nas. 

— Meldėmės už P5LB garbės 
pirm. a, a. Stasį Barzduką. šv. 
Mišias aukojo preL J. Tiaiftfrna* 
LB apygardos pirm. Kazimieras 
Gimžauskas Mišių metu skaitė 
maldas. Prelatas pamoksle la
bai nuoširdžiai paminėjo šį lie
tuvį intelektualą, kuris savo 
visą gyvenimą atidavė lietuvy
bės idealui 

— Matildos Gudonienės staigi 

tą dainos pasaulį... Entuziastin
gai triukšmingi plojimai sugrąži
no solistę padainuoti bisui muz. 
Stasio Šimkaus "Pamylėjau va
kar" Solistei įteikta raudony rožių 
puokštė, buvo tik maža dalis to 
nuoširdumo, kurį parodė publi 
ka, palydint kiekvieną dainą. 

Dainoms nutilus sekė paskaita. 
Prelegentas Jonas Daugėla, žino
mas ne tik kaip puikus kalbėto
jas, bet ir kaip rimtas ir objekty-

- vus politikas. Paskaitos turinys 
buvo labai įdomus. 

Po ilgai užsitęsusios programos 
alkį numalšinti buvo labai ska
niai ir rūpestingai paruoštas 
maistas Magdalenos ir Andrie
jaus Bružėnu, padedant Jurgiui 
Miežaičiui. Jie negavo gėlių, bet 

Mūsu kolonijose 
Union Pier, Mich. 

LIETUVIU DRAUGIJOS 

DVIDEŠIMTMETE 
Draugijos sukaktis paminėta S. 

m. rugsėjo 5 d. metiniu susirinki
mu ir vaištmis, linksminant nuo 
taflungam Ruikiu orkestrui. 'Pir
mininkaujantis A. Klimavičius 
apžvelgė draugijos 1961 - 1981 
veiklą. Naujon vaMybon išrinkti 
ir pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: V. Bigelis — pirm., A. Kli-
mavič.us — vicepirm., B. Ber-
žanskienė — sekr., S. Kasnickie-
hė — ižd. ir H. Zubrys — rengi
niu vadovu. Pirmininko adr.: 
V. Bigelis, KRI Kruger Road, Box 
400, Three Oaks, Midi. 49128. 
Tel. €16 - 756 - 9023. 

Michigano ežero puikūs paplū
dimiai, grynas oras, patraukli 
gamta su daržovių, uogų ir sodų 
gėrybėmis jau senokai atkreipė 
lietuvių dėmesį čia įsikurti verslui 
arba poilsio ir atgaivos ieškant. 
Pirmosios kregždės — P. ir M. 
Lengvinai įsikūrę 1952 m., po jų 
visi kiti, o 1961 čia jau buvo pa
kankamai gausus lietuviškas kai
mas sukūręs draugiją, kuri šiuo 
metu yra išaugusi iki 140 narių. 

Draugijos ištekliai kuklūs ir 
jie naudojami visuomeninio ir kul 
tūrinio pobūdžio darbams parem
ti. Draugija yra Lietuvių Fondo 
narys su tūkstantiniu įnašu. Me
tiniame susirinkime š. m. paskir-

Yra manoma, kad maldą „Tėve 
mūsų" į lietuvių kalbą yra išver
tęs Jogaila. 

T O P D O L L A R S 
Fer Antiųues and all other furniture 
you have to sell. Wt Buy & Sell New 
& Used Furniture 

1400 S. Cicero Avenue 
665-4413 652-3850 Home No. 

C L A S S I F I E D G U t OJE 
l'ACKAGK t: X PRESS AGKNCY 

MARIJA JiOKElKIKSa 

SIUNTIMUI 1 UETUVA 
laibai paveldąujamoa g-eroa 

prekes. Maistas ii Europos aand«li« 
3«OK W. «SU» St., Oblcaso, TA. 

Tel. I2S-2787 

mirtis sukrėtė šaulius u- visus 
daug komplimentų. Minėjimas Į St Petersburgo lietuvius. Atsi
buvo gausus nariais ir atsilankhi- sveikinimas su ja įvyko laido-
siais svečiais. Buvo nemažai ir tuvių įstaigoj. Išvyko "MįttiVia 
jaunimo, viena iš jų Kristina Ku- amžinai ilsėtis į New Jenaey, šei-
dulytė turėjo išstačiusi keliolika ; 
savo padidintų paveikslu, kurie ^nillllllliiMlIllllliiniiniiiiiiilllllllllllliilliiiiliiliiiiiiiiMnillIlirflllllliliiiiiiiiiiiinp^ 

CAREER DEVELOPMENT AND 
RESOURCES 

S So. Mlcaigan — TeL 407-1133 
Specializing in career guidance and 
career problems 
CalL ask for Dr. Mkhael Goodstein 

ILLINOIS OUTDOOR 
3 POINT PROTECTION PLAN 

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

$80.00 Conplete. CALL 

STATOME NAUJUS PASTATUS 
TAISOME SENUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
Skambint 8 4 7 - 7 5 0 4 
po 6-tos valandos vakaro 

DAR 18 GALIMA GAUTI 
AUTORIAUS 

KUN. J. B U R K A U S 
K MYGU s 

D n d r . M L pasauliai . . . . $830 
Terasi Neuntaanalte $3.00 
Arti tflcafo . . . u : : : : : : : $8.00 
Meiles liepsna (vert.) anka 

Adr.: 800 RAMBLE ST. 
HOT SPRINGS, AR. 71801 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

kuris' £ 
turėjo gerą pasisekimą. 

Dalis Ormond Beach, 
yra North Peninsuloj ir vadina ; | 
mas Ormond By-The-Sea, prieš į i 
keletą metu buvo mažai žinoma ; S 
vietovė. Paskutinių1" keliu metu g 
bėgyje ši apylinkė tapo viena iš; g 
gražiausiu Floridos pajūrio lie-; s 
tuvių kūrimosi vieta. Paskutiniu \ c 
metu čia nuolatiniai apsigyve-; Ę 
no: Balys ir Dalila Mackialai iš j g 

DĖMESIO bu\. studentams, ate. ammmmm6sm», 
KORP! "RAMOVES" NARIAMS. 

Pakartotinai pranešama, kad leidinys Korp! "RAMO
VE", 50-čiui (1932 - 1982) paminėti, yra paruostas spaus
dinimui (130 psL, 60 fotogr.). Didesnė dalis ramovėnų atm-
liepė, atsiųsdami atsiminimų foto ir kt. informacijų. Tačiau 
dalis ramovėnų neatsiliepė, nes daugelio jų neturime ad
resų. Kviečiame ir Ūkusius ramovėnus atsiliepti, prisidėti 
prie leidinio bei suteikti žinių apie ramovėnus CIA ir 
TEN... 

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

3314 We*t 63rd Street 
TeL — PRospect 6-8998 

IIIIIIIIMIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIimillllllllllllll 

A. V I L I M A S 
M OV I NG 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-8898 
iiiiiiiiiiiuiuuuniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiii 

IO<% — M% — M « plcisa moki 
u i apdraudė, nuo abates tr 
Mliu 

FRANK ZAP0LIS 
S208V2 West 96th Street 

Telet GA 44854 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chicagoje 

#93.00 
G i c e r o j e 

(10/10/5/UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 82 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Aveane 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Cnteagos miesto leidimą. 
Dirba ir užmiesty. Dirbu grettsi. ga
rantuotai ir sąžiningai, 
1514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO Dt DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis ] Hermaną Dečk} 
Tat. 565-6524 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

IIIIIIIUIIIIIIIIHUHIUinilllllllllllUIUlUUII 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGEI 

nes Jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 
uiiniimiHmiiiimiimiitt" MIK t—Hii 

Kalifornijos. Ponia Mackialienė 
žinoma kaip dramos režisorė ir 
visuomenininke. Jurgis ir Rita 
Bagdonai iš St Petersburgo, An
tanas ir Sofija Kalvaičiai su dukra 
Aldona iš Hot Springs, Bronius 
ir Vera Juškiai 12 Deltonc*. 
Daug lietuvių planuoja persikel
ti t šią apylinkę ne tik iš šiauri
niu v?lstybių, bet ir iš kitu Flo
ridos vietų. Visi džiaugėmės sau
lėtu Floridos klimatu, gražiais __ 
Atlanto krantais, draugiška ir giiiiinuiiirrniiininiiiiiiiiiuHirminimnilllUllili 
linksma nuotaika. I s 

