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Žinios iš vyskupijų
Kaunas. 1985 m. rugsėjo
pradžioje Kauno
kunigų
seminarijos rektorius kun. dr.
Vytautas Butkus įspėjo klieri
kus, kad Seminarijoje netu
rėtų jokių religinių knygų,
išskyrus dėstomų dalykų
konspektus.„Jų pilnai jums,
kaip būsimiems kunigams,
užteks", — kalbėjo rektorius.
Priminęs, kad du klierikai
v a s a r o s p r a d ž i o j e buvo
Seminarijos
vadovybės
pašalinti už religinių knygų
dauginimą (dabartiniu metu
vėl priimti į Seminariją),
rektorius teigė, kad lietu
viškos religinės knygos yra
abejotinos vertės ir a r nege
riau būtų mokytis užsienio
kalbų. Aišku, rektorius taip
kalbėjo, bedieviškos valdžios
verčiamas,
valdžios,
kuri
nuolat giriasi pasauliui, kad
TSRS yra -unigų seminarijos.
Ką pasakytų bedieviai, jei
jiems marksistinę filosofiją
būtų leidžiama studijuoti tik iš
paskaitų
užrašų,
nesinau
dojant pagalbine literatūra?
Būsimųjų kunigų formavimui
svarbu ne tik specialių teolo
ginių žinių bagažas, bet ir
vidinis formavimas, o tam
reikalinga gera religinė litera
tūra dvasiniam skaitymui.

TRUMPAI
IŠ VISUR
— Sovietų Sąjungos 55
diplomatai su šeimomis jau
apleido Ameriką ir išskrido į
Maskvą.
— Filipinų Gynybos reika
lų ministeris Juan Ponce
Enrile paneigė žinią, jog jis
pervedęs Amerikos duotus
pinigus į savo asmeninę
sąskaitą, kai buvo prez. Marcos kabinete. Washingtone
Teisingumo
departamentas
tiria jo nekilnojamo turto
transakcijas, kurias jis ir jo
žmona yra padarę šiame kraš
te.
— G r e e n w i c h miestelio
bankininkas
Connecticut
valstijoje John A. Grambling
prisipažino pasisavinęs 13.5
mil. dol. iš dviejų bankų ir dar
norėjęs pavogti 23 mil. iš kitų
trijų bankų įvairiais netei
singais dokumentais pasirem
damas. Jam gresia 20 metų
kalėjimo bausmė.
— Vienoje atvykęs Sovietų
Sąjungos
užsienio reikalų
r ministeris Eduard Shevardnadze pasakė, kad jo susitiki
Pabaltiečių demonstracijose Vienoje Sv. Stepono aikštėje. Vyras,
mas su Valstybės sekr. George
apsirengęs kaip Raudonosios armijos kareivis, pamynęs tautų laisves.
Shultzu yra tik antraeiliame
kurios vis tiek su savim neša plakatą: Sovietų t a n k a i lauk iš P a b a l 
plane, nes jis pirma atvykęs
tijo k r a š t ų " .
dalyvauti 35 tautų konferen
cijoje.
— Milane teismas pranešė,
kad
Michele Sindona, kuris
P r a n e š i m a s iš Vienos
buvo įsivėlęs į neteisingas
bankines transakcijas Itali-

kad nepagrįstas tokio kišimo
si teisinimasis,
remiantis
Vatikano ir Nepriklauso
mosios Lietuvos
sudarytu
Konkordatu. Valdiški bedie
viai savo veiksmus teisina,
esą, ir Konkordatas pripa
žinęs teisę civilinei valdžiai
kištis į bažnytinius pasky
rimus. Minėtame Konkordate
kalbama tik apie ordinarinių
vyskupų (o ne apaštalinių
administratorių) ir klebonų <o
ne parapinių administratorių,
vikarų, altaristų ir t.t.) kandi
datūrų suderinimą su respubli
kos prezidentu a r civiline
valdžia. Nei a p a š t a l i n i ų
administratorių, nei vyskupi
jų valdytojų, nei kanauninkų
kandidatūrų pagal konkor
datą derinti su civiline valdžia
nereikėjo. Keista, kad bedie
viška valdžia, nesudariusi su
Vatikanu Konkordato, tariasi
turinti platesnes teises kištis į
Bažnyčios
reikalus, nuro
doma proteste.
Antrame rašte protestuo
jama prieš kun. Jono-Kastyčio Matulionio ir jaunuolio
Romo Žemaičio
suėmimą.
Tame pačiame rašte griežtai
pasisakoma prieš valdiškų
bedievių draudimą viešai
melstis už kunigus kalinius,
nurodant, kad toks draudi
mas liudija, jog šiuo atžvilgiu
padėtis
1985 m. pradžioje TTGKK Lietuvos katalikų
s
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zalėje
pogrindinė
grupė
išsiuntė
persekiotų
pirmųjų
krikščio
V i e n a . — Trečią kartą susi Paryžiaus atliko pontamimos
valdžios organams du protes
nių padėtį, kurie, kaip rašoma rinko 35 valstybių užsienio programą.
tus.
Pirmame iš jų pasisakoma „Apaštalų darbuose", galėjo reikalų ministeriai peržiūrėti
Vatikano
delegacijos
prieš bedieviškos valdžios bendrai susirinkę melstis už 1975 m. pasirašytus Helsinkio pavaduotoju yra prel. Audrys
susitarimus, kaip jie y r aBačkis.
kišimąsi j Kunigų tarybų kalinamus apaštalus.
vykdomi kiekvienoje iš pasira
sudarymą. Rašte nurodoma,
Kun. dr. Juozas Prunskis
(Bus daugiau)
šiusiųjų valstybių.
dukart kalbėjosi su amb.
Daugelis mano, k a d tieWarren Zimmermanu, kuris
Helsinkio susitarimai įteisina vadovauja Amerikos delegaci
pokarines Europos sienas ir jai, prašydamas kelti Lietu
turi
geriausiai
respektuoti vos reikalus.
S u v a l k a i . — Apie Černoby Mūsų apskrityje teko didžiau žmogaus teises.
Pabaltijo
tautų
atstovai
Ši Europos tautų konferen- lanko valstybių delegacijas,
lio avarijos pasekmes laiške į sias užnuodymas... Nežinau ar
Ameriką pasakoja lietuvis, nuo to visko yra dabar kokie cija, kurioje dalyvauja ir įteikdami joms reikalingas
gyvenantis apie 25 km į vaka nors vaistai... Daugiausia tai Amerika su Kanada, išskyrus i n f o r m a c i j a s savo k r a š t ų
rus nuo Suvalkų, dabartinėje čia žmonės jaučia gerklės Albaniją,
oficialiai
buvo reikalais.
Lenkijos teritorijoje. Laiškas skaudėjimus, sausumą, kosu atidaryta Austrijos kanclerio
Britanijos
buvo parašytas gegužės 25 d., lį, ir blogą nuotaiką — depresi Franz Vranizky lapkričio 4 d.
ministerio kalba
adresuotas liepos 8 d., ir tik ją... Dabar jau gavom iš Lietu
Orlovas Amerikos
Konferencijos
atidaryme
vos laišką, kuriame aprašė
dabar gautas. Jame rašoma:
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Britanijos
užsienio
Labai smulkiai apie tai, smulkiau viską apie tą įvykį.
reikalų
ministeris
Geoffry
kaip viskas įvyko, negalėsiu Jiems irgi gavosi to malo
Konferencijos
atidarymo
Howe,
iškeldamas
saugumo,
aprašyti, nes ir taip nežinau numo iki soties. Nežinia kaip dienos rytą Sovietų Sąjungos
ar gausite mūsų laišką. Dabar bus toliau, bet j a u daug užsienio reikalų ministeris E. e k o n o m i n i o b e n d r a d a r b i a 
jau yra ir pienas, ir pieno žmonių atjaučia. Gerai bent, Shevardnadze,
belipdamas vimo ir žmogaus teisių reika
išdarbiai krautuvėse. Blogiau kad tokių nesąmonių nenorėjo laiptais Neue Burg rūmuose į lus. J i s kalbėjo Europos
sia yra su daržovėmis, ir pasakoti, kad ten jau taip Festsaal netikėtai susitiko su Bendruomenės vardu ir iškėlė
pasirašytą
Čeko
bendrai, kas auga ant žemės gerai... Pas mus jau antras Yuri Orlov. sovietų disidentu, neseniai
slovakijos,
Rytų
Vokietijos,
yra pavojinga, nes daugiausia mėnuo dideli karščiai, o a n t kuris buvo išleistas i š sovieVengrijos ir Lenkijos naujųjų
užnuodyta žemė. Todėl yra saulės nesaugu. Nepataria tijos ir atvyko į Ameriką.
disidentų deklaraciją. Taip pat
trūkumas vitaminų. Po to daktarai nes dar daug visko
Yuri Orlov čia yra Ameri
ir
apie išskirtų šeimų proble
įvykio tai tik vaikai gavo vais erdvėje yra. Šiemet k a i p kos delegacijos svečias, kuris,
mas
ir religijos persekiojimus
tus, nes suaugusiems neteko niekad daug vaisių ir uogų svarstant
žmogaus
teisių
komunistų
bloko kraštuose.
— reiškia pritrūko. Mes per visokiausių, bet viskas paliks k l a u s i m u s , b u s c e n t r i n i s
Geoffrey Howe buvo susi
pažintį gavome pirmąją pagal ant medžių; kas daržuose asmuo savo patarimais.
tikęs
su Sovietų Sąjungos E.
pavojinga
naudoti,
nes
labai
bą, bet jau po dviejų dienų,
D
i
d
e
l
ė
s
Shevardnadze
ir po to pasakė,
taip, kad manau, vaistai nebu užnuodyta viskas. Daug kas
d
e
m
o
n
s
t
r
a
c
i
j
o
s
kad
jis
tikįs,
jog
pasitarimai
vo pilnai vertingi. Moterys, mėgino naudoti, t a i gauna
Lauke, prieš tuos rūmus, Islandijoje tarp prez. Reagano
kurios nėščios iki trijų mėne greitąsias, o bendrai daugiau
didžiulėje
Heldenplatz aikštė- ir gen. sekr. M. Gorbačiovo
sių turėjo pašalinti nėštumą. sia tai bloga nuotaika. Bet
kitos išeities nėra, gyvent je apie 40 Britanijos žydų laikė duos konkrečius vaisius. Bet
iškėlę milžinišką vėliavą su jis ypač pabrėžė svarbų reikareikia..."
įrašu,
r e i k a l a u j a n č i u lą. kad pasitarimuose būtų
Gorbačiovą
išleisti emigruoti mažinami ir konvencionaliHelsinkio veidrodis
žydus.
niai ginklai kartu su chemi— Vienos konferencijos
Šv.
Stepono
aukštėje
vyko
niais ginklais abiejuose pusėP a r y ž i u s . Europos sau proga Lietuvos, Latvijos ir
didžiulės
demonstracijos,
kus
e.
gumo ir bendradarbiavimo Estijos atstovai Washingtone
Prancūzijos
konferencijos Vienoje atidary įteikė Valstybės departamen riose dalyvavo su lietuvių,
mo dienomis,
Prancūzijoje tui bendrą raštą, kuriame jie latvių i r estų p l a k a t a i s
ministerio kalba
veikiančios žmogaus teisių primena
esančią
padėtį suvažiavę didžiuliai būriai
organizacijos Paryžiuje rengė okupuotose Pabaltijo valsty žmonių. Vasario 16 gimnaAtidaryme dar kalbėjo ir
plataus masto parodą užvar bėse, iškelia nuolat tebe- zijos mokiniai šoko tautinius Prancūzijos užsienio reikalų
dintą ..Helsinkio veidrodis". pasikartojančius
Jean-Bernard
grubius šokius, grojant gimnazijos m i n i s t e r i s
Parodos tikslas buvo iškelti žmogaus teisių pažeidimus ir orkestrui vadovaujant Palti- Raimondi. kuris pabrėžė, kad
žmogaus teisių pažeidimus prašo, kad JAV delegacija nui. Latvijos j a u n i m a s taip sutartys, kurios visiškai pavisame pasaulyje. Paroda konferencijoje darytų viską, pat šoko, savo šokius. Įspūdis naikins amerikiečių atominius
..Helsinkio veidrodis" tęsis tris kas šiuo metu yra galima, kad jaudinantis.
ginklus Europoje, neliečiant
Vėliau buvo kita kultūrinė konvencionalinių ir cheminių
dienas. J i buvo pradėta Helsinkio Baigiamasis aktas,
programa. J ą atliko pianistė ginklų vienodo sumažinimo,
spaudos konferencija, kurioje kurį tarp kitų valstybių
Raminta Lampsatytė i r jos bus labai pavojingos Europos
dalyvavo iŠ Sovietų Sąjungos į pasirašė taip pat ir Sovietų
vyras P. Kollars. Labai gerai kontinento
saugumui. FuVakarus
išleisti
žmogaus S ą j u n g a ,
būtų
pilnai
dainavo latvių sopranas. Zig- ropiečiai bijo, kad nebūtų
teisių gynėjai
Anatolijus respektuojamas.
m a s B a n e v i č i u s - K u d r a iš palikti
be jokios karinės
Ščiaranskis ir Yuris Orlovas.
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Amerikos politiniai
pasikeitimai
Senate 55 prieš 45
Atstovų Rūmuose 258 prieš 174
3 neapsisprendę
NVashingtonas. — Demo
kratai triumfuoja. Šie rinki
mai pabaigė respublikonų erą,
tačiau jie turės susidurti dar
dvejus metus s u labiausiai
populiariu prezidentu Ameri
kos istorijoje. J ų laimėjimas
Senate ir išlaikymas Atstovu
rūmų savo kontrolėje jiems
uždeda svarbiausias pareigas
įstatymų leidime ir Amerikos
išlaikyme
aukščiausiame
pasaulyje standarte.
Dabar demokratai
turės
pačias svarbiausias pozicijas
Senato komitetuose, iš kurių
galės plėsti savo įtaką valsty
biniame gyvenime ir kartu
iškelti savo žymiuosius asme
nis. Nauji komiteto vadovai
nustatys svarstomų reikalų
pirmenybę, ypač tokių, kaip
prekybiniai ryšiai su Azija
arba palaikymas Nicaragvos
laisvės kovotojų, rašo New
York Times po rinkimų. Ir
svarbiausia, jie galės daugel
Raitųjų rūmų daromų ir siūlomų dalykų pakreipti jiems
patinkama linkme.

