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RRT „plauna smegenis 
(Tęsinys) 
D e k a n a m s 

1982 m. gegužės 27 d. į 
Kauno arkivyskupijos Kuriją 
buvo sukviesti visi Kauno arki-
vyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos dekanai. Nežinia 
dėl kokios priežasties — ar dėl 
to, kad vysk. L. Povilonis 
reikalavo, ar kad RRT įgalio
tinis Anilionis bijojo dekanų 
streiko — šį kartą „smegenų 
plovimo" procedūra buvo atlik
ta ne Vykdomajame komitete, 
bet Kurijoje. Generalvikaras 
Liudvikas Mažonavičius tyliai 
dekanus prašinėjo, kad šie 
neužaštrintų pokalbio nema
loniais klausimais, t.y., kad 
nekeltų į viešumą persekio
jamos Bažnyčios faktų. 

Pate ikiame pagr indines 
įgaliotinio Petro Anilionio 
mintis. Lektorius pasidžiaugė, 
kad yra d e k a n ų , kur ie 
reikalauja iš kunigų laikytis 
valdžios įstatymų, yra daug 
kunigų, kurie nedalyvauja 
ekstremistiniame judėjime. 
(Geri dekanai įgaliotiniui tie, 
ku r i e ' išduoda Bažnyčios 
interesus, o ekstremistinis 
judėjimas — ta kunigų veikla, 
kuri nepat inka sovietinei 
valdžiai. -Red.past.). Įgalio
tinio nuomone, vysk. L. Povilo
nis, generalvikaras L. Mažo
navičius ir kancleriai kunigai 
— Jonas Kavaliauskas ir 
Antanas Bitvinskas — sugeba 
palaikyti gerą tvarką. 

Įgaliotinis apgailestavo, kad 
atsiranda tokių kunigų, kurie 
siekia sovietinių įstatymų apie 
religinius kultus panaikinimo. 
Paskaitininko nuomone, tokie 
ekstremistiškai nusiteikę kuni
gai nori parapijose šeiminin
kauti be parapijos vykdomojo 
organo žinios, jie kalba prieš 
mokytojus, reikalauja reli
ginio žurnalo ir pasisako Asų 
kunigų vardu. Įgaliotinis 
užtikrino, kad jau ruošiamas 
religinis žurnalas, bet jis nebus 
toks, kaip „Kronika" ir užsie
nio imperialistams netarnaus. 

Ekstremistai kunigai, tęsė 
Anil ionis , nori pa la ikyt i 
konfliktus su valdžia; jie 
reikalauja, kad Seminarijoje 
mokytųsi tik jų parinkti kandi
datai. Ši padėtis tęsiasi nuo 
1968 m., kai Vilkaviškio 
vyskupijoje pasirodė pirmieji 
r a š t a i dėl S e m i n a r i j o s . 
Metamas įtarimo šešėlis ant tų 
klierikų, kurie neekstremistai 
(t.y. KGB koloborantai, -red.; 

Ekstremistai, — kalbėjo 
įgaliotinis, — ant viso pasaulio 
pakėlė triukšmą dėl klieriko 
Aloyzo Volskio pašalinimo, 
nors jis Seminarijos vado
vybės buvo 2 kartus įspėtas. 
(Šiuo metu Kunigų seminarijo
je praktikuojami kunigų įspė
jimai dėl „drausmės" pažei
dimo, kad tuo būdu nuraminus 
RRT įgaliotinio įstaigą, kai 
klierikas kuo nors prasikalsta 
sovietinei valdžiai, pvz. neat-
sistoja, kai Seminarijoje gieda
mas sovietinis himnas, ar per 
atostogas aplanko sovietinės 
valdžios nemėgstamą kunigą 
ir pan. -Red. past . . Pernai 
klierikas Aloyzas Volskis buvo 
atvykęs pas RRT įgaliotinį ir 
parašė, kad, būdamas Semina
rijoje padarė politinių klaidų 
dėl ko apgailestaująs. (Nerei
kia stebėtis, kad Sovietų 
Sąjungoje kas nors apgailes
tauja savo klaidas; sovietinė 
sistema sugeba išprievartauti 
ir gerus žmones, -Red.past.). 

Anilionis aiškino, kad sovie
tinė valdžia sutinka padidinti 
Kunigų Seminarijos limitą, jei 
bus uždaryta neakivaizdinė 
Kunigų seminarija. 

Įgaliotinis pabrėžė, kad 
esktremistai kunigai palaiko 
santykius su užsienio veikė
jais, pabrėžia priešiškumą 
rusams, nors, kai panoro 
pasveikinti Sacharovą, pasi
darė in te rnac iona l i s t a i s . 
Kalbėjo, kad ekstremistai daug 
vilčių buvo sudėję į įvykius 
Lenkijoje, kur buvo sudaryti 
net są raša i komunis t ams 
likviduoti. 

(bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Latviai Va t ikane 

Spalio 3 bendrosios audien
cijos metu susitikime su 
Šventuoju Tėvu, tarp daugelio 
tūkstančių maldininkų, bene 
pirmą kartą dalyvavo gausi 
grupė latvių, iš įvairių Vakarų 
pasaulio kraštų atvykusių į 
Romą dalyvauti latvių katali
kų suvažiavime. Latvius 
maldininkus popiežius Jonas 
Paulius II atskirai pasveikino 
trumpu žodžiu latviškai. Su 
džiaugsmo kupina širdimi, 
kalbėjo popiežius, sveikinu, 
jus, brangieji latviai, atvy
kusius j Romą prie Apaštalo 
švento Petro kapo. Kasdiena 
meldžiuosi už Latviją. Marijos 
Žemės Karalienė tesaugoja ir 
tegloboja jus. jūsų šeimas, jūsų 
tautą ir jūsų tėvynę. 

Pr ieka i š ta i valdžiai 
Daugelyje Lenkijos bažny

čių buvo surengtos specialios 
pamaldos Jono Pauliaus II 
išrinkimo popiežium ketverių 
metų s u k a k t i e s proga . 
Varšuvoje pamaldom už po
piežių vadovavo arkivyskupas 
Glemp. kuris Mišių metu kalbė
damas apie dviem tūkstan
čiam tikinčiųjų palietė taip 
pat ir aktualiąsias krašto 
problemas. Arkivyskupas 
Ureilkė priekailtą valdžiai dėl 

Ispanijos karalius Juan Carlos (kairėje, gilumoje) Ketvirtadieni; rinkimus laimėjo socialistų parti-
priėmė visų demokratinių Ispanijos partijų vadus. ja. Jos vadas Gonzalez — dešinėje. 

Kas bus Irane 
po Khomeinio? 

nepriklausomo* profesinės 
sąjungos panaikinimo, tuo 
būdu likviduojant svarbiausią 
veiksni, per kurį galima buvo 
tikėtis palaikyti dialogą tarp 
valdžios ir krašto socialinių 
jėgų. 

Kova p r i e š a lk į 
Pasaulinės Mitybos Dienos 

proga, popiežius Jonas Pau
lius II pasiuntė laišką Jungti
nių Tautų Mitybos ir Žemės 
Ūkio organizacijos — FAO — 
generaliniam sekretoriui Saou-
ma. Bažnyčios vardu nuošir
džiai paremdamas šios organi
zacijos pastangas kovoje prieš 
alkį pasaulyje. Priminęs, kad 
nesuskaitomi žmonės visame 
pasaulyje vis dar kenčia alkį. 

S tuden tų Mišios 
Popiežius Jonas Paulius II 

spalio 19 popietiniu metu. 
Švento Petro bazilikoje aukojo 
šventas Mišias, dalyvaujant 
Romos katalikiškųjų univer
sitetų profesoriam ir studen
tam. Pamaldos, kaip kiekvie
nais metais. įvyko naujųjų 
mokslo metų pradžios proga. 
Pamaldose dalyvavo ir lietu
vių šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje vadovybe ir auklėti
niai. 

T e h e r a n a s . — Užsienio ko
respondentai parsiveža iš 
Irano liūdnų žinių. Karas su 
Iraku neša didelius nuosto
lius. Praėjusią savaitę vėl kilo 
kovos Kurdistane, žuvo apie 
300 žmonių. Nuotaikos vidu
rinės klasės iraniečių tarpe 
labai tamsios. Ajatolą Khomei-
nis, kurio sukelta revoliucija 
nuteriojo Iraną, sunkiai ser
gąs, neišeinąs iš 3avo namo 
šiauriniame Teherane. 

Iraniečių žiniomis, per 
praėjusius metus režimas išžu
dė apie 12,000 politinių priešų, 
kalėjimuose kenčia dvigubai 
daugiau. Kare su Iraku žuvo 
apie 50,000. Nežiūrint tų skai
čių, iraniečiai pesimistiškai 
žiūri i ateitį ir mano, kad bus 
dar blogiau. 

Ajatoia Khomeinis turi 
masėse autoritetą. Jo režimą 
remia neturtingi kaimiečiai, 
nuolat įtaigojami fanatikų 
mulų, kurie Khomeinio bijo ir 
jo klauso. Dvasios vadui 
mirus, jo vietą užims ajatoia 
Montazeri, kuris, iraniečių 
tvirtinimu, esąs „tikras komu
nistas". Be to, jis nepriklauso 
Irano aukštųjų ajatolų grupei. 
Yra tik penki „didieji ajato-
lo8", iš kurių Khomeinis yra 
didžiausias. Montazeri yra tik 
„paprastas" ajatoia. Apie jį 
susibūrę dvasiškiai visi kairie
ji, kurie reikalauja net ir 
mažesnių ūkių, visų pramonės 
ir biznio įmonių suvalstybini-
mo. Jie reikalauja tampresnių 
ekonominių ryšių su Sovietų 
Sąjunga. Kai kurie kairieji 
mulos savo pamoksluose 
įrodinėja, kad Marksas ir Leni
nas skelbė mintis, kurias skel
bia ir Koranas. 

Vidurinės klasės iraniečiai 
bijo, kad Montazeriui užėmus 
Khomeinio vietą, šijitų dvasiš
kiai suskils į kairę ir dešinę. 
Tas skilimas atsilieps ir 
, , l i aud ies m u j a h e d d i n ų " 
organizacijoj, kurioje yra 
nemažai komunistų. Tikrieji 
Tudeh partijos maskviniai 
komunistai jau atvirai šliejasi 
prie Montazerio vadovaujamų 
kairiųjų mulų. 

Tarp iraniečių, kurie visa šir
dim nekenčia dabar t in io 
dvasininkų režimo, daugiausia 
yra į ..čadrus" suvyniotų mote
rų, kurios valdžiai pasikeitus 
dar daugiau laisvių prarado 
negu vyrai Iraniečiai mano. 
kad. mirus Khomemiui. Irane 
kils kruvinas civilinis karas. į 
kurj įsijungs Sovietų Sąjunga. 
Ne be reikalo sovietai laiko 

Iran^ pirau z 4 i:v:z:j-3.« 

čių p r ivač ia i k a l b i , k ad 
šachas, tiesa, padarė daug 
klaidų, tačiau jis buv -eisus, 
sakydamas, kad tik stipri 
vyriausybė gali išlaikyti I raną 
stiprų ir turtingą. Iraniečiai 
sako, kad buvęs premjeras 
Bachtiaras ar prezidentas 
Bani Sadras, buvę tik svajo
tojai, laukę, kad Irane bus gali
ma įgyvendinti demokratinę 
sistemą. 

Spaudimas 
Vietnamui 

N e w Y o r k a s . — Jungtinės 
Tau tos pa re ika l avo , k ad 
Vietnamas išvežtų iš Kambo-
di jos s a v o k a r i u o m e n ę . 
Asamblėjos balsavime šis 
siūlymas gavo 105 balsus, o 
prieš jį balsavo tik 23 valsty
bės, daugiausia komunistinis 
blokas. Dar 20 susilaikė. Baisų 
prieš Vietnamo kariuomenę 
padidėjimas (1979 m. už tai 
balsavo tik 91 valstybė) priski
r i amas pr inco S i h a n o u k o 
įtakai. Jo laikinoji egzilinė 
vyr iausybė popu l i a re snė 
pasaulio opinijoje už buvusį 
Kambodijos Pol Poto režimą. 

Vietnamo delegatas kaltino 
Kiniją, kurios tikslas esąs 
susilpninti Vietnamą ir tęsti 
savo hegemonijos politiką. 
Kambodijoje būtų ramu, jei 
Kinija neremtų „banditų" ir 
pasirašytų nepuolimo sutartį, 
pasakė vietnamietis. 

Singapūro atstovas įspėjo, 
kad Vietnamas, neišvarytas iš 
Kambodijos. nukreips savo 
„godžias akis" į kitas kaimy
nines valstybes. 

Naujas V. Vokietijos 
valdžios biudžetas 

Bona. — Naujosios V. 
Vokietijos vyriausybės finan
sų ministeris Gerhard Stoiten-
berg paskelbė naują biudžetą, 
kuriame išlaidos kariuomenei 

. paliekamos tos pačios, nors 
k r i k š č i o n y s d e m o k r a t a i , 
būdami opozicijoje, dažnai 
kritikuodavo buvusią social
demokratų valdžią, kad ji 
apleidžia gynybos reikalus. 
Valdžia paskyrė kr-riniams 
reikalams 18.1 bil. dol.. kas 
sudaro 4.8 nuoš.. kada kasme
tinė infliacija siekia daugiau 5 
nuoš. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Amerikos darbininkų 
unijų federacijos prezidentas 
Kirkland pasakė, kad visi 
darbininkai turėtų balsuoti už 
d a r b i n i n k a m s p a l a n k i u s 
Kongreso kandidatus. Unijų 
centras mano, kad demokratai 
laimės daugumą senate ir apie 
30 naujų vietų Atstovų Rūmuo
se. 

— Specialus JAV pasiunti
nys Viduriniuose Rytuose 
Draper tarėsi Izraelyje su 
premjeru Beginu ir užsienio 
reikalų ministeriu Shamiru. 

— Siaurinėj Airijoj policija 
surado katalikų pagrobto 
p ro tes tan tų kar iuomenės 
seržanto kūną. Protestantai 
Belfasto gatvėje pagrobė 16 
metų kataliką. 

— Gynybos sekr. Weinber-
ger pasakė, kad JAV marinai 
Libane greit gaus artilerijos 
pabūklų ir šarvuočių. 

— Izraelis paskelbė, kad 
paleisti dar 339 palestiniečiai, 
kurie buvo suimti pietiniame 
Libane invazijos pradžioje. Iki 
š io l j a u p a l e i s t i 3.000 
palestiniečių. Stovyklose dar 
laikomi 6,000. 

— H o n d ū r o k a t a l i k ų 
vyskupai pasmerkė didėjanti 
šalyje smurtą, pasmerkė tero
ristus, tačiau nepagyrė ir val
džios veiksmų, kurie galį 
sugriauti Hondūro demokra
tiją. 

— Ketvirtadienį Torontą 
gaubė tiršta migla ir dūmų 
debesys. Valdžia ragino fabri
kus sumažinti dūmus ir patarė 
automobilistams nevažinėti be 
rimto reikalo. 

— Amerikos medicinos 
draugija AMA paskyrė šių 
metų rinkimų Kongreso kandi
datams 400,000 dol. Nuo rugsė
jo 1 d. draugija išleido lega
lioms aukoms 1.7 mil. dol. 

P-r 

kanur menės Daugelis irai 

— Londone mirė lordas Noel 
Baker. darbiečių politikas, 
Nobelio Taikos premijos 1959 
m ,a;mėto;as. 92 rr. .-.mži.̂  ;•= 

Rinkiminės kalbos 
G r e a t Fa l l s . — Prezidentas 

R e a g a n a s , k a l b ė d a m a s 
Montanoje. įspėjo klausytojus, 
kad demokratų partijos propa
ganda paskutinėmis dienomis 
pr ieš r ink imus , skleidžia 
melus. Vienas toks melas liečia 
senelių pensijas. Prezidentas 
pakartojo, kad jo vyriausybė 
neatims iš senųjų amerikiečių 
jų ištarnautų pensijų Jis 
ragino susirinkusius netikėti 
demokratų melagystėms. 

Prezidentas ragino balsuo
tojus žiūrėti į ateitį su viltimi ir 
nenukrypti nuo vyriausybės 
pradėto kelio. 

Derybos su rusais 
dėl javų prekybos 

Viena. — Austrijoje šią sa
vaitę prasidėjo JAV derybos su 
Sovietų Sąjunga dėl klausimų 
liečiančių j avų prekybą. 
Aptariama, kiek tonų ir kokių 
grūdų sovietai pirks, kaip ir 
kiek už juos mokės. Prezi
dentas Reaganas savo kalboje 
per radiją spalio 15 paskelbė, 
kad Amerika leis rusams pirkti 
23 mil. tonų grūdų. Pagal seną
ją sutartį, kuri baigėsi 1981 m., 
tačiau buvo pratęsta 12-kai 
mėnesių, sovietai jau pirko 8 
mil. tonų. Šiuo metu be jokių 
susitarimų Maskva gali pirkti 
dar 15 mil. tonų. 

Prezidento pareiškimas 
nieko per daug nenustebino. 
Patys Amerikos ūkininkai 
suprato, kad tai rinkiminės 
kampanijos gestas. Nepaslap-
tis, kad Amerikos geri pasta
rųjų metų derliai pripildė javų 
sandėlius, numušė grūdų 
kainas ir pastatė Amerikos 
ūkininkus j labai sunkią padė
tį. 

Jau nuo 1981 m. sausio mėn., 
kada prezidentas Carteris 
paskelbė javų pardavimo 
draudimą, ūkininkai skun
dėsi, kad užsienio politika kiša
si į jų biznio reikalus. Kongre
se svarstomi keli įstatymų 
projektai, kurie ateityje suvar
žytų vyriausybės rankas biz
nio reika -uose. leleisi 
nutraukti prekybos susitari
mų ir kontraktų. Prezidento 
Carterio uždraudimas sustab
dė išvežimą 13 mil. tonų javų. 
Kongreso nariai iš žemės ūkio 
valstijų stengiasi tokius 
d r a u d i m u s p a n a i k i n t i . 
Prezidentas Reaganas. kuns 
dar prieš išrenkamas žadėje 
nevaržyti javų prekybos, 
dabar sako. kad tik ypatingais 
atvejais būtų galvojama apie 
javų prekybos suvaržymus. 
Reikalui esant, būtų varžoma 
visokia prekyba, ne tik žemės 
ūkio produktų pardavimas. 

Sovietai po Carterio em
bargo susirado naujas grūdų 
rinkas Argentinoje, Kanadoje. 
Australijoje. Prezidentas 
Brežnevas savo trečiadienio 
kalboje karininkams pasakė. 

kad bus daromos pastangos 
išs ivaduoti nuo pr ik lau
somumo užsieniams ir jų 
grūdų pirkliams. Nors prez. 
Reaganas žada parduoti 23 
mil. tonų javų iki ateinančių 
metų rugsėjo 30, sovietai tiek 
tonų greič iausia i nep i rks . 
Šiemet jie jau pirko 1.6 mil. 
tonų. Pač ia i s ger iaus ia is 
prekybos metais — 1978 — 
rusai pirko Amerikoje 15.3 mil. 
tonų. 

Europos spauda kritikuoja 
prezidentą Reaganą, kad jis 
baudžia sąjungininkus dėl jų 
susitarimo pirkti iš sovietų 
dujas, paskelbdamas sankci
j a s b e n d r o v ė m s , k u r i o s 
parduoda Maskvai dujotiekio 
įrengimus, o pats siūlo rusams 
Amerikos kviečius ir kuku
rūzus. JAV administracijos 
pareigūnai įrodinėja, kad 
europiečių dujų užsakymai 
didins sovietų karinį iždą, 
parūpins rusams užsienio 
valiutos, kada Amerika iš 
Maskvos tą valiutą ištraukia, 
parduodama javus. Kai kurie 
Europos ekonomistai tvirtina, 
kad sovietai niekad neturės 
pakankamai duonos. Jiems 
daug geriau apsimoka parduo
ti naftą ir už gautus pinigus 
pirkti maistą. 

Socialistai laimėjo 
Madridas. — Ispanijos 

parlamento rinkimuose daly
vavo 78 nuoš. registruotų 
balsuotojų. Socialistų partija 
gavo 45.7 nuoš. visų balsų ir 
vyriausybę sudarys socialistų 
vadas Felipe Gonzalez, 40 
metų. Kai kurie komentatoriai 
lygina jį su JAV prezidentu 
Kennedžiu. Tarp jo artimų 
draugų esą Prancūzijos 
prezidentas Mi t te r randas . 
Švedijos premjeras Olof 
Palme. buvęs Vokietijos 
kancleris Schmidtas ir Kubos 
diktatorius Fidei Castro. 

Ispanijos dešiniųjų partija, 
vadovaujama Manuel Fraga. 
gavo 24.9 nuoš. balsų ir 
sudarys, kaip partijos vadas 
pasakė, lojalią bet stiprią opo
ziciją. Ligšiol Ispaniją valdęs 
demokratinis centras gavo 7.2 
nuoš., komunistai laimėjo 3.8 
nuoš. ir nauja buvusio premje
ro Adolfo Suarezo partija, 
atskilusi nuo demokratinio 
centro, tegavo 2.6 nuoš. 

Rinkimai praėjo gan ramiai. 
nors buvo bijoma karininkų 
įsikišimo. Baskų provincijoje 
prie dviejų bankų sprogo bom
bos, sužeisti du policininkai. 

Dėl 350 žemųjų rūmų vietų ir 
208 senato vietų varžėsi 8,150 
kandidatų. Atstovų rūmuose 
socialistai turės 194 atstovus ir 
jiems nereikės ieškoti kitų 
partijų paramos. 

Lenkija smerkia 
Reagano samecijas 
V a r š u v a . — Lenkijos 

vyriausybė piktai atsiliepė į 
prezidento Reagano trečia
dieni paskelbtą dekretą, kuris 
nutraukia Lenkijai „favori-
tinės valstybės" turėtas preky
bos privilegijas. Lenkija tas 
lengvatas turėjo jau 20 metų. 

Lenkijos pareiškime sako
ma, kad prezidentas Rea
ganas paskelbė naujas sankci
jas, o tai esąs šantažas. 
Lenkija pagalvos, kokių žings
nių imtis prieš tokį JAV elge
sį, kuris diskriminuoja prieš 
Lenkiją. Spėjama, kad Varšu
vos valdžia kurį laiką nepa-
skirs ambasadoriaus Washing-
tone. Jo nėra. kai iš pareigų 
pasitraukė buvęs ambasa
dorius Spassovvski, paprašęs 
leidimo apsigyventi Ameri
koje. 

Lenkijos pareiškime sako
ma, kad prezidentas Rea
ganas siekia didinti tarptau
tinius į tempimus ir nori 
mažinti tarptautinį bendradar
biavimą. Jo sankcijos prieš 
Lenkiją yra tų jo siekimų 
veiksmas. Lenkija v i sus 
spaudimus atmeta. Dėl santy
kių pablogėjimo kalta tik 
Amerikos vyriausybė, sakoma 
Varšuvos pareiškime. Kai 
kurie lenkų komunistų veikė
jai kalba, jog JAV elgesys tik 
stumia I^enkiją į dar glaudes
nius ryšius su Sovietų Sąjunga. 