S. Sukarevičienė S 

Su Petersburg, Fla. 
VYČIAI MELDŽIASI VI 

LIETUVA 
Rugsėjo 15 d. S t Petersbur-

= Laukiame. AČIC. 

| Atsakymus siųsti: LIETUVOS GEN. Konsulo New 
| York, USA. A. SIMUČIO (ramovėno) adresu arba mano: 
S • 
i Mr. J. KARKA 
= 54 Burrows Ave. 
| ISLINOTON, ONT. M9B 4W7 
I CANADA 
Ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii-
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go Vyčių kuopa susirinko Pran
ciškonų koplyčioje pasimelsti 
už pavergtoj tėvynėj kenčian
čius. Vyčių dvasios vadas kun. 
Jonas Gasiūnas, asistuojant prel. 
Jonui BaBcūnui, aukojo 6v. Mi
siąs . Mišių metu maVlA* gkaitė 
Viktorija Kleivienė, Kazimieras 
Kleiva ir Edvardas Praninskas. 
Apie Lietuvos Vyčių gilią meile 
Lietuvai pamoksle kalbėjo dva
s ios vadas P o mi&ų, prie i š 
s tatyto šv Sakramento buvo 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas H balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai FIRESTONE TTRES. 
VVtaeel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflen 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fDters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Strtet — Ttl. GA 6-7771 
Veikia nuo 7:00 vai ryto iki 8:00 vai vikaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai popiet. 

KVIEČIAME VISUS I 
XXVI KANADOS LIETUVIŲ 

DIENAS 
TORONTE, ONTARIO Spalio 9-11, 1981 

PENKTADIENI, SPALIO 9 
7 v.v. LITERATŪROS VAKARAS - $6.00. Landsbergis, Venclo

va, Jurašienė, Šilbajoris. West Park Collefiate, 1615 Bloor St. West. 
8:30 v.v. JAUNIMO SUSIPAŽINIMO ŠOKIAI, KEPURINĖ $6.00, 

Prisikėlimo parapijos didžioje salėje, gros latvių jaunimo orkestras, 
1011 College St. 

ŠEŠTADIENI, SPALIO 10 
Nuo 8:30 ryto KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SUVAŽIA

VIMAS, KLJS valdybos r inkimai IV PLJK filmas, V PLJkongreso 
pranešimas, Prisikėlimo parapijos Parodų salėje, 1011 College 8t. 
Visą dieną įvairios SPORTO RUNGTYNES. 

6 v.v. KLD BANKETO koktei l ia i 
6:30 v.v. panktnaliai BANKETO VAKARIENĖ, PLB pirmininko 

žodis; programoje Nerija Linkevicifttė i i Cbicagoe. 
8:00 v.v. IŠKILMINGI ŠOKIAI, Harbonr Castle Hilton Conven-

tion Centre, Bay St. * Harbonrfront. Banketas su šokiais — asmeniui 
$220W, tik iokisi — asmeniui $6.00. 

SEKMADIENI, SPALIO 11. 
2:30 v.v. katalikams, Sv . MYKOLO KATEDROJE tv. Mišios, 

Bond Street; evangelikams, St. ANDREW8 Latvian Luthersn batny-
eioje, pamaldos, Jarvis * Carleton gatvių kampe. 

4 v.p.p. KLD KONCERTAS - $6.00 asmeniui $4.00 studentams ir 
pensininkams; Ryerson Polytecbnieal Instituto teatre, 4 3 Gerrard St. 
East. 

7 v.v. ATSISVEIKINIMO vyno ir sūrio vakaras Lietuvių namuo
se, 1873 Bloor St. West. 

Visą savaite: spalio 3-12 KANADOS LIETUVIU MENININKU 
PARODA. Atidarymas sekmadieni spalio 4 d.. 3 va i , Toronto City 
Hali, 2 sukatas - Art Display Area. 

Bilietai Toronte gaunami nuo rugsėjo 20 d. sekmadieniais prie 
parapijų, bankelių ir Lietuvių namuose. I i kitai miestu gali užsisakyti 
skambinant Vidmanui Valiuliui Toronte (416) 694-6733 antradienio 
ir ketvirtadienio vakaram tarp 7-9 v a i 

• A L E S T A I S 

GRA2IOJE GAMTOJE Hamiltone, 
Mk-mgan, tarp Union Pier ir Grumi 
Rapids, lietuvis savininkas dėl senat
vės parduoda 25 akrų sodybą su gyv. 
namu ir ūkio trobesiais ir priedais. 
Žuvingas prūdas, vynuogynas ir vais
medžiai. Land Contract Skambint 

(•lt) 751-5398 arba Sfi-MB 

I E Š K O D A R B O 

KARPENTERIS ieško darbo namų pa-
taisynsa. Beismento įrengimai, langų 
pataisymai, porčiai ir visa kas reika
linga. Mielai jums padės. 

HELP WANTED — MOTERYS 

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

TeL 346S355 
DAINOS 

PADAVĖJA 
Skambint tm, 4344086 

1ANTJOMOJAMA — FOB BENT 

Gražus atskiras kambarys vienam as
meniui. Privatus įėjimas, dušas ir tua
letas. Marouette Parke TeL 773-1595 

Nuo spalio 26 d. m u m grafus S 
kamb. butas 2-me aukite. Prie Camp
bell ir 2os. Suaugusiems. 

Skambinkit 434-1734 

ISNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) butas 1-me 
aukšte. Atskira šiluma. Uždari porčiai. 
71-os ir Campbell apylinkėje. 

925-7154 

ISNUOM. 2 miegami kambariai. Ga
lima naudotis virtuve ir kitais pato
gumais. Marąuette Parke. Skambint 

PR 8-7969 arba 4764724 

ISNUOM 4 kambarių butas. Netoli 
Nabisco. Skambint — 

7 7 6 - 2 1 2 5 

ISNUOM. 4 kambarių butas Marąuette 
Parke. Skambint po 6 vai. vakaro. 

TeL 424-7146 

B BAL I » t i t l 
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L E M O N T 
Gražus mur. "rsnch* jmuajjjfl miega
mi, komb. salionos-vaJgom^gjSt 2 vo 
nios. Įrengtas rūsys. Centr. oro vėsi 
nimas. Centr. "vac". 203t40iii.-",built-
in" maudymosi baseinas. 1 :mtl. pri 
jungtas garažas. Pageidaujant galima 
pirkti pagal "contract". $62408. 

Spėriam* pirkinys nagingam žmogui 
4 mieg. "Ranch" namas. Voma-2 mas 
prijungtas garažas. 2/» akro sklypas 
su medžiais ir vaismirritiaaCi $68,000 

1 akras žemėsr 532,000 

DOWNEBS GROVE 
2M akrų žemės be pastatų, $40,000. 

»/ trili 

Peck Real Estate 
TeL 257į! 

Atdaras 
nuo 1 fld 4 valandos1'11 

6729 SO. ROCKWELL STKCET 
3-jų miegamų mūrinis. Garažas. Prie
dai "Home Warranty Prblėijfi^f. Pa
geidaujant galima gauti paskolą. 

mm 1 fld 4 valandoj. 
6410 S. KTLDAKE AVENUE 

4-rių miegamų Cape Cod narna*. 2 vo
nios. Centr. oro vėsinimas.-Gražus 
namas. ?U1/' 

Atdaras autini ijunul sekmadsml 
mm 1 iki S valandos * 
5229 SOL MOZART 

Palikimas. 2 ar 3-jų miegamų mūr. 
bungalow. Valgomasis. Pilnas rūsys. 
"Upper SO'OOO's. -IV* l 

CENTURY 21 CAHILL BJIOS. 
REALTORS 

4169 W. CSrd Street ' 
TEL. 585-6169 " 

Apylinkėje 51-os k OakPark 
(netoli Archer Ave.) 3-jų miegamų mūr. 
25 metų senumo namas Įrengtas rū
sys. 2 maš. garažas. $75,900. Kreiptis 
į savininką tel. 

