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„Aušra", Nr. 39(79) 

Ponai 
Kiek daug ponų ir kokie 
jie gražūs... 

„Liūdna pasaka" 
Ponai, ponai, ponai... Kiek 

d a u g Š i a n d i e n jų sėdi 
liaudžiai ant sprando. Ponais, 
žinoma, vadiname ne tą, kuris 
t v a r k i n g i a u a p s i r e n g ę s , 
mandagiau elgiasi ar dirba ne 
fizinį darbą. Ne. „Ponas" 
neigiama prasme supranta
mas, kaip besinaudojąs išimti
nėmis teisėmis, lengvatomis ir 
iš gyvenimo imąs daugiau nei 
jam priklauso, besijaučiąs sto
vįs aukšč iau už kitus, 
re ikalaująs nenupelnytos 
pagarbos ir patarnavimų, su 
panieka žiūrįs į žemiau 
stovinčius. 

Tokių ponų buvo visuomet, 
jų yra ir dabar. Ne visi jie dar 
drįsta lįsti į dienos šviesą ir 
girtis savo poniškumu- Dalis 
ponijos dar tūno tartum šešė
ly, dar lyg vengia būti 
vadinami ponais, tačiau gyve
na tikrai ponišką gyvenimą. 

Ši tarybinės ponijos klasė 
nėra vienalytė. J i susideda iš 
kelių sluoksnių. 

Pačioje viršūnėje negausus 
pačių galingiausių, pačių 
turtingiausių feodalų sluoks
nis. Tai valdančios klasės eli
tas, savotiškai uždara kasta, 
kurios atskiri nariai betar
piškai dalyvauja valdyme, 
yra tikrosios valdžios atsto
vai. Jie ne tik visuo apsirūpi
nę, turi visas teises ir privile
gijas, bet su nieku nesiskaito 
ir prieš nieką neatsiskaito. 
Jiems ne tik puikūs butai, 
prabangios vilos geriausiuose 
kurortuose, brangiausios 
importinės mašinos, impor
tiniai baldai, vaistai, dažnos 
kelionės į užsienį, bet ir visiš
ka teisė nepaisyti eilinių tary
binių įstatymų, reikalavimų, 
taisyklių. Jie turi savus 
įstatymus, savo kastos nor
mas ir taisykles. Tik šių vidi

nių kastos įstatymų peržengi
mas jiems kelia grėsmę. Šiaip, 
su visais kitais Tarybų Sąjun
goj veikiančiais įstatymais jie 
gali nesiskaityti. Jei nebus 
pasmerkimo kastos viduje, 
prie jų neprieis joks proku-
roras, jų neteis joks tarybinis 
t e i smas . J i e m s nė ra tų 
problemų, su kuriomis susi
duria eilinis pilietis. Jiems 
rečiausios prekės, geriausi 
vaistai, jų vaikai be jokių 
konkursų įstos į pasirinktas 
mokyklas, užtikrintai" gaus 
diplomus. Net tarnybinės 
vietos darosi paveldimos. Ši 
ponija ir yra ta „liaudis", 
kuriai iš tikrųjų priklauso val
džia. 

Kiek žemesnis ir gausesnis 
yra kitas ponijos sluoksnis 
Tai aukštuomenė, susidedanti 
iš l a b i a u s i a i i šk i lus ių 
menininkų, mokslininkų, 
atsakingus postus užimančių 
generolų, pačių stambiausių 
įmonių vadovų. Ši aristokra
tija taip pa t nieko nestokoja, 
jiems taip pat visokie „spec", 
įvairios teisės, privilegijos, 
lengvatos, geras materialinis 
aprūpinimas. Jie gali plačiau 
naudo t i s ir žemesniųjų 
sluoksnių paslaugomis, bet jie 
neturi tos galios, kaip valdan
čioji kasta. Priešingai, jie yra 
šiai kastai pavaldūs. Visa jų 
privilegijuota padėtis yra kaip 
at lyginimas už svarbias 
paslaugas valdantiesiems. Šis 
antrasis ponijos sluoksnis 
padeda valdyti, tiesa, pats 
neturėdamas valdžios galios. 
J is prisideda prie valdžios 
galios realizavimo, bet pats 
negali nė trupučio nukrypti 
nuo duotų įgaliojimų, negali 
pareikšti jokios savo iniciaty
vos, turi būti ištikimai atsida
vęs, bet užtat turi nemaža 
teisių ir galios spaudžiant 
žemiau stovinčius. 

(Bus daugiau) 

Arabų pasaulyje 
Kai ra s . — Egipto prezi

dentas Mubarakas pareiškė 
„Al Akbar" lairaščiui, jog 
Libija planavo susprogdinti 
Egipte A8wano užtvanką ir 
užblokuoti Suezo kanalą. 
Sužinojęs apie tuos planus, 
Mubarakas parašęs laišką 
Libijos Khaddafiui ir įspėjęs jį 
„nežaisti su ugnimi". Jei 
Aswano užtvanka būtų užpul
ta, pasakė Mubarakas, mūsų 
garbė būtų reikalavusi smog
ti Libijai dešimt kartų stipres
nį smūgį. 

Egipto prezidentas pasakė, 
kad J o r d a n o pavyzdžiu 
užmegzti su Egiptu norma
lius diplomatinius ryšius gali 
greit pasekti kitos arabų 
valstybės, pirmiausia Irakas. 

Kaire lankosi Saudi Arabi
jos naftos ministeris šeikas 
Y a m a n i . k a i p n a f t ą 
eksportuojančių valstybių 
organizacijos atstovas. Nors 
Egiptas pats gamina naftą, 
jis nėra organizacijos narys. 
•Jalimas daiktas, kad su Egip
tu ryšius atgaivins ir Saudi 
Arabija. 

Pirmadienį Egipto par
lamentas formaliai panaikino 
sutartį su Sirija ir Libija. 
Sutartis kalbėjo apie uniją 
tarp tų trijų valstybių. Muba
rakas pasakė, kad ta sutartis 
buvo „nieko nevertas popie
riaus lapas". Egipto santy
kiai su Libija ir Sirija yra gan 
blogi. 

Egipto pareigūnai atidengė, 

Kaip tas Bitovas 
grįžo į Maskvą? 

Retos korėjiečių Šypsenos. Šiaurinės Korėjos 
jūreiviai priima dovanas iš Pietinės Korėjos 
Raudonojo Kryžiaus atstovų. Šiauriečiai atvežė 

paramą nuo potvynių nukentėjusiems Pietų 
Kerėjos gyventojams. 

„Žalieji" veikia 
kartu su komunistais 

Bona . — Vakarų Vokie
tijos vyriausybė susirūpino 
rinkimų Šiaurinio Reino-
We8tfalijo8 valstijoje rezulta
tais. Kaip pranešta, „žaliųjų" 
partija padidino savo atstovų 
savivaldybių tarybose skai
čių. Už „žaliuosius" balsavo 
beveik tris kartus daugiau 
vokiečių, negu prieš penke
rius metus. 

Rugsėjo mėn. pabaigoje Vil
niuje lankėsi Vakarų Vokie
tijos komunistų partijos narių 
grupė. Ok. Lietuvoje su ja 
susitiko užrnalistai, televizi
jos i r radi jo a t s t o v a i , 
v a d o v a u j a m i ž u r n a l i s t ų 
sąjungos valdybos pirminin
ko A. Laurinčiuko. Vokiečių 

Vakarų Vokietijos komu
nistų valdybos darbuotojas F. 
Heizel pažymėjo, kad „žalių
jų" partija aktyviai daly
vauja antikariniame, taikos 
stiprinimo judėjime. Tačiau ji 
dėl įtemptos tarptautinės 
padėties bando vienodai 
kaitinti abi puses: Ameriką ir 
Sovietų Sąjungą. „Žalieji" 
smerkia naujų Amerikos rake
tų dislokavimą Vakarų Vokie
tijoje. Minėtais klausimais 
komunistai ir „žalieji" 
bendradarbiauja valstijų 
organizacijose. 

Toliau vokiečiai komunis
tai, kurių grupėje — palyginti 
jauni žmonės, atstovaujantys 
į v a i r i o m s profesi joms, 

grupės vadas Volfgang Gerke nusiskundė, kad V. Vokietijo-
papasakojo, kaip Vakarų je nedarbas skaudžiai paliečia 
Vokietijoje vyksta mitingai ir plačius gyventojų sluoksnius. 
manifestacijos, kurių dalyviai 
reikalauja pašalinti branduo
linį ginklą iš Vak. Vokietijos 
teritorijos. Svečias nusiskun-

Padėtį sunkina tai, kad vis 
daugiau lėšų, kurias anksčiau 
vyriausybė skirdavo visuo
menės socialiniams ir kultū-

jog Libijos Khaddafis buvo 
šią vasarą atsiuntęs slaptus 
pasiuntinius į Egiptą. Libija 
žadėjo duoti Egiptui didelę 
finansinę paramą, po 5 bil. 
dol. kasmet, jei Egiptas 
atsimestų nuo taikos sutar
ties su Izraeliu ir atšauktų 
Camp David susitarimus. 
Mubarakas tą pasiūlymą 
atmetė. 

Maskvoje vieši Pietų Jeme
no delegacija, kuriai vado
vauja komunistų partijos 
vadas Ali Nasser Moham-
med. Jį priėmė Konstantinas 
Č e r n e n k a . J u n g t i n i a m e 
pareiškime Amerika kaltina
ma įtempimų Viduriniuose 
Rytuose didinimu, savo jėgų 
Raudonojoje jūroje ir Persų 
įlankoje stiprinimu. Stebė
tojai mano, kad P. Jemenas 
„pasiūlys" Maskvai panau
doti savo teritoriją sovietų 
kariuomenės įguloms. 

dė, kad dešiniosios pakraipos rimams poreikiams tenkinti, 
vyriausybė vis labiau paklus- dabar skiriama ginkląvimui-
ta Reagano administracijos si. Vokietijos komunistams, 
reikalavimams, jos agresy- kovojantiems už taiką visoje 
viai politikai. Daug rūpesčių planetoje ir už darbo žmonių 
vokiečiams patriotams sukėlė interesus, nelengva skleisti 
tai, kad Bona sutiko dislokuo
ti Vokietijoje naujas Amerikos 
pirmojo smūgio branduolines 
raketas, sutiko didinti karines 
išlaidas. 

Vokietijos komunistas pasi
džiaugė, kad šiame judėjime 
prieš raketas dalyvauja ne 
vien komunistų partija. Prieš 
branduolinę beprotybę kovoja 
daugelis socialdemokratų, 
„žaliųjų" partija, profsąjun
gos, jaunimo organizacijos. 

Sugrįžo sovietų 
kosmonautai 

Maskva. — Iš erdvės 
sugrįžo trys sovietų kosmo
nautai, išbuvę erdvės labora
torijoje nuo vasario 8 d. 237 

tiesos žodį, nes masinės infor
macijos priemonės priklauso 
buržuazinėms partijoms, 
aiškino vilniečiams svečiai iš 
Vakarų Vokietijos. 

Sharon suvaržė 
Izraelio importus 
Tel Avivas. — Naujosios 

Izraelio vyriausybės prekybos 
ir pramonės ministeris, 
kontroversinis buvęs gene
rolas Ariel Sharon paskelbė 
suvaržymus Izraelio turis
tams. Jie galės išsivežti tik 
1,000 dol. Užsienyje jie 
negalės naudotis kredito 
kortelėmis. Sharon paskelbė 
sąrašą prekių, kurios bus 

— Karo aviacijos komisija 
nustatė, kad rugpiūčio 29 d. 
įvykusios naujojo bombone-
čio B-l modelio nelaimės 
priežastis buvo lakūnų klai
da. Vienas lakūnas žuvo, du 
sužeisti. 

— Ispanijos premjeras Gon-
zalez pareiškė, jog jo vyriausy
bė organizuoja gyventojų 
referendumą, kuris nustatys 
ar Ispanija pasiliks Nato 
nare. Vyriausybė paklausys 
piliečių sprendimo. 

per šešis mėnesius. Tai 
..liuksusinės" prekės: kosme-

dienas. Laimingai nusileidę draudžiamos įvežti į Izraelį 
stepėse netoli Baikonūro 
erdvės centro, kosmonautai 
išgirdo iš Maskvos, jog jie tikos gaminiai, automobiliai 
apdovanojami Lenino ordinu. Qro vėsintuvai, alkoholiniai 
Dr. Oleg Atkov, kardiologas, gėrimai ir pan Sąraše yra 50 
dar gavo ir Sovietų Sąjungos tokių prekių. Izraelio užsienio 
heroj aus titulą. 

Erdvės stotyje, kur trys 
kosmonautai gyveno, lankėsi 
dvi kitos įgulos. Antrosios r a s Perės vyks į 
įgulos lakūnė Svetlana Savits- n ą j r prašys 
kaja liepos 25 buvo pirmoji 

valiutos atsargos sumažėjo ir 
siekia vos 2 bil d<A 

Ateinan6ą savaitę premje-
Wahsingto-
prezidento 

Reagano naujos paramos, 
moteris , dirbusi „ lauke" , fcuri padėtų Izraeliui iškopti iš 
išėjusi iš erdvėlaivio. ekonominių a-->vumų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV jūrų laivyno tarnau
to jas su imta s , nes j i s 
pardavinėjo žvalgybos sateli
tų darytas slaptas nuotrau
kas britų žurnalui. 

— Afganistano laisvės 
kovotojai skelbia, kad rugsėjo 
mėnuo buvo gan sėkmingas. 
M ū š i u o s e u ž m u š t a 60 
Afganistano kareivių, 20 
sovietų karių ir 6 rusai paimti 
į nelaisvę. 

— Vietnamo užsienio reika
lų ministeris pareiškė Japoni
joje, jog jo vyriausybė 
pasirengusi derėtis dėl taikos 
su Kambodi jos rež imo 
oponentais: Pol Poto ir 
Sihanouko partizanais. 

— Buvęs Izraelio premjeras 
Beginąs išėjo iš ligoninės, kur 
turėjo prostatos operaciją. 

— Naujosios Zelandijos pro
fesinių sąjungų vadas ragina 
vyriausybę atsisakyti Anzus 
pakto, nutraukti karinę sąjun
gą su JAV ir Australija. 

— Europos krikščionių 
Bažnyčios apeliavo į savo 
vyriausybes, prašydamos 
spausti Sovietų Sąjungą ir 
paleisti kalėjime laikomą 
Rudolfą Hessą, 90 metų 
amžiaus. 

— Kolumbijos transporto 
lėktuvas oro piratų buvo 
nuskraidintas į Kubą. 

— Buvęs pasaulinis bokso 
čempionas Muhammad Ali, 
anksčiau rėmęs į prezidento 
vietą pastorių Jesse Jackso-
ną, paskelbė, kad jis dabar 
remia prezidentą Reaganą, 
nes tas pasisakė už maldas 
mokyklose. 

— Harris opinijos tyrimo 
įstaiga skelbia, kad prezi
dentas Reaganas šiuo metu 
gautų 55 nuoš. balsų, o 
Mondale — 42 nuoš. 

— Šveicarijos istorijoje 
pirmoji moteris prisaikdinta 
kaip vyriausybės narė. 