KALENDORIUS 
Spalio 30 d.: Alfonsas. Zeno-

bia, Minvainas. Validė. 
Spalio 31 d.: Volfgangas. 

Iiucilė. Mąstvilas, Tanvilė. 
lapkričio 1 d.: Visų Šven

tųjų. Liucinijus, Kirenija, 
Gydautas. Vaiva. 

Lapkričio 2 d.: Vėlinių diena. 
Saulė teka 7:19, leidžiasi 

5:49. 

Sekmadienj, spalio 31, 2 vai. 
ryto, laikrodžius reikia pasuk
ti vieną vai atgal. 

ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 
65 L. naktį 50 1 
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AKADEMINIS SAVAITGALIS 
POGRINDŽIO SPAUDOS 

TEMOMIS 
J a u dešimtį metų skaitome iš 

Lietuvos ateinančią Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką, 
leidžiamą sunkiausiomis sąly
gomis, bet informuojančią pa
vergtus tautiečius ir laisvojo 
pasaulio kraštus apie religinį 

bei tautinį persekiojimą. Ši su
kaktis daugelyje vietovių buvo 
deramai paminėta. J o s proga 
Chicagoje spalio 15 — 17 die
nomis buvo surengtas specia
lus savaitgalis, kurio metu bu
vo pažvelgta bendrai į Lietuvos 
pogrindinę spaudą, š į savait
gali, pavadintą "Ateities aka
deminiu savaitgaliu" surengė 
Chicagos ateitininkai akade
mikai. Savaitgalio programos 
bendroji tema buvo: "Žvi lgs
n i s į dabart inius pogr in
dž io le idinius Kron ikos de
š i m t i e s m e t ų g y v a s t i e s 
proga" . 

Savaitgalis prasidėjo penk
tadienio vakaro vakarone, 
J a u n i m o centre. Vakaronės te
m a — dabarties Lietuva išeivi
jos rašytojų kūryboje — buvo 
labai gražiai klausytojams pa
teikta Aušrelės Liulevičienės 
paskaitoje. Daiva Markelytė 
skaitė pluošta Doezijos, prade
dan t Aisčiu ir baigiant Malery-
te. Agnė Kižienė paskaitė iš
t rauką iš Aloyzo Barono 
romano "Mirti visada suspė
si", Julius Balutis — iš A. 
Landsbergio dramos "Šventa
sis narvas" . Poetė Julija Šva-
baitė — Gylienė ir poetas Ka
zys Bradūnas skaitė savo 
poezijos. Vakarą jautriais įtar-
pais pravedė Raminta Mar-
chertienė. Vakarienės progra
m a v i s a b u v o p a r u o š t a 
profesionaliai ir klausyto
jams paliko tikrai gerą įspūdį. 
Ta: nuopelnas Julijos Švabai-
tės — Gylienės ir Aušrelės Liu
levičienės. 

Šeštadienį (spalio 16) pas
kaitos vyko Jaun imo centre. 
Jos . a rba jų santraukos, bus at
spausdintos "Ateityje" ar "Ai
duose", tad čia bus tik pami
nėtos paskaitų temos. Dr. Sau
lius Sužiedėlis, remdamasis 
Lietuvos pogrindžio spauda, 
klausytojus supažindino su 
ateities Lietuvos santvarka . 
Paskaitos komentatorium bu
vo kun. dr. V. Bagdanavičius. 
Kun. Antano Saulaičio pas
kaitos tema buvo panagrinėti , 
kaip LKB Kronika rašo apie 
Bažnyčios reikalus, dvasinin
kų ir pasauliečių vaidmenį jo
je. Prelegentui komentavo se
suo Juija Šainauskaitė. 

Pirmutinė popiečio paskaita 
buvo dr. Augustino Idzelio. Jis, 
išsamiai žvelgdamas į pogrin
džio spaudą, komentavo jos pa
žiūrą į išeivijos veiklą. Emilija 
Sakadolskienė prelegento kal
bą papildė savo komentarais. 
Po šios paskaitos vyko įdo
mios svarstybos — simpoziu
mas tema "Pogrindžio spau
dos bruožai". Svarstybose 
dalyvavo trys referentai: adv. 
Saulius Kuprys. J o n a s Pabe
dinskas ir kun. dr. Jurgis Ša-
rauskas . Referentai giliai ir iš
s a m i a i , b e t s u g l a u s t a i , 
supažindino klausytojus su 
pogrindinės spaudos pusla

piuose keliamais politiniais 
klausimais Ir padarė savas, 
kar ta is gal kai kuriems kont-
raversinėmis atrodančias, iš
vadas . Svarstybas moderavo 
(>felrja Barškėtytė. 

Sekmadienio ryte paskuti

nė šio akademinio savaitgalio 
paskaita vyko Ateitininkų na
muose, I.emonte. Čia paskaitą 
skaitė dr. Algis Norvilas. Jo 
užduotis buvo pažvelgti į da
bartinį religinį persekiojimą 
Lietuvoje psichologo akimis, 
remiantis medžiaga, paimta iš 
LKB Kronikos puslapių., La
bai įdomioje paskaitoje prele
gentas nagrinėjo tiek perse
kiojamųjų, tiek ir persekiotojų 
dvasinę būseną. Vertingas pa
stabas ir papildymus padarė 
dr. Dalia Katiliūtė — Boyd-
stun. Savaitgalis buvo baigtas 
šv. Mišiomis, kurias aukojo 
kun. dr. K. Trimakas. 

Į šio akademinio savaitgalio 
programą įjungtas ir tradici
nis "Ateities" žurnalo metinis 
vakaras su premijų įteikimu 
"Ateities" jauniesiems bend
radarbiams. Buvo įteikta vie
nuolika premijų moksleiviams 
ir penkiolika premijų studen
tams, kurie savo kūryba praei
tais metais pasireiškė žur
nalo puslapiuose. Apie šį 
vakarą jau rašyta spalio 22 die
nos "Draugo" paskutiniame 
puslapyje. 

Bendras savaitgalio vertini
mas yra labai geras. Paskai
tos buvo paruoštos kruopščiai 
ir akademiniame lygyje, jos 
buvo neilgos, nevargino klau
sytojų, buvo palikta laiko ko
mentatoriams ir diskusijoms. 
Tai rodo, kad savaitgalio or
ganizacija ir jo paruošimas 
taip pat buvo gerose rankose. 
Kaip žinia, šio gražaus savait
galio planuotojai ir rengėjai bu
vo būrelis ateitininkų akade
mikų, kurie nors oficialiai į 
atskira sambūrį nėra susior
ganizavę, bet retkarčiais vis 
pasiskardena neatkištiniais 
pasirodymais. Tų entuziastų 
"spiritus movens" yra Jonas 
Pabedinskas. Jo artimiausi 
bendradarbiai, ruošiant sa
vaitgalį, buvo dar Aušrelė ir 
Arūnas Liulevičiai, Algis Nor
vilas, Dalia Katiliūtė — Boyd-
stun, kun. Kęstutis Trimakas. 
Julija Švabaitė — Gylienė, Lai
ma Garbonkienė, Roma Kup-
rienė ir Vytas Šoiiūnas. Su 
nuostaba ir gailesčiu tenka tik 
pastebėti, kad nors rengėjai ir 
programos dalyviai buvo be
veik išimtinai jaunesniosios 
akademikų kartos, paskaitose, 
vakaronėje ir net "Ateitis" va
kare daugiausia matėsi tie pa
tys sendraugių veidai, kurie už
pildo ir kitus renginius. Kur tie 
jaunesnieji ateitininkai aka
demikai? Nesimatė paskaitose 
žmonių ir iš Santaros — Švie
sos sparno, ar net iš skautų 
akademikų. O savaitgalio ren
ginys vis dėlto buvo vertas pla
tesnio visų dėmesio 

J. Baužys 

Prano Dielininkaičio kuopos knygų skaitymo konkurso lai
mėtojai: Pirmoje eilėje: Lidija Gražulytė, Vida Gaižutytė, 
Venta Norvilaitė. Antroje eilėje: Rima Polikaitytė, Rimas 
Gaižutis ir Paulius Bindokas. 

KNYGŲ SKAITYMO 
KONKURSAS 

Prano Dielininkaičio kuo
pos tėvų komitetas ir globėjai 
rūpindamiesi kuopos narių lie
tuvišku auklėjimu, paskelbė 
lietuviškų knygų skaitymo 
konkursą, kuris tęsėsi visą pra
ėjusią vasarą. Vaikai, perskai
tę lietuvišką knygą, ją raštu 
apibūdino. Rudenį knygų ap
rašymai buvo paduoti tėvų ko
mitetui, kuris juos įvertino ir 
paskirstė premijas tiems, ku
rie daugiausiai knygų perskai
tė. 

Visi konkurse dalyvavę na
riai spalio 9 d. tėvų komiteto 
buvo nuvežti į picos restoraną, 
kur įvyko premijų įteikimai. 

Tarp jaunesniųjų, (nuo 1 iki 
4 skyriaus) trečią vietą laimė
jo Vida Gaižutytė, antrą — 

Venta Norvilaitė ir pirmą — 
Lidija Gražulytė. Vyresnių 
grupėje (nuo 4. iki 8 sk.), 
trečią vietą laimėjo Rimas 
Gaižutis, antrą — Rima Po
likaitytė ir pirmą vietą 
— Paulius Bindokas, kuris net 
21 knygą perskaitė. Visi lai
mėtojai gavo piniginę premi
ją, kurią kuopai parūpino vie
na dosni mecenatė. 

Vaikai skaniai pasivaišino 
pica, aptarė perskaitytas kny
gas ir nutarė, kad ateinančią 
vasarą taip pat dalyvaus kny
gų skaitymo kunkurse ir visi 
stengsis laimėti premiją. 

Atrodo, kad knygų skaity
mo konkursas atnešė puikius 
rezultatus: vaikai tikrai skaitė 
daugiau lietuviškų knygų. Šios 
jų pastangos buvo įvertintos ir 
gražiai atžymėtos. r, p 

KOLUMBO DIENOS 
KURSAI - PUTNAME 

Rytinio Pakraščio migla ir 
lietus dengė vakarą. Tai 
rudens pirmieji ženklai, atly
dėję į Putnamo aplinką. Čia, 
penktadienį, spalio 8-tą dieną 
pradėjo rinktis kursantai į 
Kolumbo dienos savaitgalio 
kursus. Iš Bostono, New Yorko 
apylinkių būrėsi moksleiviai 
ir pirmųjų metų studentai 
praleisti savo laisvalaikį 
bendraudami ateitininkiškoje 
aplinkoje. Kun. St. Yla. seselė 
Igne, seselės ir vadovai sutiko 
atvykusius su pyragais ir šilta 
kakava. 

Buvo vėlus vakaras, kai 
kursantų būrys pradėjo didėti. 
Vakarojom ir, malonią vasarą 
prisimindami, žiūrėjom skaid
res iš praėjusios ateitinin
kų stovyklos Neringoje. Pavar
gę, nuėjom miegoti, pasiruošti 
ateinančiai darbo dienai. 

mintimis dalinosi ir kun. St. 
Yla apibrėždamas ateitininkų 
šūkio reikšmę ir kilmę. Po 
pietų, laisvalaikio metu, ėjome 
į čia pat esantį Amerikos Lietu
vių kultūros muziejų, kuriame 
apžiūrėjome iš visur surinktas 
lietuviškas knygas, 
meno rinkinius. 

spauda, 

me netoli gyvenantį dr. C. 
Masaitį, kuris mus ne tik 
nepaprastai gražiai priėmė, 
vaišino, bet dar ir pasidalino 
savi gyvenimo apžvalga, 
-r.iniimis Čia bebūnant, saulė 
nuska:arino dangų. Kursantai 
:ure> pr^gą pasiirstyti ežerė
lyje, pabūti gamtoje, paspardy-
u ruib-j lą . 

Pjpiečio paskaitininke buvo 
p. Kulbienė, kuri kursantus 
domino tema — saviaukla. 
D i s k u s i j ų k l a u s i m u o s e 
sprendėme problemas ir gilino-
mės į paskaitininkių temas. 

Sekmadienio vakaras buvo 
paskirtas literatūrai. Rinko
mės ne vien kursantai, vado
vai, bet kartu ir svečiai. Išgir
dom etnografinių dainų, 
kurias dainavo kursantai. 
Pianistė Dalia Sakaitė iš New 
Yorko ir seselė Igne skambino 
labai gražius duetus. Solistė E. 
Blandytė, tą popietę atlikusi 
koncertą Worcesteryje, sutiko 
ir mums padainuoti keletą 
dainų. Jai akompanavo pianis
tė Dalia Sakaitė. Užbaigai, 
kursančių būrys prisiminė 
Maironį, jo eilėraščių bei dainų 
pyne. Po pertraukos — 
linksmavakaris: dainos, žaidi
mai, vaidinimai, vaišės. 

T a i p g r e i t p r a b ė g o 
savaitgalis. Pirmadienis — 
k u r s a i p r i e p a b a i g o s . 
Paskutinės dienos paskaitinin
kas buvo kun. St. Yla. 
Įtraukdamas kursantus į savo 
pašnekesį, aptarė ateitininkų 
išraišką: ženklinę — ženklas ir 
vėl iava; žodinę — šūkį, 
sveikinimą; garsinę — himną; 
vaizdinę — uniformą, vėliavą. 

Kolumbo savaitgalio kursus 
užbaigėm pirmadienį, spalio 
11 d., iškilmingu posėdžiu. Po 
įvairių sveikinimų, linkėjimų, 
buvo įteiktos premijos kursan
tams už nuotaikingumą, 
lietuviškumą, draugiškumą, 
pareigingumą, iškalbingumą. 
Regina Kulbytė ir Vytautas 
Sužiedėlis pasižymėjo kaip 
pavyzdingiausi kursan ta i . 
Besiklausant kun. St. Ylos 
sveikinimo, tikrai pajutom 

saulė 
Anksti rytą, pamatėme, kad 

dar savo spindulius 
slepia už debesų. Tačiau tai 
neišblaškė smagios nuotaikos, 
kuri jungė pusryčiaujančius 
kursantus. Rinkomės salėn 
kursų atidarymui, kurį prave
dė Danguolė Kuolienė, kursų 
vyriausia vadovė. Sveikin
dama visus a tvykusius , 
supažindino su visiems gerai 
pažįstamu kun. St. Yla, (kurio 
pastangos kursams įkvėpia 
gyvybę), šių kursų vadovais, 
MAS CV-bos atstovais, Edžiu 
Šuiaičiu ir Dalia Bilaišyte iš 
Chicagos. 

Pirmame pašnekesyje Dalia 
Bilaišyte aiškino skirtumą 
tarp sąjūdžio ir organizacijos, 
šias sąvokas pritaikydama 
ateitininkams. Šį rytą. savo 

Cleve lando moksle iv ia i P a u l i u s Ziedonis , Rima Apanav ič iū -
tė ir Dal ia Kaš iubai tė v a i d i n a Maironio '"Jūratę ir Kastyt į" . 

Nuotr . Z i t o s K r i p a v i č i ū t ė s 

S u s i d o m ė j ę svars tybų klausytojai . 

Antro j i p a s k a i t i n i n k e , 
Danguolė Kuolienė, išdėstė 
veiklos bruožus. Pasisėmę 
žinių, bei naujų idėjų, galėjom, 
diskusijose gvildenti tai, ką 
sužinojom dienos metu. 

Vakare susikaupėm. Prie 
žvakių šviest s, šaltoje rudens 
naktyje, stebėdami kryžius, 
klausydamiesi skaitinių iš Šv. 
Rašto, sėdėdami tyloje pasiju-
tom esą Jo globoje. Užbaig
dami susitelkimą jungėmės 
maldoje išklausydami šv. 
Mišias. Ramiai pabendravę 
skirstėmės poilsiui. 

Sekmadier į koplyčioje buvo 
laikomos šv. Mišios. Rinko
mės organi .uotai, pasipuošę 
uniformomis su vėliavomis. 
Per pusryčius prasidėjo 
iškalbų konkursas. Klausėmės 
kursantų kalbėjimo vertin
dami jų pastangas, iškalbos 
formą bei turinį. 

Šios dienos pirmąjį pašneke
sį pravedė G;ta Kupčinskienė. 
Apibūdindama kuopos veiklą, 
išblaškė mitus, kurie dažnai 
tampa neteisingu pagrindu 
mūsų ateitininkiškoje veiklo
je, iškėlė praktiškų nurodymų 
kuopų darbui sustiprinti. 

laisvalaikio metu aplankė-
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ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS 

TARYBOS POSĖDIS 
Posėdis įvyko spalio 23 die

ną Ateitininkų namuose. Apie 
posėdį bus ateinantį šešta
dienį šiame skyriuje. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS. CHIRURGIJA 

AKINIU PRITAIKYMAS 
2636 W. 71st Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v.r. iki 9 v.v. 

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 436-5566 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius paga! susitarimą 

Tel . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. - GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai. 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4600 VV. 103 St . Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4 

0—8: antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

kokios smagios, bei svarbios 
buvo šios dienos, kiek daug 
išmokom, patyrėm. 

Atsisveikinom ir ruošėmės 
kelionėn. Namo lydėjo ne be 
lietaus lašai, bet saulės šilu
ma, ryškus rudens spalvingu
mas ir ateitininkuos dvasia. 

Dalia Bilaišyte 

STUDENTŲ 
ATEITININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS 
S t u d e n t ų a t e i t i n i n k ų 

suvažiavimas bus Detroite 
lapkričio 5-7 d. Penktadienio 
vakare (lapkr. 5 d.), renkamės 
Holiday Inn of Southfield. 
Šeštadienį (lapkr. 6 d.), 1 vai. 
p.p. renkamės Dievo Apvaiz
dos parapijoje. 

Šeštadienį, 7 vai. vak., daly
vausime parapijos baliuje. 
Vakarienė ir šokiai — 12.50 
dol. asmeniui; vien tik šokiai — 
5 dol. asmeniui. Raginame 
visas draugoves siųsti savo 
atstovus (vieną atstovą nuo 
pf-nkių narių). Atsiverkite 
.:.;U£fv;ų vėliavas, sąrašus. 

pTM~f«;mus. 

SAS C V 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6949 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. BLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
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Amerikos Lietuvių Taryba 

METINIAM 
SUSIRINKIME 

Jau buvo kalbėta apie trijų veiklos, nors tuo vardu ją gali-
pagrindinių veiksnių, kaip ma vadinti tik perkelta pras-
juos paprastai vadiname, susi- me, yra nukrypimas nuo savo 
rinkimus. Šį šeštadienį susi
renka Amerikos Lietuvių Tary
ba į savo metinį susirinkimą 
Chicagoje, kur pateiks veiklos 
apžvalgą, patvirtins naujus ar 
tuos pačius grupių delegatus, 
kurie vėliau sudarys valdybą. 
Tai seniausia Amerikos lietu
vių gyvuojanti organizacija,ku-
ri įkurta rūpintis Lietuvos lais
vės reikalais ir lietuvių 
reprezentacija. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
jau gyvuoja, veikia ir kasmet 
susirenka keturiasdešimt dve
jus metus. Jei žiūrėsime į pra
eitį, tai jos darbai tikrai yra 
įrašyti išeivijos lietuvių istori
joje, kaip neištrinami ir nesu
naikinami ženklai. Bet praei
t i s tėra tik istorija, tik 
paskatas dabar tokia pat ener
gija išvystyti lietuvių politinę 
veiklą, kuri dar galima ir kuri 
būtų naudinga pačiai išeivijai 
ir pavergtai tautai. Amerikos 
Lietuvių Tarybos svarbiau
siais darbais reikia laikyti jos 
pastangomis sukurtą vienybę 
Amerikoje, jos pastangomis 
parodytą neteisėtą Lietuvos 
užgrobimą ir laisvės atėmimą, 
jos pastangomis išsaugotą Lie
tuvos inkorporacijos į Sovietų 
Rusijos "respublikas" nepri
pažinimo užtikrinimą — teisė
tą valstybės egzistenciją. 

Reikia dar priminti, kad ir 
pabėgėlių šalpos organiza
cijos sukūrimas buvo šio vie
neto pastangų vaisius. 0 
šalpos institucija - Balfas — 
buvo ir tebėra reikalinga kaip 
viltis negalintiems save išlai
kyti, ligoniams, nuskriaustie
siems ir vargan patekusiems. 

Bet tai istorija, kuri nepasi
kartoja ir kuri jau turi savo 
kryptis skirtingose veiklos sri
tyse. Amerikos Lietuvių Tary
ba stovi savo poste ir mokosi iš 
praeities dirbti politinį darbą, 
koks jis yra galimas šiame lai
ke ir šiose aplinkybėse. Tai yra 
Lietuvos vardo gynimas, lais
vės, į kurią turi teisę visos tau
tos, kėlimas, politinių viršūnių 
dėmesio kreipimas į pavergtas 
tautas ir laužomas žmogaus 
teises komunistinėse valdose. 

BAŽNYČIA, EMIGRACIJA 
IR TAUTINĖS PARAPIJOS 

Rimties valandėlei 

Nė vienas veiksnys neatsto
vauja visų lietuvių, nes tai ir 
nėra įmanoma. Juo labiau 
toks, kuris remiasi tik grupė
mis, ir tai dar negausiomis. 
Bet Amerikos Lietuvių Tary
ba atstovavo ir tebeatstovauja 
tiems lietuviams, kurie rū
pinasi savo tautos laisve, ku
rie pripažįsta, kad išeivija taip 
pat turi atsakomybę už savo 
tautą, kaip ir pavergtoje tauto
je kenčiantieji ar kalėjimuose 
kankinami. Šiame susirinki
me dalyvaus delegatai tų, ku
rie domisi politiniu darbu bent 
dalinai, kurie nori Lietuvai tei
singos taikos laisvėje ir už tą 
laisvę kovoja savo moraliniu 
ar materialiniu prisidėjimu. 

Ne visi yra kariai net karo 
metu. Ne visi yra veikėjai, juo
ba politiniai, tokiose sąlygose, 
kokias mes turime, būdami to
li nuo pavergtos tėvynės, sveti
mame krašte. Bet visi turi pa
reigą — pareigą, ateinančią su 
pačia lietuviška prigimtimi — 
bent morališkai kovoti ir ma
teriališkai prisidėti prie veik
los, kuri palengvintų kenčian
čių brolių skaudų likimą 
vergijoje. 

Tai šio susirinkimo uždavi
nys, nes jis išeina iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos kūrimo tiks
lų ir- sau pasiskirtų siekimų. 
Nukrypimas nuo tos politinės 

tikslų ir nuo organizacijos kū
rėjų įpareigojimų. Kėlimas vie
šumon Lietuvos pavergimo 
fakto ir reikalavimas bent pri
pažinimo teisės į laisvę rei
kalingas šiandien labiau, ne
gu tai buvo anksčiau. 