Žymūs pasikeitimai
Kontroliuojant
komitetus,
demokratai galės pravesti
savo norimus įstatymus. Tuoj
pat
b u s pasikeitimai
p a r e n k a n t teisėjus. Kaip
n u m a t o m a , s e n . Edward
Kennedy iš Massachussets,
turėtų perimti teisinio komi
teto vadovavimą. Jis gi yra
aršiausias prezidento Reagano kritikas. Jam priklausytų
teisėjų ir kitoms pozicijoms
s k i r i a m ų asmenų patvir
tinimai.
Claiborne Pel! iš Rhode
Island turėtų būti nauju Užsie
nio reikalų komiteto pirminin
ku. Jis labai kritikuoja prezi
dento politiką
užsienio
reikaluose, o ypač už rėmimą
Nicaragvos kovotojų contras,
Afganistano kovotojų ir kitų
regionų sukilėlių rėmimą prieš
komunistus. Galbūt užsienio
reikaluose demokratai bandys
balansuoti tarp prez. Reagano
nusistatymo ir pačių demokratų Kongrese, spėlioja sen.
Byrd.
Jei sen. Sam Nunn perims
Nauji v e i d a i
karinių
pajėgų
komiteto
Jau pradėta kalbėti apie pirmininkavimą, pramatoma,
svarbiausias pozicijas. Sen. kad bus peržiūrėtas biudžetas
w
kalėjime, paimdamas Cyani- jos sako, k a d jis turjs apsigynimo reikalams, o ypač
do piliulę su kava. Jis buvo pakankamai balsų laimėti strateginio apsigynimo inicia
nuteistas kalėti iki gyvos daugumos vado postą. Bet tyvos programai, kurią prezi
galvos, kad pasamdė žudiką sen. Bennet J o h n s o n iš dentas nori būtinai pravesti.
Numatomi šie pasikeitimai
1979 m. nužudyti advokatą, L o u i s i a n o s
t a i p p a t Senato komitetų postuose:
kuris likvidavo jo Banką kandidatuoja t a i vietai. Iš
Ž e m ė s Ūkio k o m i t e t o
Privata Italiana. Anksčiau, p o l i t i n i o t a š k o
ž i ū r i n t , pirmininko pareigos tektų sen.
1974 m., jis buvo nuteistas už
kylančios „žvaigždės" poli Patrick J . Leahy iš Vermonto,
Franklin National banko
tiniame demokratų gyvenime Taisyklių ir įvairių vidaus
bankrotavimą New Yorke. Jis yra sen. Sam Nunn iš Georgia
taip pat buvo kaltinamas už ir sen. Joseph R. Biden, Jr., iš nuostatų pareigos John C.
Stennis i š Mississippi, Kari
Vatikano transakcijas, kuris Delaware valstijų.
nių pajėgų komiteto pirminin
prarado 200 mil. dol.
Tačiau demokratai sako, ku būtų Sam Nunn iš Georgia,
— Viktoras P e t k u s , kartu kad respublikonų senatoriai, Bankinių ir miestų reikalų
su Anatoly Marchenko, Myko- kurie pralaimėjo rinkimus ir komiteto pirmininku William
la Rudenko ir dr. Anatoly buvo už biudžeto didinimą, P r o x m i r e iŠ W i s c o n s i n ,
Koryjagin minimi Vienoje dabar galės laisvai kritikuoti Biudžeto — Lavvton Chiles iš
Helsinkio Aktų priežiūros demokratus, kad jie to biudže- Floridos, Komercijos. Mokslo
komiteto ryšium su Vienos to nesubalansuoja, nors tai ir ir susisiekimo
pirmininku
konferencija, kurie turi būti bus respublikonų palikimas Ernest F . Hollings iš Pietų
naujam Kongresui. Kaip sen. ('arolinos. Energijos ir gamtos
išleisti pirmoje eilėje.
John Heinz iš Pennsylvanijos turtų Benneth Johnston iš
sako, „sviedinys yra demokra Louisianos, jei nebūtų išrink
apsaugos. Be to, jis griežtai tų kieme".
t a s daugumos vadu; Viešųjų
pasisakė prieš žmogaus teisių
darbų
ir gamtos apsaugos
Bus r e i k a l i n g a
laužymus Rytų Europos kraš
komiteto
pirmininku Qeuntin
koalicija
tuose, kuriuose intelektualai
N.
Burdick
iš Šiaurės DakoKai kuriais k l a u s i m a i s
labiausiai kenčia. Jis reikalatos. Finansų pirmininku Lloyd
vo, kad būtų duota laisvė tačiau demokratai be respubli
Bentsen ir Texas, Užsienio
pritarimo
negalės
mokslininkui ir Nobelio premi konų
reikalų — Clairborne Pell iŠ
jos laureatui Andrei Saha- pravesti savo norimų progra Rhoede Island, Vyriausybės
mų. „Jie turi 55 vietas", kaip
rovui.
reikalų
pirmininku J o h n
sako sen. Bob Dole. kuris
Glenn
i
š
Ohio. Teisės komi
Bulgarijos
dabar bus mažumos vadas,
teto — Edward M. Kennedy
atstovo žodis
„bet jie neturi kai kuriais
iš Massachussets. arba Joseph
komunistinių k l a u s i m a i s
pakankamai
Vienintelis
Biden i š Delavvare, Darbo
kraštų oficialus kalbėtojas balsų". Thomas O'Neill, kuris reikalų pirm. Howard Metzenbuvo Rumunijos
premjero pasitraukia iš Senato speake- baum iš Ohio, Administrapavaduotojas Ioan Totu. Jis rio pareigų ir iš Senato, sako.
ci
os
— Wendell Frod iš
ragino siekti plataus masto kad tai yra valdžia, kuri turės ->
pasikliauti
koalicija
daugiau.
Kentucky,
Mažesnių prekybos
nusiginklavimo, įskaitant ir
reikalų
Dale
Bumpers iš
konvencionalinius
ginklus, negu kad buvo praeityje. Tho
Arkansas.
Veteranu
komiteto
kurie būtų sumažinti bent 50%. mas Griscom, respublikonų
—
Alan
Cranston
iš
Califorsenatorių komiteto pirminin
Sovietų nuomonės
kas sako, „jei demokratai nijos ir Žvalgybos bei Infor
Viešai sovietų diplomatai norės sustabdyti kurį nors macijos komiteto pirmininku
vis kalba apie Islandijos dalyką, tai jie galės kalbėti David Boren iš Oklahomos.
pasitarimus, kaip apie pozi visą dieną, bet jei jie norės 1988 metais demokratai turės
tyvų nusiteikimą sukontroliuo pravesti tą reikalą, jie turės apginti 19 vietų Senate, o
ti ginklavimąsi ir kad bus turėti koaliciją". Tokiai koali respublikonai 14.
pasiekta geresnių santykių. cijai suformuoti reikia pajė-
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Nauji horizontai ir naujos
galimybės susitarti esančios
netoli, kaip išsireiškė Oleg
Grinezski, kuris vadovavo
neseniai pasibaigusioms deryboms Stockholme.
Sovietų min. E Shevardnadze kalbėjosi su Austrijos
prezidentu Kurt VValdheim.
Trečiadienį
konferencijoje
turėjo kalbėti Valstybės sekr.
George Shultz ir Sovietų min.
K. Shevardnadze.
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gaus vado. Sen. Byrd per eilę
metų buvo daugeliui senatorių palankus, pristatydamas jų reikalus Senate, bet
jis niekada nebuvo geras
kalbėtojas esminiais reika
lais. Johnston sakosi būsiąs
daug geresnis veidas viešumo
je, o ypač 1988 m. rinkimų
kompanijoje, jei jis bus išrink
tas daugumos vadu. Abu šie
senatoriai laikosi
daugiau
vidurio kelio.

KALENDORIUS
Lapkričio 7 d.: Ernestas. Ka
rina. Sirtautas. Gata.
Lapkričio 8 d.: Gotfridas. Sopatra. Svirbutas. Domą.
ORAS
Saulė
4:.*9.

teka 6:28. leidžiasi

Temperatūra dieną 56 ]..
naktį 40 1. Debesuota.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
10 mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Futbolas Chicagoje

D R A U G O prenumerata m o k a m a iš a n « s t o

LAIMINGA PERGALĖ
PRIEŠ „KICKERS'! » *
Praėjusį
sekmadienį
„Lituanicos" vyrų komanda
žaidė pirmenybių rungtynes
prieš Aurora „Kickers" jų
aikštėje — Oswego, Illinois.
Toms r u n g t y n ė m s
mūsų
komanda nuvyko pačiu
geriausiu sąstatu, nes buvo
sugrįžę iš universiteto broliai
Jenigai. Nuvykę sustiprintu
sąstatu, (ir tuo įgavę savim
pasitikėjimo daugiau negu rei
kia), mūsų vyrai galvojo galė
sią rungtynių metu pasigėrėti
rudens gamta mažo miestelio
aplinkumoje...
„Kickers"
k o m a n d a turėjo
kitokius
planus: nepaprasta sparta
pradėti rungtynes ir išgąsdin
ti svečius. Ir ta išgąstis buvo
reali, nes „Kickers" visą puslaikį išlaikė žaidimo persvarą
ir turėjo keletą puikių progų
pirmame puslaikyje užsitik
rinti sau pergalę. Prieš pat
puslaikio pabaigą St. Lucas,
gavęs tikslią pasuotę iš Hen
rio Jenigo, užtikrintai įsodino
1:0 įtampa laikinai atslūgo.
Antrame puslaikyje Lucas
su H. Jeningu pakartojo pana
šią procedūrą ir — 2:0. Kai po
keletos minučių
„Kickers"
rezultatą sušvelnino 2:1, žaidi
mas pasidarė atviras ir kiek
laiko laimėtojas nebuvo aiš
kus. Tik kai priešpuolyje
„Lituanicos" Erikas Jenigas
padarė 3:1 ir St. Jenigas
užantspaudavo
ketvirtuoju
įvarčiu, „Lituanicos" prob

lemos išsisprendė geriau negu
kurį laiką atrodė.
Po rungtynių šeimininkai
suruošė gražias vaišes, kas
buvo didesnė staigmena už
pirmojo puslaikio „Kickers"
ofensyvą.
Grįžus
mūsų
komandos coach Don pasakė:
„Mes neliksime už vaišes
skolingi. Jie puikūs šeiminin
kai!"
Dar yra likę žaisti trejos
rungtynės, iš kurių pirmosios
prieš artimiausią
varžovą
VVilmette „Trevians" koman
dą, atsilikusią nuo mūsiškių
tik 3 taškais. Prieš juos žais
lapkričio 16 dieną Winnetka
priemiestyje.
Šį sekmadienį rungtynių ne
bus, nes divizijos komandų
skaičius yra neporinis ir vie
nai komandai trūksta part
nerio. Ta komanda bus „Lituanica".
Užbaigus tokį ilgą ir pro
duktyvų pirmenybių sezoną,
lapkričio 29 dieną
F.K.
„Lituanica" rengia tradicinį
banketą — nusipelnusių vei
kėjų ir žaidėjų pagerbimą —
vakarienę su šokiais ir trumpa
programa Lietuvių Tautiniuo
se namuose. Ar visi futbolo
rėmėjai ir eiliniai mėgėjai
pagalvojote apie futbolininkų
pagerbimą
atsilankant į
ruošiamą pramogą.
Tai paskutinė proga šiais
metais.
J.J.

SOV. SĄJUNGOS
KREPŠININKAI AMERIKOJE
Sov. Sąjungos vyrų krepši
nio rinktinė, kuri, kaip žino
me, yra buvusi pasaulio
čempione, tik šiais metais
Madride įvykusiose pasaulio
pirmenybėse finale pralai
mėjusi amerikiečiams ir turė
jusi sutikti su sidabro meda
liais, atvyko į JAV ir čia
sužais 14 rungtynių.
Rinktinė atsirado kiek anks
čiau negu tvarkaraštyje buvo
numatyta, tad žaidimus pra
dėjo ne spalio 30 d., bet spalio
28 d. Tą dieną ji rungtyniavo
Albany. N.Y., susitikdama su
Continental
Basketball
Association All-Star koman
da. Rungtynes laimėjo svečių
komanda 77:72, kurioje žvaigž
de buvo lietuvis — Vilniaus
..Statybos" žaidėjas Šarūnas
Marčiulionis, sumetęs 18
taškų. Tiek pat taškų taip pat
pelnė Maskvos CASK atsto
vas Valery Tichonenko, jau
anksčiau stipriai įsitvirtinęs.
Lietuvis Marčiulionis, 22 m.
amžiaus Vilniaus universiteto
studentas, nors dar jaunas,
tačiau pasiekęs svarbių laimė
jimų, būdamas Europos jau
nių čempionu (1982 m.) ir
Pasaulio universiados nuga
lėtoju, (1985 m.) J a m kažkodėl
nebuvo leista važiuoti į Ispani
ją ir dalyvauti
Pasaulio
krepšinio pirmenybėse, kur jo
labai reikėjo, ypač susižeidus
kitam lietuviui — Voldemarui
Chomičiui, kuris iki pirme
nybių pabaigos (gal tik išsky
rus finalinių rungtynių antrą
kėlinį) negalėjo žaisti pilname
pajėgume.
Antrosios rungtynės įvyko
spalio 30 d. Sacramento mies
te. Californijoje. Čia jų prie
šininku buvo sportinės reli
ginės organizacijos „Athletes
in Action" komanda. Šį kartą
Sov. Sąjungos rinktinei sekėsi
liūdniau ir n<£-s pirmą kėlinį
pirmavo, tačiau rungtynes

metams 1/2 metų
Chicago ir Cook County $53.00 $30.00
Kanadoje (U.S.A. dol.)
$53.00 $30.00
Užsienyje
$53.00 $30.00
Kitur — Amerikoje ...
$53.00 $30.00
Savaitinis (Sestad. pried > $30.00 $19.00

ŠALFASS
PRANEŠA
N A U J A S PLAUKIMO
KOMITETO VADOVAS
Antanas Grigaras, Detroito
LSK. „Kovo" narys, nuo š.m.
lapkričio 1 d. yra oficialiai
tvirtinamas
ŠALFASS-gos
plaukimo komiteto vadovu. A.
Grigaras šiose pareigose yra
buvęs 1979-84 m. laikotarpy
je.
A. Grigaras
koordinuos
lietuvių plaukikų dalyvavimą
ir rūpinsis lietuvių pirmeny
bių pravedimu 1986 m. Š.
Amerikos pabaltiečių ir lietu
vių plaukimo pirmnybėse 1986
m. lapkričio 22 d. Toronte,
Ont. Visais plaukimo rei
kalais prašome kreiptis į A.
Grigarą, šiuo adresu: M r.
A n t a n a s G r i g a r a s , 31403
A n i t a Dr., W a r r e n , MI
4 8 0 9 3 . T e l e f o n a s (313) 2680585.
ŠALFASS-gos centro valdy
ba linki sugrįžusiam vadovui
sėkmės.
A T I D Ė T O S PABALTIEČIŲ
KREPŠINIO
PIRMENYBĖS

pralaimėjo
82:90. Marčiu
lionis (jo pavardė amerikiečių
spaudoje
rašoma Marchulenis) irgi buvo vienas iš
geriausių taškų medžiotojų ir
bendrai žaidėjų.
Šias r u n g t y n e s stebėjo
dešimtukas lietuvių, jų tarpe ir
veikli San Francisco lietuvių
darbuotoja Danutė Janutienė,
kuri telefonu mus painfor
mavo apie šias rungtynes. Ji
pabrėžė, jog publika buvo
labai šališka ir nedraugiška ir
vien tik lietuviai ovacijas kėlė
Marčiulioniui,
palikusiam
labai gerą įspūdį. Beje, ameri
kiečiai rengėjai nedavė jokių
informacijų — nei kada
Marčiulionis su komandos
draugais atvyks, nei kur apsis
tos, o taip pat ir saugumas
prieš rungtynes ir po jų buvęs
labai stiprus. Per šių rung
tynių pertrauką aikštėje vyko
rengėjų religinės apeigos.
Sov. Sąjungos
rinktinėje
nebuvo Kauno „Žalgirio" žai
dėjų V. Chomičiaus ir R. Kur
tinaičio, kurie turėjo rung
tyniauti
Europos
taurės
rungtynėse prieš Turkijos čem
pionus. Jiems buvo leista likti
namuose ir tas dvejas rungty
nes sužaisti. Paskutinės iš jų
yra numatytos lapkričio 6 d.
Kaune, po kurių V. Chomičius
ir R. Kurtinaitis turėjo vykti į
Ameriką ir čia prisijungti prie
rinktinės. Taip buvo paskelb
ta ir Vilniuje išeinančiame
„Sporto" laikraštyje. Tačiau,
kai „Žalgiris" Turkijoje leng
vai įveikė Turkijos čempio
nus, V. Chomičius nelaukė
lapkričio 6 d. rungtynių Kaune
ir lapkričio 2 d. atvyko į New
Yorką ir prisijungė prie S.
Sąjungos
rinktinės.
Kartu
atvyko ir Tbilisio „Dinamo"
centras Deriuginas, tad atro
do, kad A. Sabonis pasiliks
namuose.