— Zambijos ir Angolos 
prezidentai paskelbė, kad pir
ma Pietų Afrikos respublika 
turi išvesti kareivius iš 
Angolos, turi būti paskelbta 
Namibijos nepriklausomybė, 
tik tuomet Kuba išgabens 
savo karius iš Angolos, o ne 
atvirkščiai, ko reikalauja 
Amerika ir Pietų Afrika. 

— Izraelio naujasis finansų 
ministeris Y. Modai paskelbė 
naujų mokesčių įvedimą. 
Sumažinamos subsidijos kai 
kurioms prekėms, gali 
pabrangti duona ir transpor
to kainos 

L o n d o n a s . — Britų spau
da daug rašė apie sovietų 
pabėgėlį Olegą Bitovą, kuris 
buvo „Literatumaja Gazieta" 
užsienio žinių redaktorius, 
gerai kalbėjo angliškai. Prieš 
metus jis Venecijoje nutarė 
nebegrįžti į Sovietų Sąjungą. 
Bitovas pareiškė norą gyventi 
ir dirbti Anglijoje. Susirišęs 
su Britanijos diplomatais, 
a p k l a u s i n ė t a s i r i š t i r t a s , 
Bitovas gavo leidimą gyventi 

Pabaltijo radijo 
skyrių pakeitimai 

James L. Buckley, Radio 
Free Europe/Radio Liberty 
pirmininkas, spalio 2 d. iŠ 
Miuncheno paskelbė, kad 
Pabaltijo kraštų radijo tarny
ba, iki Šiol priklausiusi Radio 
Liberty skyriui, nuo spalio 8 
d. bus perkelta į Radio Free 
Europe skyrių. Tai reiš
kia, jog Radio Free Europe, 
iki šiol transliavusi 6 kalbo
mis į Bulgariją, Čekoslovaki
ją, Lenkiją, Rumuniją ir 
Vengriją, taip pat transliuos 3 
kalbomis į Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. O Radio Liberty toliau 
tęs transliacijas į Šovų Sąjun
gą, bet nebe 15, o 12 kalbų, 
n e s P a b a l t i j i s n e b e b u s 
priskiriamas Sov. Sąjungos 
sričiai. 

Buckley pasakė, kad pabal-
tiečių radijo tarnybos perkėli
mas iš Radio Liberty į Radio 
Free Europe geriau atspindi 
JAV nusistatymą nepripa
žinti tų valstybių sovietinės 
okupacijos. Be to, savo isto
rinėmis, kultūrinėmis bei reli
ginėmis tradicijomis Pabal
t i jo k r a š t a i esą d a u g 
artimesni Europai negu Sovie-
tijai. Beje, šito perkėlimo lietu
vių, latvių ir estų radijo 
darbuotojai jau seniai siekė. 
Šią žinią mums pranešė Lietu
vių informacijos centras New 
Yorke. 

Abidvi radijo stotys kartu 
sudėjus kas savaitę perduoda 
apie 1,020 vai. transliacijų 21 
kalba per daugiau nei 80 
skirtingų bangų. Radio Free 
Europe transliuoja daugiau 
programų į Rytų Europą negu 
bet kuri kita Vakarų Europos 
stotis, o Radio Liberty — 
daugiau programų į Sov. 
Sąjungą negu bet kuri kita 
Vakarų Europos stotis. 

Nikaragvos vadas 
laukia invazijos 

N e w Y o r k a s . — Jungti
nėse Tautose Nikaragvos 
sandinistų chuntos vadas 
Daniel Ortega Saavedra 
paskelbė žinią, kad JAV 
planuoja prieš jo tėvynę kari
nę ofenzyvą, kuri prasidė
sianti spalio 15 d. Hondūre ir 
Costa Rikoje jau traukiamos 
samdytinių karo jėgos, pasakė 
jis. 

Pentagono kalbėtojas, atsi
liepdamas į šią kalbą, pasakė, 
kad tai absurdas, visiška 
n e s ą m o n ė . K o s t a r i k o s 
atstovybė Jungtinėse Tautose 
irgi paneigė Nikaragvos žin
ias. Kostarikoje nėra jokių 
karinių bazių, jokių įrengimų 
ar karinių operacijų, sakoma 
pareiškime. 

Londono priemiestyje. J i s 
parašė nemažai straipsnių, 
kuriuose jis kritikavo sovietų 
sistemą. Korėjos lėktuvo 
sunaikinimas buvęs pasku
tinis šiaudas, kuris įtikino jį, 
kad tokioje diktatūroje gyven
ti nebegalima. 

Bitovo straipsniai turėjo 
pasisekimą, jis gavo nemažai 
honorarų ir straipsnių užsaky
mų iš viso pasaulio. Pagaliau 
jis vieną dieną dingo. Jo bute 
liko dvi rašomosios mašinė
lės, liko raudonas „Toyota" 
automobilis. Londono banke 
liko jo sutaupyti pinigai — 
49,000 dol. J i s jau buvo užsi
sakęs kompiuterinę mašinėlę 
ir gyrėsi, kad jau rašo knygą: 
..Pasakos, kurių aš negalėjau 
pasakoti". 

Po kiek laiko iš Londono 
dingęs žurnalistas atsirado 
Maskvoj. Spaudos konferen
cijoje jis papasakojo, kaip jį 
Italijoje pagavo britų žvalgy
bos agentai, slaptai atsivežė į 
Londoną, čia tardė, grasino, 
kankino. Oficiali sovietų žinių 
agen tū ra Tass paskelbė 
pareiškimą apie „Niekšišką 
Britanijos žvalgybos provoka
ciją". Bitovas pavadino savo 
grįžimą į tėvynę „pabėgimu iš 
nelaisvės košmaro". 

Sovietai rašo: „Žmogus, 
pergyvenęs blokadą Leningra
de k a r o m e t a i s , m ū s ų 
dienomis — taikos laiku tapo 
Britanijos specialiųjų tarnybų 
įkaitu ir patyrė visą siaubą 
tragedijos, pastatytos pagal 
Anglijos žvalgybos scenarijų, 
nuplagijuotą iš nacistinių 
budelių fašistinėse koncentra
cijos stovyklose archyvų". 

Tass pasakoja, kaip prieš 
Bitovą buvo panaudotas fizi
nis smurtas, kaip anglų 
žvalgyba įkalbinėjo jį išduoti 
tėvynę. J o vardu buvo sufab
rikuotas vadinamasis „Bito
vo pareiškimas", o po to kele
tas interviu ir pasisakymų 
spaudoje. Kaip pareiškė Bito
vas, Britanijos žvalgybos 
bendradarb ia i jį grubiai 
šantažavo, trukdė jam susi
tikti su Sovietų Sąjungos 
diplomatais Anglijoje. 

Savo pranešimą Tass 
baigia: „Ši ir kita spaudos 
konfe renc i jo je p a t e i k t a 
medžiaga įtikinamai rodo, 
kad smurtas tampa kasdieni
ne Britanijos specialiųjų 
tarnybų praktika". 

Britų valdžia pasikvietė 
sovietų ambasados charge 
s'affaires Londone ir piktai 
pareiškė jam, kad Bitovo 
pastabos yra absurdas ir įžei
džiančios melagystės. Spauda 
spėlioja, kaip ten ištiesų buvo 
su tuo Bitovu. Ar jis pats 
apsigalvojo ir grįžo namo, ar 
sovietų saugumą s jį šanta
žavo ar jį tiesiog pagrobė ir 
parsivežė slaptai į Maskvą, 
įkišę į diplomatinį bagažą. O 
gal jis buvo dvigubas agen
tas , pas iųs tas į Angliją 
provokacijų ir į gėdingą padė
tį britų saugumo pastatymo 
tikslais? 

KALENDORIUS 
Spalio 4 d.: Pranciškus 

Asyž., Aura, Mąstautas, Ei
vyde. 

Spalio 5 d.: Placidas, Kari-
tina. Palemonas. Gildą. 

— Salvadore apie 250 mote
rų demonstravo, reikalau
damos sustabdyti Amerikos 
karinę paramą. „Mes neno
rime ginklų, mums reikia 
pupų ir ryžių", šūkavo 
demonstmi; ' 

ORAS 
Saulė teka 6:49, leidžiasi 

6:29. 
Saulėta, temperatūra dieną 

75 1 . naktį 60 1. 
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Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave.. Chicago, IL 60632 

Vyčių Choro 
Pobūvis 

Pradedant naują darbo 
sezoną Chicagos vyčių choro 
valdyba rugsėjo 13 d. surengė 
jaukų pobūvį. Dalyvavo 
choristai ir keletas kviestų 
choro bičiulių: solistas Algir
das Brazis, Aldona Brazie-
nė, Herkulis Strolia, Robertas 
Mockus, Darius Polikaitis, 
Jonas Paukštis ir žmona, so
listė Aldona Buntinaitė. 
Gausiomis vaišėmis rūpinosi 
choro pirmininkė Sabina 
Klatt ir vicepirm. Stepas 
Rudokas. 

Pasistiprinus, choro diri
gentas muz. Faustas Strolia 
paaiškino, kad šis pobūvis 
suruoštas išreikšti įvertinimą 
choristams, kurie visą vasarą 
uoliai ruošėsi vyčių seimo kul
tūrinei programai ir giedoji
mui per Mišias. Taip pat yra 
pradžia naujo darbo sezono. 
Dėkojo svečiams, kurie tal
kina vyčių chorui. Padėkojo 
choro valdybai bei choris
tams, kurių darbo rezultatais 
džiaugėsi 71-mo seimo daly
viai. Baigdamas pranešė, kad 
per Lietuvių Kultūros muziejų 
yra gautas kvietimas iš Chi
cagos miesto spalio 14 d. dai
nuoti miesto centre. Solistas 
Algirdas Brazis, akompanuo
jant R. Mockui, galingu balsu 
padainavo visų mėgiamą Sta
sio Šimkaus „Kur bakūžė 
samanota*' ir dar kelias liau
dies dainas. Pagerbiant 71-ojo 
vyčių seimo vyriausią vadovą 
Joną Paukštį, muz. Faustas 
Strolia trumpai papasakojo, 
kaip J. Paukštis ruošdamas 
seimą uoliai ir energingai dir
bo visą vasarą. Jis taipgi 
atgaivino Brihgton Parko vy
čių kuopą, išlygino santykius 
su parapijos klebonu, para
pijai surinko tūkstantį dole
rių ir vyčių seimui suorgani
zavo grynai lietuvišką meninę 
programą. Seimas pavyko ge
riau negu bet kada. 

Choro vadovui Faustui Stro-
liai už puikią talką padėkojo 
Jonas Paukštis. Jis iškėlė 
ypač puikų choro pasirodymą 
bažnyčiose ir Conrad Hilton 
viešbutyje kultūrinės prog
ramos metu. 

Choro pirmininkė Sabina 
Klatt dėkojo choro dirigentui 
ir visiems choristams, kad jie 
nepagailėjo laiko repeticijoms 
ir minėtiems choro pasirody
mams. 

Donna Kamm, viena iš 
seniausių chorisčių, sugrįžusi 

iš Floridos ir vėl įsijungusi į 
vyčių chorą, savo kalbą už
baigė: „Reikia mylėti muziką 
ir lietuvišką dainą, tai ir Lie
tuva nepražus". 

Po to visi padainavo, Faus
tui Stroliai pritariant akor
deonu. Gražiai pabendravę, 
dalyviai skirstėsi namo; dva
sia sustiprėję, pasiryžę remti 
vyčių chorą ir puoselėti lie
tuvišką dainą. 

Tą vakarą į chorą įstojo: 
Teresė Vaitkuvienė, Stefanija 
Kerpienė, Kazė Brazdžionytė 
ir Zuzana Bolanos. 

A. P. B. 

VAKARAS SV. J U R G I O 
P A R A P I J O J E 

Rugpjūčio 23 d. pavakary, 
pasibaigus Lietuvos Vyčių 71-
mo seimo atidarymo posė
džiui, delegatai ir svečiai au
tobusais vyko į Sv. Jurgio 
bažnyčią, seniausią lietuvių 
parapijos bažnyčią Vidurio 
Vakaruose. 

Gan anksti atvykę, prieš 
Mišias pasidairėme švento
riuje. Besidairant paaiškėjo, 
kodėl negalima gauti šios di
dingos ir įspūdingos bažny
čios nuotraukų — galima pa
gauti vaizdą jos aukštyn 
kylančių bokštų, net nėra 
galimybės nufotografuoti visą 
bažnyčią, nes ją supantys pa
statai aukšti, o gatvės siau
ros. 

Viduje, stebėjomės grožiu 
altorių, padarytų iš sudėtin
gai išpiaustyto mahogany me
džio. Šventas Jurgis žvelgė į 
mus iš didžiojo altoriaus, kai 
tuo tarpu besileidžianti saulė 
apšvietė gražius seno spalvo
to stiklo langus, prasiskverb
dama į vidų nuostabiai šiltu 
žėrėjimu. 

Seimo atidarymo šv. Mišios 
prasidėjo. Lietuvių pontifika-
linės kolegijos Romoje admi
nistratorius kun. Algimantas 
Bartkus buvo pagrindinis jų 
celebrantas. Su juo prie alto
riaus buvo kun. Petras Cibuls
kis, kun. Vincentas Daugin
tis, kun. Antanas Jurgelaitis, 
kun. Albinas Janiūnas ir kun. 
Fabijonas Kireilis, 36-tos vy
čių kuopos dvasios vadas. Po
vilas Strolia atliko Mišioms 
skirtą skaitymą, o kun. Jur
gelaitis skaitė evangeliją ir 
pasakė pamokslą apie Sv. 
Kazimierą. 

Per visas Mišias Chicagos 
vyčių choro, vadovaujamo 
Fausto Strolios, giedojimas 
iškilmingai aidėjo šioje gra-
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SUSITIKO DU REŽISIERIAI 
Daytona Beach ir apylin

kių sparčiai augančioje lietu
vių kolonijoje Floridoje vis 
stipriau ir stipriau pradeda 
banguoti ir lietuvių kultūrinis 
gyvenimas. Ypač jis sustiprė
jo, kai i šią koloniją prieš 
trejus metus atsikėlė Los 
Angeles Dramos sambūrio 
režisierė Dalila ir Balys 
Mackialai ir prieš metus iš 

žioje, senoje bažnyčioje. La
bai jaudinanti giesmė „0 
didis, Dieve, visagali"' išspau
dė daugeliui ašaras. 

Mišioms pasibaigus, ėjom į 
netolimą Šv. Jurgio mokyklos 
salę ir susėdome už puikiai 
papuoštų stalų. 

Susirinkusius sveikino sei
mo rengimo vicepirm. Marija 
Kinčiuvienė ir „Vakaro Šv. 
Jurgio parapijoje" rengimo 
pirmininkė Loreta Geštautie-
nė. Kun. Petras Cibulskis 
sukalbėjo invokaciją. Buvome 
raginami vaišintis, o stalai 
buvo gausiai apkrauti sko
ningai paruoštais įvairiais 
patiekalais, kuriuos paruošė 
Sv. Jurgio parapijos moterų 
klubas, garsus savo geriausiu 
kugeliu Chicagoje. Mes vaka
rieniavome, o Ąžuolas Stel
mokas mus linksmino akor
deono muzika. 