Charmmg, tJdy bome and lot (įuality 
decor. Featurmg large Engnsn ėountry 
kiteh., 3 bdrms., 23 ft famfly room, 
basement, 2 car gar. In Oak Lawn. 
Many eortras, including custmn leeded 
glass windows. $118,500. ••• 

TaL < i'Jf 

M1SCKLLANEOUS 

Dutchman Contractors 
Establiahed 1959 

ROOFMAKING AND GEN'L 
HOME REPAIRS 

Gali anytime for estimatea 

Jim 
TeL 593-3287 

Bammaummmumumuuuusnssmmmmsi 

SIUMTI1UI | UET0V4 
Ir kltut krtštat 

NEDZINSKAS, 6M6 Archer A 
tai 927 

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimniliiiiiii 
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A. T VI 
LAKRODtEAI I E 

Pardavimas ir Taisymas 
f? 66tk Atrast — TeL EJ 

AS 1 

itittiuirimtiiimiiHiiuiiiiiimt 
M. A. i I M K I S 
rNCOMB TAX 6ERVICE 

NOTART PUBLIC 
S. Maphnrood, tsL 254-7469 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ lakvtaUmaL pUdoml 
PIUETTBftS PRASTMAI Ir 

kitokie Mankai. 

įvairiu prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

Arti 72-cms k 
medinis. Didelis kiemas.'-1* $38,500. 

Marąuette Parko apy t Uuklusiius 12 
butų. Parduotas. 

butų. Parduotas. ^ ^ < - 0 

Brightoa Parke mur. 3-Jų butų k 
krautuve. Parduotas. - „ 

PkUJųrlr-
mvesta* ImuL 

Si«s»biimit teL 436-7878 
AJMAITB BEAI7PT 

2861 W«s* 6Srd Sfrast 
- Inroiai Tsa' 

Notaryl^lėU? ; 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Narna 

INCOME XAX 
NotertatM — Verifami: 

BELL REALTORS 
J. B A C E Ytjgtjtf'n 

6528 S. Kedme AveT^ 
sMuiiiinttsMm 

2691 W. 69th St, Ouesgo, B. 

siuufTmimi | uETavą 
TeL — 828-2181 

Vytautas Valantmas 

VALO 
KILIMUS B BALDUS 

k 

imwn 
7-1641 | 
mmmmi 

Tel — RE 7-5168 

Raukite tuos bianlsrraa. kn 

72-«a k Aamay — 5 kamb>anur. Geor-
gian. $53^00. 

724a k Klduuoad — 2 
$72,006 .?f 3f.£: 

i r R l c h m o o d - l b u ^ p o a 
$68,900. 

k Montgoumy m 151 
mo. 2 šehnv $85g0ąp. • c 

56-ta k Washt«naw — 2t metų i 
mo — 2 išimų po 3 mieg. $59^00. 

Pnakos husiHiliimi Lemonte — 2 ba
tų pastatas k 10 
$250,000. 

•6-ta k smamrlerd — 26 
mo 3 mieg. muro rsrid, 298,900. 

01-ma k Mnvma — 16: 
3 mteg. maro. $75,90pt 

67-ta k Komssskv — 41 
pastatas $99,000. >'•* •»"'• 

72-ra k Taksu — Ubai gerai llmi-
kytas 3 mieg.. su valpMna. $39,560. 

66-Oa k Nmrlaatf — Usmmtlms TM-
level". 7 metų senume. $66,900. 

BUDRAITIS Jttitfff 
RM S. Nl88kf M 

T8i - TlftBRR 



mmmmmmm 

, VIESNAGfi PIEŠŲ CKYJE 
Vieno sekmadienio popietyje 

vykome su Marija ir Antanu Ru
džiais aplartkyti Stasio ir Onos 
Piežu, kurie gyvena netoli North 
Judson miestelio, Indianos valsti
joje. 

Diena buvo graži, saulėta. In
diana pasižymi keliu ir keliuku 
gausumu ir ju gerumu. Lenkėme 
gražius ūkius, karves, ganyklose, 
besiganančias aveles, purvuose 
kriuksinčias kiaules. O soduose 
nuo vaisių gausumo linko vais
medžių šakos. Neaprėpiami plo
tai mėlynių, vynuogynų. 

Kelionė labai įdomi. Norint ke-
riau pažinti lietuvių visuomeninį 
gyvenimą, praeities dienas—Ma
rijos ir Antano Rudžių asmeny
je rasi gyvą enciklopediją. Ir da
barties veiklos analizavimas bei 
žvilgsnis ateitin jų yra nuspalvin
tas realiomis spalvomis. Jei ypa
tingai praeities dienomis, o nere
tai ir dabartyje, kai kas bando 
Žiūrėti į mūsų visuomeninį gyve
nimą per savo partijos spalvos aki 
nius ir pagal tai vairuoti veikimo 
masiną, Rudžių lietuviškoji par
tija yra Lietuva, papuošta visų 
partijų sudėtais gražiausiais dei
mantais. Jų akiniai trijų spalvų: 
žalia, geltona, raudona. 
—- Pabertu gausybę klausimų ir 
skubu užsirašyti atsakymus ir ro
dos taip greitai skuba kelio my
lios. 

Sutartoje vietoje mūsų laukė 
Stanley įPieža su savo ūkio sunk
vežimiu, nes nuo čia keliukai pra
deda raitytis, sukinėtis per ūki
ninkų laukus. 

Taip jau visi daro, ir mes Stasio 
vardą pakeičiame į Stanley. 

Senoji karta Piežą gerai pažįsta, 
o manoji, jei jo gyvenimo kely
je nesutiko, tai visi pažįsta iš vi
suomeninio, o ypač žurnalistinio 
darSo. Per 50 metų jis dirbo ame
rikiečių spaudoje, buvo reporteris, 
redaktorius ir šimtaprocentinis 
lietuvis. 

Ona Piežienė — muzikė, solis-
J& žurnalistė, redaktorė. Ją ma
tėme scenoje; <jos gražus spalvin 
gas balsas sklido bažnyčių skliau
tuose, ji rašė spaudoje, redagavo 
laikraščius. Aku žymūs Lietuvos 
reikc! t propaguotojai spaudoje. 

Pastabos ir nuomonės 

Linksniavo lietuvius visais links-
nais ir kur bei kada galėjo, apie 
juos rašė, arba <kaip redaktoriai, 
parašytą medžiagą spausdino. O 
visa tai surinkus, tomus sudary
tum. 

Piežų ūkio sodyba jauki, graži, 
tvarkinga. Besidairydami aplink, 
apžiūrime sodą, daržą, ūkio pasta 
tus. Seimininkas gražiai saulėje 
įdegęs, stiprios išvaizdos, tikras 
laukų valdovas. 

Mus pasitinka Ona Piežienė, 
kuri po širdies negalavimų sustip 
rėjo ir grįžo prie kasdieninio gy
venimo. Daug važinėje po Ame
riką, lankę savo vaikus, jiedu sa
ko, kad keturių metų laikas jiems 
labiausiai patinka ir yra apsispren 
dę pasilikti šoje vietoje, kur ir 
nuo Chicagos nepertoliausiai. Ir 
gydytojai dabar tvirtina, kad pa
tvariausi ir stipriausi žmonės tie, 
kurie gyvena įvairuojančiame, pa 
sikeičiančiame klimate. 

Piežų namas didokas, gražiai 
išplanuotas, pritaikytas, kad suva
žiavus vaikams ir vaikaičiams, dvi 
dešimčiai su pliusu užtektų nak
vynei vietos. Jei sodybai senų lai
kų romantiškumą suteikia malkų 
stirtos, tai ir namų šiluma pasklin
da iš židinio beržų žievės kvapu. 

Namo apatinis aukštas skirtas 
bibliotekai, šeimos muziejui ir 
svečių priėmimui. Tie, kurie fil
muoja žymesnių žmonių gyveni
mą, turėtų neužmiršti užsukti ir 
į žurnalistų Onos ir Stanley Pie
žų namus. Kambario sienos ap
kabinėtos istorinės vertės nuot
raukomis. Ir kai prie jų aiškini
mo dar prisijungia Marija ir An
tanas Rudžiai, tada atsiveria pra
eities veiklos, įvykių istorijos lapai. 