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesun* .dotų straipsnių,
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
tu susitarus. Redakcija už skel
bimų turini oeatsako. Skelbimų
kainos prisiunčiamos gavus prašy
mą.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
*:-'IO—4:00> šeštadieniais nedir
ba

Lietuvių futbolo klubas „Lituanica'

Dėl susidariusių finansinių
sunkumų (ryšium su patalpų
nuomavimu), anksčiau pla
nuotos Š. Amerikos Pabaltie
čių 1986 m. klubinės krepšinio
pirmenybės š.m. lapkričio 8-9
d. Toronte yra atidedamos
ankstyvam pavasariui. Nauja
data bus pranešta po lapkri
čio 16 d.
NEĮVYKO LIETUVIU
ŠACHMATU
PIRMENYBĖS
1986 m. Š. Amerikos lietu
vių Šachmatų
pirmenybės,
numatytos pravesti š.m. spalio
11-12 d., nebuvo vykdomos dėi
nepatogios datos.
ŠALFASS-gos centro
valdyba

Ok. Lietuvoje
SUSIRŪPINTA
K A U N O „ŽALGIRIU'

pradžioje numatoma surengti
gydytojų konsiliumą, kuris nu
statys ar A. Saboniui bus lei
džiama žaisti atsakomąsias
rungtynes su Turkijos čempio
nais Kaune. Jei trauma bus
išgijusi, Saboniui bus leista
kartu su R. Kurtinaičiu ir V
Chomičium vykti į JAV-es ir
žaisti Sovietų S-gos rinktinė
je, rungtyniaujant su JAV-ių
universitetų komandomis.
Sporto organizacijų pasi
tarime buvo sudaryta komi
sija, vadovaujama V. Ne
niaus, kurios tikslas padėti
visais Kauno
„Žalgirio"
komandai iškylančiais klausi
mais.
„Žalgirio" žaidėjams
V.
Chomičiui ir R. Kurtinaičiui
buvo leista dalyvauti Europos
šalių čempionų taurės var
žybose Kauno „Žalgiriui" žai
džiant su turkų „Galatsarajaus" komanda Istambule. Iš
ten jie vyks į JAV-es žaisti
Sov. Sąjungos rinktinėje.

N E S Ė K M Ė S LYDI
„KIBIRKŠTĮ"
Vilniaus „Kibirkšties" mote
rų krepšinio komandai Sov.
Sąjungos
moterų krepšinio
čempionato pirmasis turas
buvo nesėkmingas. Žaidynės
vyko Rygoje, Latvijoje. Čia
kibirkštietės iš penkių rung
tynių laimėjo dvejas ir trejas
pralaimėjo. Po pirmojo turo
„Kibirkštis" Sov. S-gos mote
rų
krepšinio
aukščiausios
lygos turnyrinėje lentelėje liko
7-toje vietoje (iš 12-kos). Antro
jo turo susitikimai bus žai
džiami Vilniuje ir Lenin
grade.
BRONZOS MEDALIAI
KRETINGIŠKIAMS

Sov. Sąjungos
motobolo
čempionate dalyvavę Kretin
gos „Žemūktechnikos" motobolininkai, varžybose surinkę
25 taškus, baigmėje pateko
trečion vieton ir pelnė bronzos
medalius. Tai pirmas k a r t a i
TENISO AIKŠTĖSE
kai Sov. S-goje šios rūšies
Vilniaus miesto teniso pir sporte lietuviai laimėjo meda
menybėse dalyvavo gausus lius.
būrys tenisininkų ir tenisinin
kių. Geriausiai šiose varžy
IR T A U R I E T Ė M S
bose rungtyniavo Vilniaus
NESISEKA
valstybinio
universiteto
Praėjusiais
metais
Sov.
pirmakursė studentė J ū r a t ė
Sąjungos
žolės
riedulio
taurę
Mackevičiūtė, laimėjusi tris
pirmąsias vietas. J i tapo mote laimėjusios Šiaulių „Tauro"
rų turnyro nugalėtoja. J ū r a t ė
su savo sesute Raminta nuga
lėjo visas varžoves moterų
ORGANIZUOJAMA
dvejetų susitikimuose, o su D.
NARDYMO
Oleinikovu pelnė pajėgiausio
IŠVYKA
mišraus dvejeto vardą. Vyrų
Čikagiškis Arūnas C. Mažei
varžybų nugalėtoju tapo V.
Leskevičius o vyrų dvejetų — ka, kvalifikuotas giliųjų van
varžybas laimėjo R. Muge- denų nardymo (scuba) ins
truktorius,
nardymo
vičius su M. Kukeniu.
mėgėjams organizuoja 9 die
nų išvyką į Hondūras. Išvyka
SLIDININKAI
numatoma ateinančių metų
LENKTYNIAUJA
kovo
mėnesį. Arūnas kasmet
RIEDUČIAIS
vadovauja 3-4 tokioms išvy
Ignalinoje vykusiose rie koms. A. Mažeika turi 17-kos
dučių varžybose
dalyvavo metų šiam sportui instruk
pajėgiausi lietuviai slidi tavimo patyrimą ir yra susi
ninkai. Varžybos vyko spe pažinęs su daugeliu šiam spor
cialiai įrengtoje riedučių traso tui įdomių vietų. Prieš kelias
je. Čia 10 km nuotolį moterų dienas grįžo iš 10-tį dienų išvy
grupėje greičiausiai įveikė kos į Bahamus ir Meksiką,
ignalinietė sporto meistrė K. vadovavęs 28-nių asmenų eks
Strolienė CJ0 min. 2 sek.). 20 kursijai. Visi susidomėję orga
km vyrų lenktynėse laimėjo- nizuojama išvyka dėl infor
ignalinietis B. Cicėnas, nuo macijų kreipkitės į Arūną
tolį įveikdamas per 52 min. 56 Mažeiką, tel. (312)471-3379.
arba (312)737- 3332.
sek.

Spalio 24 d. ok. Lietuvos
valstybiniame kūno kultūros
ir sporto komitete įvykusioje
spaudos konferencijoje buvo
kalbama apie Kauno „Žal
girio" komandos problemas ir
ateities planus. Šio komiteto
pirmininkas Z. Motekaitis
pastebėjo, kad nesėkmingas
Kauno „Žalgirio" krepšininkų
startas Sov. Sąjungos čempio
nate ir Arvydo Sabonio trau
ma reikalauja
atidžiau
pažvelgti į šios komandos rei
kalus. Pažymėta, kad koman
dos gydytojas ir treneriai
neteisingai pasielgė, leisdami
traumą turinčiam Saboniui
žaisti Europos Šalių čempionų
taurės susitikimuose su Buka
rešto „Stiaua". Saboniui teko
atsigulti ligoninėn. Pastebėta,
kad dėl šios priežasties jis
negalės dalyvauti Istambule
vyksiančiose rungtynėse dėl
Giliųjų vandenų nardymo instruktorius Arūnas Mažeika Karibų
(ei.) čempionų taurės. Lapkričio vandenyse.

3 mėn.
$20.00
$2000
$20.00
$20.0C

žolės riedulininkės ne taip sios24 taškus. Spalio 24 d. jos
sėkmingai žaidė neseniai vėl pradėjo rungtynes dėl šių
pasibaigusiame S. S-gos aukš metų S. S-gos taurės.
čiausios lygos čempionate. Šį
turnyrą jos baigė penktoje
vietoje (iš 12-kos), suriakui

DR. KENNETH J. YEftKES
D A N T Ų GYDYTOJAS
Pensininkams nuolaida
243* VV. Lithuanian Plaza Ccmrt
Chicago, Illinois 60629
Tel. 925-3288
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS

KŪDIKIU! !R V A I K U LIGOS
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street

Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811
Dr. Tumasonio ofisą -eremė

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 VV. 71st Street

DR. VUAY BAJAJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE _ V»AUS LKSOS
IR COOS CHiRURGUA
(Augliai nuimami of-se;
2434 W. 71 Straat, Chicago
Tai. 434-5849 .veikis 24 vai.)
^irm., ant.-., ketv . per.nt. nuo 12 IKI 6 vv.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L UARA
OPTOMETRISTAS

434-2123
Pirm 2-7. Antr. ir
ketv. Q-U Penkt. 11-2
Ofs. t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MA2EIKA
GYDYTOJAS IR C H i R U R C A S
4255 VV. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm. is ketv. 12-4J
e-O; antr 12-6: penkt. 10-12; 1-6.

2709 West 51st Street

Tel. 436-7700

Tel. — 476-2400
Vai. pagal susitarimą: pirm. i r ketv. 1-7;
anrtr. ir penkt. 10-4; šest 10-2 vai.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Ofs. 735-4477;
Rez. 246-00r7; arba 246-658!

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVU IR
EMOCINĖS LICOS
CRAVVFORD M E D I C A L BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pag.i! susitarimą -

DR. A. R. 6LEVECKAS
G Y D Y T O I A S IR CHIRURGAS

Tel. — 233-8553
SPECIALYBĖ - A K I U LICOS
3921 VV. I03rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKŠA
V A I K Ų LIGOS
6441 S. Pulaski R d.
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus i' kraujo ligos
Nechirurgims išsiplėtusių venų
ir hemorotdų gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą:
Penkt.. antr.. ketv ir penkt.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS

Namu 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS CHIRURGUA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. 925-2670
1135 Dundee Ave., Eigin, 111. 6012CJ
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą
Tel. 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
A K I U LIGOS - CHIRURGUA
Chicago Eye Institute
4200 N. Central Ave.
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETRBKIS
DANTŲ CYDYTOIA
8104 S. Roberts Road
mv'ia į vakarus nuo Hariem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagai susitarimą

•'Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
„Contatt lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Va! pagal susitarimą. U/darvta treč
D r . Tumasonio ofisą perėmė

T. RAMA. M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71st Street
T e l . 434-1818 - Rez. 852-0889
Vai • pirm , antr ketv. ir penkt
3 iki 7 v v Tik susitarus

t

TRADE CEMTER BUILD'NG
9525 So 73th Avenue. HicKory Hills
Ant.95t* St I blokas Į rytus nuo Robets Rd.)

Tai. 598-8101

Širdies ligos
6132 S. Kedzie A ve., Chicago
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS

O D O S LIGOS

Dantų G y d y t o j a

F.A.C.C.
KARDIOLOGAS

Vai. pagal susitanmą

T e l . RE-liance 5-1811

DR. ANTANAS 6. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos
2*36 W. 71st St.. Chicago, IN.
Tai.: 4344100
11300 Southvitttt Hlchw»v
Pales Hatghtt. IN. 60443
(312) 3614220
(312) 361 -0222|

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydvtoias
3925 VVest S9th Street
Vai : pirm., antr.. ketv ir penkt
r.uo 12-3 va! popiet ir 5-7 va! vak.
Treč ir šešt uždaryta
Tel. ofiso ir buto: O L y m p i c 2-4159

DR. P. KISIELIUS
G Y D Y T O I A S IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Ave., Cicero
Kasdien 1 iki t vai vak
išskyrus treč. Sešt. 12 iki4 vai popiet

OR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
PROSTHODONTICS — ka'ūr-ėlės
tilteliai plokšteles ir bendroii praktika
2659 W. 59 St. Chtcago
Tai. 478-2112
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
I N K S T U PŪSLĖS IR
P R O S T A T O CHIRURGTH
2656 VV. 63rd Street
Vai.: antr 1-4 p p ir ketv. 2-5 p p.
šešt pagal sus'.arma
Ofiso t e l . 776-2880, rez. 448-5545

Edmundas Vižinas. M.D.. S.Cj
Specialybe -- Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
1165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pasai susitarimą

Tel. 5 8 6 - 7 7 5 5
Of*. t e l . 586-3166, namų 381-3772

DR. PETRAS ZUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai : pirm . antr . ketv ir penkt 3-6;
šeštadieniais nagai susitarimą

Noriu pajudinti —

PAGARBA
ATSILIEPIAN TIEMS
Šią savo sikltį pradėdamas,
kritiškų pastabų susilaukti
tikėjausi, nes joje skelbiamos
mintys neplaukia įprasta sro
ve, tevedančia lietuvių išei
viją tik ten, kur vis gausėja ir
gražėja akmeniniai pamink
lai. Šiek tiek prieš plauką glos
to jos lietuvišką visuomene,
siekdamos tą vienakryptį vėją
pasukioti bent aplinkiniais ke
lias, kad per greit jis mūsų
visų į tą akmenyną nesupūstų. Tačiau prisipažinsiu to
kio palyginti didelio atsiliepi
mo nesitikėjau. „Kas čia tą
mano skiltį skaitys" — gal
vojau, — „kam ji rūpės?" Vie
nas kitas gal ir prabėgs aki
mis, bet kad imtų taip gausiai
atsiliepinėti, tai visiškai
nemaniau. Pasirodo, kad kly
dau. Ir tokiu suklydimu esu
patenkintas.
Kiekvienas rašantysis nori,
kad jo rašiniai būtų skaitomi,
o jeigu dar į juos ir atsiliepia
ma, tai ko daugiau ir benorėti.
Žinoma, kiekvienam malo
niau, jeigu atsiliepiama tei
giamai. Tačiau tokių atsilie
pimų pas mus, ypač viešų,
rečiau tepasitaiko. Juos rašan
čiuoju patenkinti išreiškia daž
niausiai privačiai, bet daugu
mas nieko nesako arba kur
nors atsitiktinai susitikę porą
gerų žodelių numeta. Daugiau
nė nereikia — atpildas pakan
kamas. Tačiau nieko blogo,
jeigu atsiliepiama ir neigia
mai, nors kartais ir šiurkščiai.
.Skirtingų nuomonių viešas
reiškimas mums tik padeda iš
visų pusių savus reikalus
apsvarstyti ir paieškoti geres
nių, daugiau ar mažiau į visas
nuomones
atsiremiančių
sprendimų. Tik taip ir priimu
visus į tą mano skiltį atsilie
pimus, dėkoju atsiliepusiems
ir reiškiu jiems pagarbą, — to
kią pačią, kokią tais atsiliepi
mais jie parodo man. Neban
dau į kiekvieną
atskirai
atsakinėti, nors kartais gal ir
būtų dėl ko, ypač kai paryš
kėją kai kurių iš jų šioks toks
kryptelėjimas nuo tiesos arba
pačiame saulėtos dienos vidu
ry pradedama ieškoti šviesos.
Štai į mano rašinį, apta
riantį išeivijos nusiteikimą
kritikos atžvilgiu ir iš to nusi
teikimo pasidarantį išvadą, ką
galima kritikuoti ir ko negali
ma, atsiliepęs Jonas Daugėla
prašė nurodyti tų kritikuoti
draudžiančiųjų
adresus ir,
mano redaguojamu „Pasaulio
lietuviu"' remdamasis, kaip tik
teigė, kad niekas ne tik
nedraudžia kritikuoti VLIKo
bei Altos, kaip kad aš sakiau,
bet tokias kritikas dar net
palaiko. Tačiau kažkodėl jis
tame pačiame „Pasaulio lietu
vyje"* nepastebėjo labai aiš
kaus paties ALTos pirminin
ko įsakymo „Pagaliau baikite
ALTos vanojimus" (PL 1986
nr. 4, psl. 38) arba tokio pat
Aldonos Grinienės įsakymo:
...Nustokite šmeižti dr. K.
Bobelį ir VLIKą..." (PL nr. 5
psl. 39).