Šiandien dar iškyla ir nau
jos problemos, kurios kvar
šina galvas daugeliui lietuvių, 
išgyvenusių dviejų okupacijų 
košmarą. Ir čia Amerikos Lie
tuvių Taryba turi duoti aiš
kius ir konkrečius planus, kaip 
reiktų elgtis prieš tautos kal
tintojus, tarnaujančius sve
timiems interesams, ir prieš 
persekiojimą svetimomis ran
komis tų patriotų, kurie norėjo 
okupacijų metu gelbėti savo 
tautą. Tai vėl istorija, bet ta 
istorija prikeliama "nusikal
timų" šūkių. Tai atviras nusi
kaltimas prieš žmogaus teises 
ir teises į laisvę. Šiame susi
rinkime kovai prieš žmogaus 
teisių niekinimą turi būti nu
smaigstytos visiems regimos 
gairės. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir jos sudedamųjų dalių — skir
tų delegatų — laukia dideli už
daviniai, kuriems bendromis 
pastangomis reikia numatyti 
konkrečius veiklos būdus. Gali
m a pakar to t i v i suomenės 
pageidavimą, kad reikia ma
žiau tarpusavės kovos, ma
žiau tuščių žodžių ir narciziš
kų p a g y r ų , o d a u g i a u 
konkrečių, planingų darbų, ku
rių reikalauja dabartis ir 
dabarties problemos. To lau
kia ne tik išeivija, nes niekuo
met mes neatstovaujame tik iš
eivijos. To laukia ir pavergtieji, 
kurie tik retkarčiais ir tai pri
slopintu balsu gali mums pa
reikšti savo pageidavimus. 
Išeivijos organizacijos turi bū
ti pirmiausia pavergtųjų bal
sas, šaukiantis ne tik už save, 
bet ir už nutildytą tautos dalį. 

Darbo dar yra daug. Jo yra 
daugiau, negu buvo prieš ketu-
riadešimt metų. Tiek laiko bal
sas, tiek laiko reikalavimai jau 
ir pačioj politikoj yra skirtin
gi. Reikia garsiai atsakyti į lai
ko balsą, kad jis būtų girdi
mas šiapus ir anapus geležinės 
uždangos. Ne kurstymų, kad 
ten reikia didvyrių ir daugiau 
aukų — aukų jau užtenka, bet 
reikia vilčių- ištvermės ir 
kantrybės padėti jiems bent to
se srityse, kuriose dar galima. 
Negalime manyti, kad politi
ka šiuo metu yra palankesnė 
pavergtiesiems, negu anks
čiau. Kai prekiaujama net su 
gresiančiu ir iš skolintų me
džiagų virves laisvųjų pakori
mui vejančiu priešu, tai pa
vergtųjų atstovai labiau turi 
pasitikėti savimi ir tik tais, ku
rie pripažįsta, kad laisvė yra 
visų žmonių teisė. 

Šiam susirinkimui būtų gali
ma palinkėti iš praeities sem
tis jėgų, bet ir žvelgti į ateitį, 
remiantis tokia dabartimi, ko
kia ji iš tikrųjų yra. Negalima 
užmerkti akių ir tik retkarčiais 
parašyti propagandinį raštelį, 
bet būtina ginti Lietuvą, lietu
vius išeivijoje ir vergijoje, gin
ti laisvės idealą, primenant 
taip dažnai kartojamas žmo
gaus teises, viešai deklamuo
jamą pavergimo nepripaži
nimą ir su komunistais kartu 
darant nukreiptus prieš žmo
niškumą darbus. Amerikos 
Lietuvių Taryba šiam laisvės 
gynimui turi vadovauti ir ieš
koti darbininkų, kurie galėtų 
ginti tautos ir žmonių laisvę. 

Pr. Gr. 

Gyvename tokius istorinius 
laikus, kurie primena tam 
tikra prasme tautų krausty-
mąsi. Tūkstančiai ir milijonai 
žmonių turi palikti savo gimtą
jį kraštą, ar tai todėl, kad jis 
nebegali jų išmaitinti, ar tai 
karai, revoliucijos ir teroriz
mas priverčia juos ieškoti 
saugesnės vietos kitur. Minios 
žmonių iš Azijos ir Afrikos, 
Rytų Europos ir Pietų Atlanto 
saJų beldžiasi vis dažniau į 
Šiaurės Amerikos ir Vakarų 
Europos kraštų duris. 

Iš tikro, emigracinis reiški
nys yra šiuolaikinio pasaulio 
globalinė problema. Kadangi ji 
paliečia milijonus žmonių 
pačiose jų egzistencijos gelmė
se, tai aišku, kad Bažnyčia 
negali jai likti abejinga, ir iš 
tiesų ji nelieka. 

Ar t i nan t i s „Emigrantų 
d iena i" , popiežius Jonas 
Paulius II kreipiasi į visų kraš
tų vyskupų konferencijas ir per 
jas į visus tikinčiuosius, ragin
damas atkreipti dėmesį į 
emigracinį reiškinį, kaip 
kr ikščioniškosios sąžinės 
reikalą. Nors paskutiniausiais 
meta is emigrantų teisių 
plotmėje yra padarytas žymus 
progresas, bet vis dėlto neretai 
pasitaiko, kad jis yra dažnai 
traktuojamas kaip gamybos 
įrankis ir vertinamas tik tiek, 
kiek jis duoda naudos konku
rencinėje rinkoje. Kad šiuo 
atveju tur ime reikalo su 
darbininko kaip žmogaus 
pažeminimu, nėra abejonės. 

Jau popiežius Jonas XXIII 
savo enciklikoje „Pacem in 
terris" atkreipė į tai dėmesį. 
Užuot kapitalas eitų ieškoti 
darbininko, darbininkas yra 
visada priverstas ieškoti kapi
talo. Kapitalas jaučiasi atlikęs 
savo pareigą, duodamas už 
minimalinį atlyginimą darbo 
d a r b i n i n k u i , n o r s p a t s 
darbininkas su visa savo 
šeima bus priverstas gyventi 
tokiose sąlygose, kurios 
sunkiai derinsis su jo kaip 
žmogaus elementar inėmis 
teisėmis bei žmogiškuoju oru
mu. Katalikų Bažnyčios princi
pas šiuo klausimu yra aiškus ir 
lakoniškas: kapitalas yra dar
bui, o ne darbas — kapitalui. 
„Tvėrėjo žmogui dovanotasis 
pasaulis yra visada ir kiekvie
noje žemės vietoje, kiekvienoje 
bendruomenėje ir kiekvienoje 
tautoje darbo pasaulis. 0 dar
bo 

FELIKSAS J U C E V I Č I U S 

socialinius principus, Bažny
čia neišleidžia iš akių jo reli
ginio aspekto. Iš tikrųjų, tai 
yra jos pirminis ir pagrindinis 
rūpestis. Nuo Leono XIII laikų 
Romos popiežiai nuolatos 
kartoja ir primygtinai pabrė
žia neturėjimą niekam teisės 
atskirti Kristaus nuo darbo 
pasaulio ir nuo emigrantų 
pasaulio. Kad šį akivaizdų 
krikščioniškąjį principą pažei
dė dažnai įvairių kraštų 
vyriausybės, tai yra liūdnas 
faktas. Bet kad jo nepaisė 
kartais kai kurių šalių vysku
pai, tai dar sunkiau pateisina
mas dalykas. O tai buvo 
nepaisoma, ar tai neleidžiant 
emigrantams burtis į tautines 
parapijas, ar tai darant tam 
įvairiusius sunkumus. Padėtis 
pagerėjo tik po antrojo pasauli
nio karo, kai popiežius Pijus 
XII išleido apaštalinę konstitu
ciją „Exul Familia". Bet ir šį 
popiežiaus potvarkį priėmė tik 
Europos kraštų vyskupai, o 
JAV, Kanados ir Australijos 
atsisakė. Šių kraštų vyskupai 
nesutiko dalintis savo jurisdik
cija su tautiniais delegatais. O 
neturint vieno aukščiausio 
autoriteto su jurisdikcine 
galia, emigrantų religinius 
reikalus yra sunku racionaliai 
ir efektingai tvarkyti. Kad tai 
yra tiesa, liudija lietuviškosios 
išeivijos likimas. Kai kur nėra 
iš viso kunigo aptarnauti 
lietuviams tikintiesiems, o kai 
kur kunigų ir parapijų yra 
perdaug. 

Kad Kristus neturi būti 
a tski r tas nuo emigrantų 
pasaulio, tai yra tas principas 
arba, kaip popiežius Jonas 
Paulius II sako, ta „šiaurės 
žvaigždė", kuria turi vadovau
tis visi besidarbuojantys 
emigrantų pastoracijoje. 
Aišku, tuo principu turi 
v a d o v a u t i s visų p i r m a 
vyskupai tų kraštų, į kuriuos 
suplaukia emigrantai. Bet jo 
turi nepamiršti ir tų kraštų visi 
tikintieji. Vyskupai negalės 
daug ko padaryti, jei tikin
čiųjų masės bus jiems nepa
lankiai nusiteikusios. Kad 
emigrantai yra priimami daž
nai su murmėjimu, tai turi 
prisipažinti su „mea culpa" ne 
vieno krašto tikintieji. 

Bet kodėl vietinės vyskupi
jos turi rūpintis emigrantų 

pasaulis yra žmogiškasis pastoracija? Kadangi krikščio-
pasauiis" 
Šventasis 
pastoracinio vizito metu Li- tiems, kurie yra jų pagalbos 
vorno darbininkams. reikalingi, ir kas gali sakyti, 

Spręsdama emigracijos jog emigrantai nė ra jos 
klausimą bei formuluodama jo reikalingi. Iš viso tikintieji turi 

taip šį pavasarį niškoji pareiga reikalauja, kad 
Fėvas sakė savo jos ištiestų brolišką ranką 

daryti viską, kad emigrantai 
jaustųsi naujame krašte kaip 
namie. Tačiau namų šilumą 
sukuria ne tiek ekonominės 
sąlygos, kiek iš vietos gyven
tojų patiriamas autentiškas 
nuoširdumas. O autentiško 
nuoširdumo pagrindas ir šalti
n is yra krikščioniškoji artimo 
m e i l ė . A p a š t a l i n i a m e 
p a r a g i n i m e , , F a m i l i a r i s 
consortio" popiežius primena 
tikintiesiems, kad emigrantų 
šeima turi rasti visur Bažny
čioje savo tėvynę. 

Katalikų Bažnyčia susideda 
iš skirtingų vietinių Bažnyčių. 
Pastarosios dalijasi į parapi
jas , kurios atstovauja tam 
t ikra prasme po visą žemę 
išplitusiai Bažnyčiai. Vietinės 
parapijos savo struktūra yra 
t e r i t o r i n ė s . T u r ė d a m a s 
emigrantų specifinius reikalus 
mintyje, Šv. Sostas apėjo 
teritorinį principą, leisdamas 
steigti asmenines arba tauti
nes parapijas ir sielovadinio 
pobūdžio misijas. Aišku, terito
rinių reikalavimų suderini
mas su tautiniais bei emigraci
niais reikalavimais sudaro 
vyskupams kai kurių sunku
mų, ir kaip tik todėl jiems yra 
p a l i k t a laisvė pas i r ink t i 
alternatyvines formas, kurios 
ati t inka labiau vietos sąlygas. 

Tautinės parapijos ir misi
jos yra bažnytiniai vienetai, 
suburiantys ir jungiantys 
asmenis, šeimas ir organizaci
jas. Kaip teritorinėje parapi
joje, taip ir tautinėje galima 
p a s i r i n k t i į v a i r i a u s i u s 
a p a š t a l a v i m o būdus , bet 
v i s a d a tur in t pr ieš akis 
pagrindinį atgamtinį tikslą. 
Kaip Bažnyčia apskritai, taip 
ir tautinė parapija yra pašauk
ta būti „visuotiniu išganymo 
sakramentu". Kai parapija 
tėra tik „socialinis klubas" ar 
šios rūšies klubų rinkinys, tai 
ji nebėra jau ištikima savo 
misijai. Reikia žinoti, kad 
tautinės parapijos ir misijos 
išplaukia savaime iš Kristaus 
Bažnyčios misijinio pašauki
mo, kuris yra skelbti išganin
gąjį tikėjimą visam sutvėri
mui, kurio „širdis sutrinta". O 
emigrantų parapijas sudaro 
dažnai šios rūšies sutvėrimas. 
Kiekvienu atveju tautinės 
parapijos nesiskiria nieku nuo 
ter i tor in ių parapi jų , nes 
vienoms ir kitoms skelbiama 
išganymo paslaptis. Todėl 
skirtumas tarp teritorinių 
parapijų ir tautinių parapijų 
kyla ne iš paties tikslo, kurio 

siekia Kristaus Bažnyčia, o 
priklauso labiau nuo tų sąly
gų, kurias diktuoja emigranci-
nis reiškinys. 

BENDRAVIMAS SU 
MIRUSIAIS 

2mogus natūraliai nieko ki
to nebijo taip, kaip bijo ir ven
gia mirti. Tiesa, kad protu, 
ypač paremtu tikėjimu į amži
nąjį gyvenimą, galima susi
kurti mirties nebijančią nuo
taiką, tačiau tokia nuotaika 
nėra natūralaus instinkto pa
sėka. Instinktyviai žmogus bi
jo mirties todėl, kad tokia mir
tis, kokia šiandien yra, nėra 
žmogaus pirminės prigimties 
dalis. Dabartinė mirtis yra pa
sėka žmogaus padarytų klai
dų. Tos pasėkos sužalojo žmo
gaus net fizinę prigimtį. 
Nereikia manyti, kad čia per
daug pasakyta. Esame liudi
ninkai, kaip savo klaidomis 
žmogus gali sužaloti pats savo 
ne tik fizinę sveikatą, bet ir 
protą ir valią. Tėvai savo klai
domis gali įvairiais būdais su
žaloti savo net būsimų kūdikių 
ir kūno prigimtį — protą ir va
lią. Pavieniai asmenys savo 
klaidomis gali padaryti net di
delės žalos platesnei visuome
nei. 

Tokios mintys įspėja ir ragi
na žmogų gerbti save ir būti at
sargiu pačiam su savim. Nors 
žmogaus kūnas yra mirtingas, 
vistiek žmogus yra likęs žemė
je kilniausiu tvariniu, vadina
mas Dievo vaiku, skirtas am
žinam gyvenimui. Nors reikia 
pastangų žmogui laikytis de
ramoje tvarkoje, tai sveikas 
protas ir valia, padedami Die
vo malonės, yra galingesni už 
klaidų pasėkas žmogaus pri
gimčiai. Žmogaus tikrasis gar
bingumas, jo pirmykštė ir am
žinoji paskirtis turėtų būti 
kiekvieno žmogaus kasdieni
nio ir viso gyvenimo švyturys, 
rodantis kelią kasdienybei ir 
amžinon ateitin. Nevienodai 
palydime žemėn mirusių kū
nus. Vienus gyvieji palaidoja 
kaip paprastą nereikalingą 
daiktą. Kitus palydi ir atsis
veikina pagarbiai, su dėkingu
mu, net apraudodami, kad ten
ka atsiskirti. Šis skirtumas ne 
dėl ko kito, tik dėl to, kaip ku
ris vertino save gyvendamas ir 
kokio gyvenimo paliko atmini
mą. 

Kuo ilgiau žmogus gyveni, 
tuo darosi vis platesni ir jaut
resni ryšiai su iškeliavusiais 
amžinybėn. Niekad nepri
truks brangių asmenų gyvųjų 
tarpe, tačiau juo daugiau pra
bėga metų, tuo vis daugiau 
brangių žmonių jau iškeliavu
sių amžinybėn, kurių prisime
name ne tik kūnus kapuose, 
kurių dabar gyvenantieji ne 
vienas ir ne vieno nežinome 
net kur jie palaidoti. Juos mi

nime taip gyvai, kad už juos, ar 
per juos, net meldžiamės, su 
jais tarsi kalbamės, iš jų mo
komės, pabūti su jais mintimis 
yra ne mažesnė paguoda, kaip 
būti su gyvaisiais. 

Bijotum mirties ar nebijo
tum, tai iš žmogaus kaltės kū
no mirtis neišvengiama. Vis 
tiek tačiau ji liečia tik kūną. 
Žmogaus gyvenimo pasėkos lie
ka ne tik gyviesiems, liekan
tiems po jo, bet jį patį palydi 
amžinybėn. Palydi taip, kokis 
buvo gyvenimas. 

Iš savo santykių su miru
siais ne vienas asmuo turi to
kios patirties, kad to reikšmės 
jis pats kartais nepajėgia su
prasti, o kiti nelabai linkę tikė
ti, ką iš tokių girdi. Yra nau
dinga lankyti, nors mintimis, 
visokių žmonių kapus. Galime 
daug ko pasimokyti ir prie to 
kapo, kur palaidotas tarsi nie
kam nereikalingas daiktas, ir 
prie garbingų, dėkingos atmin
ties, mums brangių, savų asme
nų. 

Kai už mirusius meldžia
mės, gal per retai pagalvoja
me, kuo mūsų mirusieji mums 
atsilygina už jų prisiminimą. 
Mirusių prisiminimas ir dvasi
nis su jais bendravimas mums 
patiems yra tiek naudingas ir 
reikšmingas, kad ne retas apie 
tai per mažai pagalvojame. 
Yra prasminga, naudinga ir 
malonu bendrauti ne vien su 
gyvaisiais žemėje, bet ir su iš
keliavusiais amžinybėn. Duok 
Dieve, kad su jais susitiktume 
laimingoje amžinybėje. 

Vyskupas V. Brizgys 

ŠEIMOS REIKŠMĖ 

Pats pagrindinis tautinio 
auklėjimo veiksnys yra šeima, 
kurią Lietuvių Charta tiesiog 
vadina "tautos gyvybe". Šei
ma yra pirmoji kovos už lietu
vybę arena, kurioj lemiama, ar 
jaunoji karta išauga tėvų tau
toj, ar jos atsisako. Jei vaikai 
išauga ne tokie, kokių tėvai no
ri, paprastai tenka kaltinti tik 
save pačius. Vaikai nėra kalti, 
bet tėvai yra kalti vaikų dera
mai neauklėję. Neteisu savo 
kaltę dangstyti "aplinka"'. Šei
ma yra pagrindinė aplinka, ku
rioj vaikas bręsta. Ir jei šeimoj 
lietuviška dvasia iš tiesų yra 
gyva, tai ir vaikai išaugs lietu
viškai nusiteikę. Pirmiausia 
šeimai tenka pilna atsakomy
bė už savo vaikų kalbą. 
•J. Girniusdš "Tauta ir tautinė 

atsakomybė"). 

SKIRTINGI 
PASAULIAI 

Ištraukos iš romano 

ANDRIUS NORIMAS 

34 
„Tėvo tėvas, arba mano senelis, buvo uždraudęs 

tėveliui vestis, kol pabaigs mokslą, o kadangi mano 
tėvelis neišpildė jo noro ir vedė daug anksčiau, todėl 
jis buvo priverstas slėpti savo vedybas. Todėl sene-

Valdyki savo prigimtį. Kur 
geiduliai, kerštas, piktumas ir 
pavydas šėlsta, ten gyvulys 
turi viršų žmoguje 

Vydūnas 

Pažinimu pasiekiame tik 
pasaulyje randamą tikrovę, o 
absoliutinė būtis atsiskleidžia 
tik tikėjimu. 

Kari Jaspers 

davau Šuberto ,Miško karalių'. Savo nepaprastą 
balsą išsaugojau ligi pat 77 metų. Ir dabar vis 
dainuoju, kaip jauna, gera dainininkė, o gal ir ilgiau 
dar galėsiu dainuoti ir giedoti Dievo garbei. 

„Po susitikimo su seneliu po pusės metų mirė 
mano mamos motina, kuri kone visą laiką gyveno su 
mumis, auklėjo mane, bet prieš pat mirtį sugrįžo į 
Revelį. J i buvo grynakraujė švedė, gražuolė, bet 
seniai j au našlavo, mylėjusi savo vyrą iki pat mir
ties. J i s mirė 48 metų amžiaus. Nenorėjo ištekėti už 
kito vyro. J i buvo mano krikšto motina ir vadinosi 
Marija von Vai. Turėjo du vaikus: mano dėdę 
Aleksandrą von Vai ir mano mamą Valeriją. 

„Palaidoję senelę, su tėveliu išvažiavome 
lis siųsdavo mums po 25 rublius, nežinodamas, jog metams į Maskvą, o senelis, buvęs banko direkto-
sūnus vedęs... Siuntė kaip nevedusiam vyrui. Mat, 
senelis gyveno Revely, o mes Dorpate. 

„Vis dėlto po šešerių metų senelis sužinojo, jog 
tėvelis vedęs, labai įsižeidė, supyko už tai, kad tėve
lis slėpė tai nuo jo. Iš karto net nenorėjo mūsų maty
ti, bet kai kartą tėvas mane nuvežė pas senelį, jo 
širdis suminkštėjo ir jis pravirko, apkabinęs viena 
ranka tėvelį, o kita ranka mane, ir sušuko: .Tai mano 
mergaitė! Dėl jos aš tau atleidžiu!" 

„Mes su seneliu sutitikome stoties perone. 
Tėvelis parodė man einantį senelį, o aš sušukau: ,Aš 
jau myliu savo senelį!' Prisiartinusi, padariau 
,kniksą'.pabučiavau senelio ranką ir, meiliai žiūrė
dama į jį iš apačios į viršų, tyrinėjau jo veidą. Sene
lis neišlaikė, pamatęs prieš save gražią mergytę su 
šviesiomis garbanomis, su didelėmis šviesiai rudo
mis akimis, juodais antakiais. Tada buvau 7 metų. 
Iki pat senelio mirties likau jo mylimiausia, taip pat 
ir savo tėvelio, o ir kiti giminės, kaip senelė, tetos ir 
dėdės, mane labai mylėjo, nes buvau protinga. išsila-
vimusi. švelni, linksma ir klusni. Jie vadindavo 
mane .manąja profesore'. Būdama 5 met IU dainu< 

nus, ta ip pat ten persikėlė. Gyvenome pas senelį, ir 
mano gyvenimas buvo visiškai kitoks, nes ten nieko 
nedirbau, o lankiau teatrus, koncertus, zoologijos 
sodus Maskvoj ir Petersburge. Taip pat meno galeri
jas, rūmus. Skambinau pianinu, dainavau, stebin
dama visus gimines. 

„Kartą dainavau senelio brolio rūmuose, o jis 
buvo finansų ministeris, vyresnis už senelį. Tuo metu 
jau turėjau vieną suaugusį vyrą savo garbintoją — 
lenkų kilmės Koszko, kuris mane visur vežiojo, rodė 
visokias įdomybes, muziejus, parkus, Durovo cirką, 
kur mačiau įdomius vaidinimus ir dresiruotus žvė
ris. Buvau Peterhofe. mačiau Petro Didžiojo namelį, 
Koszko vis pakeldavo mane ant rankų ir mėgindavo 
bučiuoti, bet aš nesileidau. J is buvo aukšto rango 
valdininkas, nevedęs ir niekad po to neturėjęs 
žmonos. 