St. Pieža, kaip laikraštininkas 
daug keliavo po svetimus kraš
tus, susitiko su žymiais žmonė
mis, daugumoje politikais bei vy
riausybių atstovais. Gailėjaus, 
kad neturėjau nei foto, nei rekor-
davimo aparatų, ir mėginau kai 
ką užsirašyti į dienoraštinę kny
gą. - . 

„Ar partizanavimas buvo beviltiškas reikalas" 
„Draugo" Nr. 206, rugsėjo 3 

d. vedamajame b.kv., peržvelgda
mas rašytojo Tomo Venclovo iš
leistą publicistinių raštų knygą 
„Lietuva pasauly", komentuoja 
vieną jos skyrių, kur autorius ra
šo: „Partizanavimas buvo bevil
tiškas reikalas. Vakarai,kaip ži
nome, nesidomėjo Baltijos kraš
tų padėtimi... Lietuva po karo ne
teko daugiau kraujo, negu kitos 
Baltijos valstybės, bet gal kaip 
tik dėl to, kad liko iš jų labiau
siai užsispyrusi..." 

Iš humaniško taško žvelgiant, 
mažai tautai netekti daug tūks
tančių jaunų gyvybių neapsako
mai skaudi nelaimė. Tačiau ar 
kaina išlaikyti tautos egzistenci
ją ir laisvę kada nors yra buvu
si per didelė? Mūsų tautos isto
rija tai gyva grandinė didelių 
naikinimų ir karžykiškų žygių ap
laistytų krauju jos sūnų ir dukrų 
ginant laisvę, gimtą žemę ir tė
vų kapus nuo priešų įsiveržimų. 
Visais amžiais lietuvis nedvejo
damas griebėsi ginklo prieš" pa
vergėją ir, jei pralaimėjęs kovą, 
geriau rinkosi mirtį, bet ne ver
govę. 

Ar čia yra užsispyrimas? Aš sa
kyčiau, kad tai tautos charakte
rio bruožas, žinomas ir kaimy
nams. Prof. J. Brazaitis savo rezis
tenciniuose raštuose jį vadina: 
„Spontanišku žymiausių tautos 
gyvųjų jėgų prasiveržimu — at
sakymu į priešo naikinimų me
todus". Nesutinku ir dėl žodžio 
sąvokos: „Partizanavimas", kaip 
jį vartoja T. Venclova. Tai bu-

kaip juos vadina okupantas, ari 
i tuo būtų domėjusios didžiosios! 
Vakaru valstybės? 

Pagaliau sugrįžkime į patį par-
vo partizanų kovos, gerai, kariš- j tizany veiksmu teatrą, Lietuvos že j 
kais pagrindais organizuota Lie- m ę . prieš partizanus, šalia spe-į 

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. spalio mte. 3 d. 

į* MDWAY FUNERAL HOME 
3 Spacious Chapels. We ofTer pre-
need A counseling on prearranged fu-, 
nertis. For more information contact 
RAYMOND ANDERZUNAS, 767-8807 

Cor. Archer * Major, SMS S. Archer 

80CTHWEST DENTUBE 
CENTEE 

l s t floor, *uite 3 
57M W. 95th S t , Tel. 636-2443 

j WAGNER and SONS 
m _, 
4. ,»TrPEWRlTERS AND 
i < * ADDING MACHINES 

NSMMja, rarauocut, taiso 
S .Viri 50 metų patikimas jums 
• . patarnavimas. 
; SUS So. PuIasM Ra., ddeage 

— 581-4111 

*••* 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

'— Sttrto Ir Oro Vėsintuvai. 
Pardsrimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2846 W. 68 S t , teL 776-1486 
HitmirmtitHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii 
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P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir nataisymai Virtu
ves ir vonios kabirtPtai. Keramikos ir 
kt. plytelės. G lašt blocks. Sinkos 
v»trrj5d*iai iSvalomi elektra J automa
tą galite kalMti lietuviškai, palikite 
«*vo pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
ilMIIIMtlIMIIIIIIIIIIIIIIUIlIlUUUIUUlIlIlMt 

M O V I N G 
AJCRBNAS perkrausto baldus 
diznai ir pilna apdraudė, 
kitus dulktus. Ir ii toli miesto lei-
PrrfMame MASTER CHARGE ir VISA 

Tetof. — WA 5-ftJSS 

Apžiūrėjome gausią biblioteka-
Tiek daug čia surinkta vertingu 
knygų, žurnalu, laikraščiu komp
lektu, kad net rankos virpa belai
kant ir besidžiaugiant jais. 

Užgulė vakaras, tamsa. Atsis
veikiname iki kito pasimatymo! 
Mus lydi švelnus lauku vėjas ir 
ūkininku šunų lojimas. 

Vytautas Kasniūnas 

tuvos Laisvės Armija, kovojusi 
prieš smurtu primestą sovietinę 
santvarką. 

Ar ir 1941-ju mėty birželio 22 
dienos Lietuvos sukilimą prieš ru
sus, kada 100,000 jauny vyru 
spontaniškai griebėsi ginklo nu
sikratyti rusiškos okupacijos ir 
tarp jų buvo 6000 kritusiu ir su
žeistu, T. Venclova vadintu „be
viltišku reikalu"? Aš tikiu, kad 
ne! Laisvės troškimas, paveldė
tas iš protėviu visais amžiaus gy
vas lietuvio sąmonėje. Jo išrauti 
nepajėgė ir nepajėgs jokios oku
pacijos. Jeigu mes čia sutiktume 
su T. Venclovo teze „Beviltiškas 
reikalas", tai būtų pataikavimas 
pavergėjui. Suniekinti Lietuvos 
partizanus ir laisvės kovas Mask
vos propagandos mašina dėjo ir 
deda daug pastangų per spaudą, 
literatūrą, teatrą ir filmą. Tačiau 
rezultatai nedideli ir ateity visai 
išnyks. 

„Vakarai,kaip žinome, nesido
mėjo Baltijos kraštu padėtimi..." 
Priešingai, T. Venclovai Domė
josi ir atidžiai jų padėtį sekė. 
Visų jų domėjimosi faktų trum
pame rašiny neišvardinsiu. Tik 
vieną kitą. Štai, pvz., besibaigiant 
partizanų kovoms, 1956 metais, 
kongresmanas irving M. įves 
JAV kongrese kalbėjo: „...Lietu
vių drąsi rezistencija sovietiniam 
pavergėjui yra šviesus simbolis 
žmonijos kovoje prieš piktąsias 
jėgas..." O kur kbngresmeno Kers-
teno rezoliucija JAV kongrese, 
kad Lietuva ne savo noru įsijun
gė į Sovietų Sąjungą. Pabėgusio 
į Vakarus MGB rusu pulkininko 
Burlitsky, kovojusio prieš Lietu
vos partizanus, liudijimas JAV 
kongrese. Kur didžiosios pasau
lio spaudos dėmesys ir komenta-
rai.Jeigu ten būtų buvęs tik „Par
tizanavimas" ir „banditizmas", 
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COSMOS PARCELS EXPRESS t 
C O R P . i 

š 
s 
š 
s s i 

Licensed by VNESHFOSYUORG 

Gerai pažįstama firma, kari, par daugalį matu 
skubia] Ir tiksliai aptarnauji 

sava skaitlingi klijentūrs thinfclant 
DOVANAS-SIUNTIMUS 1 LIETUVA LATVIJA 

ESTONU*, UKRAINIJĄ kr i i 
I GAVfiJAS NIEKO NEMOKA. 
E TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI 
| VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI 
S GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS 
| Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
s kokybes prekių prieinamomis kainomis 
| Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų Tyriausioje 
s įstaigoje ir visuose miksų skyriuose 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