visišku atsisakymu politinės
veiklos ir grūdimu politikų į
lituanistines mokyklas moky
ti vaikų lietuviškai: „...prie
šiandieninio stovio atvedė
politika, todėl atsisakykime
dėmesio, Lietuvos savarankiš
kumui skiriamo, darbą su au
komis kreipkime vien į švie
timą..."
„...Tai
šimutis,
Crigaitis, Krupavičius, Valiū
nas,
Blir^trubas, Bobelis,
Gečys turėjo viską pamiršti ir
mokytojauti lituanistinėse
mokyklose?.." O mano buvo
labai aiškiai
pasakyta
Tačiau labai nuoširdžiai ir
be vieni kitiem priekaištavi
mų paieškokim būdų, kaip tą
pusiausvyrą išlyginti, ir ne tik
išlyginti, bet, reikak
atsi
radus ir lanksčiai ją kaitalio
ti". Jeigu Volertas būtų pano
rėjęs mano mintį suprasti taip,
kaip ji buvo pasakyta, o
suprasti ją galima labai
nesunkiai, tada tikrai jam
nereikėtų taip kietokai prie
kaištauti ir dar kaltinti mane į
juokus vertimu rimtų svars
tymų ir rimtų pastangų, suriš
tų sli Lietuvos laisvinimo sie
kiais. Kažin ar tik ne labiau
juokingas
atrodo Vy tauto
Volerto teigimas, „kad nutau
tėjimas — gal kartais tik lai
kinis..." Tikrai įdomu būtų ži
noti, koks gi yra tas laikinis
nutautėjimas, kaip jis vyksta
ir ko iš tokio fenomelaus
vyksmo mum reikia tikėtis?

ARTĖJA JAV LB XI-TOSIOS
TARYBOS SESIJA
Lapkričio mėn. 14-16 dieno
mis Elizabeth, New Jersey,
Sheraton, prie
Newark
International aerouosto. įvyks
JAV LB XI-tosios Tarybos
antroji sesija. Jei pirmojoje
sesijoje dėmesio centru buvo
naujosios vadovybės rinki
mai, tai ši sesija yra skiriama
praėjusių
metų
veiklos
įvertinimui ir
svarbiausia
planavimui, kuris konkrečiai
vyks Tarybos darbo komisijo
se. Jų yra net aštuonios: finan
sų reikalų — pirmininkas
Romas Bublys, jaunimo —
pirm. Zina Dresiliūtė, kultū
ros — pirm. dr. Petras Kisie
lius, organizacinių — pirm.
Angelė Karnienė, politinių —
pirm.
dr.
Kazimieras
Ambrozaitis, religinių — pirm.
Vytas Petrulis, socialinių —
pirm. Gintaras Čepas, švie
timo — pirm. Teresė Gečienė.
Kiekvienas Tarybos
narys
paklauso kuria" nors iš aukš
čio ^ suminėtų komisijų, o
Taryboje iš viso y-a 70 narių:
60 rinktų atstovų n i0 apygar
dų pirmininkų.
Darbo komisijų uždavinys
y r a peržiūrėti kiekvienos
specifinės srities praeitų sesi
jų nutarimų vykdymą. Jei jie
nebuvo įvykdyti, tai ištirti
kodėl ne, su kokiomis proble
momis buvo susidurta ir kas
dėl to darytina. Krašto valdy
bos nariai pateiks komisijoms
atliktos veiklos pranešimus.
Darbo komisijose taip pat bus
suformuluojami nauji nutari
mai, rezoliucijos. Taigi iš dar
bo komisijų turėtų išplaukti
ilgalaikės ir
trumpalaikės
veiklos planavimas, bei įvairios idėjos. Čia turėtų sužibėti
mūsų išrinktųjų atstovų kury-

Juozas Prunskis, pabaręs
mane už VLIKo ir ALTos
„baksnojimą"
(dar vienas
a d r e s a s Jonui Daugėlai),
paaiškinęs, kad „tas straipsnis
prie vienybės neveda", nes
..vienybėn galima suvesti tik
su meile" ir paliepęs VLIKą ir
ALTą mylėti už tai, kad
VLIKas surengė tarptautinį
teismą Kopenhagoje ir laisvės
žygį Baltijos jūra, skatina būti
..broliais savo tarpe". („Drau
gas", 1986 spalio 3). Galime ir
būti, kodėl ne? Tačiau prie tos
į brolybę vedančios meilės
neblogai būtų ir žiupsnelis
teisybės. Aš gi net faktais bu
vau įtikintas, kad tą teismą ir
tą žygį sumanė ir iš pagrindų
pradėjo organizuoti latviai, o
VLIKas buvo tik talkininkas
ir pagal latvius dar ir ne toks
jau stropus.
Taip pat labai įdomiai į tą
mano rašinį tame pačiame
..Drauge" atsiliepia ir Tautos
fondo Michigan valstijai
įgaliotiniai Eugenija Bulo
tienė ir Vincas Tamošiūnas,
teigdami, jog aš sakiau netie
są, rašydamas, kad Bendruo
menės apylinkės suruošto Tau
tos šventės minėjimo metu
Detroito lėšas telkėsi ir politi
kieriai, nes jie tai atlikę neor
ganizuotai, bet tik patarnavę
keliem rečiau į minėjimą ateinantiem vyresnio amžiaus
tautiečiam, p r i i m d a m i jų
pačių pasiūlytas aukas. Kaip
tas čigonas, apkaltintas vištų
vogimu: kuo gi jis kaltas, kad
įvažiavus į ūkininko kiemą
vištos pačios į jo vežimą sušo
ko? Pripažįsta sie abu Tautos
Kažin ar bebūtų buvę pras fondo pareigūnai, kad visgi
mės Jonui Daugėlai į tą mano rinko aukas, o taip pat tei
rašinį kritiškai atsiliepti, jeigu giantį mane kaltina neteisy
jis būtų bent tik tuos du drau bės skleidimu.
dimus „Pasaulio lietuvyje"
Dar vienas
oponuotojas
pastebėjęs"'. Sunku patikėti, minko mane ir už jaunimo
kad jis tų laiškų nebūtų skai pakritikavimą: argi jau taip
tęs.
svarbu, kad jie viešai tarp I
savęs
politikuoja angliškai — |
Turbūt daugiausia neigia
juk
jie
moka ir lietuviškai. A, į
mų atsiliepimų sulaukė mano
tiek
to,
bene labai svarbu, kad i
rašinys „Ar dar galimas posū
kis į vieną bendrą vadovybę" tos visos mano rašinių kri- j
(Draugas, 1986 rugsėjo 26). tikos beveik visiškai neturi I
Žinoma, kad tai labai jautri pagrindo. Gerbiu aš tuos atsi
tema, nesistebiu tad ir jaut liepusius. Tik truputį sukly
riais atsiliepimais. Tik vėl jie dau viename rašinyje įrodinė
kažkaip pro šonus laksto. To damas, kad kai ką iš mūsų
mano rašinio esmė buvo ieš veiklos dar galima ir pakri
kojimas pusiausvyros tarp tikuoti. Dabar gi matau, kad
politinės ir lietuvybės išlai kritikuoti negalima visiškai
kymo veiklos. Tai labai aiš nieko! Vėl klaida, nes, visi iš
kiai pabrėžta, tačiau į tą visų pusių gali kritikuoti tik
rašinį atsiliepdamas Vytau mane patį. Dieve, jiem ir
tas Volertas (Draugas 1986 padėk!
spalio 23) jau kaltina mane
Bronius Nainys

susitarti ir vieniems kitų dar
bą paremti, nors surinktų
bingumas, sugebėjimas žvelg aukų gausumas tą antrą faktą
ti į ateitį ir konkretūs siūly lyg ir paneigtų, tačiau darbai
yra įvykdomi ne vien finan
mai sesijos plenumui.
sais.
Mūsų visuomenėje dažnai
Šiai sesijai yra skiriamos
girdėti kritika, kad neturime
tinkamų vadų, tai gal ir dėl trys darbo dienos, o ne dvi,
tos priežasties, jog pavienių kaip būdavo ankstyvesnėse
žmonių vadovavimas (diktatū sesijose. Lietuvių Bendruo
ra) jau atgyveno savo laikus. menės veikla smarkiai išsiplė
Ne tik JAV valdžia, mūsų tė ir per dvi dienas neįmano
Bažnyčia, bet ir įvairios biz ma visų reikalų, kad ir
nio korporacijos bei institu suglaustai, aptarti. Sesija
cijos eina prie kolektyvinio prasidės penktadienį, lapkri
vadovavimo, prie grupės idėjų čio mėn. 14 dieną, 10 vai. ryto.
subendrinimo ir jų vykdymo. Tikimasi, jog Tarybos nariai
General Motors naujai įsteig nepagailės ne tik finansų
ta Saturn kompanija jau (patys apmoka visas išlai
nesiremia įstatymu iš viršaus, das), bet ir laiko. Tą dieną
bet bando vadovautis grupi posėdžiai vyks paskirose dar
niais sprendimais ir ypatin bo komisijose, o šeštadienį ir
gai skatinti kiekvieno indi sekmadienį komisijų pirminin
vido
kūrybingumą.
Užtat kai. Krašto valdybos nariai
pranešimus,
vyks
žurnalistai pastebi, kad ne darys
taip svarbu kokios bus Saturn diskusijos ir nutarimų priėmi
kompanijos mašinos, bet daug mas plenume. Tuomet kiekvie
svarbiau, kaip jos bus pastaty nai veiklos sričiai yra skiria
tos. Naujasis metodas turėtų ma maždaug 30 minučių laiko.
turėti esminės įtakos visai GM
Sesijos darbotvarkėje yra
ir tikriausiai kitoms mašinų
numatyta
ir kiti svarbūs
gamybos
korporacijoms.
Kadangi mūsų veikla remiasi pranešimai: Pasaulio Lietuvių
savanoriškumu, tai mes natū B e n d r u o m e n ė s , P a s a u l i o
raliai pradedame prie panašių Lietuvių^ Jaunimo Sąjungos,
Fondo,
Lietuvos
vadovavimo metdų prieiti, nes Lietuvių
krikščionybės
jubiliejaus
puikiai žinome: įsakymai lietu
vykdomojo komiteto, VIII
vių tarpe neveikia.
Laisvojo pasaulio lietuvių
Jeigu kiekvienas Tarybos tautinių šokių šventės, Lithuanarys į sesiją atvyktų tinka nian Folk Dance Festival, Inc.
mai
pasiruošęs.
reikalą komiteto, Lithuanian Center,
apgalvojęs ir nebijotų savo Inc., „Bridges", „Lituanus"
kartais ir nerealiai atrodan fondo, taip pat Tarybos įsta
čias idėjas siūlyti, subendrinę tų, kontrolės komisijų, garbės
visų
m i n t i s , sulauktume teismo ir prezidiumo praneši
gražių rezultatų. Lietuviams mai, įvairūs sveikinimai ir kiti
išradingumo tikrai netrūksta, reikalai. Šeštadienį po pietų
Visuomet mums yra sunkiau bus pagrindinis sesijos posė
LICDA RUGIENIKNfi

Svečiai Baltų Laisvės žymenio įteikimo iškilmėse Ix>s Angeles spalio 18 d. Is kaires arki
vyskupo atstovas prel. Armando Ochoa, Laisvės Lygos pirm. Avo Piirisild vvsk. Paulius Bal
takis, estų kosulas Jaak Treiman ir dr. Robert Peper su žmona. Vysk. P. Baltakis prif>mė vvsk.
J. Steponavičiui skirtą žymenį.

dis, bus pristatomi garbės
svečiai, Krašto valdybos
pirmininkas
Algimantas
Gečys pateiks JAV Lietuvių
Bendruomenės apžvalgą.
Sesijos dalyviai žada ne tik
dirbti, bet kartu pabendrauti ir
susipažinti su New Jersey
apylinkės nariais, kurie šią
sesiją
globoja.
Šeštadienį
vakare dalyvaus apylinkės
ruošiamame
koncerte.
Programą
atliks
muziko
Viktoro Ralio vadovaujamas
vienetas „ H a r m o n i j a " ir
akordeonistė Rūta Raudytė.
Koncerto metu bus atžymėti
prezidento Reagano patarėjas
Linas Kojelis ir „Lituanus"
žurnalo ilgametis administra
torius Jonas Kučėnas. Sekma
dienio rytą sesijos dalyviai
vyks į Šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapiją, kurioje 11 vai.
išklausys šv. Mišių.
Tarybos
prezidiumas
ir
Krašto valdyba jau keli mėne
siai sesijai ruošiasi, tačiau
rezultatai priklausys ne tik
nuo Tarybos narių atvykimo,
bet ir nuo jų aktyvaus daly
vavimo. Galbūt čia ir būtų
svarbu iškelti faktą, kad deja
ne visi Tarybos nariai sesi
jose dalyvauja. Kai kurie jas
apleidinėja net be
rimto
pasiteisinimo, ar iš viso jose
nedalyvauja. Yra pasitaikę
atvejų, jog kai kurie buvusių
Tarybų nariai praleido visas

tris sesijas savo kadencijos
metu ir apylinkės juos vėl
perrinko. Kodėl? Tikriausiai,
rinkėjai nebūna aiškiau susipa
žinę su kandidatų veikla. Šiuo
atveju galėtų daug daugiau
padėti spauda. Ačiū Dievui,
kad nepareigingų Tarybos
narių tepasitaiko vos keletas,
tačiau jų yra. Kas su tokiais iš
tikrųjų turėtų tvarkytis? Ką
nors pašalinti iš Tarybos
niekam nėra malonu, net ir
nereikalinga. Jei balsuotojai
daugiau dėmesio kreiptų į
savo išrinktų atstovų dalyva
vimą sesijose, reikalautų
pranešimų sugrįžus ir apylin
kių valdybos nerekomenduotų
neatsakingų asmenų kandi
datais, šios problemos tikriau
siai nebūtų.
Atsakomybės
trūkumas kartais ne tik
sugriauna geras idėjas, bet ir
žlugdo veiklių asmenų entu
ziazmą.
Sesijos dalyviams linkime
pažvelgti į lietuviškosios
veiklos aruodus ne vien pro
pesimistiškus akinius, kaip
dabar dažnai daroma, bet
sugebėti įvertinti pozityvius
reiškinius ir, remiantis jais,
planuoti ateitį.
JAV LB XI-tosios Tarybos
prezidiumą sudaro pirminin
kas Algis Rugienius, vicepir
mininkai Alfonsas Dzikas. dr.
Dalia
Kavaliūnaitė,
Zina
Dresiliūtė ir sekretorė Vaiva
Gust.