„Po metų atvyko tėvelis, ir mes nuvykome į 
svečius pas vienus paŽĮstamus (jie buvo liuteronai), 
kur aš pirmą kartą gyvenime pamačiau, kaip du jų 
vaikai, eidami gulti, klaupėsi ir sudėję rankeles 
meldėsi. Aš tada nustebusi paklausiau jų moimą: 

.Ką jie daro?' Tėvai nemokė manęs melstis, ir tėvas 
sakydavo: .Jeigu yra Dievas, tai Jis pats išmokys 
melstis'. 

„Vaikų motina labai nustebo ir klausė, ar mano 
mama mane nemokė mels t i s . . . . Atsakiau, kad ne. 
Vargšė', tarė ji, ir ėmė man pasakoti apie Dievą ir 
apie Kristų, kad Jis už mūsų nuodėmes mirė ant 
kryžiaus, apie Jo didžią meilę ir patarė man melstis 
Jam rytą ir vakarą. Taip pat patarė pamokyti 
melstis ir mano sesutes ir brolį. 

„Grįžusi namo. visa tai a š išpildžiau ir išmokiau 
savo abi sesutes melstis. Mes 9 metus meldėmės, 
tėvams nieko apie tai nežinant". 

Čia mamos biografija pasibaigė, nes baigėsi 
prirašytas lapas. Berniukasbūdamas. neatsimenu, kad 
mama pasakotų apie tai, jog ji iš pat mažens nepažino 
Dievo. Tik nelabai noriu patikėti, jog Rusijoje, kur tiek 
daug cerkvių ir maldininkų, mano mama negalėtų gir
dėti apie Dievą... Tačiau visko gali būti: užimta, kaip ji 
rašo, koncertais, teatrais ir įvairiomis ekskursijomis, 
neturėjo progos būti arti cerkvių. 

Kasdienos rutina vis kas kelios dienos buvo 
praskaidrinama laiškais iš anapus. Tai mama. tai 
sesuo man vis rašydavo, o ir žmonos sesuo Katrė 
Stakienė jau buvo atsiliepusi, tai dabar Silvija 
gauna kone kas savaitę sesers laiškus, pamargintus 
net poezija. Sesuo Kaune vargsta, dirbdama atsitikti
nius darbus. Du kartus nelaimingai ištekėjusi, dabar 
visiškai apsivylusi vyrais ir iš viso gyvenimu. Silvi
ja jau nusiuntė jai porą siuntinių, bet Katrė vis dar 
prašo laiškuose atsiųsti medžiagų ir net vyriškoms 
eilutėms. Aiškiai prašo tai spekuliacijai, keitimams. 
Jos laiškų tonas pataikaujantis, daug kur kartoja 
net tuos pačius išsireiškimus, supainioja įvykius... 
Kažkas su Katre ten ne taip gerai. Ir Silvija tai juto. 
bet mes abudu dar nedrįsome ištarti sprendimo... 

(Bus daugiau) 

, 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
PAREMKIME VYDŪNO 

POLITINIO VEIKALO IŠLEIDIMĄ 
KONTROVERSIJA 

DĖL PAMINKLO 

Mūsų lietuvių taut inėje 
bendruomenėje, kai skelbiami 
įvairių konkursų laimėtojai 
(Dievui dėkui, tų konkursų ir 
premijų turim nemažai), daž
nai iškyla nepasitenkinimo, 
kad laimėjo toks ar kitoks au
torius. Prisiminkime tik kon
servatyviosios spaudos ne
pasitenkinimą, kai vienas ar 
kitas premijas laimėjo K. Al
menas ir I. Meras. Dažnai ky
la nepasitenkinimo ir iš lietu
vių liberalų pusės, kai premijas 
laimi katalikų sparno žmonės, 
gal ir už ne pačius geriausius 
kūrinius. 

Bet kad kiltų kontroversija 
daugiau dėl karinio reikalo vi
sos Amerikos mastu, tai jau žy
miai retesnis atvejis. O ji kaip 
tik prieš kurį laiką kilo ir šioje 
demokratinėje šalyje, ir šiuo 
metu ji baigiama išspręsti 
teigiamąja prasme, nes visgi 
amerikiečiai, gimę ir augę per 
daugiau negu 200 metų tikro
sios demokratijos įstatymais 
tvarkomoje šalyje, dėl tos 
kontroversijos nesiryžo steigti 
kokios nors reorganizuotos or
ganizacijos. 

Toji kontroversija iškilo dėl 
Vietnamo karo veteranams nu
matyto statyti paminklo sosti
nėje Washingtone alėjoje neto
li Lincolno paminklo. 

Vietnamo karo veteranai, 
gavę valdžios leidimą, rinko lė
šas paminklo statymui. Aukų 
pakankamai surinkę, nutarė 
skelbti konkursą paminklo mo
deliui. Pasak Washingtono ir, 
galbūt kitų miestų didžiųjų 
dienraščių, Vietnamo karo ve
teranai nesijautė autoritetingi 
spręsti, kuris paminklo mode
lis būtų pats tinkamiausias. 
Todėl kreipėsi į Amerikos me
no institucijas, kad šios suda
rytų komisiją, kuri parinktų 
patį tinkamiausią paminklo 
projektą. 

Paskelbus konkursą, savo 
projektus atsiuntė apie 1,400 
skulptorių, architektų, studen
tų ir kitų. Komisija premijavo 
vietnamietės Maya Ying Lin 
atsiųstą projektą. Jos projekte 
iš žemės žalumos iškyla di
džiulė juodo granito lenta ir jo
je, laikantis chronologijos, bū
tų surašytos Vietname žuvusių 
>7,000 amerikiečių karių pa
vardės. 

Tačiau, kai šį atrinktą pa
minklo projektą pamatė Viet
namo karo veteranų organi
z a c i j ų a t s t o v a i , k i l o 
nepasitenkinimas, kad premi
juotas paminklo projektas esąs 
tuštokas, nėra simbolių, skulp
tūrų ir kitų atributų, reiškian
čių patriotiką, ko ir mes taip 
dažnai reikalaujame iš gabių
jų savo menininkų. 

Kilus kontroversijai dėl pa
minklo projekto, prasidėjo 

pasitarimai, kurių priešpasku
tinis ra tas vyko finansų minis
terijos rūmuose Washing-
tone.Nors paminklo projekto 
laimėtoja pradžioje labai spy
rėsi, kad jokiu būdu jos projek
tas negali būti keičiamas, ta
čiau, p a s a k Washingtono 
dienraščių, ji sutiko su komp
romisu. Kompromisas toks: už 
maždaug 40 pėdų nuo pagrin
dinės, premijuotos skulptūros 
bus įmūrytas Amerikos vėlia
vos stiebui padėklas ir už maž
daug 170 pėdų nuo pagrindi
nio, paminklo, iškilių trijų 
Vietname kovojusių karių 
skulptūra. 

Pasiekus kompromisą, pa
minklui jau reikės žymiai pla
tesnės erdvės, negu toji, kuri 
buvo pradžioje numatyta. 
Amerikos istorinis panteonas 
sostinės Washingtono alėjoje, 
kuri prasideda nuo Kapitolio 
vakarinės pusės laiptų ir bėga 
pro Vašingtono bei Lineolno 
paminklus iki Arlingtono ka
pinių, nėra toks milžiniškas. O 
toje alėjoje dar turi iškilti įr sa
vo apimtimi praplėstas pa
minklas Vietnamo karo vete
ranų atminimui, kuriame bus 
įrašytos ir žuvusių lietuvių pa
vardės. 

Lapkričio 10 d. vėl. numaty
tas, galbūt, lemiamas posėdis 
paminklo reikalu. Aišku, kad 
paminklas iškils su premija 
laimėjusio projekto papildy
mais. Tik dar turės būti tiks
liai nutar ta , kurioje vietoje pa
m i n k l a s su papi ldomais 
atributais turės būti statomas. 

Šis pavyzdys rodo, kaip 
demokratinėje santvarkoje au
gę žmonės sugeba ir tokius, tik
rai painius, klausimus išpręs-
ti. Ar mes negalėtumėm iš 
amerikiečių pasimokyti? 

K O D Ė L REIKIA 
GIRTIS? 

JAV7 Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba rugsėjo 
23 d. data išsiuntinėjo vaidy
bos pirmininko Vytauto Kut-
kaus pasirašytą aplinkraštį 
Nr. 25, kuriam štai kas prane
šama: 

"JAV Lietuvių Bendruo
menės Socialinių reikalų tary
bos Clevelando skyriaus pra
šymas HUD departamentui 
skirti pinigus vyresnio am
žiaus lietuvių namams statyti 
yra patenkintas ir dviejų mili
jonų suma yra paskirta 50 bu
tų projektui. 

"Lietuvių sodyba (Lithu-
anian Center) bus statoma 
Willoughby (prie Clevelan
do)..." 

Iš šio pranešimo kiekvie
nam mokančiam lietuviškai 
paskaityti, susidarė įspūdis, 
kad HUD departamentas tuos 
pinigus lietuviams dovanojo. 
Vos klaidingai nepainfoma-
vorn tautos namuose. Ačiū Die-

Mūsų tautos didysis rašy
tojas, filosofas, kaip žinome, 
politikuoti nemėgęs, buvo 
priverstas dėl vis didėjančių 
vokiečių n a c i ų l i e t uv i ų 
persekiojimų parašyti ir 1932 
m. išleisti apie 500 psl. studiją, 
kurioje plačiai nagrinėjama: 
Sieben Hundert Jahre deut-
sch-litauischer Beziehungen 
(Septynių šimtų metų vokie
čių-lietuvių santykiai). Apie 
tai, kas paskatino šios knygos 
pasirodymą, dr. Vydūnas savo 
knygos įžanginiam žody (5 
psl.) rašo: „Jei lietuvybė nuo 
seniai daugelio vokiečių buvo 
traktuojama su panieka, tai ši 
jų elgsena po šio pasaulinio 
karo neribotai padidėjo. Ypa
tingai tas jaučiama Prūsų 
Lietuvoje. Net teisės į tėviškę, 
taip sakoma, prūsų lietuviams 
nenorima pripažinti". Toliau 
jis sako: „Dėl to savaime ir 
iškilo visa eilė klausimų, suriš
tų su tėviškės samprata, jos 
gyventojais, kas yra savo 
esmėje vokiškumas bei lietu
vybė ir kaip visa tai prasidėjo 
ir Šimtmečių eigoje vystėsi". 
Autoriaus nuomone: „Šis 
negirdėtas vokiečių puolimo 
išaiškinimas suteiks abiem 
pusėm patenkinamų priemo
nių ramiam ir teisingam šios 
problemos svarstymui". 

Niekas kitas geriau už Vydū
ną negalėjo pažinti vokiečių 
galvosenos, jų literatūros. J is 
studijavęs Vokietijos mokslų 
įstaigose, turėjo daug pažinčių 
ir santykių su vokiečiais 
mokslininkais. Tik jis, kaip 
mažlietuvis, galėjo puikia 
vokiečių kalba pateikti pilną 
vaizdą tos dramos, kuri prasi
dėjo 1231 metais, užpuolus 
Vokiečių Kryžiuočių ordino 
kariams jo gimtąjį kraštą. 

Knygos turinį sudaro dešimt 
skyrių, kuriuose pal ies ta , 
smulkiai išnagrinėta ir atsaky
ta į Šimtus iškeltų klausimų. 
Ypač poetiškai įmantrus pir
mas 60 psl. skyrius — tėviškės 
pasaulėjautos aprašymas (Die 
preussisch-iitauisehe Heimat-
welt). Iš tiesų, tai vydūniškas 
himnas gimtajam tėvų kraš
tui, jo gamtai, lietuviškai moti
nos kalbai, kurią jis prisipa
žįsta, dar vaiku būdamas, 
ryšium su įsisavinta vokiečių 
kalba, buvo paniekinęs. Viena 
proga motinos tarti žodžiai 
jam giliai širdin įsmigo: „Taip, 

VINCAS ŽEMAITIS karo žygius, lietuvių tauta 
Melno sutartimi (1422) buvo 

tu gėdinies lietuvių kalbos! Bet> i padalinta, bet po to abiejų 
juk toji kalba tįtvo tėvų, tavo .tautų net 500 metų (laikantis 
motinos! Atseit, tu gėdinies sutartų sienų) paliko neišdil-
manęs" (49 psl.)* Po ilgesnio su» > domų prisiminimų. Dabar toji 
motina dialogą vaikas tai kaimynystė svetimos imperia-
jautriai išgyvenęs, suprato listinės karo jėgos jau 40 metų 
savos galvosenos tragediją. Po yra nutraukta, bet lietuvių-
to jis ryž t inga i nutaręs : vokiečių taip išgyventi bendri 
„Gyvenime išdidžiai laikytis 
savo kilmės ir lietuvybę iškelti 
į garbę" (51 psl.). Šis skyrius; 
išverstas lietuvių kalbon ir 
išleistas atskira knygele, tikrai 
tiktų mūsų besimokančiam 
j a u n i m u i ( l i t u a n i s t i n ė s e 
mokyklose). 

Reikia stebėtis Vydūno drą
sa ir ryžtu išeiti viešumon su 
šiuo veikalu tuo laiku (1932), 
kai sufanatizuotas nacių-
vokiečių jaunimas (Hitlerju-
gend) pradėjo siausti ir naikin
ti visa, kas tik lietuviško buvo 
(pagal šūkį: rottet alles was 
echt litauisch iš). Vydūno 
objektyviai ir aiškiai į akis 
pasakytos tiesos jie negalėjo 
pakęsti, dėl to knyga (1934) 
buvo konfiskuota ir sunaikin
ta. Taigi šio veikalo pirmajai 
laidai šiemet sukako 50 metų. 

Nors, sutramdžius 200 metų 
Vokiečių ordino nuolatinius 

santykiai negali būti nutrinti 
bei pamiršti. Likimo vėjai 
papūtė kita priešinga kryp
timi. Slavų Damoklo (agre
sijos) kardas (dabar žygis į 
vakarus — pochod na zapad) 
pakibo ir lygiai graso lietuvių 
(ir viso Pabaltijo) ir vokiečių 
tautoms. Pirmoje eilėje nuo 
vok i eč ių d i d e l ė s t a u t o s 
iniciatyvos, bendro supratimo 
ir sutarimo priklauso, kad 
v i same Pabal t i jo regione 
įsiviešpatautų teise, bet ne 
imperialistine diktatūra pa
remta taika. 

Kiek žinoma, apie 200,000 
mažlietuvių, dar kalbančių 
lietuviškai, rusiškojo imperia
lizmo buvo priversti savo seną
ją tėviškę apleisti. Žinoma, 
dauguma jaunimo pradėjo 
kalbėti vien vokiškai ir pamirš
ti savo tautinę kilmę, ką turėtų 
savas tautietis šiuo veikalu 

jiems priminti. Be to, mes 
neturime iki šiol geresnio 
veikalo vokiečių-lietuvių 
santykiams ir tų santykių isto
rijai nušviesti. Šio str. autoriui 
šį klausimą Vliko tarybos 
posėdy (1979) referavus, to 
posėdžio pirmininkui kun. A. 
Trakiui balsavimo keliu daly
vių atsiklausus, vienbalsiai 
(vienam susilaikius) buvo 
pritarta šio Vydūno veikalo 
antros laidos išleidimui. Vydū
no veikalą tenka traktuoti, išei
nant iš to laiko politinės min
ties varžtų. 

Berlyno univ. prof. dr. Vikto
ras Falkenhanas, žinomas 
baltistas bei slavistas (žr. 
„Mokslas ir gyvenimas" nr. 8, 
psl. 25-27, 1982 m.) baigdamas 
str. rašo: „Šių prisiminimų 
autoriaus manymu, plačiau
siems lietuvių tautos sluoks
niams, jų pačių savimonei ir 
tuo pačiu tvirtam jų savos 
humanistinės dvasinės kultū
ros pamatui praverstų, jeigu 
vokiškai parašytas Vydūno 
veikalas „Vokiečių-lietuvių 
santykiai per septynis šimtme
čius" taip pat būtų įskaitytas į 
lietuvių kultūros palikimą, nes 
šitas veikalas priklauso prie 
gražiausių visos žmonijos 
kultūros žiedų". 

Lieka tik sveikinti ir dėkoti 
Vydūno Jaunimo fondo valdy
bai, po svarbaus prof. A. Šapo
kos Lietuvos istorijos veikalo 

i š l e i d i m o n u t a r u s i a i ir 
pasirūpinusiai išleisti Vydūno 
veikalo antrąją laidą. Mūsų 
pareiga šį patriotinį užmojų 
finansiškai paremti, nes teks jį 
daug kur informacijos tikslais 
dovanoti, nemokamai išsiųsti 
(įvairioms bibliotekoms). 

Šio str. autorius, paremda
mas Vydūno Jaun imo fondą, 
skiria 260 dol. apmokėti 15 
knygų prenumeratą vokiškai 
kalbantiems ar lietuvių kalbą 
pamiršusiems, iš jų 50 dol. — j 
fondo lėšas išversti lietuviškai 
ir išleisti pirmąjį Vydūno 
veikalo (60 pusi.) skyrių 
antrašte: Tėviškės pasaulė
jauta, ar Tėviškės atradimas. 

P r i e r a š a s . Knygos leidėjų 
— Vydūno Jaunimo fondo 
vardu nuoširdžiai dėkodamas, 
pilnai pritariu str. autoriaus V. 
Žemaičio mintims ir jau galiu 
pranešti, kad pirmos laidos 478 
psl. tekstas, papildytas trum
pomis biografinėmis žiniomis 
apie dr. Vydūną ir jo veikalą, 
jo vietovardžių ir vardų rodyk
le, įžanginiu žodžiu, užsaky
tais Italijoje ir jau gautais 
būdingais Mažajai Lietuvai 
penkiais spalvotais vaizdais, 
pasirodys lapkričio mėnesį. 
Knygos kaina labai žema, tik 
14 dol. su pasiuntimu. Teksto, 
kietais viršeliais, bus apie 500 
psl. Veikalą reprezentaciniai 
atspausdins dr. M. Morkūno 
spaustuvė. T , ,«- . , . 

V. Mikunas 
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THE PEOPLE WHQ MAKĖ IT HAPPEN TO YOU! 
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BRIDALS 

Home of Personalized Service 
15% Off o n a n Bridai Gowns and Bridesmaid Dresses 

,r> with this ad only 
7730 W. North, Eimwood Pa rk . 452-7711. 

5705 YV. Beimont, Chicago. 637-7900. 
4811 W. 95th . Oak Lawn. 422-5599 

Feminique Bridai Boutique. 5108 
N. Harlem, Harwood Hts., 111. 
Everything for the Bride & Her Party. 
Big Sale - 50% & More off Select Styles 
of Formai Wear with this ad only. Mon-
Tues-Th-Fri 12:30 to 9:30 P.M. Wed 10 
A.M. to 5:30 P.M. Sat 10 A.M. to 5 P.M. 
Sun 12 to 4 P.M. 867-5595. 

P ITZAFERRO'S BANQUETS 
6755 W. Diversey , Chicago, 111. 
6 0 6 3 5 . 2 3 7 - 9 7 0 0 . Personal ized 
Packages 50 to 350 People. Tues. to 
Friday 12-4 P.M. & 7-9 P.M. Saturday &| 
Sunday by Appointrner.t Only. 

HILTON INN 
3003 Corporate Dr. West, Lisle, ILj 
60532. 369-0900. Banąuets for Wed 
dings & Ali Occasions. 175 to 250 Peo 
jple. Sunday SpeciaI Wedding Packagej 
.Price. Open for Breakfast, Lunch &j 
"Dinner. 

vui, kad pačiu laiku paskam-
bimo pats centrinis šio projekto 
autorius dr. A. Butkus ir paaiš
kino, kad tai esanti valdžios pa
skola žemiausiais dviem pro
centais. 

Laimėjimas tikrai didelis, 
bet kodėl JAV LB krašto val
dybos pirmininkas turi jį taip 
perdėti? 

BRIDAL FASHIONS BY SOPHIA 
1942 W. 47th, Chicago — 254-0682. 
11408 S. Har lem, Worth - 448-
1740. 6234 S. Kedzie, Chicago — 
925-1505. Fashions for the Bnde. 
Bridesmaids, Mother of the Bride & 
Flower Giri. 

THE HOUSE OF 
G. BRIDAL & FORMAL WEAR 

3939 W. 95th St., Evergreen Park , 
111. 424-5220. Complete Wedding 
Service by Leonard & Joann Getautas. 
Bridai Gowns & Tuxedos. Custom 
Made Also. 

Niko's Restair rant & Lounge 
7600 S. Har lem 
Bridge view, 111. 

496-0300 
Catering to Our Liihuanian Friends 

Banąuets VVįth Elegance 
For Up To 800 People 

N A P L E S BAKERY 

SPECIALIZING IN 
WEDDING & PARTY 

CAKES 
424-1810 

3705 W. 95 th S t r ee t 
E v e r g r e e n P a r k 

Hamlin 
CLUB 

SOUTH WEST 
VvEDDINGS • SHOWERS 

ANY BANQUET 
50 TO 350 

"Quality at Budget Prices" 
Haml in Club 
3757 W. 57 . 

735-6480 

Kryžiaus ligoninėje, buvo pagerbti specia l iame 
bankete Mar t in ique restorano salėje. Iš ka i rės : dr. 

Ruzic —d40 m. ir dr. F . Saileta — 50 m. Tarp jų — 
ses. M. Ambrose, viena iš įteikusiu pažymėjimus. 

CLASS A LIMOUSINE 
SERVICE, INC. 

24 Hour Service for Weddings-
Airport-Nights ont the Town-

Proms-Conventions 
Dependable, Courteous Service 

924-2285 

ACE BAKERY 
3202 S. Halsted 

225-4973 
Wedding Cakes Birthday Cakes 

SpeciaI Chiidrens Cakes 
Bacon Buns - Kugelis 

SweetTable& Hor's D'ouevre 
. . c 

ESX LIMOUSINE SERVICE 
Cadillac Limousines for Ali Occasions 

Low Rates - City & Suburbs 
Wedding Specialistą 

Complimentarj Champagne for 
Bride fc'Groom 

T.-lephone 273-2555 

Videotape Your Wedding or any 
Occasion Ceremony & Reception. No 
Lights. Editing vrith special effects. 
I»w Rates-Free Demo Tapė & Consula-
t i o n . C i t y & S u b u r b s . 
VIDEOGRAPHKRS. Telephone 

T H E J O L L Y CLUB 
6501 W. I rv ing Park , Chicago. 111. 
6 0 6 3 4 . 7 3 6 - 7 # 0 6 . Weddings-
Shovvers-Anniversaries, Dinnerį 
I)ance8-Bowling Banąuets. 4 Elegantj 
Banquet Rooms Reasonably Pnced 
Packages 

LA FONTAINE 
RESTAURANT INC 

DO IT THE FRENCH WAY 
Parties up to 80 

Business Meetings - Weddings - Groups 
Anniversaries - SpeciaI Parties 

2442 N. Clark. 525-1800 

SKY HARBOR BANQUET 
HALL & LOUNGE 

5719 S. Archer . Chicago, 111. 
Banąuets up to 100 People 

Buffet or Family Style Dinners 
Reasonable Rates 

767-3628 

One Stop Shopping for all Your 
Weddmg Decorations and Suppiies 
Complete Line of Paper Bells. 
Streamers, Cake Tops. Aprons, Money 
Bags, Bow Bags and Bridai Dolls. 
Plastic & Ceramic Favors. United 
Noveltv & Mfg. Co. 3827 W. Fuller-
ton. Chicago. 111. 278-6211. 