4 8 8 MADIS0N AYEMUE 
(tarp SI Ir St gatves) FLOOR t l s t 

NEW YORK, N. Y. 10822 
Tai.: (212) 788-1180/1 

SKYftIAI: 

dalių raudonosios armijos divizi
jų, kovojo suformuoti iš parsida
vėliu lietuviu, žydų ir rusų, va
dinami stribu daliniai. Vienas ki
tas iš tų stribų yra pasitraukę 
į Vakarus ir vietinėje spaudoje 
paskelbę savo atsiminimus apie 
Lietuvoje vykusias kovas. Su pir
ma Lietuvos žydų emigrantų ban
ga į Izraelį atvyko buvęs stribas, 
Efraim Sevela. Prieš keletą me
tų Sevela paraše knygą ir 1976 
m. anglų kalboje ją išleido Ame
rikoje, titulu: „Truth is for a 
Stranger", by Efraim Sevela. Sa
vo knygoje novelės forma E. Se
vela objektyviai vaizduoja Lietu
vos gyvenimą, pirmame dešimt
mety, rusams antru kartu ją oku
pavus ir kovas su partizanais. Ne 
mano tikslas knygą čia recenzuo
ti. Aš čia tik cituoju iš jos 34 
puslapio, kuriame E. Sevela ra
šo: „...There had been a war in 
Lithuania then. Undeclared and 
unnoted war in history texts. 
Cruel, uncompromising occasio-
nally taking barbaric forms..." 
(Tenai tada Lietuvoje yra buvęs 
karas. Nepaskelbtas ir nepažymė-
tas istorijos lapuose. Žiaurus, be-
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimi 

RINKTINĖS 
NOVELES 

P. A. ČECHOVAS 
Iš rusų kalbos vertė 

Jonas Valaitis 
Knyga didelio formato, 344 

psl., 35 įvairios savo turiniu no
velės. Leidėjas dr. J. Valaitis. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 
1981 m. 
Kaina su persiuntimu $8.80 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, ItfJfi W. 63 Street 

Chicago, /S. 606*9 
(iiiiiiiiiiiiitiiiihiiiiiiiiHimiiiiiMiimimi 

sąlyginis, dažnai vartojant bar
bariškas formas...). 

Sevela Lietuvos partizanus ne
vadina savo knygoje banditais ir 
besąlyginį karą „partizanavimu". 
Kitur jis tai vadina civiliniu ka
ru. Jeigu žmogus, kuris kovoja 
rusų pusėje prieš Lietuvos par
tizanus ir, supratęs klaidą, pasi
traukęs liudija, tai juo labiau 
mes čia savo spaudoje neturėtu
me jo reikšmę neigti ar švel

ninti. 
E. Sevelos knyga yra reta, gau

nama didesnėse Amerikos biblio
tekose. Laisvės medis laikas nuo 
laiko turi būti palaistomas pat-
rijotų krauju — yra pasakęs ant
rasis Jungtinių Valstybių prezi
dentas Jeffersonas — nes iš kar
žygių pralieto kraujo kalasi pir
mieji laisvės daigai. 

V. Sūduvos 

i 

s 

Apple-VaDey, Mina. 55124 
New York. N. Y. 10003 
New York, N. Y. 10011 
fisekenssek. N. i. 07601 
So Boston, Man. 09127 
Chicago, m. 00C29 
Cleveland, (Hito 44134 
Fort Wsyne, tad. 44806 
Grand Raptda, Mlch. 46504 
Brtdgeport, Cooa. 66616 
Hartford, Cona 66166 
Lakcwood, N. J. 66761 
Los Angeles, Callf. 66622 
Mlaml Beach, Fla. 33136 
New Heven,, Conn. 66611 
Newark. N- J. 67166 
PhdadelpMa, Fa. 16122 
Fhfladetphla, Fa. 16141 
Plttaburgh, Fa. 16263 
Watertrary, Conn. 66716 
Worce*ter, Mae* 61616 
Irvtafton. N. J. 67111 
Youngstovm, Ohlo 44803 
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72 Cotmty Rond No. 42 
46 Setend Avenua 
13S W. 14th Street 
112 M»ln St 

363 Wett Broadwav 
2861 West 66 St. 
6686 State Koad 
1867 Belneke Id. 
636-SS Bridne St N W 
1886 SssrtSSF Avn, 
•18 Fsrk 9 t 

241 Fenrtb S t 
WBQ S. AttMKlB BsatVav 

1362 WaahlnatonAvc. 
1326 Bonlevard 
888 Sanford ASSSSM 
1214 N. Stt St 
4828 OM Ynrk Id. 
1867 E. 

144 
1662 SprlngfleM Ave. 
306 W- Foderal St 

TeL 612—432-3666 3 
AL 4-6486 | 
CH 3-2583 S 

261—842-6116 S 
617—268-8764 3 

WA 6-2737 3 
864-1736 | 

482-6462 | 
GL 8-2266 s 

A. A. 

RIMAS DARIUS KELIUOTIS 
Gyveno Palos Park, Illinois. Anksčiau gyveno Chicagoje. 
Mirė spalio 1 d., 1981 m., 7:30 vai. vakaro, sulaukės 48 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Alma (Sadūnaitė), duktė 

Indra, sūnus Jonas ir Petras, tėvai Elena ir Alfonsas Keliuočiai, 
seserys Vida ir Živilė, Lietuvoje brolis Sigitas su žmona Janina ir 
sūnum Gintaru, svainis Jonas Sadūnas su šeima, svaini Danguolė 
Sadūnaitė - Seeley ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, 2 vai. popiet Petkaus Mar-
q«ette koplyčioje, 2533 West 71st Street. 

Laidotuvės jvyks pirmadienį, spalio 5 dieną. 15 koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks geduylingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dūkti, aOnfls, tėvai, leneryi Ir broUs. 

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

A. f A . OLYMPIA STEPONAITIS 
Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė rugsėjo 30 d., 1981 m., 11 vai. vak., sulaukus 69 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Oizabeth Steponaitis Kaehn, 

ir kiti giminės. 
Kūnas pašarvotas Montclair koplyčioje, 6901 W. Bebnont Ave. 
Laidotuvės įvyks Šeštadienį, spalio 3 dieną. B koplyčios 8:45 

vai. ryto bus atlydėta į Sv. Antano parapijos bažnyčią, Ciceroje, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

NuliOdua DUKTĖ. 

Laidotuvių direktorius Joseph Lucania — Tel. 622-9300. 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71tt St., Chicago, m. 60629 

ROFESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara iiokiadieniah nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro, 
nuo 9 vai ryto Od 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 06 

A. f A. JULIJAI VAIČELIONIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnui Ignui Vaičeliū-
nui, jo dukroms su šeimomis ir kitiems gi
minėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

JADVIRSŲ ŠEIMA 

wmmmmmmmmmmmmmmmm 

EUD E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS M O D E R N I Š K O S 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 VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 

^ 9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
L 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., Chicjgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel . 47^-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBU IAMS STATYTI 



DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. spalio mėn. 3 d. X Regina Petruliene iš Wa-Į 
shingtono, D. C . atvyksta su 

X Operos sol. Gina Cspkaus-1 tautodailės rankdarbiais j Chi-
kienė spalio 11 d. dainuos Wor-1 cagą, o taip pat ir keturios se-
cestery, Mass., Maironio Parke.! sės iš rytinio pakraščio su savo 
Koncertą ir vakarienę rengia i tautodaile, būtent Milda Kveda-
Nekalto Prasidėjimo Marijo3 į rienė, Gilianda Matonienė, Au-
seserų rėmėjai. Prieš tu r i kon- • dronė Bartytė ir Ramutė Ces-
certą Montrealy su sol. A. Gri- į navičienė parodai, rengiamai 
gu iš Chicagos- I Chicagos Jaunimo centro mažo-

į joj salėj. Atidarymas bus spa
lio 16 d., penktadienį, 7:30 vai. X Skautai, ateitininkai ir visi 

kiti gimnazijų mokiniai yra 
kviečiami a f y k t i j dvasinio at
sinaujinimo savaitgalį, spalio 
10-12 dienomis. Bus rekolekcijos 
su pokalbiais, klausimais ir dis-, 