PIRMĄ KARTĄ APIE
KATALIKU VEIKLĄ
Komunistų priežiūroje Lietu
voje leidžiamas „Gimtasis
Kraštas" ir dykai siuntinė
jamas išeiviams lietuviams,
visada rašantis apie „laimin
gą rojaus" gyvenimą („išlais
vintoje" — J. Kr.) Lietuvoje,
pirmą kartą talpina žinias
apie Lietuvos katalikų veiklą.
Nuostabu! To laikraščio 42 nr.
spalio 16-22 d. paskutinio pus
lapio skilties dalyje po užvardijimu „Iš Lietuvos katali
kų gyvenimo" pateikiamos
kelios žinutės apie Lietuvos
katalikus.
Žinutėse paminima apie lie
pos mėn. vykusius atlaidus
Varduvoje, rugsėjo mėn. vyku
sius atlaidus Šiluvoje, pasigiriama, kad Kauno kunigų
seminarijoje padidėjo klierikų
skaičius ligi 131, pranešama,
kad arkivyskupas L. Povi
lonis ir seminarijos rektorius
kun. Butkus lankėsi federalinėje (Vakarų) Vokietijoje tos
šalies katalikų dienų šventėje,
buvo nuvykęs į Romą, taip pat
dviejų Lietuvos vyskupų
paskyrimą Vatikano kongre
gacijų nariais.
Koki vėjai papūtė į Lietu
vos komunistų galvas, kad
truputį atleido reples ir leido
propagandiniame laikraštyje

tas žinutes spausdinti? Ar tai
jau tikras varžtų atleidi
mas, ar tik propagandos triu
kas parodyti pasauliui Lietu
vos katalikų laisvę?
Tame pat laikraštye telpa po
užvardijimu „Išeivių padan
gėje" keli pranešimai, geriau
sakant, paminėjimai, apie išei
vių veikloje pasireiškimus.
Paminėjimai yra be propagan
dinės kritikos ir veiklos nie
kinimo. Tiesa, kai kuri lietu
vių išeivių veikla buvo jau
minima ir anksčiau tame laik
raštyje, bet dažnai su kritikos
ir niekinimo doze. Tokie pami
nėjimai be niekinimo ir pro
pagandos yra tikrai reti.
Ateitis parodys, ar šiame
..Gimtajame Krašte" pasiro
džiusios žinios yra per neap
dairumą (komunistų) praleis
tos, ar t u r i kokį n o r s
propagandinį tikslą.
Juozas Kriaučiūnas

Be Romos hierarchijos Eu
ropa tikriausiai jau būtų
tapusi despotų grobiu, nuola
tinių grumtynių arena ar gal
net viena iš mongoliškųjų
dykumų.
Herder (protestantas)

lankytojui vaizduotėje persikelti į pasakų šalį ir
Pakelėse yra specialių vietų poilsiautojams,
laikinai užmiršti aplinkui esančią tikrovę. Čia gali meškeriotojams ir šeimų pramogoms. Viena tokių —
pavažiuoti dynio formos vežime, plaukti piratų laivu, prie Passaconavvay. Čia upė išsiplečia, nes jos viduužeiti į Pelenės pilį, apžiūrėti senoviškas karietas, ryje yra netvarkingai suverstų didelių akmenų sala.
ūkio padargus ir pasinaudoti įvairiomis parko Vietomis jie sudaro tartum tiltą, nes vanduo teka po
pramogomis. Viskas labai spalvinga. akiai akmenimis. Kai kur vanduo baltuodamas krinta nuo
VINCAS ŠALCIŪNAS
patrauklu ir tikrai pasijunti pasakų karalystėj esąs. akmenų, sujaukdamas veidrodinį duburio pavirčių.
North Conway išsukam iš kelio pasižiūrėti vaiz- i r v e l ramiai sau teka. lyg nieko nebūta. Sekmado nuo kelių šimtų pėdų aukščio uolos, kuri lvg siena d , e m o Popietę ant tų akmenų stoviniuoja ar sauhna11
S1
* i m t a i ž m o n , u - bet tik vaikai pūškauja šaltuose
Iš G o r h a m o 16-ju keliu p a s u k a m Mt iškyla miške virš medžių. Stačiu vingiuotu keliu
VV'ashington kalno link. Iš tolo gerai matyti saulės užvažiavom į patį jos viršų iš kito šono. Tai vien- duburiuose, keldami vaikams įprastą alasą. Su
apšviesta plika jo viršūnė, kiek žemiau prasideda, tisos uolos kalnas, kurios plyšiuose skurdžiai auga teleskopų pagalba specialiose vietose gali apžiūrėti
miškų žaluma. Gerai įsižiūrėjęs vietomis matai ir puselės. Koks vaizdas! Aplinkui kalnai ir kalvos lyg tolimų kalnų keteras. Tokios grožybės kartojasi visu
kelią, kuriuo gali užvažiuoti į kalno viršūnę. Ir kaip rūtos žaliuoja, o protarpiais marguoja miestelių 1" mylių ilgumo keliu!
Būti bet kurioj valstijoj ir neaplankyti jos sosti
nevažiuosi, jeigu iš jos matai Maine ir Vermonto raudoni stogai. Žemai, pušų ir eglių apsuptas, mėlynės
tai lyg būti Romoj ir nematyti popiežiaus. Tos
valstijas, Kanados pakraštį ir net Atlantą. Taip nuoja Echo Lake ežeras su medžių atspindžiais
mintimis besidalindami, artėjam prie kalno, kai pakraščiuose. Prie jo šūktelėjus, garsas atsimuša nuo taisyklės iki šiol nesulaužiau ir nežadu laužyti, kol
staiga aptemo jo viršūnė ir pasislėpė tamsiam debe- tos akmeninės sienos ir pasikartojęs palengva jas visas aplankysiu! Tegi lankome N. Hampshire
sy. Buvau skaitęs, kad oro sąlygos ten aukštai per numiršta. Dėl to ežerą vadina Aido vardu. Tame sostinę Concordą (daugiau kaip 30,000 gyv.). pramo
trumpą laiką gali pasikeisti iš giedros į audrą. Atro- miestelyje dar yra 11 mylių ilgumo geležinkelis. nės gaminių paskirstymo centrą. Nors čia kolonija
do. kad taip ir įvyko, nes pradėjo lynoti. Labai gaila, kuris pakalnėse rangosi per miškus, laukus ir ūkius. jsisteigė tik 1727 m., bet prekyba Merrimack upe
jos klestėjimą. Gamybos pramonė ypatinbet lyjant nėra ko ten važiuoti...
kurių išvaizda ir darbo technika nuo praėjusio pagreitino
ai
eme
Arti kelio tarp didelių įvairiaspalvių akmenų šimtmečio mažai pasikeitusi. Garvežio traukiamas *
Pūstis nuo 19-to šimtmečio pradžios,
čiurlena Ellis upė. J o s kristalinis, skaidrus vanduo, kelių vagonų traukinys išvyksta iš šimto metų senu- Miestas švarus ir puošiasi gražiais parkais. Sostinės
uoloj išgraužta vaga staiga metasi 70 pėdų žemvn į mo stoties ir pavežėją smalsuolius į praeitį.
pastatas, statytas 1819 m. iš vietinio granito ir
duburį, lyg didžiulį dubenį, šniokšdamas ir putoIki šiol važiavę į pietus, dabar pasukam į vaka- v ermontiškio marmuro, nėra didelis, bet jspūdin
damas. Apačioj jis užbaigia savo kelias sekundes rus žavingu Kangamagus keliu. Visur pasakiški Kas. Fasadą puošia po keturias poras granito kolonų
trukusį šuolį dusliu dūžiu. Ši scena čia kartojasi vaizdai! Greta kelio, apie didžiulius akmenis dviejuose aukštuose. Pastato centre yra aštuonkam
amžiais, bet žmonės vis renkasi ja pasigrožėti.
bešokinėdama, skuba srauni Swift upė. Dar roman- pis baltas bokštas su auksuota kupolą, o ant jos
I pakalnę lengvai rieda ratai, bet negali neužsuk tiškiau atrodo, kur tarp kelio ir vandens baltuoja mažesnis bokštelis su auksine aro figūra ant viršaus.
ti į pagarsėjusią Story Land atrakciją, įdomią ne tik beržų eilė. lyg kokia tvora. O vanduo toks tyras, kad Viduje yra daugybė žymių valstijos asmenų portre
vaikams, bet ir suaugusiems. Natūralaus dydžio lyg pro stiklą matai upės dugno įvairiaspalvius tų, kovos vėliavų rinkinys ir 4 dideli paveikslai
figūros, pastatai, pilys, laivai, tiltai ir kitos pnemo- akmenis ir net žuvis. Stebiesi, nes šiandien retai kur senato salėje.
(Bus daugiau^
nės. išdėstytos dideliam pavėsingam parke, padeda užtinki taršos nepaliestą gamtą!

TEN, KUR
LAISVĖ GIMĖ

DRAUGAS, penktadienis. 1986 m. lapkričio mėn. 7 d.

svetainėse arba
rezervuoti
skambinant M. Auštuoliui, B.
Vedegienei, J. Gudėnui, V.
Cečiui, VI. Čyvui, A. Miškinie
nei.
Po spektaklio Dievo Moti
nos parapijos svetainėje bus
vakarienė su svečiais. Kaina
10 dol. Pakvietimus užsisaky
ti tose pat vietose a r pas aukš
čiau minimus asmenis.
Mecenatams,
aukojusiems
100 dol. ar daugiau, bus rezer
vuoti du pirmųjų vietų bilietai
ir vakarienė dviem asmenims.
Iš Pittsburgo į spektaklį
atvyksta pilnas autobusas
(gal ir daugiau). Pittsburgo
Piliečių klubas taip pat atsiun
t ė 300 dol. dovanų šiam
spalvingam renginiui paremti.
Yra pakviestos ir kitos LB
apylinkės dalyvauti „Lietu
viškose vestuvėse".
Sekmadienį, gruodžio 7 d.,
bus tautodailės paroda didžio
joje DM parapijos salėje, o
svetainėje pietūs Šv. Kazimie
ro l i t u a n i s t i n e i mokyklai
paremti.
Visi kviečiami visuose rengi
niuose dalyvauti!

TĖVŲ IR VAIKU
SANTYKIAI
DABARTYJE
Gimnazistai vaikščioja su
mėlynais, žaliais, violetiniais
plaukais. Nusiskuta galvas,
palieka tik tiek plaukų, kad
būtų atsistoję kaip indėnų.
Kad dar „gražiau" atrodytų,
klijais susilipdo, kad pavirstų
i „adatas". Jei Amerikos
pirmieji gyventojai matytų,
tikriausiai kapuose apsivers
tų.
Neseniai žiniose iš Kanados
buvo pranešta, kad tokie pat
jaunuoliai pradėjo naują stilių
— mokykloj berniukai dėvi
sijonus. Pakratom galvas,
pasijuokiam, numojam ranka.
Bet iš tikrųjų turėtumėm rim
tai pagalvoti ir susirūpinti,
kad yra rimtesnių problemų —
ne tik plaukai a r apsiren
gimas.
J-aunuolis pareina vidur
naktį iš gimnazijos krepšinio
rungtynių
girtas. Mergina
pareina antrą valandą nak
ties be jokio pasiteisinimo.
Nė vienas neatsiprašo tėvų.
Ar tik svetimšalių vaikai
taip elgiasi? Skaudi realybė,
bet mūsų lietuviškas jau
nimas irgi pradeda taip išda
rinėti.
Penkiasdešimtaisiais
me
tais sociologai skelbė aliar
muojančias
nebaigiančiųjų
gimnazijos statistikas. Septyniadešimtaisiais metais dau
giau ir daugiau buvo girdėti
apie kelių rūšių narkotikus.
Šitam dešimtmetyje girdim
apie baisenybes, kokių net
įsivaizduoti negalime. Turime
susigyventi su faktu, kad tai
liečia ir lietuvius. Mes išleidžiam savo jaunimą kasdien į
tas baisenybes. Ar mes, kaip
tėvai, esam pajėgūs paruošti
vaikus, kad jie atsispirtų
šiems ..modemiškumams"?
Mokyklose
narkotikų
pardavimas ir vartojimas,
aukštas skaičius jaunuolių
alkoholikų, savižudžių. Pasi
purtom ir pagalvojam, kad
„ne mano sūnus ar duktė".
Daugumas tėvų sužino kar
tais laiku, o kartais per vėlai.
Vienas
psichologas yra
parašęs, kad „vaikai gimsta
priešintis tėvams". Yra tėvų
pareiga malšinti tuos jaus
mus, pakreipti jaunųjų protą į
tiesų kelią nuo pat mažens.
Tėvai turėtų vaikams rodyti
moralumo, darbštumo pavyz
džius. Turėtų parodyti, kad
tėvai yra autoritetas, o ne vai
kai. Jei vaikai autoriteto
nejaučia nuo pat mažens, jų
ir jų tėvų laukia skaudi atei
tis.
Pradžioje duoti du pavyz
džiai gal ne taip labai baisūs.
Ar iš tikrųjų? Jei tėvai apsilei
džia savo pareigose šiuo laiku,
tai jaunuolis gal kitą kartą
vairuos girtas ir ką nors užmuš
ar pats užsimuš. Mergina
vieną vakarą gal visai negrįš.
Daugiau ir dažniau kaltė ir
atsakomybė krinta tėvams.
Yra tėvų, kurie jaučia atsako
mybę. Bet ką sakyti apie tuos,
kur motina kaltina tėvą ar
tėvas motiną? Ar yra tik vieno
tėvo atsakomybė auklėti,
mokyti, lavinti vaikus?
Nuo pat urvinių dienų na
muose vyrai buvo valdovai.
Ko vyras norėdavo, moteris
darydavo. Ką vyras saky
davo, buvo šventas žodis,
šešiasdešimtaisiais
metais
prasidėjo moterų išsilaisvini
mas Women's Lib. Pirmosios
idėjos buvo geros. Deja,
paskutiniais penkiolika metų
moterys pametė pagrindinį
tikslą, ypač tos, kurios dirba ir
augina šeimas.
Staigiai konkurencija dėl
darbų ir pinigų perėjo į šei
mos gyvenimą, ne tik darbo
vietę. Konkurencija atsirado
tarp tėvo ir motinos, kai
vienas