GRAND MANOR BANQUET 
HALL & LOUNGE 

5436 Archer , Chicago, 111. 
Reasonable Weddmg & 

Banąuet Packages 
įvargę Bar &. Dance Areas 
"Parties up to 600 Gueats" 

767-230O 

BRIGHTON FURNTTURE CO. 
3955 W. 63rd, Chicago, 111. 60629 

767-5553 
For the Finest Furniture. 

Living Room-Dining Room-Bedroom. 
Free Gift With Anv Purchase 

With This Ad. 
VENICE BANQUETS 

5636 W. Fullerton 
Chicago. 111. 60639 

237-9007 
Banąuets for all Occasions. 

Facilities for up to 700 People 
Wedding & Anniversary Specialists 

VIDEO TAPING 
Relive The Memories 

Video Taping of 
Your Wedding 

Family Reunion, Etc. 
Call. 

479-5787 
AIR P O R T Auto R e n t a i & 
L i m o u s i n e S e r v i c e . 1 9 5 3 0 
Burnham. Lynwood, 111.895-4040. 
Across From Lansing Airport. 
Limousines & Cars For Weddings and 
All Occasions. Call NowforReservation 
for any Pate. 

BICEK'S HOUSE 
OF FLOWERS 

Artistic Bridai Work 
Full Wedding Service 

Serving Chicago & Suburbs 
250O S. Christiana, Chicago 111. 

521-5900 

R1BALDO LIMOUSINE SERVICE 
Cadillac & Lincoln Continental 
Limousines for Weddings & All Oc
casions. Visa, Master Card & 
American Expres9 Accepted. Since 
1947. 24 Hour Service. 1014 W. Van-
Buren St., Chicago, 111. 332-1221. 

Mt. Greenwood Florist & Green-
house. 3942 W. l l l t h St., Chicago, 
111. Telephone 779-1355. Flowers for 
Wedding8 & All Occasions. We Accept 
Visa & Master Card. 10% Discount on 
any Purchase With This Ad Only. 

Banąuets for Weddings & all Oc
casions. 75 to 300 People. Reasonably 
Priced Package Deals. Guaranteed 
Prices. Our Lady of Fat ima K. OF C. 
5830 W. 95th St., Oak Lawn, 111. 
423-1116. 

Wedding Cakes-Fountain Cakes . 
All Butter Pound Cakes Also Sweet 
Tables. Ackermann's Bakery 6043 
W. Irving Park , Chicago, 111. 725-
9275. Free Ornament with Every 
Wedding Cake. With This Ad Only. 

MARGIE'S BRIDAL SALONS,,. J 
Serving Chicagoland Brcdes for over 40 
Years. Elegant Fashions for The Bride 
& Her Party. 6440 W. 95 th St., Oak 
Lawn - 599-7700. 7401 W. Nor th 
A ve., River F o r e s t — 771-6600. 
Golf Mill Shopp ing Cente r , Niles — 
299-9080. 

BRIGHTON BAKERY 
Specializing in Wedding Cakes 

2457 W. 46th PI . 
P h o n e 847-1250 
8359 S. Saginavv 
r n o n e /vs4-o4uu 

STEVEN'S STEAK HOUSE 
476 N. York Rd., E lmhurs t , 111. 

834-6611 
A Fine Tradition of Elegant 

Weddings & Banąuets for Many Years. 
Open 7 Days a week For Lunch & 
Dinner. 

A 

' f : 

Design Dine t t e . Design Your Own 
Kitchen or Dining Area. Dinettes-
Counter Stoois & Bar Stoois. Furniture-
Custom Made 2 Locations. 2108 W. 
95th, Chicago, 881-8568. 15140 
LaGrange Rd.. Or land P a r k , 460 -
2808. 

BLACKMAN JEWELERS 
2323 VV. 9 5 t h - 239-3737 

SpeciaI Diamond Earring Value. Dia
mond Pierced Earrings 14 K. YelIow or 
White Gold Totai Weight 1/10 et. 
Regular Price $159.00. Sale Price 
$89.00. With This Ad Only. 

WEST LANE BANQUETS 
5350 S. Kedzie. Chicago , 111. Ban
ąuets for all occasions. Weddings-
Showers-Anniversaries . Quality 
Service-Reasonable Prices. Accom-
modations for 30 to 300. Package Plans 
Available. 436-1600. 

Enjoy Your Wedding in a Country Club 
Atmosphere. S i lver L a k e Country 
Club, 147th & 82nd, Or land P a r k , 
111. Spaeious Dining Rooms for up to 
500 People. Weddings - Banąuets -
Parties - Dinner Dances. 

Call 349-6940. 

n 
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J IMMY V I N C E N T AND 
T H E MUSIC MEN 

FOR THE FINEST MUSIC 
FOR YOUR WEDDING OR 

ANY OCCASION 
CALL J I M M Y 385-3144 

The I t a l i an F i she rman . 
II Pesca tore Banąue t Hal i . 3400 N 
River Road, F r a n k l i n Pk., 111. 
Banąuets for all occasions. Weddings-
Anniver9arie8-Showers, Birthdays-
Meetmgs. Package Plan Available. 

Į Telephone 678-0895. J 
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Dr. Bronius Nemickas -
mokslingas profesionalas 

J U O Z A S PA2EMĖNAS 

Neseniai į mano rankas pa
teko dr. Broniaus Nemicko pa
rengtas, talkinant jo darbo ko-
l e g a i E . J . K o s z a l k a i , 
spaudinys, pavadintas "geo-
hydrologic Appraisal of Water 
Resources of the South Fork, 
Long Island, New York (South 
Fork, L.I., N.Y., vandens šalti
nių geohidrologinis įvertini
mas), šiais metais JAV fede
ralinės valdžios 
išleistas. 

Nors vardai ir turimi titulai 
sutampa, tačiau tai nėra žino
mo teisininko dr. Broniaus Ne
micko, o jo vyriausio sūnaus, 
gimusio 1940.XII,27, moksli
nis darbas. Tik New Yorko lie
tuviai jį pažįsta kaip skautų 
veikėją, azartinį medžiotoją 
bei meškeriotoją ir savo tėvus 
pasekusį, taip pat trijų sūnų, 
gerai kalbančių lietuviškai, au
gintoją (Matas — 10, Arnas — 
13 ir Tadas — 15 metų). 

Iš pat mažens tėvo bendra
vardis sūnus buvo linkęs į 

Tamstos naujoji knyga yra 
tikrai kruopštaus tyrinėjimo 
vaisius. Sakykite, Daktare, ko
kiu būdu susidaro sąlygos Jū
sų moksliniam darbui? 

J a u penkiolika metų dirbu 
federalinėje žinyboje — Vi
daus reikalų departamento 
Geologinio tyrinėjimo tarny
boje. Anksčiau vadovavau 
podirvio vandens šaltinių tyri
nėjimo atskiriems projektams 
New Jersey ir New Yorko vals
tijose. Dabar vadovauju New 
Yorko didmiesčio pašonėje 
esančios Geologinio tyrinėji
mo įstaigos tyrimų skyriui. Čia 
tenka spręsti uždaviniai: 1) 
kaip aprūpinti tinkamu van
deniu nuolat gausėjančius šios 
srities gyventojus ir vis au
gančią pramonę, 2) apsaugoti 
vandens šaltinius nuo užterši
mo, 3) giliau pažinti podirvio 
sistemą ir tuo būdu išvengti gė
lojo vandens tolimesnio gadi-

KELSIS LIETUVA NAUJAM IR 
LAISVAM GYVENIMUI 

JAV LB Tarybos prezidiumo pirm.Vytauto 
Izbickio žodis, atidarant jos sesiją Floridoje 

DRAUGAS šeštadienis, 1982 m. spalio mėn. 30 d. 

techniškus mokslus. Todėl ne
nuostabu, kad, baigęs Brook-
lyno Aukštesniąją technikos 
mokyklą, pasirinko geologiją 
New Yorko universiteto miesto 
kolegijoj, kurią 1964 baigė ba
kalauro laipsniu. Studijas tęsė 
West Virginijos valstybinia
me timversitete, 1966 įsigyda
mas geologijos magistro! 
laipsnį. Savo mokslinį išsila-
nimą apvainikavo 1975 geo-
hidrologijos daktaratu New 
Jersey valstybiniame Rutgers 
universitete. 

Nuo 1967 savo karjerą pra
dėjo kaip federalinis tarnauto
jas geohidrologas — atsidėda
mas šio krašto podirvio 
vandens šaltinių tyrinėjimui. 
Ir Čia minima knyga skirta di
džiausios JAV metropolijos sa
los-— Long Island — geriamo 
vandens ištekliams tirti. 

Geografiškai imant. Long 
Islahd prasideda nuo New Yor
ko Ąriesto Brooklynu, kurį nuo 
Maiihattano dalies skiria East 
River4 o nuo Staten Island tą 
"Ilgąją salą" atskiria The Mar-
rowg-sąsiauriai. Į rytus Long 
Island nusitęsia apie 118 my
lių, ^užsibaigdama tenai Mon-
tauk Point ragu. Iš pietų salą 
skalauja Atlanto vandenynas, 
o iš šiaurės ją supa Long 
Island sąsiauris (sound). Jos 
plotis tesiekia iki 20 mylių, 
vadinas salą iš visų pusių ska
lauja sūrus jūrų vanduo. Admi
nistraciniu požiūriu dvi Long 
Island apskritys (counties), bū
tent Kings (Brooklyn) ir 
Queens, priklauso New Yorko 
miestui. Todėl praktiškai tik 
Nassau ir Suffolk apskritys su
daro tikrąją Long Island sritį, 
kurios gyventojų skaičių toly
džio papildo jų migracija iš 
New Yorko miesto (dabar sa
los gyventojai jau siekia apie 
3 mil.). 

Dr. Nemickas savo darbą 
apriboja tik paties rytinio 
Long Island galo, vadinamo 
South Fork, vandens šaltinių 
tyrinėjimais. Negalėdamas įsi
gilinti i didžiai techniško leidi
nio, aprūpinto pridėtais devy
niais s t a m b a u s mastelio 
(1:48000) tiriamo ploto geo-
hidrologiniais žemėlapiais, o 
manydamas, kad nereiktų pra
leisti progos supažindinti pla
tesnę lietuvių visuomenę su pa
grindine jo autoriaus profesine 
veikla, pateikiau jam keletą 
klausimų. į kuriuos jis mielai 
atsako: 

spaustuvės nimo bei pereikvojimo. Čia yra 
vietų, kur susidaro sąlygos įsi
veržti sūriam jūros vandeniui. 
Tokiu atveju tas vandens šal
tinis praktiškai ilgam praran
damas. Sūraus vandens apsup
tame plote (Long Island saloje) 
šis pavojus yra labai didelis. 
Kad jo išvengtum, tenka iš 
anksto griebtis atitinkamų 
priemonių, pagrįstų tyrimo 
duomenimis ir moksliniais me
todais. Taigi tyrinėjimas, jo re
zultatų mokslinis įvertinimas 
ir jais pagrįstų praktiško pri
taikymo metodų ieškojimas, 
sprendžiant podirvio vandens 
problemas, yra tiesioginis ma
no darbas iš pareigos. 

Ar ši knyga yra Tamstos pir
mutinė? 

J i yra jau keliolikta paskelb
toji mano studija, neskaitant 
mažesnės apimties straipsnių 
bei pranešimų profesinėje 
spaudoje ir geohidrologų kon
ferencijose. 

Koks yra konkretus šios kny
gos uždavinys? 

Knygos uždavinys iš esmės 
yra tas pats kaip ir bendrai vi
so geohidrologinio tyrinėjimo, 
kurį iš dalies aptariau, atsaky- ~ 
damas Tamstos pirmąjį klau- | 
simą. Skirtumas tik tas, kad E 
knygoje analizuojamasis tyri- E 
nėjimas vykdytas mažame že- 5 
mės paviršiaus plote — 137 5 
kvadratinių mylių South Fork 5 
saloje, kurioje, pasirodo, gėlo- E 
jo vandens kiekis yra labiau ri- E 
botas. ~ 

Nuo šio momento IX-toji 
JAV LB Taryba nustoja egzis
tavusi, prasideda X-tosios Ta
rybos laikotarpis su savo už
davinia is ir a t s akomybe . 
Pagal nusistovėjusią tradiciją 
šią sesiją praveda IX-tosios 
Tarybos prezidiumas. J o var
du sveikinu X-tają Tarybą, am
žium tokią jauną ir gaivalingą, 
susirinkusią sesijai mielų flo-
ridiškių globoje. Linkime sėk
mės išrenkant naujus val
domuosius organus bei susta
tant Bendruomenės veiklos 
gaires ateinantiems metams. 
Prezidiumas čia negali pa
miršti padėkoti IX-tosios Tary
bos nariams už jų pavyzdingą 
kooperavimą. Krašto Valdybai 
su pirm. Vyt. Kutkumi prie
šakyje, ir visoms vykdomo
sioms Taryboms už idėtą didelį 
ir sunkų darbą pildant Tary
bos pavestus uždavinius lietu
vybės išlaikymo ir tėvynės 
laisvinimo darbe bei adminis
truojant plačią ir šakotą Bend
ruomenės organizaciją. Dirb
dami sunkiomis sąlygomis, 
nuo poilsio n u t r a u k t o m i s 
valandomis, Jūs atlikote dide
lius darbus ir Jums tikrai pri
klauso visų mūsų nuoširdi pa
dėka. 

Prezidiumas taip pat dėkoja 
šia proga St. Petersburg apy
linkės, o ypač sesijos or
ganizaciniam komitetui ir 
visiems darbuoto jams su 
Angele Kamiene priešakyje. 
Negalim praeiti nepaminėję, 
kad šios kolonijos gyventojų 
tarpe turime ir Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės garbės 
pirmininką, vieną iš jos stegė-
jų — prelatą Joną Balkūną, ku
ris užvakar atšventė gražią 80 
metų amžiaus sukaktį. Linkė
dami jam dar daugel metų dar
buotis mūsų tarpe, jo gyveni
mo nueitą kelią peržvelgsime 
bendravakaryje. 

Šio Tarybos prezidiumo pra
eitų metų veikla bus peržvelg
ta pranešimų dalyje, čia tik no
riu paminėti, kad stengėmės 
dirbti, kiek galėjom, dirbom su 
tikslu užgydyti mūsų išeivijos 
beprasmingo skilimo žaizdas. 
Dirbome su tikslu padaryti mū
sų visų pastangas našesnes ir 
efektingesnes , tiesiant pagal
bos ranką pavergtiems bro
liams tėvynėje jų išsilaisvini
mo s i e k y j e . K a i p j a u 
bendraraštyje jums minėjome, 
džiaugėmės, kad tarybos sesi
jos buvo darbingos ir kūrybin
gos. Nežiūrint Tarybos mažų 
pažiūrų skirtumų, svarstymai 
vyko darnioje sugyvenimo for
moje, s tatant bendrus lietuviš
kus reikalus pirmoje vietoje, 
nebuvo įžeistas nei vienas as
muo, nei viena lietuviška or
ganizacija. Per trejus metus 
Prezidiumo darbas nebuvo 
užtemdytas nė mažiausiu 
nesutarimo šešėliu, už ką ma
no nuoširdus ačiū visiems pre
zidiumo nariams. 

X-toji Taryba stovi prieš 
reikšmingus uždavinius. Šioje 
sesijoje ji turės ne tik išsirinkti 
valdomuosius organus, bet ir 
nustatyti Lietuvių Bendruo
menės veiklos gaires ateinan
tiems metams, metant žvilgsnį 
į tolimesnę ateitį. Laikas bėga, 
keičiasi sąlygos, keičiasi ap
linkybės, keičiasi mūsų or
ganizacinio gyvenimo as
meninis sąstatas, nesikeičia 
tik mus apjungiantis lietuvy
bės išlaikymo ir tėvynės išlai
kymo veiklos tikslas. JAV Lie
tuvių Bendruomenė savo 
organizaciniu pradu yra pri
taikyta žygiuoti su laiku. Jau 
pradžioje minėjau, kad išrink
tasis X-tosios Tarybos sąsta
tas vidutiniu amžiumi yra la
bai j aunas. Bendruomenė, netu
ri nuogąstauti, kad ją ištiks 
toks pats skaudus likimas, 

kaip ir daugelį mūsų organi
zacijų, įkurtų dar praeitos gene
racijos išeivių. Pagaliau tai ir 
yra, mieli Tarybos nariai, Jū
sų atsakomybė žiūrėti, kad or
ganizacija išliktų gyva ir dar
b i n g a . J ū s ų u ž d a v i n i a i 
neapsiriboja darbo sesijos me
tu. Jūs pasiskirstote į Komisi
jas, kurių darbas apima visas 
svarbesnes bendruomenių 
veiklos sritis. Šios darbo Ko
misijos turi likti aktyvios per 
visus metus tarpe sesijų. Suda
rėme jų branduolius iš vienos 
vietovės, kad galėtumėte pa
laikyti glaudesnį savitarpio ir 
darbo ryšį. Dabar komisijų 
tikslas yra sekti viso mūsų vi
suomenino gyvenimo reiški
nius bei reikalavimus ir atitin
k a m a i į j uos r e a g u o t i , 
pravedant realius, konkrečius 
nutarimus per sesijų plenumo 
posėdžius. 

Užbaigdamas savo žodį no
riu jums priminti ir prašyti, 
kad savo veikloje nebūtume tik 
kalbėtojai ir rašeivos, būkime 
darytojai ir vykdytojai. Kiek 
kartų nuo tribūnų ir iš laikraš
čių skilčių girdime ir matome 
besikartojantį: mes turime... 
mes turime... mes turime dary
ti tą ir tą. Tik maža dalelė tų 
"turime" pavirsta realybe dėl 
lietuviško būdo pasyvumo ir 
nenoro eiti nuo žodžių prie 
darbų — girdi tegul kas nors 
kitas daro, tik ne aš... O tų dar
bų niekada taip nereikėjo kaip 
šiandieną, kai mūsų gretos re
tėja, o tėvynainių pagalbos 
šauksmas vis darosi garses

niu. Pavergėjui be atvangos 
naikinant lietuviškąjį paliki
mą, griaunant tėvynainių ti

kėjimą ir žalojant jų sielas, ne
g a l i m a n u l e i s t i r a n k ų , 
reikalinga ir naujo ryžto dar
bams. Pradedant antrąjį Bend
ruomenės trisdešimtmetį, lin
kiu, mieli Tarybos nariai, kad 
jūsų pastangos būtų vainikuo
tos visos išeivijos kūrybingų jė
gų apjungimu konkretiems ir 
reikšmingiems darbams dar 
intensyviau negu praeityje, pil
na i tikint, kad mūsų pastan
gos iš esmės prisidės prie tėvy
nę pavergusios barbariškos 
tironijos žlugimo. Tada kelsis 
Lietuva naujam ir laisvam gy
venimui, o mes jausime savo 
uždavinį su Visagalio pagalba 
t inkamai atlikę. 
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•oooooooooooooooooooooooooc 
WIDE WORLD TRAVEL 

9723 S. We»tern, Chicago, EL 90643 
TeL — 233-1103 

Complerte Travel S«rvice. Air tickets 
vvritten immediately. Our Job is to 
get You the Lovrest Fares Possible. 

ooooooooocoooooooooooooooo 

DR. IRVTNG PIKSCHER, DJPJM. 
Board certified by American board 

of Podiatric »urgery 
24 hour answering service 

Hours by appointment 
Diseases and surgery of the foot 

and ankle 
1820 S. PULASKI IUL, 
OŪCAGO, IUL. 90629 

TEL. — 284-2772 

P u i k y b ė y ra 
ženklas. 

menkys tės 
V. Hugo 

Remkite tuos verslininkus, ku
rie skelbiasi dien. „Drauge" 

PASSBOOK 
SAVINGS ' • • • 

rr.tfn Rat«t 
Paid on i i . ' i i 

- - » - « - Compoundcd 
Daily and Pa«j Quart«rty 

to« ut for 

AT OUt 10W lATB 
A l T M « | t ' A v \ 

Mutual Federal 
Savings and Loan E 

CHICAGO, ILL 60608 
Tel : 847-7747 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Peter Kazanauskas, Pres. 

ROUKSi Mon.1Ma.rr i . 9-4 » . : » ! « . 9»1 

SERVINGCHICAGOLANDSINCE 1905 
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D1AXET1CS 
90% visų ligų prasideda iš žmogaus proto—"Psychoso- | 

latic iliness"—nuo kurių sunku pagyti. = 

Kiek ir kokių specialistų, ku
rių darbus tenka Tamstai koor
dinuoti, yra įsijungusių į tą ty
rinėjimą ? 

Mūsų įstaigoje dirba dau
giau kaip 50 akademinio lygio 
specialistų: geologų, inžinie
rių, matematikų, chemikų, bio
logų, fizikų, kompiuterininkų 
agronomų ir kt. 

Gal galėtumėt šiek tiek supa
žindinti su šios knygos bend
raautoriu? 

Kaip iš pavardės matyti Ed-
ward Koszalka yra lenkų kil
mės. Jis yra teoretiškai gerai 
pasiruošęs (New Yorko miesto 
universiteto sistemoje įgijęs 
geologijos bakalauro ir ma
gistro laipsnius), gabus ir pa
tyręs geohidrologas. Podirvio 
vandens šaltinių tyrinėjimas 
yra kolektyvus darbas. Jo 

Nauja mokslo sritis "Dianetvcs" kaip tik specializuojasi S 
su visom psychosomatic ligoms, visais emocijos jausmais 5 

= kaip depresija, pyktis, nervų įtempimai, nervingumas j= 
5 ir t t . Be to Dianetics padeda "drug addicts". alkoholikams, 5 
5 normaliam žmogui pakelia I.Q. ir studentams padeda stu- 5 
= dijuoti. = 
1 HUBBARD DIANETICS INTERNATIONAL | 
| 2637 W. 63rd Street Chicago, EI. 60629 | 
1 TEL. — 436-9667 | 
fiiiimiiiintiniiiiiiiiiiimmmiinmiiMiiiiiimiiiiiiiiitiiiiniiiiiniiiiiifMiiniiiiiiiiim^ 

cĮiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiim: 

f GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA f 
Į SOL. DANOS STANKAITYTES | 
i (Įdainuota lietuviškai) | 
f O P E R Ų A R I J O S f1 

I Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. 5 
| Dirigentas Alvydas Vasaitis = 

I GRASINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA. 1 
1 CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. | 

= Kaina su persiuntimu $10.95, Užsakymus siųsti: =j 
| DRAUGAS, Ą5Ą5 W. SSrd St., Chicago, IU. 606S9. | 
= EI. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. = 

rezultatus vertina taip pat keli ^nniiMiiiiiiiiiiiHiiHHiiiiiiiiiiiHHiitmiiiiimmiiiiHmimiiimminmiMiHiiiiiiin 
asmenys. Todėl ir studijas ruo
šia du, trys ar ir daugiau auto
rių. 