. . , i senios vadija ir kviečia visuo-kusijomis, kūnas praves kun.! J . , » ., _« ^ 

vak. ir tesis iki spalio 18 d. No- | 
rintieji galės įsigyti keramikos, | 
audinių, deginto medžio dailės 
dirbinių. Parodą rengia LS Se-

x PreL Juozas Tadarauskas, 
Hamiltono, Kanados, Aušros 
Vartų parapijos klebonas, buvo 
atvykęs į Chicagą ir apsistojęs 
pas vysk. V. Brizgi. Su juo kar
tu buvo atvykęs ir šiuo metu 
ten gyvenąs iš Brazilijos sale-.. 
zietis kun. Stasys Šileika aplan- i Ant. Saulaitis ir sesele Igne iš į "* • •" ^* 
kyti savo pažistamų. Prel. dr.! Toronto. Jiems talkininkaus i x Balzekn muziejus ruošia 
J. Tadarauskas, atlikęs įvairius' Daina Kamantaitė ir Laima ; specialius tu rus vaikams šešta-
savo pareigų reikalus, lydimas Lauciūtė. Visi norintieji daly- Į dieniais (spalio 3-31) kas pus-
kun. A Markaus, kar tu su kun. vauti renkasi spalio 10 d., šešta- į valandį nuo 2 iki 4 vai. p. p. 
S. Šileika aplankė "Draugo" re- j dienį, 4 vai. po pietų ateitininkų j Vaikai gaus specialiai paruoš-
dakcdją, marijonų vienuolyną namuose. Informacijai skam- i tą medžiagą, turės progos ap-1 
ir kitus artimuosius. Vakar jis į binti telef. D. Kamantaitei (312) \ lankyti "jaunesniųjų muziejų",! 

jau išvyko atgal į Hamiltoną. į 226-7275 arba (312) 968-7598. ! pamatyti skaidrių, apsirengti 
. _ . _ , ... į M _ — .. XT . . T . , — , . I įvairiais drabužiais — kareivių, 

X Marija Slankos - Saukute j x Sohste Nenja I^keviciute, , k a i m i 
rugsėjo 11 d. Cannecticuto uni- į akompanuojant muz. Alvydui j * * 
versitete apgynė daktaro diser- i Vasaičiui, atliks meninę progra- j X SoL Bronė Beržanskienė 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

KANADOJE 
— Rašytojo A Škėmos "Ži

vilę" Toronte vaidino Los Ange-

CHICAGOS 
Ž IN IOS 

ČEKIAI NUMIRĖLIAMS 

Socialinės pagalbos įstaiga 
daugelyje miestų siunčia pensi 

čekius mirų , . 7 . — ^ _ v - •„ ios ir paramos ceKius mirų 
les Lietuviu Dramos sambuns J . ~ , . _ ; ^ ; o.+,-»«.ia "T1*, , ,. . w . šiems, apie kūnų mirt į artimae rugsėjo 27 d., sekmadienį, West ^ 

Liet. Saulių sąjunga įteikė ordeną prel D. Mozeriui c ž jo nuopelnus. 
Nuotr. P. Malėtos 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

ji nepraneša, patys pasiimdami 
pinigus. Chicagoje ir kituos* 
miestuose šis reikalas rūpestin 
gai pradėtas tirti. 

MAISTO KUPONAI 

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS 

Rugsėjo 8 d. buvo sukviesti 
L. I. dr. nariai į susirinkimą. 
Atsilankė apie 30 narių į A. Rū
gytės butą. Susirinkime svar-

Secondary School salėje. Spek
takliui globoti buvo sudarytas 
komitetas: V. Aušrotas, inž. J. i 
V. Danys, A. Dargytė-Byszkie-
wicz, St. Dargis, V. Dauginis, 
Br. Genčius, V. Ignaitis, Pr . 
Žulys. 

— Muzikas Jonas Govedas-
vasaros metu dirbo "LimeUght" . m e t u s 
t ea t r e kaip muzikinis direkto- f _ ^_,_ ti_ MZA*^, 
rius veikalo "Little Mary Sun-
shine" pastatyme. Jaukus teat-

Chicagoje apie 640,000 žmo
nių gauna maisto kuponus, uš 
kuriuos gauna maisto už maž-

taciją 'Egziles tema Vladimiro i mą Akademinio Skautų sąjūdžio Į atliks meninę programą Beverly i D - a u s i a s tikslas buvo išklausyti 
Nabokovo kūryboje" ir įsigijo 
Ph. D. laipsnį iš anglų literatū
ros. Rugsėjo 17 d. Blinois uni
versitetas Chicagoje pakeitė jos 
pareigas iš instruktorės į asis
tentės profesorės. Tezės gyni
me, be jos darbo patarėjo prof. I Labai 
J. C H a r a ir dar dviejų anglų Ii- j 
teratūros žinovų, dalyvavo nuo-
statų reikalaujamas kitos srities 
žinovas — dr. B. Mačiuika, dės- : 
tas tame pačiame Connecticut 
universitete istoriją. Dr. Stan-
kus - Sauiaitė j au trečius me- į 
tus dėsto lietuvių kalbą ir lite- '< 
ratūrą Blinois univ. Circie Cam- j 
pus. slavų fakultete. 

x Sv. Kryžiaus ligoninė 'Ta-
garbos gyvybei" minėjimą pra
deda spalio 4 d. šv. Mišiomis 9 
vai. r. šiaurinės dalies koplyčio
je. Minėjimas tęsis iki spalio 
10 d. Bus tą savaitę įvairi pro
grama, nusakanti žmogaus gy
vybės vertę, o tarnautojams bus 
sudarytos sąlygos, kad pasikei
čiant galėtų dalyvauti. 

x L. B. Meirose Parko apy
linkė rengia Oktoberfest, ku
ris bus spalio 11 d., 12 vai. p. p. 
Eagles salėje (145 Broadway), 
Meirose Pake. Bus maisto, veiks 
baras. Bus traukiami neįvyku
sio pikniko laimės šulinio bi
lietai. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. 

metinėje šventėje, spalio 17 d., i Shores Lietuvių klubo rengia 
6:30 vai. vak. Šaulių namuose. ; mame tradiciniame rudens ba-

x Algirdas Markevičius, Chi- į Huje. Laukiama daug svečių iš 
cago. M., A. M. Senkus, Easton 
Pa., grąžindami laimėjimų šak 
neles, atsiuntė po 10 dol. aukų. 

čiū. 

paskaitos Lietuvos religinės šal
pos pirmininko kun. K. Pugevi-
čiaus, kuris kalbėjo tema "Ko-

Chicagos. Gytis Mildažis ir dr . j k į a ^ £ ^ 3 ^ žmogaus pa-
Alvydas Arbas su svečiais su- į d ė t i g jje tavojeP». 

x Balio Pakšto 
suomenei žinomo 

ago? 
fmuziko 

darys gausų jaunimo stalą. 

X Lietuvos Dukterų draugi
jos visuotinis narių susirinki
mas kvieoiamas spalio 4 d., sek
madienį, 12 vai. dieną Lietuvių 
Tautiniuose namuose, i.>arės ir 
viešnios prašomos dalyvauti. 

X Albina Paškienė, savinin
kė "Continental Beauty Snop" 

įMarąuette Parke, domisi me 
nu. Ji reguliariai lanko meno 

j mokyklą ir jos paveikslų j au 
j yra įsigiję keletas asmenų. Al-
I bina Paškienė padovanojo vieną 
: savo tapybos darbų Putnamo 
i seselių rėmėjų madų parodos 
' loterijai. 

X LKDS biuletenis Nr. 28, 
rugsėjo data, pasiekė redakciją. 
Tai krikščionių demokratų par-

vi- i tijos vidaus reikalams informa 

A. Rūgytė L- I. dr. reikalų 
vedėja, pradėjo susirinkimą 
sveikindama susirinkusius ir 
prelegentą. Kun. K. Pugevičius 

Pastebėtas apgaudinėjimas. Įta
riama, kad net apie 10 proc. 