Įdomus buvo pasirodymas 
scenoje „Šv. Jurgio virtuvės 
gražuolių", kurios puikiai vai
dino. „Virtuvės gražuolės", 
grupė energingų „jaunų" mo
terų, jų amžius yra tarp 65 ir 
82 m., kurios dainuoja lie
tuviškas da inas , palydė-
damos jas geldų, puodų, kep
tuvių, skalbimo lentų, piltuvų 
ir medinių šaukštų „muzika". 
Pasirodymas visiems labai 
patiko. 

Visi šokome, dainavome, 
maloniai pabendravome iki vėl 
reikėjo grįžti į viešbutį. 

Rūta Kazlauskienė 

JURGIS JANUŠAITIS 

Cicero muzikas Antanas ir 
Valerija Skriduliai. Jų dėka ir 
talentu ši kolonija savo 
švenčių minėjimuose ir kito
kiuose renginiuose susilaukia 
tikrai gerų meninių progra
mų. 

Režisierė Dalila Mackialie-
nė du dešimtmečius sėkmin
gai vadovavo Los Angeles 
Dramos sambūriui, pastatė 
visą eilę scenos veikalų, daly
vavo Teatrų festivaliuose, 
gastroliavo lietuvių koloni
jose ir Australijoje. Jos vado
vaujamas- Dramos sambūris 
festivaliuose yra laimėjęs visą 
eilę žymenų, o sambūris savo 
vadovę už scenos veikalą yra 
konkurso keliu apdovanojęs 
premija. Taigi Dalila Mackia-
lienė visa širdimi yra suaugu
si su lietuviška scena, pasky
rusi daugelį metų ir nuolat 
tebesisieloja šia gerokai 
primiršta kultūrinio gyveni
mo šaka — savu teatru. 

Rugsėjo viduryje Dalila ir 
Balį Mackialus aplankė sce
nos darbininkas režisierius 
Petras Maželis, šiuo metu jau 
gyvenantis Los Angeles ir 
vadovaująs Los Angeles Dra
mos sambūriui penktas 
mėnuo. 

Režisierių Petrą Maželį 
lietuviškoji visuomenė taip 
pat gerai pažįsta. Jis 16 metų 
Clevelande dirbo su jaunimu, 
statė scenos veikalus, daly
vavo Teatro festivaliuose, o 
pasku t in i a j ame T e a t r o 
festivalyje dalyvavo su A. 
Rukšėno komedija „Posėdis 
pragare . už kurį yra gavęs 
aukštą žymenį . P e t r a s 
Maželis taip pat yra reži
savęs dvi Chicagos lietuvių 
operos statytas operas — 
Daną ir Likimo galią. Tai taip 
pat paaukojęs savo amžiaus 
daugelį gražių metų scenos 
darbui. 

Viešnagėn į Daytona Beach 
atvykęs ir Dalilos ir Balio 
Mackialų globojamas, Petras 
Maželis turėjo progą arčiau 
susipažinti su Daytona Beach 
ir apylinkių lietuvių kolonijos 
gyvenimu, dalyvavo ALT s-
gos Daytona Beach apylinkių 
skyriaus suruoštame tautos 
šventės minėjime ir pasikalbė
jo su šios kolonijos kultū
rininkais, o su Dalila Mackia-
liene aptarė ateities scenos 
darbo bendradarbiavimą ir 
%eiklos planus ateičiai. 

Įdomu tai, kad abu reži-

Pradžioje, kaip abu reži
sieriai sako, duosią scenos 
veikalų koncertus, tačiau 
ateityje numatoma duoti ir 
Uteratūrinius koncertus. 

Režisierius Petras Maželis 
trumpai papasakojo apie savo 
darbą Los Angeles su Dramos 
sambūriu, kuris šiais metais 
švenčia savo veiklos 30 metų 
sukaktį. 

Žmogui du kartu gyvenime 
tenka pasilikti vienatvėje: jau
nose dienose, kad galėtų daug 
ko išmokti ir įprasti galvoti, ir 
senatvėje, kad viską permąs
tytų, kas įvykę. 

J. G. Zimmermann 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o, impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

Medicare apdrausti 
pacientai pri imami 

2 4 5 4 W. 7 1 S t . C h i c a g o . Te l . 7 7 8 -
5 0 9 9 

Vai . pagal sus i tar imą-
24 vai . „answering s." Te l . 2 4 2 -

3 8 4 6 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušer i ja ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė Chirurg i ja 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i R o a d (Cra\vford 
Vledical B u i l d i n g ) . T e l . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarime 

Du r e ž i s i e r i a i — Petras 
Maželis, atvykęs pas Dalilią 
Mackialienę f Davtoną Beach, 
Ha. 

Šiuo metu intensyviai dir
ba. Lapkričio 17 d. King Star 
mokykloje statomas Lands
bergio veikalas — premijuota 
komedija „Onos veidas". Šiuo 
pas ta tymu oficialiai bus 
prisiminta Dramos sambūrio 
30 metų veiklos sukaktis. 
Akademija su išskirt ine 
programa ir baliumi numa
tomi 1985 metų pradžioje. 

Los A n g e l e s D r a m o s 
sambūrį su „Onos veidu" yra 
pakvietęs „Margučio" vardu 
Petras Petrutis į Chicagą 
Padėkos savaitgalį dviem 
spektakliams. Ir šiai išvykai 
sambūris uoliai ruošiasi, 
„Margučio" vedėjui Petrui 
Petručiui priklauso padėka už 
ryžtą ir drąsą iš tolimos 
Kalifornijos sambūrį pakvies
ti Chicagon. Tenka pažymėti, 
kad Petras Petrutis vis pir
mas „iškasa" naujas menines 
pajėgas, suruošia gerus 
koncertus, duoda progos 
jauniems talentams. Šiuo 
atveju puiki proga scenos 
meninkams lietuviškai visuo
menei duoti gerą komediją. 

Taigi, dviejų režisierių susi
tikimas Daytona Beach žada 
ir lietuviškai išeivijai kultū
rinio bei sceninio gyvenimo 
praturtinimą.. To ir laukia
me. 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. \Z—5; antr. ir ketv. 
12—6:30; šešt. tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L 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; šešt 10-3 vai. 

Ofs. 735-4477: Rez. 246-O067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
I GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

SPECIALYBĖ — NERVU IR 
EMOCINĖS LIGOS 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

T e l . — 2 3 3 - 8 5 5 3 
S P E C I A L Y B Ė - AKIŲ L I G O S 

3 9 2 1 VV. 1 0 3 r d S t r e e t 
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 W. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168;' -

Rezid. 385-4811 - -

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm. ir penkt. 2-7 
Antr. ir ketv 9-12. Sešt. 10-1 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir fcet*. J2-4 . 

6-9: antr 12-6, pentk. 10-12: 1-6 

Namų 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, 111. 6 0 1 2 0 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K Š A 
V A I K Ų L I G O S 

6 4 4 1 S. P u l a s k i R d . 
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą 

Ofs P O 7 - 6 0 0 0 , R e z . G A 3 - 7 2 7 8 
DR. A. JENKINS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
3 8 4 4 VVest 6 3 r d S t r e e t 

V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą 

6 1 3 2 S. K e d z i e A v e . C h i c a g o 
VVA 5 - 2 6 7 0 arba 4 8 9 - 4 4 4 1 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S L I G O S 

K O S M E T I N Ė C H I R U R G I J A 
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS 

IR KRAUJO LIGOS 
5540 S. Pulaski Road 

Tel. 585-2802 
Valandos pagal susitarimą: 
Pirm., antr., ketv. ir penkt 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute ~~ 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.O. 
Specialybė Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 VV. 7 ls t Street 
Priima treaad nuo 2 iki 5 v.v. 

Ketvirtad nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Vyčių • 1-mo seimo dalyviai Sv. Mišiose Šv. Jurgio bažnyčioje. Nuotr. M. Malet o s 

Reikia apie žmogų kalbėti, 
sieriai susitarė drauge paruoš- j u k jis gražiausias Dievo kū-
ti scenos veikalų — dramos, rinys. Bet užtat taip ir reikia 
komedijos ištraukas ir abu kalbėti, kaip apie Dievo kū-
drauge duoti lietuviškose rinį. Reikia rasti kiekviename 
kolonijose meniškai vertingus žmoguje vienokį ar kitokį die-
pastatymus. Tai tikrai džiugi viškos išminties ir grožio pasi-
žinia, nes ypač mažosios lietu- reiškimą. Niekindami Dievo 
vių kolonijos, nepajėgiančios kūrinį, mes niekiname patį 
atsikviesti didesnio būrio Kūrėją. Įžeisdami žmogų, mes 
menininkų, galės lengvai du įžeidžiame ir Dievą, nes Jis 
scenos menininkus pasikvies- p a t s pasakė: „Ką padarėte 
ti koncertams ir tuo pratur- vienam iš šitų mažutėlių, man 
tinti savų kolonijų kultūrinį padarėte", 
gyvenimą. Juozas Vaišnys, S.J. 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 

nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai vak. 
Treč. ir šešt. uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
Cskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai. popiet 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p :r ketv. 2-5 p.p. 
Sešt. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austinl 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ofs. tel. 586-3166; namų 3 8 1 - i 7 7 2 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai : pirm , antr. ketv. ir penkt. 2-6 

šeštadieniais pagal susitanm* 
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Mes, lietuviai, turim savo 
tokį „pamėgtą klausimą", 
kuris vi s neduoda mums 
ramybės, būtent: kas svar
biau — politika ar kultūra? 

Tačiau politika „kaunasi" 
ne tik su kultūra. Visuome
ninių mokslų darbuotojai 
mėgsta kelti ir tokį klausimą: 
kas geriau ir tiksliau tenkina 
žmogaus poreikius — politika 
ar ekonomika? 

Bet kaip šį antrąjį klausimą 
suprasti? Kuriuo gi būdu galė
tų politika varžyt is su 
ekonomika ? 

Ogi labai paprastai. Abidvi 
yra tam tikros žmogiškų 
santykių sistemos. Abidvi yra 
t em t ik r i m e c h a n i z m a i 
gėrybėms paskirstyti. Skiriasi 
betgi jųdviejų skirstomos 
gėrybės. Politika skirsto tą 
gėrybę, kurią vadiname 
valdymo jėga. Kitaip tariant, 
politika yra ta žmogiškų santy
kių sistema, kurioje spren
džiami klausimai, kas, ką, 
kiek ir kaip valdys. Ekonomi
ka gi skirsto visas kitas 
medžiagines gėrybes. Kitaip 
tariant, ekonomika yra ta 
žmogiškų santykių sistema, 
k u r i o j e s p r e n d ž i a m i 
klausimai, kas, kiek, ko ir 
kuriomis sąlygomis turės 
į v a i r i a u s i ų m e d ž i a g i n i ų 
gėrybių. Žodžiu, politikoje 
pasidalinama galia, o ekono
mikoje — duona. 

Bet kaip tik dėl to ir galima 
politiką bei ekonomiką tar
pusavy palyginti kaip gėrybių 
pasidalinimo mechanizmus 
visai nepriklausomai nuo to, 
k a s j a i s p a s i d a l i n a m a . 
Galima kelti klausimą: kuri iš 
jų savo uždavinį atlieka ge
riau? Ar politika geriau pa
skirsto politines gėrybes, negu 
ekonomika — ekonomines? O 
g a l e k o n o m i k a ge r i au 
paskirsto ekonomines gėry
bes, negu politika — politines? 

Čia, aišku, svarbu žinoti, 
kokia p o l i t i k a i r kokia 
ekonomika. Yra niekam 
netikusių politinių sistemų, ir 
yra niekam netikusių ekono
minių sistemų. Keldami minė
tą klausimą, ribojamės tik pa
čiais ger iaus ia is abiejų 
mechanizmų pavyzdžiais . 
Vieni visuomenininkai į tą 
klausimą bus linkę atsakyti 
teikdami pirmenybę politikai, 
kiti — ekonomikai. Iš to 
kartais ir kyla noras pir
miesiems „supolitinti ekono
miką" (t.y. ją, ekonomiką, dau
giau pajungt i poli t iniam 
procesui), o antriesiems — 
„8uekonominti politiką" (t.y. 
ją, politiką, daugiau pajungti 
ekonominiam procesui). 

Šįkart norėtume supažindin
ti skaitytojus su pažiūra, kad 
politiniai reikalai turėtų būti 
kaip galima daugiau paversti 
ekonominiais, vadinasi, kad 
būtų naudinga „suekono-
m i n t i p o l i t i k ą " . Mes 
netvirtiname tos pažiūros 
teisingumo, o tik atkreipiame 
dėmesį į jos buvimą, jos 
augantį įtakingumą ir į tai, 
kad ji bent mėgina atliepti 
tam tikrus gilius mąstančio ir 
veikiančio žmogaus reikala
vimus. 

Vienas tokių reikalavimų 
susijęs su tam tikra politinio 
proceso netobulybe, kurią čia 
užsiminėme jau praėjusią 
savaitę, politiką pavadin
dami liūdnu reikalu. Tą 
netobulybę galime išryškinti, 
p a s v a r s t y d a m i , p v z . , 
demokratinėse santvarkose 
prakt ikuojamus politinių 
pareigūnų rinkimus. Rinkimų 
tikslas — nustatyti, kas užims 
kurį nors valdinį postą. Demo
kratijoje tai atliekama piliečių 
balsavimais tuo būdu, kad 
tarp kelių kandidatų postą 
laimi tas, kuris tų balsų 
surenka daugiausia. Atrody
tų, kad Šitaip labai gražiai 
tikrove paverčiami piliečių 
norai. I t vienos pusės, tai 
teisybė. U kitos — tas 

balsuotojų norų pavertimas 
tikrove vis dėlto gerokai neto
bulas. 

Kalbėkime konkrečiai. Im
kime pačius svarbiausius 
rinkiminius postus — tuos, 
kurių pareigos apima dauge
lio rūšių valstybinius reikalus 
(pvz., prezidento, gubernato
riaus, senatoriaus ar kongres-
meno). Politiniuose rinkimuo
se kandidatas į tokį postą 
balsuotojams visuomet siūlo
mas kaip „package deal". Tai 
reiškia, kad balsuotojas turi 
arba priimti, arba atmesti 
visą kandidatą — su visais jo 
pliusais ir minusais — tokį, 
kokiu jis pasisiūlo. Balsuoto
jui, pvz., gali būti priimtina to 
kandidato politika sovietų 
atžvilgiu, apsiginklavimo 
klausimu, deficito sumaži
nimo klausimu, bet visai 
n e p a t i k t i jo la ikysena 
Izraelio-arabų konflikto, 
gamtos apsaugos, abortų ir 
švietimo klausimais. Tačiau 
jis balsuodamas negali 
„kandidato išskaidyti" — 
negali pasirinkti tik tas jo 
pozicijas, kurios jam patinka, 
ir atmesti visas tas, kurios 
jam nepatinka. J i s turi iš 
esmės tik vieną, „globalinį" 
pasirinkimą: arba kandidatą 
priimti — ir priimti jį visą, 
arba kandidatą atmesti — ir 
a tme s t i jį visą. Savo 
diferencijuotų preferencijų jis 
balsuodamas išreikšti negali. 