Baigiant tenka pažymėti, 
kad dr. Br. Nemickas jau yra 
paskelbęs su kitais koauto-
riais 15 atskirų trumpesnių ar 
ilgesnių studijų. 

LAPKRIČIO 2 D. ATIDUOKIME BALSĄ 
UŽ ILLINOIS ATEIT]! 

JIM THOMPSON JIM EDGAR 
G0VERN0R SECRETARY 0F STATE 

TY FAHNER 
ATTORNEY GENERAL 

BALSUOKIME UŽ JRODYTĄ -
PAJĖGIĄ ILLINOIS ADMINISTRACIJĄ 

J C00K C0UNTY BOARD PREZIDENTU 
I Š R I N K I M E 

BERNARD CAREY 
MOSŲ GERĄ BICIULj IR GABŲ 

ADMINISTRATORIŲ 

ILLINOIS LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ LYGA 

. . i 

1982 Nationalities Council "Man of the Year" 
Democrat for Governor 

Jim 
Blanchard 

Jeigu bus tiesa širdyje, tai 
bus grožis charakteryje. Jeigu 
bus grožis charakteryje, tai 
bus sugyvenimas namuose. Jei 
bus sugyvenimas namuose, tai 
bus tvarka tautoje... Jei bus 
tvarka tautoje, tai bus taika 
pasaulyje. 

He has promised to work with us to obtain accreditation for our ethmc hentage ianguage dasses 
He vvill estabiish an office of ethnic liaison, to give our cortimunities access to the Govemor's office 
He wi!i appoint active members of our nationalities groups to poltcy-making positions. 
He will be a Governor who knovvs. unde*-stands and vvorks with us. 

Not authonzeo by the candidate commtttee of James Blanchard. 
Paid for by Michigar De^ccratic Party, 606 Townsend, Lansmg, Ml 48933 

http://Mon.1Ma.rr
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MOSU K0L0NIJ0SL 
Worcester, Mass. 

M A R Q U E T T E PARKAS IR MES 
ANATOLIJUS LAKAS 

LIETUVIŲ R A D I J O 
VALANDOS VAKARAS 
Spalio 16 d. Maironio Parko 

didžiojoje salėje buvo sureng
tas vakaras su vakariene, 
programa ir šokiais lietuvių 
radijo valandai paremti. 

S u s i r i n k u s i u s s v e č i u s 
pasveikino radijo valandos 
vedėjas inž. E. Meilus, jr. ir 
visus pakvietė į muzikos salę, 
kurioje vyko dailininkės D. 
Pipiraitės - Jakubauskienės 
meno kūrinių paroda. Cia žodį 
tarė Worcesterio lietuvių 
organizacijų tarybos pirm. P. 

lis, nes organizacijų taryba 
yra lietuvių radijo valandos 
globėja. Lietuvių Labd. dr-jos 
pirm. K. Adomavičius perkir
po kaspiną ir tarė atidaromąjį 
žodj. D. Pipiraitė-Jakubaus
kienė iš mažens buvo dailės 
meno mėgėja. Šį savo talentą 
gilino. Kiekvienas dailininkės 
paveikslas yra tarsi laiškas, į 
kurj ji įdeda visą savo sielą ir 
išreiškia tai, ką nori pasakyti. 
Lietuvių radijo valandos vedė
jas E. Meilus, jr., supažindino 
dailininkę Dalią Pipiraitę-
Jakubauskienę ir padėkojo, 
kad su t iko s a v o m e n u 
praturtinti mūsų aštuntąjį 
radijo valandos vakarą. Kas 
norėjo, galėjo meno kūrinių ir 
įsigyti, ne tik jais pasigrožėti. 
Visi svečiai buvo pakviesti į 
didžiąją salę vakarienei, prieš 
kurią maldą sukalbėjo Šv. 
Kazimiero parapijos kleb. kun. 
A. Miciūnas, MIC. Dalyvavo ir 
asistentas kun. B. Uždavinis, 
MIC. Šv. Kazimiero parapijos 
kieb. kun. prof. dr. V. Cukuras 
iŠ Providence, R.I., Šv. Jono 
parapijos asistentas kun. A. 
Jankauskas, mūsų valstijos 
seimo atstovas W. Glodis, 
Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinės pirm. inž. J. Stašai
tis, Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kp. pirm. A. Zenkus, Jono 
Vanagaičio šaulių kp. pirm. S. 
Augonis iš Bostono ir kiti. 

Meninę programos dalį 
liko tautinių šokių sambūrio 
iibas" jaunesnieji. Pašoko: 

Dyvai", , ,Pas m o č i u t ę 
ugau", ..Kalvelį", Grybs, 

g r y b s, b a r a v y k s " i r 
. K e p u r i n ę " . S a m b ū r i u i 

vadovauja I. Markevičienė ir 
Pranckevičienė. Akordeonu 

groja E. Meilus, jr. Lituanisti
nės mokyklos m o k i n ė s 
deklamavo eilėraščius: G. 
Prapuolenytė — „Yra šalis", 
Vaičaičio ir G. Dabrilaitė — 
..Kas aš esu". Paruošė moky
toja J. Dabrilienė. 

Radijo valandos vedėjas E. 
Meilus, jr., vadovavęs šio 
vakaro programai, padėkojo 
jaunimui už gražiai atliktą 
meninę dalį. o vadovėms už jų 
paruošimą. Priminė, kad iki 
šio laiko jau atliktos 832 
lietuvių radijo valandos. Dar
bas nemažas. Reikalauja 
pasiaukojimo, bet jis mielas, 
nes turi stiprią paramą iŠ 
klausytojų. Priminė, kad nuo 
lapkričio 19 d. radijo valandos 
programa, kuri būdavo šešta
dieniais, perkeliama į penkta
dienio vakarą ir bus nuo 7:30 

iki 8:30 vai. vak. 
Užda romą j į žodį t a r t i 

pakviestas organizacijų tary
bos pirm. P. Molis padėkojo E. 
Meilui už t a ip gerai per 8 metus 
atliktą darbą. Dėkojo visiems, 
kurie remia lietuvių radijo 
valandą, ir prašė toiau taip pat 
remti. 

Tenka pridėti, kad per lietuvių 
radijo va landa oro bangomis 
ga rs inamas Lietuvos vardas , 
skelbiamos Lietuvos žmonių 
kančios ir jų kova už tikėjimo 
ir tautos laisvę, ne vien lietu
vių, bet ir anglų kalba, nes 
radijo programos klauso ir tie, 
kurie nesupranta lietuviškai. 

J M. 

T R U M P A I 
— Lapkričio 13 d., šešta

dienį, 7 vai . vakare Maironio 
Parke Šv. Kazimiero parapijos 
vyrų choro koncertas. 

— Lapkričio 27 d., šeštadie-
nį, 7 vai. vak. Maironio Parke 

; Lietuvos vyčių 26-tos kuopos 
vakarienė ir šokiai. 

— Lapkričio 28 d., sekma-
į dienį, 3:00 vai. p.p. Maironio 
' Parke Lietuvos Kariuomenės 

šventės minėjimas. Rengėjai: 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

, kuopa ir „Nevėžio", „Nerin
gos" tuntų skautai.-ės. 10 vai. 
ryto šv. Mišios už žuvusius 
karius, šaulius, part izanus ir 

j visus dėl Lietuvos laisvės. Dr. 
' Vinco Kudirkos šaulių kuopa 
: dalyvauja organizuotai šv. 
I Mišiose. Būtų gražu, kad ir 

skautų tun ta i dalyvautų kartu 
.' Šv. Kaz imie ro pa rap i j o s 

bažnyčioje. J.M 

C L A S S I F I E D G U I D E 
HELt WANTED — VYKA1 

Au^nčiai Įstaigų valymo korporaci-
\ jai reikalingas vienas patyręs dženi 
i . . . . . i r.ų prižiūrėtojas - 'supervisor pn-
i >:ūr^:i dženitorius dirbančius jvaino-

\ .'to-e: ofisose, bankuose, maisto 
! krautuvėse ir t. t. Atlyginimas pagal 

. B02. 

, Susitarimui prašome kreipus ang-
; li>.:..:. 

TEL. — 430-5540 

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

George W. Dunne Frank 

Dar taip neseniai daug mū- j kad ši vieta yra pats vidurys 
sų tautiečių buvo įsikūrę apylin- į VVardo ir prie esamų sąlygų pa- \ 
kėje į vakarus nuo Halsted prie ; togi ir gera. 

163, 67, 69-tos gatvių. Jų nuo- j Lapkričio mėn. 2 d. mes rink-j 
I savi gražiai išdažyti ir išgražin- Į sįmės j balsavimo būstines- pa-
1 ti namai ir apartamentai buvo t balsuoti už mums priimtinus 

PACKAGE K.\ PRESS AGEN'CY 
MARIJA >OREIK.LE>"£ 

SIUNTINIAI Į LIETUV4 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekSs. Maistas iš Eurooos sandelių. 
2608 W. 6»th Sc , Ohicago, DL 60628 

TEliEF. 925-2787 

The Lithuanian - American 
Democratic Organization 
for the State of Illinois 

BALSUOKIT UŽ LJETUATŲ 
DRAUGĄ 

išsidėstę abiejuose minėtų gat
vių pusėse. Dabar viskas pasi
keitė. Lietuviai turėtas nuosa
vybes išpardavė ar kitaip jomis 
nusikratę ir išsikėlė giliau į va
karus ar kitas apylinkes. Dabar 
lietuviškasis Marąuette Parkas 
ribojasi į vakarus nuo "VVestern 
gatvės. Kad mūsų Marąuette 
Parkas ir toliau liktų neišardy
tas, reikia mums veikti greitai, 
sutartinai ir darniai su šios apy
linkės vadovaujančiais asmeni
mis. Veik visa Marąuette Par
ko lietuviškoji apylinkė ran-

į dasi 15-to Wardo riboje, kuriai 
(vadovauja mums gerai pažįsta
mas 15-to Distrikto senatorius 
Frank D. Savickas. 

Kai kartą reikalu užsukau j 
"VVardo būstinę, esančią 

tarp 67-os ir 71-os gatvių, ryti
nėje VVestern gat. pusėje, radau 
išlaužtas duris ir išardytus raš
tinės stalų stalčius. Keletas de
tektyvų ir 8-to policijos distrik
to pareigūnas ieškojo įsilaužėių 
paliktų pirštų nuospaudų ar ki
tų pėdsakų. Man buvo paaiškin
ta, kad naktį atsilankė "klijan-
tai" ir tai jau nebe pirmas kar
tas. Paklausus ar "VVardo įstai
ga nemano išsikelti kitur j sau
gesnę vietą, — buvo paaiškinta, 

15-to 

kandidatus. 
Pirmas iš tokių kandidatų yra 

senatorius Frank D. Savickas, 
jau eilę metų dirba kartu su j 
mumis mūsų kolonijos labui, to- j 
dėl mūsų visų pareiga atiduoti 
savo balsą už lietuvį sen. Frank 
D. Savicką. 

Antras - žinomas lietuvių bi
čiulis, su ilgų metų patyrimu ir 
mums visiems gerai pažįstamas 
Cook County Direkt. George W. 
Dunne. Per eilę metų Cook 
County dirbo, gavo ir gauna 
darbus bei kitokias tarnybas ne 
kelios dešimtys, bet šimtai lie
tuvių. 

Trečias gal dar ir ne visiems 
gerai žinomas, bet darbštus, tei
singas ir sumanus kandidatas 
Andrew McGann — ranka ran-
kon dirba su sen. Frank Savic
ku. Jį išrinkdami priduosime 
sen. Savickui daugiau galios 
svarstant įvairius nutarimus, 
Įstatymus bei ginant mūsų rei
kalus Springfielde. 

Aukščiau suminėti perrinki
mui kandidatai yra Demokratų 
balsavimo sąraše, todėl lapkri
čio 2-rą dieną visi už juos bal
suokime. Lai nei vienas nelieka 
nebalsavęs ! 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGSJAMS 

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

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

P A R D A V I M U I 

MATRACAI 
Parduodami įvairių dydžių matracai. 
15 metų garantija. Nemokamas pri
statymas, seną matracą išvežame. Fa
briko kaina, pradedant nuo 52 dol. 
v.enpubai lovai. 

BEDDING SPECIALISTS 
5412 W. 95th St., Oak Lawn, IL 

Tel. — 424-4499 

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

Master Plumbing 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS 636-2960 

HELP VVANTED — MOTERYS 

i Kelionių agentūrai reikalinga tarnau-
I toja mokanti lietuvių ir anglų kalbas 
I ir rašanti mašinėle. Skamb. 238-9787. 

Wanted woman to do house clean-
ing. 9 a.m. to 3 p.m. Experienced. 
Vicinity 103rd St. & Califomia Ave 
Call to 5 p.m. 239-6677. 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

! ISNUOM. 3-jų kamb. naujai išdeko-
ruotas butas Marąuette Parke, 66-ta 
ir Talman. Pageidaujama nerūkanti 
moteris. Skambint 778-6849. 

10% — 30<* — %0% pigiau mokealt 
ni apdratidą nci«» iigiiiaa Ir automo
bilio pas mos. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 H West 95th Street 

Telet GA 4-8654 

I E Š K O N U O M O T I 

Reikalingas atskiras mieg. kamb. arba 
prie šeimos. Pasiūlymus RAŠYTI adr.: 
Draugas Adv. 3269, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, 111. 60629. 

R E A L £ S T A T I 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicsg-os miesto leidimą. 
Dirba ir užmiesty. Dirbu areitJii, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Taiman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

INIlHllllllllllllllllilIlIlIlIltlHIIIIIIHIIlllIlt 
įratrių prekių pasirinkimą* nebrangiai 
ii mūaų sandėlio. 

OOSMOS P A R C E L E E X P R E S S 
2901 W. 69th St., Chioago, IL 00629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
! HIIIHHHIlIlIlIilIlIlHIUUIlIUlilUIlIlUirilll 

j IlIflIlIUlMHlllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIII 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos Lr paprastos. Radijai, 

Stereo :r Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir ^ i l s y m a s . 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 39 St , teL 776-1486 
liiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuuuuuiuuuuiit 
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Liaudies menas ir kitkas A . V I L I M A S 
M O V I N G , f ! i t mm 

George W . Dunne 
President Coimtv Board 

COMMITTEE: 
Stanley Baizekas, Jr., Chairman 
Algerd A. Brazis 
John Galrninas 
Mary Gembicki 
Michael P. Hogan 
Joseph A. Katauskas, Jr. 
Bob Kempton 
Mr. & Mrs. Julius Kuzas, Jr. 
Eileen R. Mackevich 
Euphrosine Mikužis 
John Paukštis 
Marion J. Valle 
Jean Vance 

I E Š K A U S A V O G I M I N E S 
Kuncius (Kuncevičius) nuo Veliuonos ir 

Kručkauskus nuo Girkalnio 
Turintieji žinių apie asmenis iš šių šeimų arba jie 

patys, prašomi atsiliepti. Būsiu dėkingas už jūsų gerumą. 

John W. Kuncas, Rd. 4—Flagstaff Dr. 
Export, Pa. 15632 

FA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA \mmo\fi ttimm & 
Veda KAZĖ BRAZDZIONYTĖ 

. 
Lt 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
•v. vakaro. Visos laidos iš WCKV stoties 

1450 AM banga. 
St fVtfTsnurge i*'4t,-idieniais. 12:30—1:00 vai 

' JIS • >ties 1110 banga 
Adresas 2646 VVest Tlst Street — Chicago. IL 

o(#>29 Telefonas (312) 7785374 arba 436-8636. 

P 
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DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE 

Puiki d o v a n a 1982 metų Kalėdoms 
S iun t inys No. 1 — 1082 

1 pora geriausių „Levi" denirn jeane; 1 pora „Wrangler" 
velveto įeans: 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei; 3 
metrai vilnonės eilutei medžiagos su įrašu „Ali wool made in 
England" ; 1 komplektas vyriškų arba moterišk*a Sieminių apati
nių rūbų; 1 sv. geriausių moha i r vilnonių siūlų; vilnonė a rba šilki
nė suknelei vedžiaga. 

Šio siuntinio ka ina su muitu ir persiuntimu $400.00. 
I šį siuntinį dar gal ima dadėti 7 svarus įvairių prekių: 

medžiagos galima dadėti 4 m. ir 3 m. dirbtinio minko kailio 
paltui. 

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su 
muitu): 

Avikailiai 3/4 vyriški arba moteriški. tikr-jS odos viršus, 
dirbtinio kailio pamušas , gražus kalnierius. sveria 5 sv.$220.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, De-!ux, sveria 5 sv. - $100.00 
Pigesnis minko kailis paltui - $88.00 
J e a n s rambuoto velveto $42.00 
Vyr iškas arba moteriškas megstinis $44.00 
Vilnonė arba Silkinė skarelė y. $12.00 
Telescopic lietsargis * $12.00 
Vyriški arba moteriški pusbačiai $44.00 
Puiki suknelei medžiaga $40.00 
Šilkinio velveto medžiaga suknelei 3 m $66.00 
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m $80.00 
Angl iška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m $66.00 
Angl iška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m . . , $80.00 
Angl iška vilnonė eilutei medžiaga. 3 m $100.00 

š i e produktai gal ima siųsti su rūbias: 1/2 wv. arbatos — 
$4.00, 1/2 sv. Neacafes — $6.00,1 sv. pupelių ka> * — $7.00,1 sv. 
šokolado — $7.00, 40 cigarečių - $5.00. 

Sudaran t siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui 
$52.00. 

Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos , iokSteles. 
Sudarome tes tamentus , administruojame nuosavybes, tarpi 

ninkaujarne išsirūpinti Lietuvoje gyvenančioms 4monom« parisi 
jas . persiunčiame pal ikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta. 

BALTIC STORES & CO. 
Z. JURAS 

11 London Lane, Bromiey, 
Kent , BR1 4HB,England. 

Tel. 01 4«0 2532 

Apsilankykite j "Draugo" ac 
miniatraciją ig pasižiūrėkite. Gs~ 
rasite kai ką padovanoti sarc 
giminėms ar draugams-

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobė*, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

•T>r*ogo' adresas: 4545 Wesi 
Mrd St.. Chieago, UI. 80629 
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T A I S O 
3KALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

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

Kalbėti lietuviškai 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

# 9 7 . 0 0 
C i c e r o j e 

(15/30/10 UM) 

6529 So. Kedzie Aveime 
I. BACEVIČIUS — 778-2233 

| WiGNER and SONS 
| TYPEWRITERS AND 
| ADDING MACHINES 
| Nuomoja, Parduoda, Tai*o 
5 Viri 50 metų patikimas jum« 
H patamaviraaa 

| 5610 S. Pulaski Rd., Ch'go. 
| Phone — 581-4111 

Apdiauitas perkiaustymis 
ĮTairių atstumų 

TeL S76-I882 mrbe 176-5^8 
miHtuimiiuiiiimiHiiiuauiiiiuuiiiuiH 
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M. A, i i M % U $ 

SOTARI P C S U C 
* « * 1. M ^ « w o o d , tei. 244-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ ifttfULunal. pildomi 
n U f l n M i PRAtTMAI lr 

< I tekit V.anKal 
wwm«iminniiiinniniirniiynimminii 

V A L O M E 
KILLMUS IR BALDUS 

Plaunama rr vaikuojama 
ritu ruatiĮ grindi*. 

BŪBNTS 
Tel — RE 7-5168 

• • - • • - • • ^ • • - • • ^ • - • • • • - • * » * • • • • • *.* 

^lUMTiMIAI 1 LIETUVA^ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, TO. 606S2, teL 927-5980 

Open house Sunday, October 31 
2 to 5 p.m. 

5515 S. NEWLAND AVENUE 
(6900 West) 

By owner — 5 rm. brick Cape Cod. 
iy2 baths. 2 carage. gar 45 ft. lot. 
Finished basement. New gas furnace. 
Clean. $59,000. 

Tel. 376-4460 or 696-2081 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 
6740 W. 63rd STREET 

Naujas 3-jų butų mūr. Po 3 miega
mus ir iy2 vonios 1-rae ir 2-me aukš
te. 5 kamb. "garden apt.". Atskiri 
šildymai. 12 %% "fLxed mortgage 
rate" - paskola. 

O'BRIEN FA,\nLY REALTY 
Tel. — 434-7100 

Kam mokėti nuomą — geriau morgl-
čių. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom, 
garažas. Geri pamatai. Mažas įmok* 
jimas. Savininko paskola iš 10%. 
Brighton Parke. 
Dailus pensininkui medinis namukas. 
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at-
rementuotas. 42-os ir Ar+°sian Apyl. 
2-jų butų medinis. Įrengtas s^epas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei . .imai. 
Nebrangus. 72-os ir Campbell apyl. 

Skambint 436-787? 
SIMAITIS REALTT 
2951 We»t OSrd 9trt«i 

rtinniinMiimiiiiiiisiiiiiiittiiiniaiMiiiiu 
BUTŲ NUOMAVIMAI 

Draudimas — Valdymą* 

Namų pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTCRS 
J. B A C E V I Č I U I 

6629 S. Ktdzie Ave. — 778-X2Sl 
miiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiimuuiiiuii 

Apsimoka skeibtis dien. „DRAUGE", 

M O V I N G 
MUtCNAS perkrausto baldus ii 
kitua daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraiuda. 
PrUmame MASTER CHARGE ir VISA 

Tekf. — WA 5-8063 

V. SASNAUSKAS 
atlieka visus 

C E M E N T O D A R B U S 
Naujus ir pataisymus 

TeL — 476-S402 

w4ii!mtiHuiMfiHiiiiimii!imiiiiiiimiiiir 
N A M Ų A P Š I L D Y M A S 

H v a l a u lr įriedu visu rūš ių 
P e č i u i ir Vandens SUdj-tu%-us 

A . B A N Y S — Tel . 447 8806 

73-čia ir Campbell — 3-jų miegamų 
rezidencija. 2 maš. garažas. $38,000. 
SO-ta ir Talman — 2-jų butų po 3 
miegamus. Garažas. PraSo $52,000. 
70-ta ir Maplewood — 2-jų butų mūr. 
Puikiai išlaikytas. Dideli kambariai. 
Įrengtas rūsys. Garažas. Tik $57,500. 
74-ta ir Maplewood — 14 metų senu
mo. 3-jų butų. Galima perimti seną 
paskolą. $79,000. 
4-rių butų puikiai išlaikytas mūras. 
Pilnas rūsys.Garažas. Galima perimti 
seną paskolą $57,500. 
44-ra ir Albany — 2-jų butų po 6 
kamb. mūras. Pilnas rūsys. Garažas. 
Arti prie transporto ir krautuvių. 
$65,000. 
65-os ir Kedzie — naujesnis 4-rių bu
tų mūras. Dideli kambariai. Puikus 
pirkinys. Verta pamatyti. 
66-ta ir Pulaski. Ofisas ir 2 krautu
vės. Taip pat liuksusinis 5 kamb. na
mas savininkui. Kaina 9 kartai meti
nių pajamų. 
Prie 106-tos ir Central — 6 butų, 3-jų 
metų senumo liuksusinis naims. Pu
tai su balkonais. Pilnas rūsys. K u i 
9 kartai metinių pajamų Galima per
imti seną paskolą. 