Tl "~u* ^ . ^ j grąunančių, ima tuos kuponus ne-
nuostatai veda prie katalikų t i - , ras ir ge ra vaidyba sutraukia \fTTj7~. T W I — -IC aam*mi AM 
kėjimo Lietuvoje sunaikinimo, j nemažai žiūrovų. 
Tad Lietuvos vyskupijų kunigai — A. a. Vincas Treigys, 81 
reikšdami protestus nusistatę m . amžiaus, senosios kartos tau
tų nuostatų nevykdyti. l i e t u - į tietis, mirė rugsėjo 15 d. Delhi 
vos tikintis žmogus įžvelgia; mieste, k u r gyveno kaip pensi-
prasmę kovoti už tikėjimo lais- ; ninkas. Palaidotas rugsėjo 17 d. 
vę ir nebijo kančios. Lietuvos j Delhi kapinėse. Velionis, kaip 
tikinčiųjų žmonių dvasinį gyve- į pasiturintis ūkininkas, daug 
nimą palaiko pogrindžio spauda, : padėjo pokario ateiviams _ , p k , . b h , i R k ų . B u v o l i u m a . 
Parapijose švenčiami atlaidai,; sudarė d a u g afidavttų, kurių J į ^ \ papildomu mo-
o ypač žemaičių Ka lva r i j a ir dėka nemažai tautiečių gafejo \£ fe ^ u d o t i Šiluvos atlaidai sutraukia tūks- a tvykt i Kanadon. Pastaraisiais i . /* . . , . . r . , x . i miesto susisiekimui. metais velionis sirgo ir viešąja-

me lietuvių gyvenime nebesi- APGAVIKUI NEPASISEK* 
rodė. 

leistinai. Dabar 18 asmenų dėl 
tos apgaulės Chicagoje patrauk
t i atsakomybėn. 

LAIMĖJO PRIEMIESČIAI 

Chicagos miesto advokatai 
teisme sutiko, kad miestas at
sisakys imti papildomus mokes
čius nuo pardavimų iš priemies
čių prekybininkų. Buvo numa
ty t a imti 1 proc. papildomų mo-

tančius tikinčiųjų. 

Nežiūrint visos ateistinės pro
pagandos, kaimuose vaikus 

pradėjo paskaitą, perduodamas j krikštija apie 90 procentų, rnies-
A l f f Vūbi e K O ~ u U O w į įCU 

rinsko pamokslą, pasakytą laido
jant kun. Gsrucką. 

Kun. Svarinskas pirmiausia 
apgailestavo netekimą kun. Ga-
rucko kaip kovotojo i r gynėjo 
krikščionių teisių Lietuvoje. To
liau pabrėžė, kad gana mums ty
lėti, reikia atsakyti drąsiai į vi
sus mums daromus priekaištus 
ir šmeižtus, atėjo laikas kovoti 
už savo teises. 

Po to buvo kun. K. Pugevi-
čiaus paskaita. Po Stalino mir
ties atviras fizinis katalikų nai
kinimas pakeistas planingu tau
tos ir katalikų tikėjimo naikini
mu per mokyklas, ateistine pro-

DID2. BRITMIJOJ 
B. Geder, 35 m., buvo įtei

kęs Chicagos miestui sąskaitą 
IfiAOOn dol neva Mž įdėjimą 

_ Bradfordo "VySo» klubas I l a n g ų p ^ į j ^ automobiliams. 
DC. 26 minėjo savo veiklos 25 j T a č i a u fc ^^-^ j i s ^ ^ ^ ne_ 
metų sukaktį . b u v o a t l i k ę s ^ d a b a r teisme 

— Utuanfettnfe savaitgalis į o r i s į p a ž l ū 0 k a l t u . . 
ruošiamas X. 30—XI. 1 Lietu- * 

ORKESTRO LAIMĖJIMAS 

j r j cija, daugiausia pakartojama iš 
tautinės muzikos puoselėtojo,; k i t U laikraščių. Biuletenis y r a pagenda ir įvairiomis adminis-
deimantinis jubiliejus minimas | 8 puslapių dydžio. Į tracinėnus priemonėmis. Tas vei-

X CMcago Lawn istorijos kimas tęsiasi iki mūsų la&ų. 
draugija, 6122 S. Kedzie Ave.. 

šiandien 7 vaL vak. l i e t . Tauti
niuose namuose. Plačiau buvo 
rašyta penktadienio laidoje. 

X Uetuvių Betniniornenės Ci
cero Apylinkės valdyba maloniai 

Vyskupiją kurijos verčiamos 

spaTio m ė n 10 d., 7 vai. vak. X A a. Aldonos Sodonienės 
keturių metų mirties sukaktį 
minint šv. Mišios bus atnašauja
mos spalio 3 d., 9:30 vai. ryto 
T. Jėzuitų koplyčioje. Prašome 
gimines, draugus ir pažjstamus 
prisiminti ją maldoje. 

Vyras ir sunūs 
(pr.). 

X lietuvių Tautiniai namai 
mini nuosavų patalpų (6422 S. 
Kedzie Ave., Chicagoje), 10-čio 1 tano parapijos salėje, 1510 So. 
sukaktį, gia proga tose patai- j 49th Ct., Cicere. Apylinkės val-
pose, šią vasarą naujai deko-: dyba prašo apylinkės narių ir 
motose, rengiama vakarienė, į; prijaučiančių paaukoti loterijai 
kurią kviečiami visi lietuviai,! daiktų, kuriuos galima įteikti 
išskirtinai LTN nariai, rėmėjai j valdybos nariams. (pr.) 
ir jų šeimos bei artimieji. Va-

spalio 5 d. pristatys Chicago I netiesiogiai tapti ateizmo tal-
Lawn (Marąuette Parko) praei-1 kininkėmis. Vyskupų ir vysku-
tį. 2:30 vai. p. p . bus spec i a l i ų jų valdytojų veikla suparali-

MH& ... j fti skaidrių programa v a i k a g i . » * • • B d ^ N &*?mJ+* 
rengiamą tradicinį Ruderį balių, i 7 vai. vak. bus programa suau-1 ko ryžtingieji kunigai^ ir t a i 

gusįcmg ; daugiausiai mažų parapijų. Ne-
X "Margučio'- radijo 50 metų i žiūrint visų persekiojimų, dau-

tuose kiek mažiau, daug jauni
mo tuokiasi bažnyčiose. Apie 
70 proc. vaikų priima pirmąją 
komuniją. 

Nors ir labai sunki Lietuvos 
tikinčiųjų padėtis, bet nėra be- vių sodyboje. Tikslas — pasito-
viltiška. Mums reikia gautas iš Ibuiinti Uetuvių kalboje. Progra- g v mtos a u k š t ^ o k y ^ o s 
jų žuuas skleisti svetimųjų ta r - ; mas praves Romas Kinka, lietu- o r k e s t r a s . ^ Marohing M u 
pe p la t inan t"Katahkų Bazny- v i ų kalbos mokytojas. | g t „ v aržybose Soldier Field 
cios Kroniką". _ Fllatenstų draugija «Vil-! l a i m % 0 ?irnį v f e t ą > 

Po paskaitos, kuri su dideliu j 1 * K " sėkrrungai veikia Man-1 
dėmesiu buvo išklausyta, buvo i c h e s t e r v J e - Retkarčiais susi-
eilė klausimų. Susirinkimas ! rinkdami ^etuviai fdatelistai 
baigėsi A. Rūgytės suruošto- i k e i č i a s i P a š t ° ženklais, ruošia 
mis vaišėmis, kurių metu dar ii- i P a š t o ženklų parodą. Kai kurie 
gai buvo tęsiamas pas ika lbė j i - , n a r i a i . r . e n k a fr ^ e t u v o s mone-
mas su prelegentu kun. K. Pu- \ t a s ' P ^ S ^ 1 8 

gevičium ta paČKi tema. 
A. D. 