Kitais žodžiais tariant, jei 
rinkėjas tam tikram kandi
datui atiduoda savo balsą dėl 
to, kad jam prie širdies kai 
kurios to kandidato pozicijos, 
jis tuo pačiu atiduoda savo 
balsą ir toms jo pozicijoms, 
kurios jam, rinkėjui, nėra 
prie širdies. O jei jis tam 
kandidatui neduoda balso 
kaip tik dėl to, kad jam kai 
kurios jo pozicijos nėra prie 
širdies, jis tuo pačiu neduoda 
balso ir toms jo pozicijoms, 
kurios jam yra prie širdies. 
Kaip jis bedarytų, rinkėjas 
šiuo atveju negali balsuo
damas savo pageidavimų pil
nai išreikšti. 

Sakykim, kad jis nutaria 
kandidato neremti. Tuomet 
jam dar lieka pasirinkimas 
arba visai balsavimuose 
nedalyvauti, arba atiduoti 
balsą už kitą kandidatą. Jeigu 
jis nuspręstų visai balsavi
muose nedalyvauti, jis tuo 
pačiu atsisakytų nuo bet 
kokios savo įtakos į politinį 
procesą. O jeigu jis nuspręstų 
paremti opozicinį kandidatą, 
jis atsistotų prieš tas pačias 
problemas kaip ir anksčiau: 
vienos to opozicinio kandidato 
savybės jam gali patikti, kitos 
— ne. Jeigu jis vis dėlto tam 
opoz ic in iam k a n d i d a t u i 
atiduoda balsą, tat dažniau
siai reiškia, kad tas kandi
d a t a s j a m p a s i r o d o . . . 
„mažesne iš dviejų blogybių". 
Tai gana nestiprus rinkėjui 
pasiguodimas. 

Bet net ir tuo laimingu 
atveju, jei balsuotojo pasirink
tasis kandidatas išpildytų 
daugumą ar net ir visus jo 
pageidavimus, nėra garan
tijos, kad į to balsuotojo 
nuomonę bus atsižvelgta. 
Paprasčių paprasčiausiai — 
juk to balsuotojo mėgs
tamasis kand ida tas gali 
pralaimėti! Kitaip sakant, jo 
norus gal i vienu mostu 
nušluoti — kiti balsuotojai... 
Kas tada lieka iš to rinkėjo 
„politinės valios"? 

Žodžiu, dažnai kartojamą 
tezę, kad „politinė demo
kratija išreiškia visų piliečių 
valią", reikia priimti „su 
grūdu druskos". O gal šį 
demokratijos trūkumą visgi 
įmanoma pašalinti ar bent 
sušvelninti? Cia kaip syk į 
pagalbą atskuba tie, kurie 
siūlo , ,po l i t iką sueko-
nominti". Pažiūrėsim rytoj, 
kiek jie turi racijos. 

M. Dr. 

Karo mokyklos XVI laida baigė karininkai St. 
Petereburge rugBėjo 8-10 d. paminėjo 50 metų 
mokyklos baigimo sukaktį. Ig kairės sėdi: Kazys 
Urbšaitis, Viktoras Perminąs, Marijonas 

Kugrėnas, Jonas Navikas; stovi: Andrius 
Mironas, Bernardas Poderys, Stasys Krosniū-
nas (nuotraukoje nėra H.'. Valiulio). 

ST. PETERSBURGO LIETUVIUS 
APLANKIUS 

Karininkų suvažiavimas sukakčiai paminėti 
St. Peterburge, Floridoje, 

senokai bebuvau buvęs. Tik ' 
gal prieš gerą dešimtmetį. 
Drauge su savo gerais prie-
teliais „Gintaro" vasarvietės 
Union Pier savininkais Vik
tutė ir Algiu Karaičiais 
keliavome po Floridą, norė
dami arčiau susipažinti ir su 
lietuvių kolonijų gyvenimu. 
Buvojome ir St. Petersburge. 
Jau tada ši kolonija rodė 
spartesnio augimo žymes, sėk
mingai veikė lietuvių klubas, 
o ir organizacijos judino savo 
veiklą. 

Bet po tokios „ekskursijos" 
dėmesį patraukė Daytona 
Beach vietovė, kur tada 
sutikome tik a.a. dr. Joną ir 
Aldoną Sandargus, Juozą 
Jaciką, viengungį, ir motelio 
bizniu besiverčiantį a.a. Adol
fą ir Viktoriją Andrulius. Po 
malonaus susitikimo ir pokal
bių nutarėme šioje vietovėje ir 
mes laikui bėgant nusėsti. 
Taip ir nutiko ir dabar gyve
name St. Petereburgo kaimy
nystėje. St. Peterburgo lietu
vius po daugelio metų vis 
ruošiausi aplankyti, bet tai 
tokia, tai kita priežastis to pa
daryti neleido. O šioje koloni
joje per tą dešimtmetį iš Chi-
cagos daugelis mūsų bendrų 
pažįstamų išvažiavo ir ten įsi
kūrė. 

Šią vasarą vieną dieną gau
nu iš nepažįstamo, bet labai 
mielo LB S t Petersburgo apy
linkės pirmininko Kazimiero 
Urbšaičio laišką. Jis kviečia 

J U R G I S JANUSAITIS 

atvykti į jų koloniją ir Tautos 
šventės proga tarti žodį pa
čiame minėjime. Ilgokai gal
vojau, ar šį malonų prašymą 
priimti. Juk esu tik daug 
rašęs apie kitų kalbas, bet 
pats nesu paskaitininkas. Po 
pakartotino paraginimo mano 
prieteliaus Kazimiero Me-
reckio pagaliau sutikau aplan
kyti St. Petersburgo vis 
daugiau ir daugiau garsėjan
čią koloniją ir rugsėjo 9 d. 
Tautos šventės minėjime tarti 
žodį. 

Į St. Petereburgą atvykau 
su savo prietelium Kazimieru 
Mereckiu ir jo jaukioje pasto
gėje radau malonią globą. 
Kazimieras įdomus žmogus. 
Jį pažinojau dar neprikl. Lie
tuvoje. Visada nuoširdus, 
atviras, puikus pokalbi
ninkas. Savajame kondo, kaip 
viengungis, nuostabiai gra
žiai tvarkosi. Tad buvo malo
nu jo pastogėje praleisti net 
keturias dienas 

Rugsėjo 7 d. nuvykstame 
aplankyti majorą Leoną 
Virbicką. Gražiai ir jaukiai 
įsikūręs ir ramaus gyvenimo 
dienas leidžia su žmonele. 
Sodybą supa graži augme
nija, o kambarių sienas 
puošia lietuvių dailininkų ir jo 
paties kūrybos darbai. 

Maj. L. Virbickas turi daug 
ką papasakoti, ypač iš 
nepriklausomybės laikų. Besi
gaivindami gaiviu gėrimu su 

šiuo mielu žmogumi keliau
jame į praeitį, į t a s dienas, 
kada su didele meile ir rūpes
čiu tarnavome savajai tėvy
nei. O kai prisiminė Miesto 
sodo, Valstybės teatro skau
džiausią įvykį, kur atentati-
ninkai nuskynė kap. Gudyno 
gyvybę, kur kėsinosi nu
žudyti ministerį pirmininką ir 
kur jam pačiam atentati-
ninkų kulkos amžiams paliko 
žymes ir vos išvengė mirties, 
giliai atsiduso, veidu nubėgo 
skausmas, tačiau ir šiuo atve
ju neparodė pykčio nusikal
tėlių adresu. 

Maj. L. Virbickas, nežiūrint 
savo gražaus amžiaus, atrodė 
pailsėjęs, guvus, puikios at
minties, kūrybingas, rašo 
patriotinius eilėraščius, su 
sava kūryba pasirodo ir šios 
kolonijos renginiuose. Buvo 
tikrai malonu praleisti su šiuo 
tauriu tėvynės sūnumi porą 
valandų, besklaidant mūsų 
gyvenimo apra iškas . Jo 
simpatingoji žmonelė tą dieną 
buvo susirūpinusi savo svei
kata, ketino eiti operacijos. 
Tikiu, kad ir ji iš tų bėdų išėjo 
sutvirtėjusi. Atsisveikindami 
su Virbickais, palinkėjome 
jiems geriausios sveikatos ir 
malonaus poilsio šiame gra
žiame, taip rūpestingai pri
žiūrėtame kampelyje. 

Rugsėjo 8 d. Lietuvių klubo 
mažoje salėje įvyko pirmojo 
Lietuvos prezidento Karo mo
kyklos XVI-tosios laidos kari
ninkų suvažiavimas. Suva

žiavimu uoliai rūpinosi Kazys 
Urbšaitis ir rašytojas And
rius Mironas, šiuo metu gyve
nantis Daytona Beach, Fla. 

Šešioliktąją laidą baigę 57 
kadro kariūnai. Tačiau į šį su
važiavimą iš visų kraštų 
tesusirinko aštuoni: Andrius 
Mironas su žmona Ona, Mari
jonas Kugrėnas su žmona 
Liza iš Anglijos, Henrikas 
Valiulis su žmona Gailute, 
Jonas Navikas su žmona 
Liza. Bernardas Poderys, Vik
t o r a s P e r m i n ą s , K a z y s 
Urbšaitis su žmona Stase ir 
Stasys Kr©8niūnas. 

S u v a ž i a v i m ą p r a d ė j o 
organizatorių vardu Kazys 
Urbšaitis. Jis pasveikino su
važiavimo dalyvius, prisi
minė Lietuvos kariuomenės 
reikšmę ir šios laidos kari
ninkų ištikimybę tėvynei 
Lietuvai. 

Kun. Vytautas Zakaras, 
baigęs Karo mokyklą aspi
rantu XIV laidą, bet pasi
rinkęs kunigystę, sukalbėjo 
jautrią maldą, prašydamas 
Aukščiausiojo palaimos tiems. 
kurie yra likę gyvi ir kurie 
savo gyvenimą aukojo tėvy
nei Lietuvai. 

Klubo pirmininkas Anta
nas Gudonis suvažiavimą 
sveikino klubo valdybos ir 
Kalanto šaulių kuopos vardu, 
išreikšdamas geriausius linkė
jimus ir nuoširdžiai vertino 
Lietuvos karių ir šios laidos 
karininkų įnašą į mūsų tau
tos gyvenimą. 

Įdomus buvo kadro patik
rinimas. Taip, kaip Karo mo
kykloje. Patikrinimą atliko 
Viktoras Perminąs iš sąrašo 
šaukdamas tos laidos kari
ninkų pavardes, o jam atsakė 
už nesančius Marijonas Kug
rėnas, o suvažiavime esan
tieji atsakė — esu. Klausantis 
šio patikrinimo širdin smigo 
ir skausmas. Kai buvo sumi
nimos pavardės — atsakymų 
daug buvo: miręs, išvežtas į 
Sibirą, bolševikų nukankin
tas kalėjime, žuvo partizanų 
eilėse, likimas nežinomas, 
serga, gyvena Australijoje. Ir 
tai didelė, didelė dauguma 
buvo ištikta tokio likimo. Kai 
pasigirsdavo a t sakymas : 
žuvęs partizanų eilėse, bolše
vikų nukankintas, išvežtas Si
biran, tada sugrįždavo baisūs 
mūsų tautos išgyvenimai. Imi 
branginti tuos žmones, kurie 
iki mirties gynė Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę. Po pa
tikrinimo už žuvusius šios lai
dos kar in inkus ir visus 
laisvės kovotojus kun. Vytau
tas Zakaras sukalbėjo jautrią 
maldą ir jų šviesus atmi
nimas suvažiavimo buvo pa
gerbiamas tylos ir susi
kaupimo minute. 

Suvažiavime labai įdomią, 
net istorinę apie Lietuvos 
kariuomenės uždavinius ir jos 
likimą paskaitą skaitė Stasys 

Krosn iūnas . Nepap ra s t a i 
kruopščiai surinkęs duomenis 
apie mūsų kariuomenės tra
gišką likvidavimą, karių iš
vežimus, nužudymus, apie ka
riuomenėje bolševikmetyje 
vyravusias nuotaikas, kai 
kurių aukštesnio rango ka
rininkų prisiplakimą prie bol
ševikų, net mūsų vyriausybės 
kai kurių narių naivumą. Ta
čiau mūsų kariuomenė su 
savo vadais daugiausia išliko 
patriotinė, buvo pasiruošusi 
tėvynę ginti nuo priešų, ta
čiau nebuvę gauti įsakymai iš 
tuometinių vadų. Kalbėtojas 
papasakojo įdomių epizodų iš 
kariuomenės laikysenos mi
tinguose, kuriuose karininkai, 
kiek buvo įmanoma, veng
davo dalyvauti. Buvo visur iš
juokiami bolševikų politrukai 
ir t.t. Kalba buvo gerai pa
ruošta, daug istorinių duo
menų. 

Buvęs diplomatas Stokhol
me Lietuvos pasiuntinybėje 
Vladas Žilinskas trumpoje pa
skaitoje atidengė jautrų epi
zodą, kada Švedijos vyriausy
bė išdavė sovietams 167 
pabaltiečius karius, jų tarpe 
10 lietuvių karininkų. J i s 
vaizdžiai nupasakojo, kokius 
diplomatinius ėjimus darė Lie
tuvos pasiuntinybė gelbė
dama karius nuo išdavimo, 
tačiau Švedijos vyriausybė į 
tai nekreipė dėmesio, ir kariai 
t r ag i škomis ap l inkybėmis 
buvo sovietams išduoti. 

Po trumpos pertraukos ir 
vaišių, suvažiavimas buvo tę
siamas. Čia buvo perskaityti 
raštu gauti sveikinimai. Svei
kino generolas Stasys Raš
t ikis , genero las V ladas 
Mieželis, pulk. Įeit. Juozas 
Andrius, pulk. Karolis Dabu-
levičius, majoras Petukas iš 
Australijos, tos laidos kari
ninkas Juozas Andriušis, Zig
mas Raulinaitis, Vincas Kli
mavičius, Pranas Mikužis iš 
Australijos, Vladas Biveinis 
iš Australijos ir Antanas 
Audronis. 

Trumpoje meninėje dalyje 
rašytojas Andrius Mironas 
paskaitė labai įdomius atsi
minimus iš Karo mokyklos 
laikoj, juos pavadindamas 
„Vargų ir džiaugsmų debe
sėliais". Cia atspindėjo Karo 
mokykloje išgyventi mo
mentai, nuotykiai ir nuo
taikos. 

Akt. Ona Mironienė skaitė 
A. Norimo premijuotos no
velės „Miške" ištrauką. Ši li
teratūrinė valandėlė visus 
maloniai nuteikė, o programą 
atlikusiems Onai ir Andriui 
Mironams buvo atsidėkota 
gausiais aplodismentais. 

Tuo oficialiai ir buvo baig
tas Karo mokyklos XVI lai
dos suvažiavimas, visiems su
giedojus Lietuvos himną. 

Bet suvažiavimas nesibai-
(Nukelta į 5 psl.) 

LIETUVIAI, ŽUVĘ 
GULAGO SALYNE 

L. KERULIS 

Leipus Jonas, g. 1907 m., ūkin., Degučių k. ir 
vis., Zarasų aps., 1945 m. išv. į Komi ASSR. nukan
kintas prieš 1946.V Vorkutos kone. stov. 

Levinskienė (mkt. Edvardo, g. 1893 m. žmona), 
Vaizgučių k., Šiaulių aps. ir sūnus, abu Sibire mirė. 