Norintieji pirkti ar parduoti 
kreipkitės | 

BUDRAIČIO JSTAIGA TEL. 787-0600 
arba užeikite 

««00 S. PULASKI ROAD 

Turime komputerj—priklausome MLS 

HtitmmimHummmtmilniimfnimtiiii PLATINKITE "DRAUGĄ" 
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JUBILIEJAUS ŠVENTĖ 
DAYTONE 

Didingo bažnytinio himno 
„Ateik, Šventoj i D v a s i a " 
žodžiais ir garsais prisipildė 

j u b i l i a t a m s s v e i k a t o s , 
ištvermės ir visokeriopos palai
mos. Savo mylimo dvasios 

sumaniai programą vedė žymi 
vietos Lietuvos Vyčių veikėja 
Eleanor Sluzas. 

balta, jauki Šv. Kryžiaus lietu- vado, klebonaujančio čia jau 
vių parapijos bažnyčia Dayto- 22 metai, padėkos žodį visi 
ne, Ohio, iškilmingoje proce
sijoje atlydint tris kunigus — 
Telšių kunigų seminarijos 
vienuoliktosios laidos auklėti-

provincijos vardu, dovanų I tės dalyviai buvo liudininkai 
įteikė iš Šv. Tėvo gautą rožinį I &yv0 lietuviško pulso, plakan-

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. spalio mėn. 30 d. 

susikaupę išklausė. Kun. V. 
Katarskis kalbėjo: „Gerasis 
Dieve, dėkoju tau už visas 
patirtas malones. Tegu tavoji 

Jubiliatai padėkos šv. Mišių metu Daytono Šv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos bažnyčioje. Iš kairės: kun. Just. Bertašius, 
kun. Vacį. Katarskis ir kun. Pr. Kūra. Nuotr. Ryan 

nius: Vaclovą Katarskį, Praną palaima lydi parapiečius, 
Kurą ir Just iną Bertašių. artimuosius ir visus, kurie 

Rugsėjo 26 dienos ryto mane stiprino, drąsino ir kurių 
saulės spinduliai spraudėsi pro gerumą ne kartą patyriau 
pilkšvus debesis ir kartu su kunigystės kelyje. Suteik 
gausiais parapiečių ir svečių 
būriais, rodos, stengėsi patekti 
į šventiškai išpuoštą bažny
čią, kiekviena savo detale 
bylojančią apie ją tvarkančios 
rankos triūsą ir ypač iš 
kiekvieno kampelio trykš
tanč ią meilę l ie tuviškam 
menui. Apie ją šios gražios 
šventės kiekvienam dalyviui 
kalbėjo ir dail. A. Valeškos 
ska ldy to st iklo v i t ražai 
languose, ir Aušros Vartų 
Dievo Motinos balta koplytėlė 
didžiojo altoriaus dešinėje, ir 
tautinių spalvų gėlių puokš
tėmis išpuoštas altorius, ir 
plačios, lietuviškais raštais 
austos stulos ant kunigų ir 
jaunųjų patarnautojų pečių, ir 
lietuviškų giesmių melodijos, 
nuoširdžiai traukiamos R. 
Babicko vedamo Clevelando 
vyrų okteto su soliste Ir. 
Grigaliūnaite. Tikrai nereikė
jo nieko, kas dar daugiau keltų 
visų parapiečių išgyvenamą 
džiaugsmą, kai jie, sausakim
šai pripildę savo baltutėlę 
bažnyčią, 1914 m. įsteigtą 
mažo būrelio Dievui ir lietu
vybei ištikimų mūsų tautiečių, 
meldė Viešpatį malonių savo 
mylimam klebonui ir dviem jo 
draugam, švenčiantiem savo 
kunigystės 40 metų jubiliejų. 

Ilgas ir dažnai nelengvas jų 
takas per Kristaus vynuogyną 
vingiavo nuo Telšių kunigų 
seminarijos iki šio krašto, kur 
trys geri draugai (iš 9 baigusių 
kurso klierikų), dabar jau lietu
viškų parap i jų klebonai , 
susirinko atšvęsti šią reikš
mingą sukaktį ir pakartoti 
žodžius, įrašytus 1942 m. gegu
žės 14 d. baigusiųjų nuotrau
koje — vinjetėje: „Esto oleum 
quod ardet ut alios illuminet!" 
— „Būki degančiu aliejumi, 
kad teiktum šviesą kitiems!" 

Iškilmingą šv. Mišių auką 
aukojo dvylika lietuvių ir 
amerikiečių kunigų. Aukas 
prie altoriaus nešė jubiliato 
kun. V. Katarskio seserėčios ir 
jų šeimų nariai. Pamokslinin
kas kun. dr. Ant. Jurgelaitis, 
OP, Providence domininkonų 
kolegijos profesorius, anglų ir 
lietuvių kalbomis pasakytame 
sklandžių minčių pamoksle į 
jubiliatus kreipėsi žodžiais: 
„ P a l a i m i n t i , kurie atėjot 
Viešpaties vardu!" Kunigą jis 
apibūdino kaip Dievo žmogų: 
jis — Dievo sūnus per krikštą, 
Kristaus karys per sutvirti
nimą ir Kristaus vietininkas 
per šventimus. Kunigas yra 
Dievo paslapčių ir paties Kris
taus dalintojas žmonėms. Jis. 
lyg lietuviškasis Rūpintojėlis, 
vaikšto t a m žmonių 

laimingą amžinybę mano tėve
liams ir mūsų laidos draugams 
kunigams: S t a n i s l o v u i 
Aleksiejui, Jonui Daunorui ir 
Adolfui Va inausku i . Mes 
prašome prisiminti mus savo 
maldose, jūs gi visada esate 
prisimenami mūsų intenci
jose". 

Iš toliau į šią šventę buvo 
atvykę šie lietuviai kunigai: 
Pr. Kūra, Šv. Onos lietuvių 
parapijos klebonas iš Spring 
Valley, IL, Just . Bertašius, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
kelbonas iš Winnipego, Kana
dos, dr. Ant. Jurgelaitis, OP, iš 
Providence, R.I., Ant. Zvinklys 
iš Hillsboro, Wis., Ant. Naujo
kas ir S. Laurinaitis iš Colum-
bus, Ohio. Kiti šv. Mišių at-
n a š o s d a l y v i a i b u v o 
amerikiečiai kunigai iš kaimy
ninių parapijų. Galingai ir 
iškilmingai bažnyčios skliau
tais aidėjo lietuviškos gies
mės, jos, psalmės žodžiais, 
„kilo, lyg smilkalas Viešpaties 
akivaizdoje". 

Šv. Mišių pabaigoje visa 
tikinčiųjų minia nuoširdžiai 
sugiedojo „Sveika, Marija, 
Motina Dievo". Akimirksniui 
pasijutai besąs Telšiuose, Šv. 
Antano didingoje katedroje, 
kur prieš 40-metį šie trys kuni
gai. Dievo ir žmogaus dvasi
nei tarnybai pašventę savo 
gyvenimus, meldė Viešpatį 
palaimos. 

Rugsėjo debesėliai tingiai 
keliavo dangumi, kai iš bažny
čios į gražų, rūpestingai prižiū
rimą šventorių pasipylė šios 
šventės dalyviai. Klebono 
kviečiami, pripildė jie parapi
jos svetainę susitikimui su šios 
šventės kaltininkais lietu
viškam u ž k a n d ė l i u i i r 
atsigaivinimui. Ūžė salė kaip 
bičių spiečius vidurvasarį: 
pažintys, sveikinimai, linkėji
mai, šmaikštūs lietuviški (ir 
žemaitiški!) posakiai. 

Su ta nuotaika visi keliavo į 
Daytono Lietuvių klubą, lyg į 
atlaidus kur nors svetingoje 
Žemaitijos parapijoje. Salėje 
jau dūzgė darbščiųjų šeiminin
kių būrys. Suruošė jos tikrą 
puotą — pietus, kuriuos tik 
geros lietuvės šeimininkės 
sugebėtų paruošti. Svarbiau
sia gi — visur buvo justi ta 
nuostabiai šilta, svetinga 
atmosfera kiekvienoje kruopš
čiai išplanuotoje detalėje, pvz. 
salės ir stalų papuošime 
(kiekvienas prie savo lėkštės 
rado austą juostelę su šventės 
data b jubiliato vardu). Plo-

Po pietų visi turėjo pro
gos dar kartą pasigėrėti ir 
Clevelando vyrų oktetu ir 
skardžiabalse. soliste. Ir. 
Grigaliūnaite. už jų jaunat
viškai atliktas dainas. Po 
pirmosios dainos okteto var
du „Aro" vadovas R. Babic
kas įteikė kun. V. Katarskiui 
inkrustuoto medžio paveikslą. 
Dėkingumo ašaros sužvilgo ir 
jubiliato, ir okteto dalyvių aky
se, perskaičius dovanoje įrašą: 
„Upeliai tekėjo, miškeliai 
š n a r ė j o . . . " R. B a b i c k a s 
perskaitė ir Čiurlionio an
samblio sveikinimo laišką, 
kuriame čiurlioniečiai dėkojo 
kun. V. Katarskiui, lietuviškos 
dainos puoselėtojui už jo didelę 
meilę lietuvybei ir aplamai 
mūsų tautinei kultūrai. Raštu 
dar sveikino vysk. Vincentas 
Brizgys ir marijonų provincio-
las kun. V. Rimšelis. 2odžiu 
linkėjimus reiškė kunigai: Pr. 
Kūra ir Just. Bertašius, ranko
se laikydamas juodą Kanados j 
meškutės meškeną. Supratom 
visi, kodėl dovana - meškena. į ke Mary Lucas, o po to jauki 
Nagi, Telšių miesto herbe | vakaronė tęsėsi Judy Petrokai-
meškos esama . Puiki sintezė 
tarp Žemaitijos ir Kanados 
girių, kur tos stipruolės gyve
na. Savo mylimą kapelioną 
Seligenstadto, Vokietijoje, liet. 
gimnazijos auklėtinių vardu 
sveikino Sof. Jelionienė. Dr. R. 
Gineitis, jubiliato svainis, 
perskaitė jubiliato sesers ir 
brolio sveikinimo laišką iš 
tėvynės. Nuoširdūs, kuklūs 
linkėjimai suvirpino jautrią
sias dvasios stygas ne vien 
jubiliatui... Giminiški dr. R. 
Gineičio linkėjimai iššaukė 
d a l y v i ų s k a r d ų juoką . 
Amerikietis kunigas, sveikin
damas amerikiečių kunigų 

ir šv. Kristupo medalijoną. 
Kun. Sauliaus Laurinaičio 
sveikinimo žodis buvo poetiš
kas: aptarė jis žalias Lietuvos 
pievas ir miškus, gražią ir seną 
lietuvių kalbą, prisiminė skau
dų pasitraukimą iš tėviškės ir 
Dievo n u r o d y t a s ga i r e s 
žmogaus gyvenimo kelyje. 

Gal iausiai prabilo pats 
jubiliatas kun. V. Katarskis, 
visiems pažįstamas kaip labai 
nuoširdus, bičiuliškas ir 
kuklus žmogus. Toks buvo ir jo 
padėkos žodis lietuvių ir anglų 
kalbomis. Dėkojo jis visiems 
parapiečiams, ypač veikliam 
komitetui ir visą ruošos naštą 
pakėlusioms Eleanor Sluzas ir 
Judy Petrokas bei jų talkinin
kėms. Jų visų buvo taip nuošir
džiai pasidarbuota, kad 
k i e k v i e n a šios š v e n t ė s 
smulkmena buvo rezultatas 
didelio nuoširdumo ir meilės 
savajai lietuviškai kilmei. Tai 
įrodė bendrai visų traukiamos 
lietuviškos dainos, glaudus 
ryšys tarp savo dvasios 
vadovo ir parapiečių bei retai 
kur sutinkamas svetingumas. 
Šį svetingumą atvažiavę iš 
toliau svečiai pajuto jau šven
tės išvakarėse, kai, atvykus 
klevelandiškiams daininin
kams, puikią vakarienę patei-

čio šioj nedidelėj parapijoj — 
stiprioj, lietuviškoj tvirtovėj, 
subūrusioj visus susipratusius 
Daytono lietuvius „dirbti, 
kovoti dėl Lietuvos". 

Kunigams jubiliatams — 
trims Žemaitijos sūnums — 
geriausi linkėjimai, pasitelkus 
Petr. Orintaitės mintis: „Žibėti 
deimantu — ne sau, kitiems 
gyventi, ir gėrio puokštėmis 
minėti metų šventę!" 

SRJ 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š. m. spalio 19 d. Klaipėdoje mirė 

A . f A . JURGIS VALANČIUS, 
sulaukęs 72 metus amžiaus. 

Dideliame nuliūdime liko žmona Jadvyga, sūnus Li
nas, broliai Jonas ir Povilas su šeimomis Lietuvoje. Ame
rikoje — sesuo Marija Milerienė ir šeima, brolio Grigo 
duktė Dalilė Polikaitienė ir šeima. 

Prašome visus velionies pažįstamus pasimelsti už jo 
sielą. 

MILERIŲ ir POLIKAIČIŲ ŠEIMOS 

tės namuose. 

Šie metai — lietuviškųjų 
parapijų metai. Daytono Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos 
didžioji šventė — gražus 
pavyzdys, kaip darbščių, 
susipratusių lietuvių religinis 
vienetas pasitarnauja lietu
viškai, religinei misijai mūsų 
išeivijos gyvenime. Šios šven-

Kai kurie žmonės taip bijo 
mirti, kad jie niekada nepra
deda gyventi. 

H. Van Dyke 

Blogų knygų skaitymas 
išmoko į blogį žiūrėti be 
baimės, apie jį kalbėti be 
kuklumo ir jį daryti be gėdos. 
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PASAULIO LIETUVIU 
KATALIKU ŽINYNAS 

Redagavo 
KUN. KAZIMIERAS PUGEVICIUS 

ir MARIJONA SKABEIKIENE 

Leidinyje yra adresai lietuvių vys
kupų už Lietuvos ribų. Kunigų išeivi
joje, Parapijos ir misijos išeivijoje. 
Kunigai Lietuvoje, jų parapijų adre- Į Į 
sai. Nekrologas Hetuvių kunigų. Mo
terų, vyrų vienuolijos. Laikraščiai ir 

reikalinga informa-žurnalai ir kita 
cija. 

Išleido Lith. Roman Cath. Priests' 
League of America. Brooklyn, N'.Y. 

Kaina su persiuntimu $8.00. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, m5 W. 6Srd St., 
Chicago, Iū. 60629 
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KURIAM GALUI M0KIT1 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000 

A. f A. ANTANUI PETRIKONIUI 
mirus, nuoširdi užuojauta liūdinčiai žmonai LIUCI
JAI su ŠEIMA, GRAŽINAI ir JONUI STANKŪNAMS 
su ŠEIMA. 

ANTANINA JONYNIENĖ 
ONA PULKAUNINKIENĖ 
DANGUOLE IR EUGENIJUS BARTKAI 
IRENA IR VYTENIS JONYNAI 

Chrysler LeBaron Medailion'" 
Z-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

-U WILL LKE US" 

4030 Archer — V I 7-1515 

iKiiiii i i i i imimiiimimiiiiii i i i i imiiiiuii 
S O P H I E B A R O US 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto-

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood Ave., 
Chicago, IL 60629 
Tel. — 778-1543 

JimiiinmmmmmiHumiii iMiHiiHM'; 
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1 JAY DRUGS VAISTINE i 
1 2759 W. 71«t St., Chicago, EI. 80629 | 
= • RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- | 
S DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS = 

BOWL FOR FUN 
AND 

PLEASURE 
• Clip and save t h i s 

handy guide. 
Kenn ' s Family Bowling P r o Shop. 
3205 W. 59th, Chicago. 434-18O0. 
Columbia Ebonite-AMFBrunswick. 
Shoes. Bags & Accessories. Open — 
Mon.. Wed., & Fri. 11 A.M. to 6 P M . 
Tues.&Thurs. 12to9P.M..Sat. 11 AM 
to 5 P.M. 

Windy City BowlinR Lanes. 2101 S. 
Cicero Ave. Cicero, 111. 656-2840. 

^per , Bowlmg Every Day. I>eaį?upfl 
Įlnvited Pro Shop — Snack Shop — 
Cocktail I^ounge. Ample parking 

. -It1 U ) 
tą HetuvišKą u ūpu sR,^n 

dr; i%u> 

a k v s r suž i isi:i , i s a r a p r a š a i T* \i ?\ ,n 

• l u r t r 

į e i n a n č i u s 
j u b i l i a t u s , 

t. m a ! 
d r A 

a 

LAWN LANKS 
6750 S Pulaaki. Chicago. 111 

582-2525 
Op*>n Ho*:mg SunciRv & Mnndnv 

12 Noon f>r>c per Game 

S i 

M M 

K l a n d ž i a i 

~ D KUHLMAN, B.S.. RefistruotM *aistiai: 
5 Atdara fcok tdisoiau auo 9 ral. ryto iki 10 raJ. vakaro. E 
s •aarmaituniau ooo 9 Tai ryto iki 8:30 vai. vakaro 5 

| Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 | 
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LITHUANIA UNDER SOVIET 

OCCUPATION 
Edited by JUOZAS PRUNSKIS 

Translated by NIJOLĖ GRAŽULIS 

The Soviets ravage Lithuania: An introduction. Part 
One — Eyewitness Accounts. Part Two — Imprisonment 
and Interrogations. Part Three — Butchery and Mass 
Murder and R.egister of Soviet Victims in Lithuania. 

292 pages Published by the Klaipėda Company of 
the Navai Division of the Lithuanian Guard in Exile, 
Cicero, IL. Printed in the United States of Arrverica, 
Draugas Printmg Press, Chicago. LL Price $8.80 (Includes 
nost.ag-^ a r i r - indlmgi 

Send order: 
DRAUGAS, IfSIfS W. 6fM St., 

rhtcago, IU h0$2? 
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Mylimai mamytei 
A. f A. ADELINAI TURNEWITZ 
mirus, jos dukrai Elei ir žentui Stasiui 
Juodžiams, anūkams ir visiems giminėms. 
reiškiame giliausia užuojauta. 

BRIGHTON PARKO LIET. NAMŲ SAVININKŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA IR NARIAI 

Mielam broliui 

A. f A. ALGIMANTUI STANKUI 
Lietuvoj mirus, jo broliui inž. JONUI ir VANDAI STAN-
KAMS ir jų ŠEIMAI reiškiame širdingą užuojautą ir 
kar tu liūdime. 

PAULINA, ZINNIA ir SYLVIA CICĖNAS 
ALDONA LABEDZKI SU ŠEIMA 

EU DEI K IS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

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

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

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

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th S T R E E T Tel. REpublie 7-121S 
11028 Southwest Highway, Pa los HiUs. uL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. C A L I F O R N I A AVE. Tel. LAfayet te S-S572 

VASAITIS - BUTKUS 
' 446 SO. 50th AVE. , CICERO, B U * TeL OLympie 2-100S 

<? 

\ : 

L A N D O F C R O S S E S 
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

bv 
MICHAEL BOURDEAUX, MA., B.D. 

Printed in Engiand 1979. 339 pages. Price — includmg 
shipping and handling $8.95. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 6062S 

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

^ 

J> 

Skaitvkitc ir platinkite dienr. "Draugą". 



DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. spalio mėn. 30 d. 

X Nuo rytojaus, spalio 31 d., 
prasideda žiemos laikas. Reikia 
pasuku laikrodį viena valanda 
atgal, nes visa tvarka bus pa
gal žiemos laiką. Geriausiai lai
krodį pasukti šeštadienį vaka
re, prieš einant gulti. 

X Aro Arūno slapyvardžiu 
pasirašęs autorius atsiuntė kū
rinį, skirtą "Draugo" romano 
konkursui. Dar galima išsiųsti 
pirmadienį, lapkričio 1 d. 

X Daii A. Rimienė yra me
niškai apipavidalinus moterų 
rankų darbų parodą, kurią ren
gia Jaunimo centro Moterų klu

bas. Paroda tęsis tris dienas, 
Lidarcma lapkričio 5 d. 7 vai. 

vak. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Visi kviečiami. 

X Dalia ir Vladas Būtėnai iš 
VVashington, D. C., atvyko į Chi-
cagą aplankyti sūnų ir pažįsta
mų, taip pat dalyvauti Daina
vos ansamblio statomoje opere
tėje "Vilniaus Pilies legenda". 
Jie Chicagoje pabus iki ateinan
čios savaitės pradžios. Ta pro
ga D. ir VI. Būtėnai aplankė re
dakciją ir painformavo apie lie
tuvių veiklą VVashingtone. 

X Inž. Jurgis Gimbutas, bu-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
L A, VALSTYBĖSE I — Vilnietė kalbininkė Gražu

tė šlapelytė - Sirutienė ir istori-
— Etninės poezijos metinis; k a g V i n c a s T , ^ ^ Vilniaus te-

konkursas, kuriame skiriama j m a k a l b ė j o L B S a n t a M o n i c o S i 
100 dol. premija, remiamas žur- Į C a l i f ^ a p y l i n k ė s s p a l i o 1 0 d su_ 
nalo "VVorld of Poetry", kviečiai o r g a n i z u o t 0 j e kultūrinėje popie-
dalyvauti visus poetus. Iš viso 
paskirta premijoms ir dova
noms 10 tūkstančių dol. Infor-

! muotis rašant: World of Poetry, 
i 2431 Stockton Blvd., Dept. G. 
i Sekramento, Calif. 

— Nijolė Valaitienė, baigusi 
muziką, verčiasi jau 25 metus 
gėlių pardavimu ir gėlėmis įvai
riomis progomis puošimu. Ji tu
ri savo gėlių krautuvę Mason 
St., Greenwich, Conn. Apie ją 
ilgą straipsnį parašė "The Ad
vokate and Greenvvich Times" 

tėję. Abi paskaitos buvo pui
kiai paruoštos ir dalyvių su įdo
mumu ir dėmesiu išklausytos. 
Be to, Sirutienė skaidrėmis pa
vaizdavo šiuolaikinį Vilnių su jo 
bažnyčiomis, kurių daugelis yra 
iš tikinčiųjų atimtos, žymiais 
pastatais, universitetu, pamink
lais, Rasų kapinėmis ir kitais 
vaizdais. Kita kultūrinė popie
tė vyks lapkričio 21 d. 