Vitam

TvripVnifttanin

kiek daugiau vienas už kitą
uždirba. Ar ta padėtis tik
tėvus liečia? Ar tie tėvai rim
tai galvoja, kad vaikų nelie
čia, kad jie nesupranta? Kai
šeimoje girdisi, kiek kas uždir
bo namo pardavimu ar akci
jom, kas kiek už kokį namą
mokėjo, koks bus jų vaikų
galvojimas?
Motina, žmona yra visos šei
mos centrinis nervas. Nuo jos
priklauso namų tvarka. Ne tik
fizinė švara, bet ir šeimos
ramybė, dvasinis auklėjimas.
Ne tik vaikų auklėjimas, bet ir
pačių tėvų. Tėvai taip pat
dvasiškai auga, bręsta. Moti
na yra pagrindinis pavyzdys
vaikams. Jei pati pradeda
nesiskaityti su vyru, kaip vai
kai reaguos į tėvą tuo atžvil
giu? Jei tėvas pasako, „ne", o
motina slapta sako „taip" vai
kui, tėvo autoritetas dingsta.
Bet ar ta motina yra autori
teto pavyzdys?
Lietuviškoje šeimoje, kai
vaikai drąsiai
angliškai
prakalba į motiną, bet to ne
drįsta su tėvu — tai pavyzdys,
kad daugiau rodo pagarbos
tėvui. Motina, kuri tik sako
„taip, taip, taip", greičiau ir
labiau praranda vaikų pagar
bą. Kai motina nesiskaito
su tėvu, vaikai nesiskaito su
motina ir prasideda šeimos
irimas.
Psichologai, sociologai, dar
ir pati policija pripažįsta, kad
šių dienų jaunimo problemos
prasideda namuose. Kalba tik
apie pinigus ir skatina vaiką
irgi užsidirbti pinigų. Grie
biasi lengviausio uždarbio —
narkotikų pardavimų. Pra
deda vartoti narkotikus, at
sigręžti į alkoholį, grasinti tė
vams nusižudymu. Tai tylus,
bet tuo pačiu aiškus rėkiantis
prašymas pagalbos, kad jie
yra šeimos nariai, o ne tik
daiktai. Tėvai, kurie šitų ženk
lų nemato, ir toliau rūpinasi,
kiek daugiau pinigų galėtų
parnešti, yra praradę vaikus.
Ir per šimtmečius tėvams
nepasisekė nupirkti vaiko mei
lę ir pagarbą.
Kai mes, dabar turintieji
trisdešimt metų a m ž i a u s ,
augom šešiasdešimtaisiais ir
septyniasdešimtaisiais metais,
pergyvenom
liūdniausius
Amerikos laikus: prezidento ir
senatoriaus Kenedžių nušo
vimus, Vietnamo karą. prezi
dento Nixon p a š a l i n i m ą .
Prisimenu vakarines žinias,
kasdieninius skaičius žuvu
sių, sužeistų. Atsimenu tėvų
rūpestį, kad mano brolis ten
neatsidurtų. Juo labiau, kai jis
išėjo į marinus. Bet jo nesus
tabdė, viešai nereiškė nuomo
nės. Mums buvo daugelis pro
gų pareikšti savo nuomones
demonstracijom, vandalizmu.
Bet tėvams pagarba buvo stip
resnė, negu asmeniški jaus
mai. Buvom auginami gerbti
ne tik tėvus, bet ir šį kraštą.
Kokią gėdą būtumėm padarę
tėvams, jei būtume buvę areš
tuoti ar suspenduoti iš pamo
kų. Užtat šiomis dienomis
liūdna matyti ar išgirsti,
kaip jaunieji elgiasi, ren
giasi ir kalbasi. N e tik
tarp savęs, bet ir su tėvais.
Priklausėm
lietuviškoms
organizacijoms, lankėm šešta
dienines mokyklas, eidavom į
lietuviškas Mišias ir pobū
vius. Tie laikai lietuviškam
j a u n i m u i buvo neramūs.
Bet jautėm stiprias raminan
čias tautines „virves", trau
kiančias mus į lietuvišką
bendruomenę. Ten būdami
jautėmės saugūs nuo visų
pasaulio problemų.
Mūsų broliai ir seserys,
atvažiavę iš Lietuvos kaip vai
kai, turėjo ideologinius planus.
Broliai planavo, kai užaugs,
įstos į kariuomenę, grįš į
Lietuvą ir išlaisvins ją iš rusų

CLASSIFIED GUIDE
Del išsJkelimo parduodama be

Clevelando „Pilėnų" tunto tuntininkas s. R. Belzinskns skautams ais
kiną topografiją. Kairėje — skautas Beržinskas.
Nuotr. V. Bacevičiaus

B - i l į . KOMPIUTERIŲ

veik nauji, gražūs valgomo kam
bario baldai. Skambinti

pagalba galite nusipirkti ar parduoti
namą mieste ir priemiesčiuose.
Sąžiningai patarnaus

481-4424

UMJOMOJAMA —

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
6529 S. KEDZIE
778-2233

Brighton Parko apyl. išnuom. 6
kamb. butas 2-tram aukšte vyresno
amž. asmenims. 3 miegm.. apšildo
mas, virimui plytelė ir šaldyt., patiems
apsimokėti gazas ir elektra. $400
Skambinti 8 4 7 - 5 1 7 4 .

No. 676 — Pravažiuokite —
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar
quette 2-jų butų po 5 kambarius ..sidec'
namas, kiekviename bute 2 mieg., moder
ni virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sklypas, 2
maš. garažas. Po susirinkimo nuomos,
tiklai 260 dol. per mėnes{ mokestis už
namą. Skubėkite, skambinkite dabar.

TREE SERVICE
Medžių š a k a s genėjama.
Medžius nupjauname ir nuvežame
j ^
16 metų patyrimas
M Į L
Skambinkite
• ^ J u s t i n u i

No. 681 — 83 ir Caiifornia. 5 kamb.
mūrinis, 2 dideli miegam., 1Vi vonios, puiki
kabinetų virtuvė, didelis sklypas su šoniniu
įvažiavimu j 2 maš. garažą. Labai švarus
ir geras pirkinys. Šaukite dabar!

927-5782

MiSCELLANEOUS

SUNKIAI SERGA
Muzikas Rytas Babickas,
Čiurlionio ansamblio, okteto,
Šv. Jurgio parapijos chorų
vadovas, paguldytas Clevelando
klinikų
logoninėn
tyrimams ir gydymui.

REAL ESTATE

POR SALE

A

No. 688 — 69-os ir Pulaski apyl. 5
kamb. mūnnis. 32 m. senumo. Pilnas rūsys.
2 maš. garažas. Daug priedų. Labai švarus.
Puikioje vietoje. Arti krautuvių Skambinkite
dabar.

VILIMAS
M OVI NG

No. 695 — Į vakarus už Kedzie.
$41,900 — negalima tikėt. 6 kamb. medi
nis apkaltas namas su trimis miegamais
plius ..paneled" porčius. Gražiai išdažytos
rūsys. Naujas centr. pečius Naujos rinos
ir nutekamieji vamzdžiai. Didelis porčius
prieky. Didelis kiemas vaikams žaisti. 64-os
ir Spaulding apyl. Skubėkite prie telefono,
skambinkite dabar.

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 3 7 6 - 5 9 9 6

RUDENS
FESTIVALIS

toiyJItiBSii
RAŠYTOJAS
VACYS KAVALIŪNAS
- LAUREATAS
Rašytojui ir pedagogui
Vaciui Kavaliūnui paskirta
Lietuvių klubo 1.000 dol.
premija. Rašytojas du kartus
yra laimėjęs „Draugo" roma
no k o n k u r s u s .
Ilgametis
mokytojas
lituanistinėse
mokyklose, turi ypač didelių
nuopelnų
Pedagoginių
lituanistikos kursų organi
zavime ir dėstyme. Jis yra aš
tuntasis laureatas, gavęs šią
premiją. Anksčiau yra gavę
(chronologine
eile)
Vacys
Rociūnas, Ona Mikulskienė,
Jurgis Malskis, Rytas Babic
kas. Thomas Brazaitis, Juozas
Žilionis ir Stefanija Stasienė.
Laureatas bus pagerbtas
Lietuvių namų baliuje lapkri
čio 8 d., 7 v.v. Lietuvių namų
didžiojoje salėje.
Baliaus programoje: koktei
liai su užkandžiu, klubo premi
jos įteikimas, vakarienė su
vynu. Koncertinėje progra
moje muzikos kūrinius atlieka
Ilona (trompetė) ir Kristina
(fortepijonas)
Kuprevičiūtės.

okupacijos. Seserys planavo
už lietuvių ištekėti, auginti
lietuviškas šeimas.
Dabarties laikas pasikeitęs.
Pasaulio ir tautos problemos
liečia ir mūsų tradicinį lie
tuvišką gyvenimą. Mes. kaip
mūsų broliai ir seserys, turė
jom aukštus planus. Deja.
pakeliui pamiršom anksty
vesnes dienas ir sapnus. Žiū
rim, ko daugiau galim įsigyti,
kiek
patogiau
materialiai
gyvenimą
sutvarkyti. Kiti
bando daugiau ir daugiau
uždirbti „našlių ašarom" ir
peikia tuos, kurie plonu siū
leliu laikosi moralinės, ideo
loginės praeities.
Ištrauka Marionio eilėraš
čio
„Mano
moksladrau
giams", rašyta 1895 m., tinka
mūsų vaikų ateičiai ir šian
dieniniam gyvenime:

Šokiams gros žinomas serbų
orkestras „Laisvė".
Kokteiliai ir vakarienė su
vynu 17 dol. asmeniui.
Visi kviečiami dalyvauti ir
pagerbti mūsų iškilų rašto
žmogų ir pedagogą.

Lapkričio 16 d., sekmadienį
po lietuviškųjų pamaldų Šv.
Jurgio parapijos salėje vyks
tradicinis metinis rudens festi
valis (iki 4 vai. p.p.). Pietūs,
įvairūs laimėjimai, 40 kala
kutų traukimas ir laimėjimai
— bus galima laimėti 1,000,
oOO, 300 ir dvi po 100 dol.
Visus
kviečia
atsilankyti
parapijos klebonas ir komi
tetas.
V.R.

10% — 20% — 30% pigmu mokėsit už
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas
mus.

FRANK ZAPOLIS
3208V2 West 95th Street
T e l . — GA 4 - 8 6 5 4

No. 703 — Giminingai seimai arba
pajamoms 5 kamb mūras su 2 miegam,
savininkui. Moderni virtuvė ir vonia. Geras
3 kamb butas rūsyje. 2 auto. garažas.
Labai geras pirkinys. Skambinkite dabar.

MASTER PLUMBING
U c e n s e d . Bonded. Insured

No. 723 — Pravažiuokite, bet ne
trukdykite. 6410 S. Troy — 6 kamb. mū
rinis su 3 dideliais miegam.; pertaisyta
prausykla. Visur nuo sienos iki sienos kili
mai. Nauja šiluma ir centrinis oro vėsin
tuvas. Naujai išdažytas. 2 maš. garaž. su
auto atidaromom durim. Galimybė 4-tam
miegam. Labai švarus ir geram stovyje.
Paskubėkite — šaukite dabar.

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood control. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
lietuviškai.
SERAPINAS — Tel. 636-2960

„LIETUVIŠKŲJŲ
VESTUVIŲ"
BELAUKIANT

JAV NESKIRS
P I N I G U ABORTAMS

JAV sulaikė 25 mil. dol., ku
Susidomėjimas ateinančio riuos paprastai skiria Jung
mis Clevelando
Lietuvių tinių Tautų Komitetui gyven
dienomis ir jų pagrindiniu tojų skaičiaus kontroliavimo:
renginiu Chicagos — Lemonto veiklai dėl to, kad JAV pini
pastatytomis „Lietuviškomis gai buvo vartojami finansuoti
vestuvėmis" didėja.
priverstinius abortus Kinijoje.
Nors dar turime arti mėnesį Nors Kinijos valdžia išsigina
laiko, bet bilietų daugiau kaip prievartos šiuo atžvilgiu, tarp
trečdalis j a u i š p a r d u o t a . tautinės šeimų
planavimo
Visos vietos numeruotos, todėl grupės
pareigūnė
Sharon
anksčiau įsigiję gaus ir geres C a m p mano, kad prievarta
nes vietas.
yra tokio pobūdžio, kad kai
Bilietų kainos po 15, 12, 8 ir moteris pasidaro nėščia su
4 dolerius.
L i t u a n i s t i n ė s antru vaiku, pas ją turbūt
mokyklos m o k i n i a m s įėji pradeda lankytis apie dešimt
mas laisvas. Bilietų galima asmenų per vakarą, kol ji
gauti sekmadieniais po lietu sutiks turėti abortą. Bet kinie
viškųjų pamald-i Šv. Jurgio ir čių supratimu tai ne prievar
Dievo
Motinos
parapijų ta, o įtikinimas.

NO. 725 — Pulkus 25 m. mūrinis 3
miegam, namas. Užbaigtas rūsys su baru.
'2 maš. garaž., didelis kiemas vaikams,
graži virtuvė. Centrinis oro vėsint., naujas
stogas Geresnis už naują, žema kaina.
Daug priedų, šaukite dabar.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V . B Y L A I T I S ir
V.

"

BRI2GYS

6606 So. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000
Darbo valandos:
Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro
Šeštadieniais pagal susitarimą

POPULAR
LITHUANIAN
RECIPES

i

Nauja devintoji laida
Suredagavo
J u z ė Daužvardienė

O** a

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RD

DANUTĖ SČERBAITĖ MAYER
Šiomis dienomis ..Draugo"
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.

Kaina su persiuntimu $6.50
Illinois gyventojai moka $6.94
Užsakymus siųsti;

„O dabar? Nebe taip!...
Vyrai sveiko jau proto.
Turi saliūnus aukštus! Ko
reikia?!
Neišriš be naudos kapšo,
rubliais kuproto!
Viską sprendžia iš aukšto...
ir peikia!"
Ramunė Stonytė- Dalis puhlikos Clevelando suruoštose dr. Vandos Sruogienės n aujatisins knygos „AuftmR jradvnės dukra F,*lė" sutiktuvėse.
Francisco
Nuotr V H

Savo namą galite parduoti, tik p?
skambinkite telefonu. Mūsų pardavėja,
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės
Namo įvertinimui skambinkite skubiai —
dabar.
O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 4 3 4 - 7 1 0 0

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms.
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos
su lietuvišku maistu ir virimu.
Šios knygos susidomėjimas ir
r pasisekimas tarp lietuvių ir
kitataučių v i s u o m e t buvo
didelis.