Liepa Petras, g. 1886 m., kunigas, buv. šaulys, 
Utenos aps., Skiemonių par. klebonas, išv. 1947 m., 
Sibire mirė 1955 m. 

Liepa Petras, g. 1907 m., kunigas, Biržų aps. ir 
vls. Geidžių-nų par. klebonas, buv. šaulys, išv. į Sibi
rą, kabintas kone. stov., nešdamas anglis pateko po 
traukiniu ir žuvo. 

Linartas Donatas, g. 1874 m., kunigas. Nedin
gė, Alytaus aps., suimtas, nuteistas 10 m., Sibire 
žuvo 1947 m. 

Linartas Jurgis, g. 1881 m., visuomenės veikė
jas, Bagaslaviškis, Ukmergės aps., išv. 1944 m., 
Sibire mirė 1946.1.5. 

Lingys Petras, 43 m., Ungurinių k., Marijampo
lės vis. ir apsl., 1945.1 suimtas, išvežtas ir dingo. 

Liuima Alfonsas, Utena, išv. 1944 m.. Sibire 
mirė. 

Liutkus Bronius, 24 m., Kalvarija, Marijampo
lės aps., 1945 m. suimtas, išvežtas ir dingo. 

Liutkus Petras, g. 1904 m., kunigas Kaišiaorių 
vyskupijoje, po karo suimtas, nuteistas 25 m., mirė 
1946 m. Vorkutos kone. stov., Komi ASSR. 

Lopas Laurynas, g.a. 1880 m. Lieporų k., Kriu
kų vis., Šiaulių aps., veter. gydyto., visuomenės 
veikėjas, išvežtas, Sibire mirė. 

Lukavičius Vladas, g. 1913 m. stalius, Mažei
kiai, išv. 1945 m., Sibire nužudytas 1956.1.6. 

Lukošiūnai, vyras ir žmona, abu ūkin., Einorių 
k., Pandėlio vis., Rokiškio aps., abu Sibire mirė. 

Lukšytė Bronė, 23 m., kulusi nuo Panevėžio, 
1948 m. nuteista 5 m., išvežta į Irkutsko sritį, Tai-
šeto raj., 1952 m. nuvykusi į ambulatoriją skundėsi 
savo pakrikusia sveikata, nuo darbo atleista nebuvo 
ir tą pačią dieną mirė nuo kraujo išsiliejimo smege
nyse. 

Luža Jonas, g. 1912 m., Vladislavavos vnk.. 
Rokiškio vis. ir aps., buv. šaulys, 1944 m. suimtas, 
išv. į Komi ASSR, Vorkutos kone. stov. ir ten žuvo. 

Mačiukevičius, Marijampolė, išv. į Komi ASSR, 
Vorkutos kone. stov. ir ten mirė. 

Mackevičienė-Tallat Kelpšaitė Jusefa, a.60 m., 
ūkin., Budrikių vnk., Rietavo vis., Telšių aps., išvežta ir 
Sibire mirė. 

Mackevičius Julius, g. 1918 m., ūkin., Degučių 
k., 2. Naumiesčio vis., Tauragės aps., išv. į Komi 
ASSR, mirė Vorkutos kone. stov. 

Mačin8ka8 Kasperas, savanoris, ats. karinin
kas, Sibiro kankinys, mirė 1974.11.7 Moldavijoje. 

Makaraitė Zofija, Sibire žuvo 1945.VIII.23. 
Maldutis, sūnus — Zenonas ir duktė — Elena, 

ūkininkai iš Bernatonių vnk., Panevėžio aps., — visi 
3 Sibire žuvo. 

Mališauskienė, išvežta su vyru ir sūnumi, kurie 
išlikę gyvi atvyko į JAV, o ji Sibire mirė. 

Marčėnienė ir vaikai Sibire mirė. 
Marčiukaitytė Gražina, 5 m. amžiaus, Makric-

kų k.. Gudelių vis., Marijampolės aps., Sibire mirė 
1946.VII.10. 

Margevičius Petras, g. 1880 m., kunigas Panevė
žio vyskupijoje, 1949 m. išvežtas ir Sibire nukankin
tas. 

Martinovaitė, darb.. išv. į Komi ASSR, Vorku
tos kone. stov., išleista ir grįžtant dingo. 

Martišius Vladas, mkt. (?), Šilalė, Tauragės 
aps., Sibire dingo. 

Masilionienė-Šumskytė Elzbieta, ūkin. iš Palai-
diškių k., Pumpėnų vis., Panevėžio aps., susirgusi 
gelta mirė 1952 m. Baturine, Krasnojarsko raj. 

Mataitis Antanas, ūkin., Veiksiu k., Kriukų vis., 
Šiaulių aps., su šeima išv. 1948 m., mirė 1955 m. 
Krasnojarsko krašte; žmona — Vadakojytė Veroni
ka, ūkin., mirė 1955 m. 

Mariukas Vincas, 76 m., ūkin., žmona — Emili
ja, 69 m., ūkin.. Mariukų k., Dusetų vis., Zarasų 
aps., abu Sibire mirė badu; sūnus — Henrikas, 39 
ūkin., Sibire nuskendo. 

Matulevičius Vladas, pik. ltn., kariuomenės 
teismo tardytojas, išvežtas ir Sibire mirė. 

Mažeika Antanas, g.a. 1915 m., ūkin., Šakyna, 
Gruzdžių vis., Šiaulių aps., išv. 1944 m., Sibire 
dingo; brolis — Stanislovas, g. 1913 m., ūkin., pieni
nės reikalų vedėjas, išv. 1944 m., Arkties srityje 
susirgęs cinga mirė apie 1948 m. 

Mažeika Stanislovas, g. 1913 m., ūkin. — pieni
nės reikalų vedėjas, Šakynos m., Gruzdžių vis., 
Šiaulių aps.. išvežtas 1944 m., susirgęs cinga, mirė 
apie 1948 m. Arkties srityje. 

Mažutis Benis, ūkin., buv. šaulys, Pumpėnų k., 
Tirkšlių vis., Mažeikių aps., išv. 1945 m. ir tais 
metais Sibire mirė. 

Merkis Ignas. 69 m., ūkin., Sibire mirė badu. 
Mickienė, išv. į Irkutsko sritį, Taišeto raj., po I 

mėn. susirgo ir mirė. 
(Bus daugiau) 
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KANADOS LIETUVIAMS 
Toronte, gelbstint visos A e i ū lietuvškujų Toronto ir 

Kanados lietuviams, ryžtingų tolimesniųjų parapijų kle-
asmenų grupė suorganizavo b011*"118 bei kunigams, visais 
Lietuvos globėjo šv. Kazimie-I atžvilgiais rėmusiems pastan-
ro sukakties kongresą ir Dux 8 a s Darbai nebūtų vykę be 
Magnus operos pastatymą. l^U. ° gausūs aukotojai ir 
Neseniai, rugsėjo 1 ir 2 aukas skatinusieji bei jas priė-
dienomis, džiaugėmės šio dar- m e sudarė tvirtą pagrindą, 
bo pasėkomis. Prieš beveik J i e m s re ikskiame nuoširdžią 
trejus metus šiems įvykiams padėką. 
žvalgantis vietos, šv. Kazimie- Dėkojame kūrėjams K. 
ro 500 m. mirties sukakties Bradūnui ir D. Lapinskui, 
komitetas turėjo daug rūpės- solistams, choro dalyviams, 
*«l T o r o n t o l i e t u v i ų m u ^ . Verikaičiui, kongreso 
pasiaukojimas šiuos rūpės- paskaitininkams prot. F. 
čius iš mūsų paėmė. Suma- Rabikauskui ir dr. J. Girniui, 
numu ir sunkiu darbu ne tik Jaunimo pokalbio dalyviams 
labai gerai atliko uždavinį, i r nuoširdžiai vert iname 
bet jam surado ir būtinas kiekvieną lietuvį, j Torontą 
lėšas. suradusi kelius. 

Derlius sukauptas. Jis buvo 
N u o š i r d ž i a i dėkojame skirtas ir lieka mūsų ateičiai, 

Toronto komiteto pirmininkui kuri žvilgsniams atrodo 
d r . J . S u n g a i l a i , kur i s blanki, bet šviečia viltims, 
vadovavo visiems užmojams Vytautas Volertas, 
ir asmeniškai rūpinosi opera. § v . Kazimiero 500 m. 
Jo ir jo šeimos atiduoti laikas, mirteis sukakties 
triūsas bei sugebėjimai yra komiteto vardu 
neįkainuojami. Didelę padėką 
reiškiame kun. dr. P. Gaidai, 
vadovavusiam informacijai ir L a i k a g ^ b r a n g i a u 8 i a do_ 
Kongreso organizavimui. Su v a n a k u r i ą D i e v a 8 mums 
didžia pagarba minime visų skyrė, o žmogus su tokiu žiau-
komiteto ir atskirų komisijų riu laisvumu jį eikvoja, 
narių ištvermingus darbus. Klemensas XIV 

M. Marijos Gimimo parapijos Šiluvos procesij uette Parke. 

Detroito žinios 
T R U M P A I 

E d v a r d a s T e l y č ė n a s 
tragiškai žuvo rugsėjo 18 d., 
sulaukęs 35 metų amžiaus. 
Laidotuvės buvo rugsėjo 22 d. 
Gedulingos pamaldos už velio
nio sielą buvo atlaikytos Šv. 
Antano bažnyčioje, iš kur 

buvo pa lydė ta s į „Holy 
Sepulchre" kapines. Pasiliko 
nuliūdime tėvai Boleslovas ir 
Ada, sūnus Edvvard Mickey, 
seserys Irena ir Lilija. 

Balfo m ė n u o yra spalio 
mėnuo. Visi prašomi įteikti 
savo aukas, kad vargan pate
kusius brolius ir seseris galė
tume bent dalinai sušelpti, 
ypač pabrėž t in i du sek

madieniai tai — spalio 7 d. ir 
14 d., kada visose trijose lie
tuvių parapijose po pamaldų 
bus BALFO aukų rinkėjai, 
pasiruošę priimti aukas. 

S. Sližys 
Vysk. Povilo Bal takio 

konsekracijos iškilmėse Port-
land, Maine, rugsėjo 14 d. 
da lyvavo ir detroitifečiai 
Jonas ir Gražina Urbonai. 

Most inter est-earning 
checking accoimts don't give 

you any more than ours. 
They just a sk • 

s 

We ask for only the Minimum Minimum. * 100. 
VV'ith Standard Foderal Savinas M i n i m u m 

M in imum, you got checking u i th no 9HMVMJL 
charge for maintaininga m i n i m u m htJŠMWue 
of onlv S100. 

Tlut tsa lot kssthan most min imums you l l f l n d 
Rral lv novv, \vhat less rnu ld you ask for? 
Checfts vvith Standard 1 oderal.YVIth ourSIOO 

m i n i m u m balance, it s thr \erv least vou ran do. 

7.» Yrars Strnttfi 
Comc up to our Standard 

ST/uuyuin FEDER/U. S/H/INGS 
HOMf; ()I1I(.T: 033 Auln-r Avr . ( M u g » t M J 2 l'h H47 11*) I X W M ; R S < ; R 0 \ X : .r>K)0 hm-st ,\M-.. H)-,1.-, lt, w&U40 

47TH STRF.FT: r,.V. VV. 47ih M . <hi< ,.#> MKS Iii ->2* U1K i (LAKTIEM) RIIK;r.: M41 Anhcr Avr . (),„ ag,, ui. „ ••*,. 7ffTr>200 
HICKORY HII.LS: W."»7 S K.rfwns K>I..K04" l'h. V>«-^).V) HII.l . (HT.F.K: Hill (rrrk Shuppinfc(>ntrr. Ili< kj>nHilk KOtV Ph. S9M377 

LOMBARI): j t \ M.m M.. »JII+H iti i.j? li*f) OAK L W X : nn.vi s. 1'uUski KH . uwr>.< Ph. 424 vnn 

CLASSIFIED GUIDE 
HELT WANTKD VYBAI 

WANTED, ACTO BODY MAN 
Top pay for escper'd man. Mušt 
do f rame work. Own tools. Good 
ben., clean N.W. shop. 

MAYER'S AUTO BODY 
TeL 545-5408 

VYBAI LR MOTERĮ S 

LTVE-IN COUPLE OB SINGLE 
MALĖ 

North Shore Area, Mušt Speak 
KngĮiflrt 

References Req'<į Mušt Drive. 

Cail Bill Kelly For Details 
930-1213 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

SMALL STORE AVAILABLE 
NOW 

2437 West 69th StlMt 

STEADMAN REALTY CO 
TeL 479-2922 

IŠNUOM mūrinis bungalo Brighton 
Parke arti Calįfornia Ave. Skam
bint po 8 vai. vakaro 523-5291 

I E Š K O N U O M O T I 

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

SOPHIE BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

lietuvių kalba šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Transliuojame iš nuosavos studijos 
Marą uette Pk, vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood Avenue 

Chicago, IL 90929 

Tel — 778-1543 

> 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 O O ' 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karsto vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — TeL 636-2960 
IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<X 

Ieškau nuomoti aukštą garažą Mar-
ąuette Parke Skambint rytais tel. 
434-8235 

S E A L I S T A T I 

iiimuiniimiiminmmiiiimiiiiimiiiiiii 
10% — 20<& — 30% pig iau mokės i t 
o i apdrauda noo ugnies ir automo
bilio pas m o s . 

FRANK Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

3208? 2 W. 95th Street 
nimiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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TELEVIZIJOS 
SpsJrotos ir paprastos. Radijai, 

Sttrso ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

>oooooooooooooooooooooooooc 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — BE 7-5168 

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 175-1882 arba 376-5996 

66-OS IR PULASKI APYLINKĖJE — 
Mūrinis "ranch" namas. 3 dideli mie
gami (arba gali būt 2 miegami ir 
valgomasis). Graži didelė virtuvė, 
įrengtas rūsys. 28 metų senumo. Sva
rus. 
"" BUDRAITIS REALTY 

TEL. — 767-0600 

miiiiiiiiiimiimmiiiintiiiiiiiMiiMttnmt 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimai — Viililjn— 

Namo. pirtim— — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
S. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedoe — 778-2233 

HlrmillllllllllllllIllliliiiiuilllllllllllHHIM 

oooooooooooooooooooooooooo-

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood — TeL 254-7480 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
ooo«oooooooooooooooooooooo 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktui. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priamam* MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

F A S H I O N C A B P E T S 

K I L I M A I 
UETUVIV PREKYBA 

3304 W. 63 SL — TeL 778-9064 

•ooooooooooooooooooooooooo* 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 

aes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų luinos yra vi

siems prieinamos. 