— A. a. Jonas Gintautas, 82 
metų amžiaus, mirė spalio 8 d. 
Monterey, Calif. Anksčiau jis 

X N a u j a s k ū r i n y s , pa s i r a šy - j vęs L i t u a n i s t i k o s i n s t i t u t o p i r - , L i e t u v i ų gydytojų Korp! Fraternitas Uthuanica - Patria Illinois skyriaus metinio suvažiavimo dalyviai. Centre sė- , r u g s ė j o 2 d. la idoje . S t r a i p s n y - į g y v e n o Brook lyne , N. Y. L iko 
> Izabelės s l apyva rdž iu , y r a j m in inkas , padovano jo L i t u a n i s - di prof. dr. K. Oželio, korporacijos kūrėjo našlė Sofija Oželienė, jos dešinėje — dr. A. Vanagūnas, korporacijos 

į je aprašoma, kad ji mėgsta \ žmona Veronika, dukterys Biru-
įjungti į papuošimus net lauko ; tė Butkienė, Vida Jankauskienė, 

tas 
atsiųstas "Draugo" romano!tikos tyrimo ir studijų centrui 
trisdešimt antrajam konkursui.; labai retą 1904 m. M. Daukšos 
Komisija, kurią sudaro Č. Grin- j 'Postilės" laidos kopiją. LTSC 
cevičius, X. Užubalienė, A. Xau- žiniomis, tai tik antras šios kny-
džiūnas. J. Gylienė ir D. Bindo- j gos egzempliorius JAV-bėse. 
kienė, kūrinius jau skaito. x P r a n o D i e l i n i n k a i č i o A t e i t i . 

X Kun. Stasys Yla iš Putna-! ninku kuopos nariai antradienį, 
mo atvyko į Chicagą palaiminti į lapkričio 2 d., dalyvaus Vėlinių 
Dainos Kamantaitės ir Sauliaus j Mišiose Marąuette Parko para-
Cyvo jungtuvių, kurios yra šian- į pijos bažnyčioje. Mišios praside-
dien 1 vai. Nekalto Prasidėjimo i da 7 vai. vak. Kuopos nariai 
par. Bažnyčioje, Brighton Parke.! uniformuoti renkasi 6:40 vai. 
Kun. S. Yla yra apsistojęs Ma- ] parapijos salėje pasiruošti eise

nai į bažnyčią su žvakutėmis. 

sk. pirmininkas, jos kairėje — dr. A. Paulius. Nuotr. P. Malėtos 

IŠ A R T I IR T O L I 
A. A. AGR. V. ŽIRGOJEVIČIŲ 

PRISIMENANT 
Prieš daugiau kaip metus mi

ręs Chicagoje pažįstamas agro
nomas Vilius Žirgulevičius buvo 
artimųjų ir draugų prisimintas 
šv. Mišiomis rugsėjo 17 d. 11 
vai. Marijonų koplyčioje. Šv. Mi-

viškai spaudai ir lietuvių insti- sėdėjo ant laiptų. Iš viso buvo 

gėles ir medžių šakas. Įdėtos ir Į s ū n u s Vytautas su šeimomis, 
nuotraukos, vaizduojančios jos 
sukurtas gėlių puokštes. 

anūkai ir kiti giminės. 
Simas Kudirka, Romas 

, - .. «M *T.,I„„5*A<= Giedra ir Vladas šakalys, Cah-
— Jūratės Elenos Kulpaites , • . , • . . . . T . . . i fornnoie gyveną laisves kovoto-ir Algimanto Antano laobio . . , , . » . _* 

tucijoms. Vykdytoju paskyrė I parodyta apie 300 skaidrių. Di-1 s a n t U o k ą Maspeth, N. Y., lie- i j a i ' l a P k n c 1 0 l l ^ „ d a l > T a u s J £ 
savo artimą draugą agr. Anta- j delč jų dalis — kun. J. Vaišnio j t u v i ų bažnyčioje spalio 2 d. pa- j k a l W t e m a K o tikėjomės 
ną Santarą, kuris sąžiningai pa- nuotraukos iš "Laiškų Lietu-: l a i m i n o k ^ j Pakalniškis. I i r ą r a d o m e • P o k a l b l organi-

viams" ekskursijos po Ispaniją, \ G i e d o j o t o s bažnyčios vargoni- j f u o ^ L B ^ a n t a MOIUCOB apylm-
Pcrtugaliją, Prancūziją. Stasys I n i n k a ^ Vytautas Kerbelis. Ves- j k e s f̂fa Šv" M o m k o S P a r a P l 

Žilevičius parodė skaidrių iš ke- j t u v i ų p u o t a v y k o Kultūros Ži 

šias metinių proga atlaikė kun. j . 
i , r . - , , . . r -r, • I tos pamaldos ir pašventintas oa 

x Inž. Kazimieras Pocius, vi-! v yt. Bagdanavicms. Po to visi m i n į l a s 
suomenininkas, ilgametis Balfo dalyviai susirinko šv. Kazimiero 
veikėjas ir Balfo Beverly Shores i lietuvių kapinėse prie pastatyto 

rijonų vienuolyne. 
X P. Tamošiūnienė, Cicero 

Marijonų bendradarbių skyriaus 
pirmininkė, Ona Vynauskienė, 
Irene McEvon ir Mary Genis 
Marijonų bendradarbių žaidimų 
popietei, kuri bus lapkričio 7 d. 
Marijonų svetainėje, iškeps ku
gelį ir paruoš kavą viešnioms I Onos bažnyčioje. Kas norės, au-
ir svečiams, dalyvaujantiems ką galės atiduoti po pamaldų, j liūs Žirgulevičius pasikvietė adv. 
popietėje. Popietė prasidės 1Į x p a ^ t i j o filatelistai — E s • G i n t a r a - Čepėną, kuris surašė 
vai. p. p. j t i j o g ^tvi.os k uetuvos - t e sta™entą. Velionis paskirstė 

x Dr. Vinco Kudirkos šaulių spalio 31 d. turės parodą - Bal- ^ ° santaupas giminėms, lietu-
kuopa, VVorcester, Mass., per j tie Philatelic Exibition — Balt-
sekretorę J. Miliauskienę, už ge-: pex VII St. Lawrence Hali, 157 : x M. Kiemaitis, Gulfport, 
rą "Draugo- informaciją atsiun-j King St. E. Atidaroma 10 vai., Fla-> pedagogas, mūsų bendra-
tė 25 dol. auką ir linkėjimus, i ryto ir uždaroma 4:30 vai. p. p. ! darbis, pratęsė 'Draugo" pre-

gal Velionio valią viską įvykdė. 
į kaip buvo testamente surašyta 
j ir kaip teismas testamentą pa-
į tvirtino. Jo rūpesčiu buvo pa
statytas ir paminklas, atlaiky-

Dėkinga yra ir "Draugo" ad-

ir savai spaudai buvo paskirtas 
skyriaus vicepirmininkas, vado- j Velioniui prisiminti paminklo, | ministracija bei redakcija, kad 
vauja rudens aukų vajui. Va- j k u r i k u n - v - Bagdanavicms pa
jaus atidarymas prasidės su iš- Į šventino, sukalbėdamas atitin-
kilmingomis šv. Mišiomis Šv. | karnas maldas. 

Dar prieš mirtį a. a. agr. Vi

lionės po Šveicariją, Austriją, 
Vokietiją, po Alpių šalis. 

Paskiau buvo parodytas fil
mas: Danijos, Norvegijos, Šve
dijos, Suomijos, Islandijos vaiz
dai. Į šiuos kraštus ruošiama 

dinyje, Brooklyne. Jaunosios 
tėvai yra dideli Kultūros Židi
nio rėmėjai ir palaikytojai. Įdo
mu, kad kun. J. Pakalniškis yra 
sutuokęs jaunosios tėvus ir ją 

jos patalpose. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Nepaprastas DBL Jauni

mo sąjungos narių suvažiavi
mas įvyko Lietuvių namuose, 
Londone, spalio 23 d., 2:30 vai. 
p. p. Suvažiavimo tikslas išrink
ti D. Britanijos atstovus į V-jį 

Labai aciu. x A m s r i k c s Lietuvių Tary-
x Floridos Auksinio Kranto b o s metinis susirinkimas prasi-

LB apylinkė, Pompano Beach. d eda šiandien, spalio 30 d., 9 vai. 
Fla., per valdybos narį Vytautą i r y t o Lįet. Tautiniuose namuo-
Stelmoką atsiuntė "Draugo" pa- j s e Invokaciją pažadėjo sukal-
ramai 25 dol. auką. Nuoširdus b e t i k u n d r L Urbonas, 
ačiū. 

X Už mirusius Lietuvių Fon
do narius šv. Mišios bus rytoj, 
spalio 31 d.. 11:15 vai. ryto T. 
Jėzuitų koplyčioje. Prisiminki
me juos savo maldose, (pr.). 

x Meilutė Rulienė, EUa Ra-
dys. Millie Rcckas ir Sue Ko-
walski dalyvavo Moterą fede
racijos suvažiavime, atstovau
damos Dunes moterų klubui. 

x A Lange, Winnipeg, Man.. 
X Kviečiame visus dalyvauti Kanada, pratęsdamas prenume-

vienos dienos susikaupime: j r a t ą > užsisakė ir naujausių iei-
"Charismatinis patirimas ir au-1 (jįnm. 
girnas Šv. Dvasios veikime". 
praveda kun. J. Bacevičius OFM. x L B B r ^ o n apylinkės val-
lapkričio 20 d., 10 v. ryto iki 6 d > b a k v i e č i a atsilankyti į ru-
v. vakaro, Nek. Pr. M. Seserų d e n s vakarą, lapkričio 6 d., 7 
vienuolyno centre Putnam, Ct. i 
$10.00. Apie dalyvavimą prašo
me pranešti 1-203-928-5828, ses. 
Ignei. 

numeratą ir pridėjo 22 dol. au
ką jo paramai. M. Kiemaitį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką tariame nuo
širdų ačiū. 

x Kazys Žilvytis, Mount Ho-
pe, Ont., Kanada, kartu su pre-1 
numeratos mokesčiu atsiuntė ir 
15 dol. dienraščio stiprinimui. 
Labai dėkojame. 

X Kun. Pr. Kūra, Spring Val-
ley, 111., Mary Dimgaiia, Union 
Pier, Mich., pratęsė prenumera-

\ tas ir kiekvienas pridėjo po 7 
dol. aukų. Labai ačiū. 

pačią pakrikštijęs. Jaunieji iš-
nauja*"Laiškų Lietuviams" eks-! v Y k o povestuvinei kelionei pas 
kursija. Vietovės patrauklios sa-' savo senelius Kulpus į Floridą, j P a s a u l i o het^įų j a u n i m o ' kc.n 
vo mums neįprastu naujumu, su — Nerija Linkevičiūtė Kas-; greSą Amerikoje. Rinkimuose 
dailiais fiordais, kitokiais žmonių; parienė, persikėlusi iš Chicagos ! balsuoti gali kiekvienas D. Bri-
papročiais, viliojančiais "smor- Į į krašto sostinę "VVashingtoną, i tani joje gyvenas lietuvių kilmės 
gerbordais". Filmas nebuvo i atliks meninę programa Mairo--! j a u n u c ] į s - ė . Kas negalėjo asme-
garsinis, bet Laima Luneckienė, Į nio 50-ties metų mirties sukak- į ni~kai atvykti, galėjo raštiškai 
rodant filmą, paskaitė savo ge
rai paruoštų informacijų pluoš
tą apie ekrane rodomus kraštus. 

rino ir dalyviams 
vaišės. 

paruostos 
J. Pr. 

Linda Ruzgaitė - Burbiene, 
atliekanti programą su gitara. Ji at
liks programą ir šj šeštadienj Jaunimo 

centre. 

ties minėjime Baltimorėje spa- įgalioti dalyvį balsuoti jo vardu, 
lio 31 d. Jai akompanuos Diana ; kandidatai į atstovus turi asme-
Čampienė. Programoje taip pat į nįgkai dalyvauti suvažiavime. 

Publika skirstėsi nors jau vie-1 dalyvaus rašytojas Antanas j — Sekmadtenį, rugsėjo 26 d. 
nuoiiktos valandos pradžioje, Į Vaičiulaitis ir aktoriai Juozas Trafalgar aikštėje, Londone 
bet patenkinta. Nuotaiką page- Palubinskas, Jonas Kazlauskas ; įvyko ABN demonstracija, į ku-

ir Aldona Marcinkienė. Minėji-; „ ą buvo kviečiami visi Rytų 
mas 2 v. p. p. Baltimorės Lie-; Europos išeiviai. Prieš demon-
tuvių namuose. Ruošia LB apy- j straciją, 11 vai. ryto ten buvo 
linkė. atlankytos pamaldos. Demon-

— Rašytojas Juozas Krali-' straciją organizavo antibolševi-
kauskas iš Kanados atvyksta į | kinis blokas ABN. 
Los Angeles dalyvauti literatū
ros vakare, kuris vyks gruo
džio 4 d. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Tai bus iš eilės 
17-tas literatūros vakaras, ku-

LIETT VOS DUKTERŲ 
BALIUS 

Lietuvos Dukterų rudens ba
lius spalio 23 d. Jaunimo centre 
susilaukė gausaus susidomėji
mo. Tadas ir P^egina Balčiūnai, 
švęsdami 40 m. vedybinio gyve
nimo, įsijungė su visais savo 
svečiais ir giminėmis į šį balių. 
Banketą pradėjo renginių vado
vė Joana Krutuiienė, iškeldama 
Lietuvos Dukterų vertingą dar-

0KUP, ESTUOJE 
— Demonstracijos Estijoje 

"The Chronicle of Higher Edu-
cation" žurnalas spalio 13 d. nr. 

riuos kasmet organizuoja Los : parnešė, jog pereitą mėnesi. 

Bus nuotaikinga 

X NAMAMS PIRKT! PA 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. | 
VI 7-7747. 

W. 43 Street. 
programa, šilta vakarienė. Gros 

/ , į B. Pakšto orkestras. Įėjimo au-
! ka 12.50 dol. Rezervacijoms 
skambinti telef. 376-3188 arba 
323-3899. Visi kviečiami daly
vauti, (pr.). 

x Iš Illinois atstovų JAV i t a m t i k r a s P r o c e n t a s ' • k u r i o : bą, padėkojo susirinkusiems ir 
Ccngrese Jungtinis Baltų Komi- 7 * * * ° į j ~ *&• A- ******** pakvietė invokaciją sukalbėti 

ir adv. o . cepėnas — jau at- Į draugijos dvasios vadą kun. J. 
siuntė 907 dcl. "Draugo" spau- į juozevičių. L. Dukterys šve
dai stiprinti ir skleisti tiesos | č i u s paVaišino vakariene, 
žedį, lietuvišką informaciją išei-

x Tautinių šokių grupė švy

tėtas (sudarytas iš lietuvių, lat
vių ir estų; lietuvių atstovus ski
ria Altas) aplinkraščiu balsuo
tojams rekomenduoja šiuos: 
Frank Annunzio, Tom Corcoran 
ir Henry Hyde (jie visi įvertinti 
"very geod") ; taip pat Phillip 
Crane, George O'Brien ir Paul 
Simon (šie įvertinti "good"). 
Vertinimai paremti atstovų pa-

Angeles Lietuvių Fronto bičiu
lių sambūris. 

sirodė su moderniu baletu. Mer
gaitės šoko sklandžiai. 

M. Smilgaitė paskaitė iš Mai
ronio poezijos: "Jūratę ir Kas-

Tartu universitetui švenčiant 
350 m. jubiliejų, to miesto ro
tušėje įsiliepsnojo nacionalisti
nė demonstracija. Demonstra
cijoje dalyvavo net 5,000 stu
dentų, giedojusių nepriklauso
mybės laikotarpio estų tautines 
giesmes. Saugumas į tai reaga-.ytį", "Išnyksiu kaip dūmas". 

Davė ir ištrauką iš "Jaunosios I vo, gausybę demonstrantų areš-
vijos tarpe ir kovoti prieš Lie- Į Pirmininkė E. Kielienė pade- j L į e tuvos". Pakartotinai skaitė į tuodamas. Apie šį protesto 
tuvos okupantą. Kitos institu-' k o J° J- Krutulienei už darbštų- :

 M a į r o n į 0 poeziją. Jos raiškus Į prasiveržimą ir jo represavimą 
cijos taip pat jau gavo joms m^- Išreiškė džiaugsmą, kad _ a r i m a s buvo tikrai pasigėrėti-! pranešė vien: cijos taip pat jau gavo joms 
skirtą dalį. 

SKAIDRĖS IR FILMAS 
Jaunimo centro Moterų klu-

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Opticai Studio 2437% W. Li-
thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
Chicago. m 60629. Telef. — 
778-6766. ( sk ) . 

slaugumu lietuvių reikalams! 
turys pradeda ruoštis VU-tajai I bei Lietuves bylai. Pastebėtina, ;

 b a s s P a i i o 2 2 d- surengė skaidrių 
(BlO ' T a u t i n i u š o k i ; i šventei. Minėta ; kad dabartinis Marąuette Par- j i r f i l m 0 vakaronę kavinėje. Su-

: grupė jau dalyvavo V-toje ir ko ir pietvakarių Chicagos ats-1 sidomėjimas buvo toks didelis, 
VT-toje Tautinių Šokių šventė-: tovas Marty Russo jokios reko 

suvažiavo tiek lietuvių, pasiry
žusių paremti artimo meilės 
darbus. Supažindino su svečiais 
iš Arizonos — Eidukoniais. Iš 
Floridos buvo atvykę Smaižiai. 

nas. Gaila, mikrofonas nebuvo 
pakankamai garsus. 

Buvo ir laimėjimai, suorgani
zuoti J. Krutulienės. Tarp lai
mikių buvo paveikslai: kun. J. 
Domeikos, M. Rudaitienės, B. 

je. Kviečiami buvę ir nauji šo
kėjai 20 metų amž. ir vyresni. 
Renkamės pasitarimui lapkri
čio 9 d., 7 vai. vak. Jaunimo 
centre. Informacijai skambinti 

mendacijos negavo. Be kita ko. 
kai buvo balsuojama, ar prez. 
Reagano sankcijų dujotiekio da
lims klausimą sieti su vergų dar
bo klausimu Sovietijoje, tai M. 

x Austrab>>s avi*** kailio iš-: vakarais Giedrei Cepaitytei tel.; Russo balsavo prieš: atseit, ne
reikalauti iš vyriausybės, kad ji 
ištyrinėtų, ar dujotiekio tiesi
mui sovietai naudoja politinių 
kalinių darbą. 

X Vėlinių diena bus apvaikš
čiojama sekmadienį, spalio 31 
dieną. 12 vai. prie Steigėjų pa
minklo. Apeigos, dvasiškio mal
da, pasauliečio žodis, padėjimas 
vainiko mirusiųjų pagerbimui, 
įžiebimas Vėlinių žvakės ir gies-

dirbiniai gaunami Marąuette 1 7 1 " f i l l L ((pr.) . 
Parke. Savininkai Antanas ir x Lietuvių Fondo Fed. Krr-
Genovaitė Mikai. Prašoma dito kooperatyvas duoda pas-
Bkambint nuo 9 vai. ryto iki 6 ; kolas namams pirkti (mort-
val. vak.. tel. 925-2469. (sk.) ? a ge) ir skaito 12.97c (sk.). 

x Bilietų kasa į "Vilniaus pi- x Ekskursija ruošiama lapkr. 
HPS legendą" bus atidaryta: šeš-! 3 _ i 2 d. d. (10 dienų) į St. Pe-
tarienj, spalio 30 d., nuo 6 vai. j tersburgą ir Disney VVorld grįš-
vak. — spektaklis 8 vai. vak.; i tant per Sunny Hills, Florida, 
sekmadienį, spalio 31 d., nuo Skambinkit Kielai — 737-1717. 
1 vai. popiet — spektaklis 3 vai. 
popiet. (pr.). 

(sk.) mės. Vytauto Didžiojo šaulių 
x Baltic Mormmrnt.s, Inc., kuopa budės garbės sargyboje. 

X Reikalinija* jaunimas spe- į 2621 VV. 71 Street, teL 476-2882, į Po iškilmių vyks individualus 
cialiam kursui, kur bus paruoš- vienintelė lietuviška paminklų , kapų lankymas. Bendruomenės 
ti naujai mokslo sričiai. Baigę bendrovė Chicagoje. savininkai komitetas ir Sklypų savininkų 
kursą galės uždirbti 50,000 dol.! L. ir G. Kazėnai. Pasitikrinki- draugija kviečia visuomenę pau-
per metus. Skambint: Vacys—Į te kaians kitur, atėję pas mus šiai dalyvauti Vėlinių iškilmėse, 
tel 436-9667. f8k.) į nepsivilsite. (sk.). | (pr.). 

Meninę programą atliko Vio 
ietos Karosaitės vadovaujamos Į Morkūnienės, dail. E. MarČiulio-

kad trūkstant vietų kai kurie' Crestwood studijos šokėjos. Pa- \ « « * paaukojo keramikos kū
rinį, puošnų siuvinėjimą davusi 
dr. O. Bakaitienė, o nertinis — 
P. Kinderienės. Buvo "laimės 
šulinys", suorganizuotas Aid. 
Ankienės, talkinant M. Šimonie
nei, A. Rūgytei, B. Prapuolenie-
nei. 

Vaišių vadovės buvo M. Ba-
rienė ir R. Kriaučiūnienė. Sve
čius aptarnavo Z. Pileckienė, M. 
Radzevičienė ir J. Skirienė. 
Svečius sutiko Br. Eringienė ir 
J. Stulpinienė. Vakarienę pa
ruošė M. Kupcikevičienė. 

Daug prisidėjo valdybos na
rės, aukodamos maistą, pini
gines aukas. Lietuvos Dukterys 
džiaugiasi, kad banketas papil
dė jų aruodą. Per metus jos 
šalpai išdalina 12-15 tūkstančių 
dolerių. 

Visą renginį ruošiant daugiau
sia rūpesčio turėjo pati valdy
ba. Banketas baigtas šokiais, 
grojant Bichnevičiaus orkestrui. 

J. Pr. 

enas švedų profeso
rius, tuo metu viešėjęs Tartu 
universitete. 

HiiHiiHiUiiuiiiiHiniuimiiiiiiiuTmiimi} 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EP&NAS 
2649 W. 68rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5182 
Kasdien 9—6 vai. vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 
llllllllllllilllflilllllllllllllllllllilllllllllllllt 

Advokatai iONAS GIBAITIS 
624*7 So. Kedr i* AveruM 

Ohloar>. n u n o k 906*» 

T«3. — Ti 8-8700 
Dirbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
irfUd S vai r iki 1 vai. d. 

• sa-Dana Mikužien^. Zigmas Mikužis. Jr.. 
vininkų draugijos pirmininkas, su Illinois valstybės senatorium Frank D. 
Savicku namų savininkų bankete *-.K»V : - " M : « - A , 

©ENGUKi: IR TAISOME 
V18C RČSIŲ STOGUS 

Už »avo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti 

Skambinkite — 
AJlVTmU KTELAI 

-M.: 4Ą*-9655 arba im^Ym 

i 