I). Orentaitė ir A. Balašaitienė. skaičiusios ištraukas iš dr. Vandos
Sruogienės knygos ..Aušros gadynės dukra Eglė", tos knygos sutik
tuvėse Clevelande. Renginį ruošė Clevelando skautininkių drau
govė.
Nuotr. V. Bacevičiaus

AR NORITE PARDUOTI?

DRAUGAS,
4545 W. 63rd St„
Chicago, IL 60629

Vaikų labai mėgiama
knyga
K. ČUKOVSKIO

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą prašome skambinti Danutei
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.

Lemonte ant beveik V2 akro įspūdingas
iškeitas „ranch". Švariai užlaikytas namas
ir kiemas. Didelis šeimai kamb. su židiniu,
2-tra virtuve ir daug kitų priedų. $139,900.
Hlllslde „ranch" ant 2 akrų 3 miegam,
namas, katedros lubos, įrengtas šeimos
kamb. Išėjimas į izoliuotą aplinką.
Raudonmedžio ..deck" aplink visą namą.
$137,000.

-eĖrDrrZl

Olsick &.Co. Realtors
1180 State St., Lemont. IL
.257-7100
.

Daktaras Aiskauda
jau išėjo iš spaudos.
Kaina su persiuntimu 4 dol.
Illinojaus gyventojai moka $4 24
Platina

JAV LB ŠVIETIMO
TARYBA.
5620 So. Claremont,
Chicago, IL 60686
ir

DRAUGAS, 1,51(5 W. 63TČ St.,
Chicago, IL 60629

DĖMESIO!
Dienraščio „ D r a u g o " adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių
liaudies meno darbų: medžio, ke
ramikos ir drobės.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

I VIENOS BERNIUKŲ
f CHORAS
Krykštaujančių vaikų balsai Maximilianas I, besilankynevienam primena paukščių damas Olandijoj, susižavėjo
čiulbėjimą. Tie patys balsai jaunų olandų aukštu dainos
disciplinuoti ir atsidavusio lygiu ir pats panoro turėti
dainai vadovo priežiūroje gali Vienoje jaunų berniukų chorą,
palikti neišdildomą įspūdį. 1498 metais jo parėdymu buvo
Daug yra tokių chorų, bet tik sudaryta berniukų grupė iš
vienas yra iškilęs, kad kiaušy- aštuonių dainininkų. Naujatojai liktų užburti. Tai yra sis choras giedodavo ne tik
visame pasaulyje žinomas bažnyčioje, bet pasirodydavo
Vienos (Austrijos sostinės) ir imperatoriaus ruošiamuose
berniukų choras. Kas jų nėra rūmų pokyliuose. Vėliau sąstamates ir girdėjęs, tokiam yra tas išaugo iki 24. Kadangi
neįmanoma apibūdinti pergy imperatorius buvo pamaldus
ventą jausmą jų besiklausant. ir mėgo ruošti vaišes, jaunieji
Kažkas panašaus į angelų dainininkai buvo labai užimti.
Jų mokykliniu išsilavinimu
chorą dausose.
Jeigu padalinti žmogaus rūpinosi paskirti mokytojai.
Imperatoriaus patvarkymu
gyvenimą į 12 dalių, kaip
' ietuvių operos stalas Lietuvių fondo bankete. Iš kairės:. V. Žadeikienė. Vyt. Radžiu* -I. Bobimetai yra dalinami į 12 mene kiekvienas berniukas gavo
nienė, J. Vidžiūnas, i). Vidžiūnienė. M. Momkienė ir V. M o m k u s .
sių, tai, aT »t Schillerio, gegu seseris marškinius ir trejas
žės mėnuo būtų nuo 8 iki 14 kelnes į metus ir kas mėnesį
metų žmogaus tavosnyje. Tai po naują porą batų. Kadangi
įsakytas. Per visą karo laiką gražiausias jaunystės laikas, niekas negali dainuoti tuščiu
jis negavo jokio pakėlimo, kuris atsispindi ne tik veiduo pilvu, tai maisto gaudavo iki
soties ir vynas galėjo būti
kai aršūs komunistai gavo 4-5 se, bet ir balsuose.
pakėlimus.
Šia proga norisi skaitytojus geriamas taip, kad niekas nuo
Kai gen. V. Karvelis su supažindinti su austrų berniu jo nesusirgtų. Pradžioj berniu
s a v o divizija įžygiavo j kų dainos ansambliu, populia kai buvo apgyvendinti su
J . VAICELIŪNAS
sudaužytus Šiaulius, jis pasa riai vadinamu Vienos berniu imperatoriaus tarnais ir tik
Komunistinėje lietuvių spau didesnis: i ar 3-4? O gintis kė: „Ką tie nevidonai padarė kų choru.
vėliau vokiečių vienuoly
doje Algimantas Stankevičius apkasuose yra daug lengviau, su mano gimtuoju miestu!" Jis
Choras susideda iš 24 nuose.
rašo apie prisimintiną Šiaulių negu puolant atviru lauku. n e m i n ė j o v o k i e č i ų ,
n e s dainininkų,
kurių
amžius
V ienas iš žymiausių choro
miesto gynimą nuo vokiečių Puolant ir šaudymo taiklu Šiaulius sudaužė bolševikai svyruoja tarp 8 ir 14 metų. narių, vėliau pasiekęs pasauli- Į
puolimo 1944 m. rudeni (švyt. mas yra daug mažesnis, negu savo 16-kos artilerijos pulkų Vyresniųjų balsams vyriškė- n i o g a r s o , b u v o F r a n z
1984.VII. 6 p.). Pagal aprašy šaudymas iš apkaso, patogiai ugnimi. Vokiečiai 1941 m., jant, jie yra pakeičiami jaunai Schubert. Kada jis buvo priim
mą atrodo, kad tada prie Šiau atsirėmus.
užimdami Šiaulius, į miestą siais ir trūkumas papildomas tas į choro sudėtį, choras buvo I
lių 16-ji divizija atliko labai
Sakoma, kad tada 16-ji įžygiavo
tankine
rikiuote. naujais nariais. Nusistovėju jau 300 metų senumo. Priėmi
sunkų karo žygį. Bet kai divizija nebuvo pilna. 156-sis Taigi jie Šiaulių nesudaužė. sios tradicijos yra griežtos ir mas į chorą buvo ir tebėra
skaitai pačių
komunistų pulkas turėjo tik du batalio- Bolševikai ką laimėjo, tai jaunų dainininkų gyvenimas atliekamas varžybų keliu. Į
paduotus duomenis, paaiškė nusf Trečio bataliono nebuvo, laimėjo tik didele savo karių nėra lengvas. Kalbant apie Neturtingam patekti yra tos i
ja, kad tame mūšyje negalėjo nes nebuvo karių. Tik Lietu mase ir 18-to šimtmečio karo tradicijas, reikia pridurti, kad pačios galimybės, kaip ir !
būti jokio didvyriškumo, nes voje bolševikai paskelbė aršią t a k t i k a . Dėl to S t a l i n a s jos senos ir daug reikalau turtuoliui. Gabumai, talentas
bolševikai nuo puolančių lietuvių mobilizaciją ir papil skundėsi, kad jis tame kare jančios. Istoriniai archyvai ir pašaukimas viską nulemia. ;
vokiečių gynėsi, turėdami 5-10 dė 16-sios divizijos eiles, o taip neteko 20 mil. savo karių. O s a k o , k a d
imperatorius Žinoma,
neturtingam,
kartų didesnes pajėgas, negu pat sumobilizavo per 100,000 patys bolševikų kariai, kurie
pasikeitus
balso
tembrui,
vokiečiai puldami. Patys lietuvių- į bolševikų dalinius. pateko j Stalino kacetus. sakė,
durys yra atviros į išsilavini
komunistai sako, kad tada — Boiševi. i, kaip ir vokiečiai. kad vienam žuvusiam bolše rusas. Tai toks tos divizijos mą ir karjerą.
1944 m. rugpjūčio 17-19 dieno mobiiiz 'o okupuoto krašto vikų kariui fronte atitinka 50 lietuviškumas ir jos „garsūs
Savo 500 metų egzistavime
mis — vokiečiai puolė vieno vyrus į ^avo kariuomenę, nors žuvusių
civilių
užfrontėje. žvgiai". Betgi Stankevičius
pulko pajėgomis, pasinaudo tarptautiniai nuostatai tokias Nestebėtina,
kad
Stalinui rašo: „Atsimename ir visada choras yra visko matęs. Sumadami kehVikos tankų ir m o b i l i z a c i j a s
v y k d y t i primetama daug milijonų išžu prisiminsime didvyrius, atida- ™U ir pasišventusių vadovų
savieigių patrankų parama. draudžia. Vokiečių mobilizaci dytų žmonių kaltė.
vusius viską, ką žmogus turi dėka, choras išsilaikė ir dabar
gastroliuodamas ne tik po
Tą barą gynė 16-ji lietuvių ja Lietuvoje buvo švelni, nes
Lietuviai komunistai, rašy brangiausio — savo gyvybę — Europą, bet ir užjūrius. Stovi
divizija, kurios sparnuose dar vokiečiai negrasino
kartu- dami apie 16-ją diviziją, vadi už tėvynę, už didelę ir šviesią
ant gerų pagrindų. Šiandien
buvo kiti sovietų armijos dali \ėmis tiems vyrams, kurie na ją lietuviška divizija. Ji gal Tarybų žemę".
choras
turi keturis vienetus.
niai. Bendrai tada Šiaulius nestojo į jų
š a u k i a m u s tiek lietuviška, kad jos vadas
Taip, raudonoji Rusija yra Du ansambliai gastroliuoja,
gynė sovietų 5-ji tankų armija dalinius. Bolševikai gi pasakė: buvo lietuvis (Žemaitis, Karve
ir gvardijos 2-ji armija. Po „I raudonąją armiją a r b a j lis, Urbšas). Kiti žemesni didelė, nes tai yra imperialis kai tuo tarpu kiti du tęsia
tinis kraštas. Bet ar tas kraš mokslą ir ruošiasi gastroliuo
pirmos dienos kautynių, 16-ji kartuves''. Taip
pasakojo vadai ir kareiviai daugiausia
divizija buvo sustiprinta vienas lietuvis, kurs sugebėjo buvo svetimtaučiai bei žydai. t a s šviesus su kacetais, jančiuosius pakeisti.
Antro pasaulinio karo
priešlėktuvinės
artilerijos nuo bolševikų mobilizacinės Dėl to ir žydai tą diviziją vadi žmonių persekiojimais, žudy
pulku ir monosvaidžių bei komisijos pabėgti ir per frontą n a žydų divizija. Tos divizijos mais, apiplėšimais, su per 100 nutraukti koncertai buvo
pavergtų tautų? Ir to negana. atnaujinti ir nuo 1948 metų
„katiušų" pulku. O po to į 16-~ atsirado Vakaruose.
156-jo pulko vadai: pulko Sovietai vis puola ir nori
Jungtinių Amerikos Valsty
šios divizijos barą dar atvyko
Sakoma, kad prie Šiaulių 16- vadas pik. V. Lunia, gudas; 1- pavergti naujus kraštus. Ar bių dainos mylėtojai vėl turi
5-tos tankų armijos 19-sios, 31- jai divizijai dar vadovavo gen. mo bataliono vadas — mjr.
žiaurus
komunistų progos gėrėtis tais angeliš
sios ir 32-sios tankų brigadų V. Karvelis. Jis buvo geras Piotr Belan; 2-jo bataliono toks
imperializmas
y
r
a šviesus kais balsais.
atskiri daliniai (kiek tankų?). karys, bet menkas komunis vadas — mjr. A. Makušov;
kraštas?
Edmundas Jakaitis
Gavosi keistas vaizdas, kad tas. Jis ir į kompartiją įstojo 167-to pulko, 1-mo bataliono
vokiečiai su labai silpnomis tada, kad jau vadovavo 16-jai vadas — mjr. M. Gladkov.
pajėgomis puolė sovietų prieki divizijai. Greičiausia, kad į Paskutiniu metu ir tos divi
nės divizijos dalinius, kurie kompartiją įstojo politruko zijos štabo viršininkas buvo
greitai išsibėgiojo. Kai kurie tų
NETEKUS SESERS
dalinių kariai atbėgo į 16-sios
divizijos apkasus, kur tikėjosi
A4A.
didesnės
apsaugos. Tiesa,
vokiečiai su mažomis pajė
ALDONOS KARPIENĖS
gomis nepajėgė prasiveržti pro
16-sios divizijos įtvirtintas
nuoširdžiausią užuojautą reiškia ONUTEI ŠILĖNIEpozicijas, betgi jie, ir judė
NEI su vyru VIKTORU, dukromis RIMA, ALDONA,
dami — puldami, pajėgė
RASA ir sūnumi ALGIU.
sunaikinti 16-sios divizijos
visą artileriją, nes artilerija
Rėdą ir Juozas Ardžiai
labai pavojinga tankams. Iš
Regina ir Rimas Sliažai
tos divizijos artilerijos 16
patrankų, sveika liko tik viena
Marija ir Leonas Milieriai
patranka. Dėl to 16-ji divizija
šaukėsi didesnės artilerijos
paramos. Lietuvių komunistų
pasakymas, kad jie triuškino
vokiečius, yra labai keistas.
« • • Ut fOf
Ar didelė garbė, kad devyni
vilkai vieną bitę pjauna?
tyOtlfc financing.
'•••
Patys komunistai pasako, kad
tada Šiaulius puolė vienas
AT OUI 10W RATB
vokiečių pulkas, kai Šiaulius
T O flT V O U B I N C O M I
gynė gal ir 60 pulkų, nes čia
buvo sovietų dvi armijos. Jei
pilnoje armijoje yra 36 pulkai,
tai dviejose armijose bus 72
pulkai. Todėl drąsiai galima
CMMMBM
Q u • r t * r! y
sakyti, kad Šiaulius tada gynė
60 sovietinių pulkų. Tiesa,
sakoma, kad tas vokiečių
pulkas puolė tik 16-sios divi
INSUSI0
zijos bare. Betgi ir divizija yra
tris kartus didesnė už pulką. O
puolant reikia turėti tris kar
tus didesnes pajėgas, negu
ginantis. Vokiečiai gi puolė tu
rėdami tris. o gal keturis kartus
mažesnes pajėgas. Nuostabu,
2J12 WE3T CERMAK ROAO CHICAGO, JLL
kai rašoma: „16-sios divizijos
P*t«r Kazanausktt, Pr«s.
T»i.: 847-7747
kariai atkakliai atmušinėjo
• M N B , N M t . T u a . r r l . V 4 Tfcur . » > • M t . fr»l
gausias pranašesnių priešų
l ) r . J o n a s G e n y s , A l t o s įgaliotinis W a s h m g t o n e , D.C., daro
SfcKVING CHICACOLAND SINCE IMS
atakas". Koks gi skaičius yra
pranešimą Amerikos Lietuvių T a r y b o s suvažiavime.