- •ooooooooooooooooooooooooo-

Atdari apžiūrėjimui sekmadienL 
nuo I iki 4 vaL popiet 

5057 S. Knoz — Naujas mūr. 3-jų 
butų po 3 miegamus. lj/į vonios. 
Paskola 12%. Skubėkite. 

5704 S. Kolmar — 4 miegamų mūri
nis. 2 vonios. įrengtas rūsys. 2-jų 
maš. garažas. Skubėkite. 

3539 W. 62 Place — 7 kamb. mūri
nis. 3 vonios. įrengtas rūsys. 2 ma
šinų mūr. garažas. Skambinkit dabar. 

No. 961. 68-ta ir PULASKI 
Liuksusinis 3-jų miegamų mūr. namas, 
29 metų senumo. Didelė virtuvė su 
medinėm spintelėm. Įrengtas rūsys. 
Centr. oro vėsinimas. 2 maš. garažas. 
Labai švarus. Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

2-JŲ BUTŲ — 2-JU BUTŲ 
No. 910 59-ta ir Kolin. 8 m. senumo. 
No. 870 61-ma ir Kolin. 6 m. senumo. 
No. 814 Archer ir Kenneth. Naujas. 
No. 972 60-ta ir Kedzie. Tik $64.900 

No. 970. 57-ta ir Lawndale. 3 butai 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Me» 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo Įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
TeL — 434-7100 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

iiiiiiitiimiiimimimiiiiiiiiiiiminmiiiii 
RYTŲ LIETUVA 

rinkinys 
Istorinių bei etnografntų studijų 

Suredagavo 
ALGIRDAS M. BUDRECKIS 

STUDIA LITUANICA IV 
Išleido Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga 1980. Spausdino M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 628 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$1625. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Ą5+5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60619 

lUHHiiiHiimimim 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
U N I O N P I E R , MICH. 

M E T I N Į V E I K L O S 
L A P Ą U Ž V E R C I A N T 

Rudenėjant Union Pier 
Lietuvių dr-jos 1983-1984 m. 
veiklos sezoną gausiais or
ganizacinių pasireiškimų dar
bais išmargintą lapą užver
tus ir daugeliui dr-jos narių 
besirengiant kartu su gervė
mis skristi jau į šiltąją Flo
ridą žiemai, rugsėjo 15 d. 
Union Pier Gintaro vasarvie
tės erdviose v lgyklos patal
pose įvyko dr-jos visuotinis — 
metinis narių susirinkimas. 
Šiame susirinkime buvo iš
klausyti kadenciją baigian
čios valdybos bei kontrolės 
kom. pareigūnų veiklos apys-
ka i t in ia i p r a n e š i m a i , pa
skirstytos metinės aukos, ski
riamos lietuvybės palaikymo, 
švietimo, spaudos ir kt. reika
lams. 1984-1985 m. kadencijai 
išrinkta dr-jos valdyba bei 
kontrolės komisija ir aptarti 
artimiausi darbai bei nusta
tytos žiemos ir pavasario 
veiklos gairės Union Pier apy
linkėje. Sus ir ink imui pir
mininkavo ir jį pravedė dr-jos 
pirmininkas V. Bigelis, sekre
toriavo I. Rimkūnienė. Daly
vavo 54 dr-jai priklausantieji 
nariai. 

4 vai. p.p. susirinkimui pir
mininkaujantis, pradėdamas 
sus ir inkimą, p a s i d ž i a u g ę s 
gausiu dalyvių skaičiumi, 
kvietė visus aktyviai daly
vauti svarstomų klausimų ei
goje ir pateikė dienotvarkę, 
kuri be pakeitimų buvo priim
ta. Po to sekretoriaujanti I. 
Rimkūnienė perskaitė praėju
sio metinio susirinkimo proto
kolą, kuris buvo susirinku
sių patvirtintas. Toliau buvo 
išklausytas dr-jos pirmininko 
pranešimas. 

Dr-jos pirmininkas V. Bige
lis valdybos veiklos apyskai-

^•tfriiame pranešime nurodė, 
*kad kadencijos metu buvo su

šaukti 3 dr-jos narių visuoti
niai susirinkimai ir einamie
siems bei organizaciniams 
reikalams aptarti valdyba tu
rėjusi 9 posėdžius. Buvo 
surengtas dr-jos nariams Nau
jųjų metų sutikimo paren
gimas, Klaipėdos krašto atva
davimo metinės sukakties 
paminėjimas, organizuotai 
dalyvauta Beverly Shores lie
tuvių surengtame Vasario 16-
sio8 minėjime, valdybos ir Al-
b r e c h t ų b e n d r o m i s 
pastangomis buvo suorgani
zuotas ir sėkmingai praves-

St.Petersburg,, 
(Atkelta iš 3 psl.) 

tas Užgavėnių blynų — šiu
p i n i o b a l i u s , p a m i n ė t a 
Birželio trėmimų tragiška 
metinė sukaktis, dalyvauta 
pas dr. J. Valantiejų tradici
nių Joninių renginyje, sureng-

R idzinskas-reikalų vedėju ir 
E. Vengianskas — korespon
dentu. I kontrolės komisiją - A. 
K a r a i t i s - p i r m i n i n k u , S. 
Sidaravičius ir H. Zubrys-
nariais. 

Dr-jos Valdomuosius orga
nus išsirinkus, kaip ir kiek-
vieneriais metais , gautų nuo
šimčių už banke laikomus 

ta dr-jos vasaros gegužinė dr-jos pinigų paskirstymas Ue-
Mišauskų sodyboje, gausiai 
dalyvauta Gen. T. Daukan-
tos j.š. kuopos Union Pier su
rengtos Jūros dienos pobūvy
je ir, remiantis paskutiniojo 
metinio susirinkimo nutari
mu, išskirstyta daugiau kaip 
300 dol. aukų, skirtų kitoms 
organizacijoms j savo veikloje 
finansinės paramos užsitar
navusioms. Išleisti 3 Union 
Pier Lietuvių dr-jos valdybos 
biuletenio laidos ir išsiuntinė
tos visiems dr-jos nariams. 
Baigdamas savo pranešimą 
dr-jos pirmininkas nurodė, 
kad, nežiūrint narių senyvo 
amžiaus, kadencijos metu dr-
jos veikla buvusi labai gyva, 
sėkminga ir visi su pasišven
timu sklandžiai atliko savo 
darbą. Niekas iš dr-jos narių 
nemirė — atvirkščiai, dr-ja 
nar ių ska ič iumi paaugo. 
Dėkojo visiems dr-jos valdy
bos bei kontrolės k-jos na
riams už malonų bendradar
biavimą bei talką 1983-1984 
m. dr-jos organizacinėje veik
loje Union Pier, Mich. Pir
mininko V. Bigeiio apyskai
t i n i s p r a n e š i m a s b u v o 
gausiais plojimais priimtas ir 
palydėtas. 

Apie dr-jos finansinį stovį 
pranešimą padarė iždininkas 
A. Klimavičius ? nurodęs susi
rinkimo dienai dr-jos kasos 
s tov į , g a u n a m ų pajamų 
pagr ind in ius š a l t i n i u s ir 
padarytų išlaidų pozicijas. 
Nurod.. kad susirinkimo die
ną dr-jos narių sąrašuose yra 
188 asmeny s. Pristatė pasku
tiniųjų metų įstojusius naujus 
narius: Balį ir Juzefą Kas
parus, Raimundą ir Beatri-
ciją Strungius, Marių ir Regi
n ą Vižintus, Zigmą ir Oną 
Rumšus. Ilgais plojimais iždi
ninko pranešimas, ypač naujų 
dr-jos narių pristatymas, 
džiaugsmingai buvo sutiktas. 

Kontrolės k-jos vardu dr-jos 
kasos ir finansinių reikalų 
tvarkymo patikrinamąjį aktą 
perskaitė S. Sidaravičius, 
pagal kurį 1983-1984 m. 
kadencijos laikotarpyje dr-jos 
finansiniai reikalai buvo labai 
gerai tvarkomi ir kruopščiai 
vedami . Sus i r ink imo siū
loma dr-jos valdybai ir iš-
dininkui Ant. Klimavičiui 
pareikšti padėką, ką susi
rinkimas mielai su pasiten
kinimu plojimu ir išreiškė. 

A p i e d r - j o s v e i k l o s 
dokumentavimą, jos narių bei 
l i e tuv i škos ios v i suomenės 
bendrąją informacija, apie 
Union Pier lietuvių veiklą 

tuvybės palaikymo, švietimo, 
spaudos ir kt. reikalams. 
Pagal pirmininkaujančio 
pasiūlymą susirinkimo daly
viams pasisakius po trumpų 
diskusijų aukos buvo paskirs
tytos: Lietuvių teisėms ginti 
komitetui — 100 dol. ,> Tautos 
fondui — 100, Vasario 16-sios 
gimnazijai — 100, Lietuvos 
Dukterų dr-jai — 100, Lie
tuviškajai spaudai:. 50 — 
Draugui, 50— Naujienoms, 25 
— Dirvai, 25 — Laisvajai Lie
tuvai, 25 — Lithuanu8, ir 25 
— Lietuvių fondui už knygą. 
Iš viso šiais metais išskirsty
ta 600 dol. 

Einant susirinkimui į pabai
gą, klausimuose ir sumany
muose, kiek pakalbėjus pra
ėjusios bei ateities veiklos 
reikalais, darbingai ir gyvai 
praėjęs Union Pier Lietuvių 
dr-jos visuotinis narių susi
rinkimas buvo baigtas ir visi 
dalyvavę buvo pakviesti į 
metinę dr-jos narių vakarie
nę, kuri tose pačiose patal
pose buvo paruošta. 

Vakarienės metu, pasivaiši
nus skaniu V. Albrechto 
pagamintu maistu, buvo pra
vesta O. Kronienės nupiešto ir 
padovanoto paveikslo ir B. 
Buikienės dovanoto foto 
aparato laimėjimų bilietėlių 
traukimas, kuriuos platinant, 
d-jos biuletenio reikalams 
buvo sutelkta 80 dol. Laimė 
nusišypsojo paveikslą laimė
jusiai B. Vengianskienei ir fo
to aparatą ištraukusiam Kra-
j a u s k u i . Š i ų d o v a n ų 
paskirstymą sėkmingai pra
vedė S. Steponkienė. O. Kro-
nienei, B. Buikienei priklau
so nuoširdi padėka už 
vertingas dovanas, S. Stepon-
kienei — už laimėjimų pa
skirstymą, visiems aukoju
siems biuletenio leidimo 
reikalams, M. Nenienei ir A. 
Aušiūrienei — vaišes paruo
šusioms bei talkininkavu
sioms po vaišių ir visiems dr-
jos nariams, dalyvavusiems 
vaišėse bei prisidėjusiems prie 
jų sėkmingo suorganizavimo 
ir pravedimo darbų. 

Taip sėkmingai, darniai ir 
darbingai praėjo rugsėjo 15 d. 
Union Pier Lietuvių drau
gijos metinis visuotinis narių 
susirinkimas, padėjęs tvirtus 
pagrindus tolimesnei 1984-
1985 m. lietuviškajai organi
zuotai veiklai Union Pier, 
Mich., apylinkėje. 

VG. 

cagos dr. Antaną Razmą, 
kuris L.B-nės apy L valdybos 
buvo pakviestas pagrindinei 
Tautos šventės minėjimo pa
skaitai. O apie patį dr. Raz
mą daug kalbėti nereikia, jo 
lietuviška širdis ir nuveikti 
darbai tautos aruode kalba už 
jį-

Jis mūsų apylinkėje lankosi 
jau antrą kartą, ir abu kartus 
atvyko savo lėšomis. 

Dr. Razma savo paskaitoje 
nukėlė mus į Lietuvos kū
rimosi pradžią, jos vargus ir 
kovas su plėšriais kaimynais, 
Lietu v oš klestėjimo laikus val
dant didž. kunigaikščiui Vy
tautui, kuris, deja, dėl lenkų 
klastos nebuvo vainikuotas 
Lietuvos karalium. Priartėjęs 
prie dabartinės padėties pa
reiškė, kad "ausų kova su 
priešu okupantu atkakliai 
tęsiama Lietuvoje ir už jos 
ribų ir nesibaigs, kol Lietuva 
nebus išlaisvinta. Pasidžiau
gė, kad daug jaunimo yra įsi
jungę į lietuvišką veiklą, ta
čiau turime stengtis jo dar 
daugiau įtraukti, nes nuo jo 
priklausys lietuvybės išsilai
kymas. 

Baigęs savo kalbą perėjo 
prie antrosios neoficialios 
dalies — Lietuvių fondo. Pla
čiau pakalbėjęs apie L. fondo 
reikšmę ir tikslus išeivių gy
venime, jo dabartinę būklę ir 
atsakęs į keletą klausimų, pa
kvietė į sceną L. fondo at
stovą Hot Springs Antaną 
Makarą, kuris čia sėkmingai 
pravedė LF vajų, įdėjęs daug 
darbo ir pastangų, lanky
damas apylinkės lietuvius. Jis 
surinko aukų 4350 dol. Labai 
gražus gestas buvo Elenos 
Sabaliūnienės. vokietaitės, 
kuri nemačiusi Lietuvos, iš
moko gražiai lietuviškai kal
bėti ir įamžino Lietuvos parti
zanus 100 dol. auka. Jai buvo 
įteikta dovanėlė — knyga. Dr. i 
A. Razma ir A. Makaras nuo
širdžiai padėkojo visiems 
aukotojams. 

Toliau buvo meninė pro
grama. H. Dūda įspūdingai 
padeklamavo du eilėraščius. 
Moterų oktetas, vad. L. Gu
delienės, puikiai padainavo 
keletą dainų, jų tarpe dvi at
vežtas iš Lietuvos. Ir, kaip 
visada, mūsų dainininkė D. 
Vilimienė gražiai solo padai
navo dvi dainas. Minėjimas 
užbaigtas bendra g iesme 
„Marija, Marija"... Po pro
gramos pirmininkas pakvietė 
visus dalyvius į kitą salę pie
tų, kuriuos skaniai pagamino 
mūsų darbščios bitelės — šei
mininkės A. Ingaunienė, S. 
Jankauskienė, M. Radienė, R. 
Sabaliūnienė, V. Simanavi-

PRIMINIMAS 

D e m o k r a t y b ę s u k ū r ė 
krikščionybė. Jos nebuvo 
stabmeldžių visuomenėje, jos 
nėra ir šių dienų kraštuose, 
kur pamirštas krikščioniš
kasis mokslas. 

Mykolas Krupavičius 

čienė su daugeliu talkininkių 
ir talkininkų. Po pietų visi dar 
ilgai šnekučiavosi prie ka
vutės, keletas kalbėjosi su dr. 
Razma jiems rūpimais Bend
ruomenės ir L. fondo klau
simais. 

Prieš išvykdamas, dr. Raz
ma nuoširdžiai padėkojo vi
siems už malonų priėmimą, A. 
Makarui už gausiai surinktas 
aukas, o ypatingai Aldonai ir 
Stepui Ingauniams už jų pa
rodytą nuoširdumą ir jam su
rengtą priėmimą minėjimo iš
vakarėse jų namuose, kur visa 
L.B-nės valdyba ir jos talki
ninkai turėjo progos pabend
rauti su svečiu. Ačiū dr. An
tanui Razmai! 

Ir. S . 
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KO AMERIKA 
IEŠKO 

Pergamentai sutrupės, kar
das surūdys, tik dvasinė žmo
gaus prigimtis pasiliks trium
fuojanti... Amerika neieško 
žemiškos imperijos, statomos 

gė. Suvažiavimo dalyviai su n * t • 
savo artimaisiais svečiais spaudos puslapiuose ir per tiot Springs, Ark. 
vakare susirinko šauniai valdybos leidžiamą biuletenį 
vakarienei į Ship restoraną, pranešimą padarė šio biulete-
kur vėl buvo nuoširdžiai pa- n i o redaktorius ir dr-jos kores-
bendrauta, kai kurie tos lai- pondentas E. Vengianskas. 
dos karininkai papasakojo Dėkojo visiems biuletenio 
savo atsiminimų ir gražaus bendradarbiams už rašinius ir 

dr-jos nariams, kurie duosnio-
mis aukomis finansiškai re
mia biuletenio leidimą. 