Šv. Antano Darapiios salėje. 1 
1510 S. 49tb Ct„ a c e r o . P ro - I ^W™> sukaktuvių puota r e n - g a u s i a tiKejmiąpalarko vyres-
gramoie: vakarienė, meninė da- i B * — « P ^ o 24 d Jaunimo cen-,, nes kartos krikščioniškos šei-

• ! mos. Neturi religines spaudos ir 
todėl blogesnė padėtis, negu 

bs, šokiams gros L. Bichnevi-1 t r e- Bus speciali programa, šo-
Čiaus orkestras. (pr.). I k i a m s ^ r o s Neo-Litiiuama or

kestras. Visi kviečiami daly 
Lietuviu Bendmo- ] v a u t i . v ietos rezervuojamos 

spaudos draudimo laikais. 
1976 m ok. Lietuvos aukš-

IS RYGOS SPAUDOS 

Latvijos komunistų partijos 
XIII kongrese draugas A- Voss 
nurodęs, kad respublika turi pa
didinti mėsos produkciją šeriant 
gyvulius maisto likučiais. Ant 
Žaliojo kalno Latvijoje numatyta 
pastatyti įmonę, kuri iš durpių 
gamins melasą — pašarinį rau
gą. Taip pat žadama pastatyti di
delį žolės miltu malimo fabriką 
su džiovintuvu, kuris gamins žo
lės miltus iš Burtnieko ežere au-

menės valdyba kviečia visus at- į - Margučio" rastinėje, telef. 1 čiausios tarybos prezidiumas iš-, ganau dumblių ir žoles. Val«o 
vykti į jų ruošiamą tradicinį j 476-2243 ir kreipianti- ; rengimo 
Rudens balių, kuris įvyks spalio | komiteto narę, Reginą KuSenę, 
mėn. 10 d., 7 vai., vak. šv. An- ; telef. 778-0368. fpr.). 

karienė, trumpa jumoristinė i x Tradicinė - 20-to.H Mad? 
programa, šokių muzika ir gera : P*""0*1, k u r H " " O * 
nuotaika — 12,50 dol. asm. Sve- j ̂ ^ rėmėjai spalio 
čiai registruojami: tei. 737-1697 į mad'e^i) Jaunimo centre, pra 

leido "Religinių susivieniTimų 
nuostatus", kurių vyskupai ir 
kunigai vfrčiami laikytis. Lie-

rajone kolūkyje "Spalis" yra įreng 
tas agregatas, kuris paruošia spyg 
liūs pašarui. Agregatas iš egliša 

(pas Z. Visockienę) arba 471-
0881 (pas Modestus). fpr.). 

x Akiniai stanthmii i Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaite—-
Optical Studio 2437 V3 W. U 
tlraanian Plaza Ct. (6»th 
Chicago, m. 80629. Telef. — 
778-67««. (ik.) 

sidės 3 vai. popiet. Bilietų bus 
galima įsigyti prie įėjimo nuo 
2 vai. (pr.). 

^ Į tą savo nariams 
Lapkričio 7 d. toks 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. — Telef. 
VI7-7747. (sk.). 

x KASOMOSIOS mai. UetuvUku 
raidynu, visom kaibom. GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE Draugas — 4545 W. 63rd St., 
ir vakarais ?as A. Daugirdą. teJ — 
47S-7399 arba tiesiai iš SPARTA savi
ninko: J. 1. Giedraitis, 1% larry Dr., 
E. N«tl«port N. Y. 11751. (sk.) 

x Kiekvieną radenj L. Fon
das suorganizuoja gerą banke-

ir svečiams, 
banketas 

jvyks Oak Ijawn Tower Tnn. 
Įnašus siusti ir bilietus j ban
ketą įsigyti galima jau dabar 
L. Fondo rastinėje tei 925-6897. 

(pr.). 
X Gražioje 

X Prieškalėdinis išpardavi
mas — 10% Md 5to% nuolaida. 
Pasinaudokite šia proga įsigyti 
vertingų daiktų sau ir kalėdi
nių dovanų savo mylimiems. 
Turime didelį pasirinkimą ULa-
dro, Dresdeno ir Norman Rock-

Puinatno' well porcelano figūrėlių; Anri 
4 d. <sek- medžio drožinių; puikių "pew-

ter" (cino) dirbinių ir figūrų; 
importuoto kristalo; muzikinių 
dėžučių; įdomių žaisliukų vai
kams; puošnių orientališkų daik
tų: gražių šilkinių gėdių ir daug 
kit. Rasite nuostabiai gražių ir 
nepaprastų deimantinių ir kitų 
egzotiškų brangakmenių žiedų 
ir papuošalų. Taip pat 14 ka
ratų aukso itališkų grandinėlių, į 
"charms", auskarų. Įvairiausių 
gintaro papuošalų, ametisto, 
koralų, perlų ir k i t karolių 
Dabar pats laikas pasirinkti tin-

FToridos vietoje karnų gražių brangenybių sau 

tuvos kunigai rašo valdžiai pa- į kiV atskiria spyglius ir smulkias 
reiškimus, kad jie negali jų j šakeles, kurios eina gyvuliu pa-
laikytis. " nes nesiderina su ka- j š a r u i> ° storesnės šakos — kurui, 
talikų bažrycios kanonais". Tie j T . 

— Mirė a. a. Adomas Lemen-
tauskas. Buvo veiklus lietuviš
kose organizacijose. 

0 K W . LIETUVOS 
— Mirė ČJeslova Preiksienė, 

Vilniaus klinikinės ligoninės il
gametė gydytoja. 

X Apie kiškį greitakojį rašo 
"Mūsų g a m t a " nr. 7. Ties Juo-
donių kaimu, netoli Čiobiškio, 
prieš važiuojantj motociklą ke
liu bėgo kiškis. Pamatęs, kad 
susidūrimo neišvengs, motociklu 
važiavęs girininkas V. Večerins-
kas sustabdė susisiekimo prie
monę, tač iau kiškis iš kelio ne
pasuko: vienu šuoliu įveikė pa
kelės griovį, antru peršoko per 
motociklo priekabą, prieknį ratą 
ir nukūrė neatsigręždamas. Pa
sirodo, kad kiškis bėgo nuo la
pės, kuri po įvykio apsisukusi 
dingo miške. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Aveirae 
Chicago, Ifflnofa 60629 

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

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

fGulfporte), išnuomojami žie
mai 2 namai Kreirtis Chicago
je pas adv. Joną Ciapą, telef. 
776-8702. (sk.). 

arba savo mylimam asmeniui 
dovanų Kalėdų šventėms. Ava-
kxn Galerija, 4248 Archer Ave. 
(tarp Sacramento !r Whippie), 
Chimgo. m . Telef. 247-0969. 
Per šį išpardavimą, koris vyks X Balne Monuments, Ine., 

2621 W. 71 Street, M. 476-2882, 
sav. Ijeonida Kazėnienė. Visų , 

. . , . • • . j kiekvieną dieną. 
rūšių parroriidai prieinamiausio
mis kainomis ir sąlygnar,is. At
dara IO -45 va i (ak.). 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCSIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

Te*.: 434-9655 arba 737-1717 

S fi 

M 11 iiiniiiiiiiiiiiimmfniiiiiiunnimnn 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 6Srd Street 
Chicago, m . 60029 

TeL 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

nimimiimiuiiiiiiiMiuiiiiiiimiiimiiui 
. » - , - » - » . » • « » » . » » - » • • » > % - * - * • » 

MAŽOJI LIETUVA 
IR MES 

Prof. P. I- KUSNERIO studijai 
pasirodžius. 

ParuoSė 
Irti. VINCAS ŽEMAITIS 

Išleido Lietuvių Miškininkų 
Są-ga išeivijoje. Miškų literatū
ros fondo leidinys Nr . 7,112 psl. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė-

Kaina su persiuntimu $4.85. 

Užsakymus s iųst i : 
DRAUGAS, Ą515 W. 6$ Street 

Chicago, Iū. 60629 

r«Kj spalio 1 M 10 dw a tda ra j 
j Prie Ateitininkų namų dalis putnamiečių seselių rftmftjų madų parodos mo-

'• "- ir tUm*A Daukšai. « v d e ' i u o t o ^ : l eilėJ: D- Bartkiene, V. Bartlcienė, V. Baukutė. I. Kleinaitienė; 
»-«*, . . ^^_ ^ Memftnienfi, G. Rimkuvienė, J. Krutulienė, D. Pakalniškienė ir A. 

(sk. ) . ' Laitiene. Nnotr, J. PraĮMtotenJo 

S p e c i a l i o s 
K a l ė d o s — N a u j i Meta i 

PRALEISKITE ŠVENTES LIETUVOJE 
1982 M. KELIONĖMS DABAR REGISTRUOTIS 

2emės keliais, pilna kaina nuo tik $424.00* plius Žema 
kaina o r o skridimas į LIETUVA. Vertinga proga, daug 
išvykimo datų. NEMOKAMAI BROŠIŪRA 

JONAS ADOMftNAS 

ORBITAIR EST. LTD. 
20 Kast 46th St. New York, N.T. 

TEL. 212 066-1500 
10017 

• Po du asmenys kambary. Yra 10—11—12 dienų kelionių nuo 
&O4.00 iki $705.00 tik tamsa keliais. 

' i 
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