Po šių apyskaitinių pra
nešimų, kurie beveik be jokių 
diskusijų buvo susirinkimo 
priimti bei patvirtinti, pir
mininkaujantis V. Bigelis 
skelbia 1983-1984 m. kaden
cijos dr-jos valdybos bei 
kontrolės k-jos atsistadydini-
mą ir sekančiai 1984-1985 m. 
kadencijai naujų dr-jos valdo
mųjų organų rinkimus. Šis 
dienotvarkės punktas, pap-

prie Urbšaitienės skanių vai- rastai užimąs daug laiko, vie- Dvelkė gilus dvasinis susi 
š ių p a b e n d r a v o k e l e t ą toje pasiūlius, kad valdyba ir kaupimas dalyvių tarpe. 

kontrolės komisija liktų tos Po Mišių 12 vai. vienuolyno 
pačios sudėties ir sekančiai 
kadencijai, neatsiradus kitų 

ruoštas XVI laidos, baigusios pasiūlymų, vienbalsiu susi-
1934 m. Karo mokyką, 50 me- rinkimo dalyvių plojimu buvo 
tų sukakfiai prisiminti) kiek- lengvai išspręstas. Sekančiai ninkas S t Ingaunis atidarė 
vieno buvo daug kas išgy- kadencijai į Union Pier Lietu- minėjimą trumpu, bet taikliu 

humoro. Vakarienės progra
mai vadovavo energingasis 
Kazys Urbšaitis. 

Rugsėjo 9 d. suvažiavimo 
dalyviai dalyvavo lietuvių pa
maldose ir tautos šventės mi
nėjime Lietuvių klube, kur 
Klubo pirmininkas Antanas 
Gudonis dar kartą suva
žiavimo dalyvius pasveikino 
klubo vardu. 

Pirmadienį suvažiavimas 
baigtas Kazio Urbšaičio rezi
dencijoje smagia gegužine. 
Čia vėl gražus būrelis žmonių 

valandų, laisvai dalindamiesi 
išgyvenimais, o jų juk per tiek 
daug metų (suvažiavimas 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radijo Programa 

Naujoj Anglijoj 

Vadijo programos sekmadieniais, »* 
doraujamos Stepono J. ir Valentinos 
Mink* perduodamos ano 8:00 iki 8:45 
rai r/to per radijo stotį WLYN 1360 

AM. toj pačioj stoty. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Sekmadienį , rugsėjo 9 
dieną, įvyko L. Bendruo
menės valdybos suruoštas 
Tautos šventės minėjimas, 
pradėtas 11 vai. ryto šv. Mi-
šiomis vienuolyno koplyčioje. 
Mišias atnašavo kun. P. Pat-
laba, aukodamas jas už žuvu
sius tautos sūnus, Sibiro kan
kinius ir už visus mirusius ir 
gyvus lietuvius, kurie dirbo ir 
tebedirba tautos labui. Mote
rų chorelis jautriai pagiedojo 
keletą giesmių, kun. Patlabos 
atvežtų iš Lietuvos. Aukštai 
nuo vargonų sklido solo gies
mė „ P a n i s Angel icus" . . . 

salėje vyko akademinė Tau
tos šventės minėjimo dalis. 
Meninę programą atliko vie
tinės jėgos. L.B-nės pirmi-

AtA 
STASĖ VANAGŪNIENĖ 

STEPONAITYTĖ 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė 1984 m. spalio 3 d*, 2 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Eržvilko valsč.. 

PavySčiovio kaime. Amerikoje išgyveno 35 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stasys, 3 sūnūs 

Ramūnas su žmona Danguole, Stasys su žmona Armida, ir 
Arvydas su žmona Audrpne, anūkai Viktorija, Arūnas, Se
veriną, Andrius ir Rita, bei kiti giminės, draugai ir pažįs
tami Lietuvoje ir Amerikoje. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį nuo 5 iki 9 vai. vak. 
ir penktadienį nuo 2 iki 9 vai. vak. Petkaus Marąuette koply
čioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 6 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. v 

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marčios ir anūkai. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

krauju ir prievarta... Jokios 
pagundos nepatraukia jos 
dominuoti svetimiems kraš
tams... Ji neieško kitų daly 
kų, uk Visagalio Dievo malo
nės". 

Calvin Coolidge 

A. f A. STASEI VANAGONIENEI 
m i r u s , 

vyrui Stasiui ir sūnums Ramūnui, Sta
siui ir Arvydui su šeimomis reiškiame 
nuoširdžia užuojautą ir kartu liūdime. 

SEVERINĄ IR IGNAS PETRAUSKAI 
ROZALIJA IR ALGIS PETRAUSKAI 

Parduodama r&iausių pasaulinių ±i-
ai«, santrauka ir komentarai, muzika, 
tainot ir Magdutes pasaka. Biznio ret-
kalais kreiptis j Baitic Fkmsts-gelių 
nm dovanų krautuvę, 302 E. Broad-
way. So Boston, MA 02127 Tdaf. — 
28B-048S. Ten pat gaunamas dienraš
tis "Draugas' ir rasit* taipgi dideli 
paairiskimą lietuviškų knygų, pioki-
tano, mene dovanų ir lietuviškų suve-
nerų. Krautuvė atidarą kasdien ir sei-

nuo 1:30 p.p. iki 6-tai vaL 
Saaiiiarfiiniais nuo 1-os iki 4-os 

vnL popiet. 

L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

KadŲo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connect. 
eut lietuviams. 

Kas penktadieni ii WEVD Stoties 
Hew Yorke nuo 10 iki 1 i vai vakaro. 
973 meg. FM. Taip pat klausykitės 
*TCusic of Uthuania" programos kas 
sekmadieni nuo 2:06 iki 3:0C vai po-
pietų ii Seton Hali Universiteto sto
ties. 89.5 FM. (WSOU). 

Direkt. Dr. JOKŪBAS STUKAS 
Watdnoc. NJ. #7Mt 

ZM Sonlit Drive 

Mirus mylimai žmonai ir motinai 
A. + A. 

T E K L E I D Z I K I E N E I , 
reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Sta
siui ir sūnui Alfonsui ir jo šeimai. 

Laima ir Evert VanderStoep 
Romas Petrauskas 
Gintaras ir Bonnie Petrauskai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California A venue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA>3 Q852 

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

venta. 
NuoSirdi padėka Kaziui 

Urbšaičiui ir jo žmonai už 
tikrai nuotaikingą pirma
dienio popiete, vaišes ir bend-

vių dr-jos valdybą toms pa- žodžiu. Po Amerikos ir Lie-
čioms pareigoms buvo per- tuvos himnų ėjo kun. Patla-
rinkti: V. Bigelis-pirmininku, bos gilios minties invokacija. 
M. Nenienė-vicepirmininke, I. Po minutės susikaupimo ir žu-
Rimkūnienė-sekretore . A. vusiųjų pagerbimo St. Ingau-

rus išgyvenimus Kl imavic ius - i žd in inku , J .^nis pristatė svečią iš Chi-
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x Kun. J u o z a s V a š n o r a , 
MIC, Pasaulio lietuvių ar
chyvui prisiuntė daug vertin
gos medžiagos apie šv. Kazi
miero minėjimą Romoje ir 
pluoštą italų bei kitų laikraš
čių atsiliepimų apie tą minėji
mą. 

x Atei t ininkų moks le iv ių 
Prez . A. S tu lg insk io kuo
p o s susirinkimas bus penkta
dienį, spalio 5 d., 7:30 vai. 
vak. Clarendon Hills pas Vy
tą Šaulį. Visi moksleiviai 
kviečiami. 

x Bronė S trav insk ienė , 
jūros skautininke ir Lietuvos 
istorijos mokytoja, įsijungė 
„Nerijos" tunto vadijon, įsi
pareigodama tautinio auklėji
mo vadovės pareigoms. B. 
Stravinskienė jau pradėjo 
ruošti reikalingą medžiagą 
tautinio auklėjimo programai 
sueigose pravesti. 

x J ū r o s skaučių „Neri 
j o s " tunto visų vienetų suei
gos šiais veiklos metais vyks 
šeštadieniais po pamokų li
tuanistinėse mokyklose Chi-
cagoje ir Lemonte. Sueigos 
Chicagoje vyks Jaunimo cent
re Dariau-Girėno mokyklos 
patalpose 1:15 vai. p. p. Le
monte — Maironio lit. mo
kyklos patalpose 1 vai. p. p. 
Kviečiamos visos lietuvių kil
mės T->n<raitė3 nuo 5 m. am
ž iau- Vigais klausimais 
kreiptis į tuntininkę v. s. Ir. 
Regienę, Lemonte — į „Ni
dos"' laivo vadę g. vair. Jūra
tę Maurukienę. 

x Aldona P r a p u o l e n y t ė 
yra viena iš Putnamo seselių 
rėmėjų ruošiamos madų paro
dos koordinatorių. Parodos 
rengėja yra Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserų rė
mėjų Chicagos skyriaus val
dyba. 

x Sve ika tos re ika la i , pen
sininkų apdrauda, kultūrinės 
žinios, liaudies dainos daly
vaujant maj. J. Tapulioniui, 
dipl. teis. Pranui Šului, Baliui 
Brazdžioniui, Marijai Nauje-
lienei, Stefanijai Paškonienei 
ir Alfonsui Šidagiui. Užkan
dis. Kraujospūdžio matavi
mas. Visi laukiami Sodybos 
pažmonyje šį sekmadienį nuo 
2 vai. p. p. 

x N o r s č ikagieč ia i džiau
giasi "Cubsų" beisbolo ko
mandos pergalėmis, tenka pri
minti, kad šiuo metu vyksta 
jų pusfinalinės rungtynės su 
San Diego „Padres" koman
da, kurios ..pitching coach" 
nuo 1973 m. yra mūsų tautie
tis Jonas Poderis (g. 1932 m.). 
Jis žaidė ilgus metus su 
Brooklyno „Dodgers'", padėjo 
jiems laimėti pasaulinį titulą 
1955 ir 1959 m., dalyvavo pa
saulinėje serijoje 1953, 1955, 
1959 ir 1963 m., taip pat 1960 
ir 1962 m. „All-Star games". 
angliškai jis vadinasi John 
Podres. 

z Madų paroda rengia
ma P u t n a m o sese l ių rė 
mėjų bus spalio 21 dieną, sek
madienį, Jaunimo centre. 
Bilietai į Madų parodą gau
nami pas rengėjas ir Vazne-
Hų prekyboje. (p*-)-

x NAMAMS PIRKTI P A 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuoš imčia is . 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747 . 

(sk.). 

,\ n A s 
!»• luiitiin ir I;iis4>m«- \ isu rūsiu 

VMM.I s . 
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737 1717 

x S o l . Marytė Biz in-
k a u s k a i t ė šiandien iš Phila-
delphijos atvyksta į Chicagą. 
Sol. M. Bizinkauskaitę ir sol. 
Al. Brazį išgirsime spalio 7 d. 
3 vai. p. p. Jaunimo centre 
„Margutto" koncerte. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

x D a n u t ė Aug ienė Litua
nistikos studijų ir tyrimo cent
rui padovanojo apie porą šim
tų vertingų knygų ir albumų. 
Gera būtų, kad ir kiti, kurie 
turi atliekamų arba nenaudo
jamų knygų, brošiūrų ar laik
raščių, jų neišmestų, bet nu
kreiptų į mokslo instituciją, 
esančią Chicagos Jaunimo 
centre. Jeigu pasitaikytų, kad 
Jaunimo centro biblioteka to
kių leidinių turėtų, tai dubli
katus perleis kitoms mokslo ir 
švietimo institucijoms. 

IŠ ARTI IR TOLI 

x Prof. dr. J o n a s Rač
k a u s k a s , Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro valdybos 
pirmininkas, duos pranešimą 
per kun. Broniaus Krištana-
vičiaus fondo vakaronę, kuri 
bus spalio 12 d. 7:30 v. v. Jau
nimo centro kavinėje. 

x „ D r a u g o " ekskurs i jos 
v a k a r o n ė — skaidrių pada
rytų Stasio Žilevičiaus, rody
mas bus Jaunimo centre spa
lio 12 d., penktadienį, 7:30 vai. 
vak. Rengia Moterų klubas. 
x „Sunday World-Herald", 
0maho8, Nebr., dienraštyje, 
rugsėjo 23 d. laidoje, plačiai 
aprašytas lietuvių gyveni
mas, informuojama apie Lie
tuvą ir Omahos lietuvius. Įdė
tos trys didelės nuotraukos, 
kuriose vaizduojami jaunuo
liai su tautiniais drabužiais ir 
Omahos lietuvių knygos re
daktorius Šulskis su žmona. 
Taip pat įdėtas žemėlapis, ku
riame skirtinga spalva pažy
mėta Lietuva. 

x Buv . Lietuvių pol ic i jos 
tarnautojų „Krivūlės" klu
bas per savo valdybos narį H. 
Suvaizdį, Cicero, 111., įteikė 
„Draugui" 25 dol. jo 75 metų 
jubiliejaus proga. Labai ačiū. 

x L i e t u v o s Dukterų drau
g i ja , Chicago, 111., kuriai va
dovauja energinga Emilija 
Kielienė, „Draugo" 75 metų 
jubiliejaus proga parėmė jį 
100 dol. čekiu su tokiu trum
pu laiškučiu: „Gyvuoki .Drau
ge' ir klestėki mūsų stiprybe 
ir šviesa. Ant savo laurų pail
sėsi, kai vėl laisva bus Lietu
va". Labai dėkojame už mielą 
paramą ir gražius linkėjimus. 

Vienas stalas „Draugo" 75-rių metų bankete. Iš 
kairės: dr. A. Naudžiuvienė, inž. V. Naudžius, 
St. Kisielienė, kun. J. Šarauskas, Šv. Antano 
par. administratorius Cicero, dr. Petras Kisie

lius, Liet. Kat. spaudos draugijos vicepirm., dr. 
G Baliūnienė, A. Baliūnas, inž. G. Lazauskas, 
Aitos sekr., ir T. Blinstrubas, Altos vicepir
mininkas, dabar einąs pirmininko pareigas. 

Nuotr. J. Duobos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BR. J O N U Š O 
S T I P E N D I J A 

R. S T E P O N A V I Č I Ū T E I 
Muziko Broniaus Jonušo 

stipendija lituanistiką studi
juojančiam studentui Šiemet 
buvo jau septinta. Ją laimėjo 
Ramoną Steponavičiūtė iš 
Chicagos. Tūkstančio dolerių 
stipendiją skiria kasmet Br. 
Jonušo našlė Emilija Jonu-

x „ D r a u g o " admini s tra 
c i j o s organizuojamoje kelio
nėje laivu į Karibų jūrą per 
American Travel Service Bu-
reau Š. m. gruodžio 1 — 8 die
nomis visos vietos yra užpil
dytos, nes buvo rezervuota tik 
30-čiai asmenų. 

x Pat iks l in imas . „Drau
go" spalio 2 d. laidoje 2 psl. 
straipsnelyje „Tėvui Lenino 
ordenas, sūnus sprunka į lais
vę" parašyta „okupuotos Šve
dijos komunistų...", o turėjo 
būti: „okupuotos Estijos ko
munistų". Už korektūros klai
dą atsiprašome. 

x LB Soc. Re ika lų tary
b o s praves tuose la imėj i 
m u o s e , 1984 m. rugsėjo 23 d. 
laimėjo šie asmenys: J. Kava
liūnas iš Beverly Shorea, 500 
dol.; dr. P. Vakselis iš Kanka-
kee, 111., 250 dol.; Gina Kiliūtė 
iš Palos Hts., 150 dol.; Daiva 
Balzaraitė iš Chicagos, 100 
dol.; P. šimoliūnas iš Chica
gos laimėjo dail. J. Paukštie
nės paveikslą; jaunutis Justi
n a s Jonušas laimėjo P. 
Vėbros medžio kūrybą. 

(sk.). 

x NAMU APŠILDYMAS. 
A. B a n y s praneša, kad nuo 
spalio 1 d. pradės aptarnauti 
namų apšildymo įrengimus. 
— Visų rūšių pečių išvalymas 
ir remontas. Dieną dirbantieji 
turės progą gauti patarnavi
mą vakarais. Jie prašomi 
skambinti ateinančių 2-jų sa
vaičių laikotarpy — spalio 1 
— 14 dienomis tel. 4 4 7 - 8 8 0 6 . 
Jei telef. užimtas, prašome 
skambinti vėliau. (sk.). 

Ramoną Steponavičiūtė 

x Kun. V l a d a s A l e k s o m s , 
Chicago, 111., atsiuntė 75 dol. 
auką su sveikinimo laiškučiu: 
„Mano bendraamžį sukaktu
vininką ,Draugą' sveikinu ir 
siunčiu dovanėlę. Kiek metų, 
tiek ir dolerėlių". Labai dėko
jame mūsų rėmėjui už gražią 
dovaną ir laiškutį. 

x Dai l . Marytė Ambro-
zait ienė, Dune Acres, Ches-
terton, Ind., įsigydama bilie
tus į „Draugo" jubiliejinį 
banketą, pridėjo ir 25 dol. 
dienraščio paramai. Labai ačiū 

x L ie tuvos Dukterų dr-
jos tradic inio rudens ba
l iaus metu , kun s rengiamas 
spalio 20 d. Jaunimo centre, 
laimės keliu bus galima įsigy
ti dail . Barboros Morkū
n i e n ė s paveikslą ir kitų do
v a n ų . Š o k i a m s g r o s 
Neo-lituanų orkestras vado
vaujamas Algio Modesto. Sta
lus rezervuoti ir bilietus įsigy
ti draugijos patalpose. Tel . 
9 2 5 - 3 2 1 1 . 

(pr.). 

x „JINAI IR TRYS GIN
TARAI" — dainuojantis vie
netas iš New Yorko, lapkričio 
17 d. J. Centre išpildys kon
certą ir gros šokiams Lietu
vių Fondo metiniame vajaus 
bankete. Nariai padidinę įna
šus ar naujai įsirašę, gauna 
vieną svečio bilietą. Įnašus 

j galima jau dabar įteikti L. 
Fondo raštinėje 3001 W. 59th 
Str. Chicago, 111. 60629. 

(pr.). 

x D ė m e s i o ! D ė m e s i o . So
fija ir N o r m a n Bur šte inai , 
kailių prekybininkai, (185 N. M 
Wabash Ave. (3-čias aukštas. ],.» 
Tel. 263-5826), praneša savo [ 
klientams, draugams ir prie-
teliams, kad spalio 6 d., šeš
tadieny, dėl Yom Kippur šven
tės prekyba bus uždaryta. 

(sk.). 

šiene. Pinigus skiria ne iš ko
kio paveldėjimo, bet juos sun
k i a i u ž d i r b d a m a , t i k 
norėdama savo mirusio vyro 
vardą įamžinti ir kartu padė
ti neturtingam studentui-ei, 
kurie Šalia pagrindinių studi
jų, studijuoja lituanistiką ir 
šiaip veiklūs lietuviškoje dir
voje, iš kurių galima tikėtis, 
kad jie ir toliau dirbs lietuvie 
kąjį darbą. 

Ramoną kaip tik viena iš 
tokių. Ji labai sėkmingai bai
gė Pedagogini lituanistikos 
institutą, dalyvauja lietuviš
koj spaudoj, už eavo rašinius 
jau laimėjo „i-aiškų lietu
viams" ir kt. konkursus, ak
tyvi skaučių vadovė. Savo re
komendacijoje st ipendijai 
gauti kun. J. Vaišnys, S. J., 
tarp kitko apie ją rašo: „Jei
gu jau ką giriu, tai tas tikrai 
pagyrimo vertas. Jau dvyli
ka metų dėstau lietuvių kalbą 
Pedagoginiame lituanistikos 
institute. Per tą laiką turėjau 
daug studentų ir galiu drąsiai 
sakyti, kad Ramoną Stepona
vičiūtė yra arba pati geriau
sia iš tų visų studentų, arba 
bent viena iš trijų geriausių... 
Taip pat ji yra ir kūrybinga, 
turinti įdomų stilių. Iš savo 
praktikos žinau, kad tie jau
nuoliai, kurie geriau moka lie
tuvių kalbą, taip pat daugiau 
įsijungia ir į lietuvišką veik
ią—Jeigu jau kam duoti sti
pendiją, tai Ramoną Stepona
vičiūtė tam yra geriausiai 
kvalifikuota. Be to, jos moti
na yra našlė, todėl nemany
čiau, kad jų finansinė padėtis 
būtų labai gera". 

Stipendiate pagrindine ša
ka Š. Ksavero kolegijoj pa
sirinko prancūzų kalbos ir 
tarptautinės komercijos kur
są. Pažymių vidurkis 3.81 iš 
keturių, tai įrašyta į kolegijos 
garbės studentų sąrašą. Iš sa
vo pusės jai linkime geros sėk
mės pasirinktoj studijų Šakoj 
ir „gero vėjo" lietuviškoj dir
voj. G # 

S I M O N A S PASISAKO 
U Ž S I E N I O POLITIKOS 

KLAUSIMAIS 

Rugsėjo 16 d. Balzekų var
do lietuvių kultūros muziejus 
surengė simpoziumą su kan
didatu į JAV senatą, kon-
gresmanu Paul Simon, demo
kratu. Simon siekia paveržti 
dabartinio Illinois senato
riaus, respublikono Charles 
Percy, vietą. Simpoziume kan
didatą apklausinėjo penki 
laikraštininkai: „Chicago Tri
būne'" redaktorius Jim Galla-
gher, to paties dienraščio eko
nominis bendradarbis R. C. 
Longvvorth, , ,Washington 
Post" Chicagos biuro vedėjas 
Kevin Klose, "Draugo" redak
cijos narys Mykolas Drunga 
ir Chicagos lenkų dienraščio 
redaktorė. Apklausinėjimas ri
bojosi užsienio politikos temo
mis. Simpoziumą pravedė Ei-
leen Mackevich, Il l inois 
etninių bei kultūrinių organi
zacijų veikėja, žurnalistė ir 
Balzekų muziejaus bendra
darbė. 

Savo įžanginiame pareiški
me, o taip pat atsakydamas į 
klausimus, kandidatas Simo
nas pasisakė už tokias pozici
jas. Invazija į Grenadą buvu
si per „skubota", pirmiau 
reikėję išmėginti „diplomati
nius kelius" padėčiai sutvar
kyti; J. Gailagherio paklaus
tas, ar Grenados išlaisvinimas 
nebuvęs tam tikras signalas 
Maskvai, kad Amerika paga
liau pradės gyviau reaguoti į 
sovietų provokacijas, Simo
nas pasisakė nesutinkąs su 
tokiu galvojimu. Anot Simo
no, JAV turėtų iš principo 
vengti naudotis karinėmis 
priemonėmis savo interesams 
ginti ar pasaulio konfliktams 
spręsti. Taigi, Simonas — 
„taikos" kandidatas. 

Kita vertus, nors jis pasisa
kė už branduolinės ginkluotės 
sumažinimą (pasisakė labai 
bijąs atominio karo ir vaiz-

ARGENTINOJE 
— Sol . Da l ia Nore ika i t ė -

Kučėnienė, kadaise gyvenu
si Argentinoje ir paskiau su 
motina išvykusi į Šiaurės 
Ameriką ir apsigyvenusi Chi
cagoje, buvo atvykusi į Ar
gentiną aplankyti savo tetos 
šeimos. Ta proga buvo su
rengtas jos koncertas Lietu
vių Centro salėje Villa Luga
no, Buenos Aires priemiestyje. 
Prieš koncertą ispaniškai žo
dį tarė pirm. Art. Kaminskas 
k lietuviškai Vladė Survilie- ' 
nė. Koncertas praėjo su dide
liu pasisekimu ir sužavėjo Vi
džiai nupasakojo tokio karo 
baisumus, įtaigaudamas, kad 
dabartinės administracijos po
litika kaip tik prie tokio karo 
vedanti), ragino didinti kon
vencinį apsiginklavimą. Rei
kią taip pat budėti Sovietų S-
gos atžvilgiu. Kandidatas 
išsitarė, jog yra galimybė, kad 
sovietai mėgins invaziją į Ira
ną. Betgi paklaustas, ar to
kiai invazijai įvykus Amerika 
turėtų pasipriešinti Sovie
tams militariškai, kandidatas 
atsakė: „Ne, pirmiausia reikė
tų išstudijuoti padėtį ir pasi
tarti su Vakarų aliantais". O 
kaipgi sustabdyti sovietų eks
pansiją, jei ne karinėmis prie
monėmis? Pirmiausia, guves
ne diplomatija. Antra, reikia, 
anot Simono, pasauliniu mas
tu sustiprinti antisovietinę 
propagandą. Trečia, galima 
sovietus bei jų sąjungininkus 
paspausti finansinės politi
kos priemonėmis. Čia Simo
nas vienintelį kartą pagyrė 
prez. Reaganą, pritar amas jo 
g a n a sėkmingarr, b a n 
dymui sušvelninti Lenkijos 
vyriausybės politiką, suvar
žant jai taikomus kreditus. 

Šiaip kandidatas Simonas 
labai šiltais žodžiais atsiliepė 
apie Lietuvą ir jos žmonių ko
vą už laisvę. Pasisakė buvęs 
Rygoj ir norįs taip pat kada 
nors aplankyti ir Vilnių. To
kie apsilankymai labai pade
dą atverti akis „tarybinei tik
rovei". Ryšiai tarp Vakarų ir 
komunistinio pasaulio — taip 
pat gera antisovietinės kovos 
priemonė, nes bet koks aki
vaizdinis palyginimas tarp 
šių dviejų sistemų visuomet 
eina sovietų nenaudai. 

Kone įdomesni už kandida
to Simono atsakymus buvo 
kai kurie žurnalistų Gailag
herio ir Klose klausimai. Abu 
yra buvę ilgamečiai savo laik
raščių korespondentai Mask
voje, abu yra lankęsi Pabalti
jo v a l s t y b ė s e , abu — 
antikomunistai. Antikomu-
nistas ir kandidatas Simonas 
(tuo negalima abejoti), tačiau 
jis, atrodo, nepakankamai 
įvertina Maskvos valdovų 
strateginį galvojimo būdą ii 
dėl to jo siūlymai kaip tų val
dovų užmačioms pasipriešin 
ti, yra visi geri, bet toli gražu 
neužtektini. 

D 

sus klausytojus. Po koncerto 
buvo vaišės ir sveikinimai. 

— A. a. J u o z a s D e l b o g a s , 
80 metų amžiaus, mirė liepos 
3 d. Capitan Sarmieno mies
te, toli nuo Buenos Aires ir ki
tų lietuviškų gyvenviečių. Ve
l i o n i s b u v o k i l ę s n u o 
Panevėžio. Tame mieste Ar
gentinoje ilgai gyveno vienas 
tarp argentiniečių. Apie jo 
mirtį pranešė jo buvę darbda
viai anglai, kurie užprašė ir 
šv. Mišias lietuvių parapijoje. 

! Lietuvoje liko dar du jo bro
liai ir sesuo. 

— B e r i s s o „ N e m u n o " sa
višalpos ir kultūros draugija 
visuotiniam susirinkime išsi
rinko naują valdybą rugpiū-
čio 19 d. ir pasiskirstė parei
gomis. Pirmininku išrinktas 
dr. Hektoras Braziūnas, sekr. 
Al fonsas J o n a s Markus, 
iždin. C .a P. Navickienė, na
riais — Alfredas Dulkė, Hen
rikas Baubinas, Ričardas Gri-
lauskas, Ernestas Batvinis, 
nariais pavaduotojais — Pra
nas Dulkė, Viktoras Daškus, 
J. C. Baluk ir Juozas Žurila. 
Revizijos komisijon išrinkti: 
L. Radžiūnas, J. Dalinkevi-
čiu8, J. Valuntas, pavaduoto
jas — Antanas Ortiz, J. Ka
valiūnas ir Silvija Gečys. 
Naujos valdybos pagrindinis 
darbas šiais metais surengti 
draugijos 75-rių metų sukak
ties minėjimą. 

— Silvija K r i a u č i ū n a i t ė 
su motina nusipirko namus 
Rosario mieste ir į juos persi
kėlė gyventi. Silvija yra ang
lų kalbos vertėja, pasitarnau
ja ir lietuviams reikale. S. 
Kriaučiūnitė dirba Rosario 
universitete. 

Ok. Lietuvoje 
— Šv. A n t a n o parap i ja 

ž a i g i n y j e , K a u n o arki
vyskupijoje, rugpiūčio 5 dieną 
per Atsimainymo atlaidus iš
kilmingai atšventė savo veik
los trijų šimtų metų jubiliejų. 
Šia proga ankstyvąsias Mi
šias aukojo ir pritaikytą pa
mokslą pasakė naujasis Vosi
liškio klebonas kun. Jonas 
Raudonikis. Iškilmingas s u 
mos Mišias aukojo, procesiją 
pravedė ir šv. Kazimiero jubi
liejinį paveikslą pašventino 
svečias iš Vilkaviškio vysku
pijos Paluobių klebonas kun. 
Petras Orlickas. Žaiginys yra 
Lietuvos atgimimo dainiaus 
Maironio gimtinė parapija. 
Jai vadovauja kun. Boleslo
vas Radavičius. 

Advokatas 
ROBERTAS JONAS RALIS 

811 W. Diversey Parkway 
Chicago, OI. 00614 

Tel. — 528-5010 
Kasdien 9—6 vai. vakaro 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Tet — 776-5162 
Kasdien 9—6 vaL vak. 

Šeštadieniais ir vakarais, 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
62*7 S. Redzfe A venos 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
Sestad. 9 v. r. iki l vaL d. 

Draugo redaktoriai jubiliejiniam bankete. Ia k.: 
prof. dr. Arūną* Ulevičius, kultūrinio priedo 

redaktorė Aušra Liulevičienė, pirmojo psl. redakto
rius Algirdas Pužauskas ir Bronė Pužauskiene. 

Nuotr. J. Duobos 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

i 000 Jorie Blvd., Saite 364 
Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofs. 825-3157 
TeL Rez. 3254582 

Valandos pagal susitarimą 