ŠIAULIŲ GYNIMAS
1944 METAIS

PASSBOOK
SAYINGS

Mutual Federal
Savings and Loan

Nuotr. J . T a m u l a i č i o
-

DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. lapkričio mėn. 7 d.
***

***

Jeigu protas yra toli pažen
gęs, jis supranta, kad dar yra
dalykų, kurių jis negali aprėp
ti; ir jeigu prie tos išvados ne
prieina, tai jis yra labi silpnas.
Bl. Pascal

Klysta tas, kuris mano, kad
savo rūpestį jis gali vyne pa
skandinti, jį tegalima tik kaip
brangią gėlę savo karštomis
vienatvės ašaromis laistyti.
Strindberg

PADĖKA
Išnyksiu, kaip dūmas neblaškomos
vėjo.
Ir niekas manęs
neminės.
Tiek tūkstančių
amžiais gyveno,
kentėjo.
O kas jų bent vardą atspės?
Maironis

A.tA.
Pranas Matulionis
Mėgai tą Maironio eilėraščio posmelį. Mirtis susirado
Tave, nors ir išsikėlėm j ramų, nuošalų kampelį. Vasaros
m a r g u rūbu pasipuošus, tyliai išsivedė Tave. negrįžtamai.
V nkai ir a š niekad Tavęs neužmiršim, nes d a u g kas
nuolat primins. Kur tik žiūriu, vis Tavo mielų ranku dar
bas.
Norėčiau padėkoti visiems, kurie užjautė mus:
Paaukojo šv. Mišias: kaimvnė su serija Mišių. G. Kaufm a n ų šeima, p. Zavadskienė, drs. A. ir K. Rimkai ir gerb.
prelatas Bertašius.
Per spaudą: l i e t . Dantų gydytojų sąjungai ir dr
V y g a n t o šeimai.
Raštu: a.a. Prano giminės: seserys Australijoje, hrolvaikiai Amerikoje ir Canadoje. J a u n i a u s Kunoaifio šeimai ir
giminėms Lietuvoje.
Mano pusseserei Onutei Lietuvoje, dr. Liudai ir-Jurgiui
Butikams, dr. Paulinai Vaitaitienei. p. Birutei -Januškienei,
p. Pušneraitienei, Saulei ir Feliksui P a l u h i n s k a m s ir ju
šeimai, Auksei ir Petrui Kaufmanams. Arūnui T.iulevirtui ir
jo šeimai, dr. Kuro šeimai ir Danutei Augienei.
Telefonu: sesei Monikai ir Vincui Liulevifiams. broliui
Stasiui, ir tikiuosi, k a d brolis Antanas Audronis. nor«
mintimis užjautė mus, tokią sunkia valandą.
Dėkoju visiems, kuriems a.a. P r a n a s buvo malonu
prisiminti. I^ai gailestingas Dievas būna jam atlaidus. Jis
buvo geras, darbštus žmogus ir labai sielojosi nelaiminga
Tėvyne — l i e t u va.
J u l i j a M a t u l i o n i e n ė ir v a i k a i : M a r g i s . D a i v a
Dobilas.

ir
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GAIDAS—DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai — 523-0440 ir 523-9862
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — 927-1741-1
4 3 4 8 S. California Avenue
Telefonas — 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 S o . 50th Av., Cicero
Telefonas — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SCNUS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. — 974-4410

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 662-1003

DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. lapkričio mėn. 7 d.
x I n g r i d a Bublienė, JAV
LB Kultūros tarybos pir
mininkė, lapkričio 5 d. tarny
biniais reikalais lankėsi Chicagoje. Tą pačią dieną buvo
susitikusi su VII Teatro festi
valio
rengimo
komiteto
nariais pasitarti
festivalio
reikalais.
Teatro
festivalis,
x Susitikimas s u Lietu
v o s g e n e r a l i n i a i s k o n  kuriame dalyvaus Chicagos,
s u l a i s bus lapkričio 21 d. 7 Hamiltono, Toronto, ir Los
v.v. Jaunimo centro kavinės A n g e l e s . l i e , t u v : i ų ^ a „ t r a ? ' 5*°
vakaronėje. Visuomenė bus giamas lapkričio 28-30 d. Jausupažindinta su konsulų n i m o c e n t r e
pareigomis ir jų veiklos sąly
gomis. Mūsų
konsularinė s k axi t Dr. V . S a m u l e v i č i u s
y s paskaitą „Šių dienų
tarnyba saugo ir pataiko
kapitalizmo
ir komunizmo
Lietuvos laisvės žibintą.
ekonominės
sistemos:
žvilgVisuomenė
prašoma
savo
snis
iš
lyginamosios
perspėkatsilankymu bent moraliai
tyvos", šeštadienį, lapkričio 8
paraemti jų veiklą.
d., 3 vai. po pietų Ateitininkų
x Dr. K ę s t u t i s S k r u p s - namuose. Dr. V. Samulevičius
k e l i s skaitys paskaitą „Atei dabartiniu metu dirba Torontininkai ir moralinė kapitaliz- to universitete. Anksčiau yra
kritika"
šeštadienį, dirbęs kaip patarėjas ir tyrinęmo
lapkričio S d., 1 v. p.p. Atei •ojos tautinės ir lyginamosios
srityse. Visuo
tininkų namuose. Dr. Skrups- ekonomijos
menė
yra
kviečiama
atsi
kelis yra filosofijos ir logikos
lankyti.
profesorius South Carolina
universitete ir yra vienas iš
x Toronto jaunimas —
trijų redaktorių William Jame
raštų. Visuomenė maloniai Dainos vienetas „Sutartinė'
vadovaujama Nijolės Benotiekviečiama atsilankyti.
nės, pirmą kartą pasirodys
x l ' n i o n P i e r Lietuvių -Jaunimo centre. Jų koncerte
draugijos rudens informaci- lapkričio 23 dieną, sekmanis narių susirinkimas, kurio dienį 3 vai. p.p. rengia Vasametu trumpą programą ir rio 16 gimnazijai remti centkomitetas.
Pelnas
Lietuvos karinių pajėgų atkū r i n i s
skinamas
gimnazijos
parimo metinė sukaktis bus
ramai.
Visuomenė
kviečiama
paminėta, šaukiamas lapkri
paremti
čio 15 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. savo dalyvavimu
vienintelę
laisvojo
pasaulio
Harbert Pensininkų namų
patalpose.
Kviečiami
visi lietuvišką gimnaziją. Bilietai
draugijos nariai susirinkime gaunami Vaznelių prekyboje,
dalyvauti. Po susirinkimo bus
x „Dainavos" ansamblis
kavutė, užkandžiai ir pyragai
netrukus koncertuos Toronte
ir Clevelande, o lapkričio 16 d.
x 10 l a t v i ų d a i l i n i n  3 vai. p.p., talkininkaujant ki
kų apžvalginės parodos ati tiems dainos ir muzikos vie
darymas bus Jaunimo centre netams, rengia muz. Jono Zdakūrybos
koncertą
Čiurlionio galerijoje lapkričio n i a u s
7 d. 7 v.v. Parodą rengia Lietu Jaunimo centre. Visi kvie
vių dailės muziejus. Lankymo čiami atsilankyti.
valandos penktadienį nuo 6
x Dr. A n t a n a s R a z m a ,
iki 9 v.v. šeštadienį ir sek
Joliet,
111., „Draugo" apsigyni
madienį nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
Visi kviečiami į parodos ati mo fondui atsiuntė 200 dol.
darymą.
auką. Nuoširdus ačiū.

x Vladas Būtėnas, Ameri •
kos Balso" Washingtone, D.C., I
tarnautojas, buvo išvykęs į
Daytoną Beach, Fla., atos
togų ir ten gavo lengvą para
lyžių. Yra paguldytas Halifax
Memorial ligoninėje Daytona
Beach, Fla.
x V a s a r i o 16 gimnazija
Vokietijoje reikalinga mūsų
paramos mokiniais ir pini
gais. PLB tam reikalui suda
rytas komitetas, kuriam vado
vauja Karolis Milkovaitis.
PLB Vasario 16 gimnazijai
remti komitetas rengia kon
certą lapkričio 23 d., sek
madienį,
Jaunimo
centre
Programoje pirmą kartą iš
Kanados atvyksta į Chicagą
mergaičių kvartetas „Sutart inė". Kas jas girdėjo dainuojančias Kanadoje, sako,
kad jos dainuoja, kaip lakšting a l o s . Visi lietuviai kviečiami
§ į a m e koncerte dalyvauti ir
išgirsti lietuviškas lakšting a l a s iš Kanados ir tuo pačiu
paremti Vasario 16 gimnaziją.
x J Balfo direktorių suva
žiavimą, kuris bus Juno
Beach. Fl., lapkričio 15 ir 16
dienomis, iš Chicagos vyksta
šie direktoriai: Marija Rudie
nė, Aldona Grinienė, Irena
Kriaučeliūnienė, F a u s t i n a
Mackevičienė, dr.
Pranas
Budininkas, Kostas Čepaitis,
Vytautas Kasmūnas, direktorių atstovai — rašyt. Ceslovas Grincevičius, Ieva
Kasniūnienė, prof. Mečys
Mackevičius, inž. Antanas
Rudis. Suvažiavimo rengimo
komiteto pirmininkė yra Halina Žitkienė, Balfo Ju
skyriaus pirmininkė.

IŠ ARTI IR TOLI

'

KANADOJE

JAV LB Socialii.i4 reikalų tarybos posėdis spalio 30 d. Iš kairės: reviz- Kom.pirm. dr. Antanas
Razma. įeikalų vedėja Danguolė Valentinaitė, Leonas Narbutis. tarybos pirm. dr. Antanas G.
Razma, Jolanta Mikūnienė ir Kornelijus Jazbutis.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

— H a m i l t o n o ateitinin
kai rugsėjo 20 d. parapijos
salėje pradėjo savo darbo
sezoną. Programą
pradėjo
moksleivių
pirm.
Onutė
Žukauskaitė ir pakvietė kun.
J. Liaubą sukalbėti invokaci
ją. Su jaunu6ais ateitininkais
veiks ir juos globos Žibutė Vai
čiūnienė, moksleivius globos
Dana Lukavičiūtė, sendrau
gių pirmininkė yra Teresė
Apanavičienė, visus koordi
nuos Elena Gudinskienė.
Pagrindinis kalbėtojas buvo
svečias iš Chicagos Ateitinin
kų federacijos \ -das Juozas
Polikaitis, kuris pasveikino
Hamiltono ateitininkus ir jų
rėmėjus ir pasakė brandų žodį.
Meninę dalį atliko muzikinė
grupė „Serenada" — Ramū
nas Underys, Vaidotas Vaičiū
nas ir Edis Norkus.
— Vysk. M. V a l a n č i a u s li
t u a n i s t i n ė mokykla Hamil
tone mokslo metus pradėjo
rugsėjo 13 d Šv. Juozapo
mokyklos patalpose. Mokyto
jai yra šie: Sandra Raudienė,
Loreta Mačytė, Dana Kekienė, Dana Grajauskaitė, Dana
Lukavičiūtė, Rūta Kamaitytė,
Aldona Baltakienė, Onutė
Stanevičiūtė, Marijus Gudinskas, vedėja Vida Stanevičie
nė, jai talkina Rasa Bakšytė.
Kai kurie mokytojai yra tik
talkininkai — dirba tik tada,
kai negali dirbti tiesioginiai
mokytojai.

lyte ir Alida Vitaitė. Joms tikrai įspūdinga.
spalvas užrišo fil Žukauskie
Šeštadienio vakare visi rin
nė, o dalyvaujančios giminės kosi toj pačioj Tautinių namų
— mamos, tetos, puseserės salėj ir vyko šventės links
Spalio 16 d. suėjo 62 m. nuo prisegė ASD ženkliuką. Toliau mesnė dalis — balius su vaka
pirmosios mišrios studentų fil. Albertas Tuskenis pravedė riene, menine programa ir šo
pasižadėjimą. kiais. Dalyvių skaičius galėjo
skautų-čių draugovės įstei Korp! Vytis
Junjoras
Linas
Žukauskas
vie būti žymiai didesnis (nejaugi
gimo dienos. T a proga Chica
n
a
s
ramiu
aiškiu
balsu
karto
gos Akademinis Skautų sąjū
Chicagoj tik apie 100 ASS
dis suruošė tradicinę metinę jo pasižadėjimo žodžius. Jam narių?), bet atrodo, kad daly
šventę, kuri susidėjo iš trijų spalvas užrišo fil. Albertas vavę buvo patenkinti. Vakaro
dalių — Šv. Mišios už miru Tuskenis (perėmęs brolio senj. pranešėja t.n. Gailė Eidukaitė
sius A.S.S. narius, iškilminga Edvardo Tuskenio eitas tėvū padėkojo atsilankiusiems ir to
sueiga ir pakėlimai ir metinės ne* pareigas), o ženklelį su liau pakvietė sveikintojus. Su
— L i t u a n i s t i n ė s mokyk
šventės balius. Metinė šventė pasididžiavimu prisegė fil. sirinkusius bei naujus svei
los
tėvų susirinkimas buvo
J
o
n
a
s
Žukauskas.
yra kasmet ruošiama kuo ar
kino filisteriai Kęstas Jėčius,
rugsėjo
27 d
Hamiltono
čiau įsteigimo dienos, tai šiais
Visiems grįžus atgal į savo Leonas Maskaliūnas, FSS
parapijos salėje. Pirmininku
x C h i c a g o s našlių, n a s - metais šventė įvyko spalio 10 vietas, fil Svajonė Kerelytė Chicagos skyriaus pirmininkė perrinktas Juozas Gedris,
baigusius
univer fil. Svajonė Kerelytė. >nas
liukių ir pavienių draugiško ir 1 i d. Tautiniuose namuose. iškvietė
Penktadienio
vakare,
susi
sitetą
studentus,
kurie
įsigy Dainauskas bei svečias Cle- sekr. Rimantas Repšys, ižd.
klubo priešmetinis susirinki
Onutė Gedrimienė, soc. reik.
mas bus penktadienį, lapkri rinkus daugiau kaip 100 ASS dami pirmąjį mokslo laipsnį, velando fil. Alfa Ju.«iikis, Elena
Gedminaitė-Catford,
čio 14 d., Anelės Kojak salėje. narių, buvo šv. Mišios už miru perėjo į filisterių gretas. Senj. kuris kvietė visus atvykti į nariai — Elena Gužaitėsius ir išsisklaidžiusius Chi
Clevelandą ir dalyvauti jų
i^OOS.Taiman^Ave.Pradžial cagos skyriaus narius. Mišias Romui Penčylai, baigus inišventėj James, Irena Cerškienė, D e b
žineriją, ženkliuką į kitą pusę ruošiamoj metinėj
vai. po pietų. Po susirinkimo
atnašavo kun. Juozas Vaiš- persegė mama fil Rita Penčy- gruodžio mėn. Buvo taip pat bie ir Edvardas Krištolaičiai ir
bus vaišes.
nys, SJ. Pamokslas buvo pri lienė, o senj. Audriui Remei- pristatytos naujos 1986-&7 m. Felicija Švedienė. Dainavimo
taikytas tai progai. Mišių kiui, įsigijus geografijos valdybos — ASD pirmininkė pamokas šeštadieniais ves
Irena Cerškienė.
metu fil. Rita
Likanderytė bakalauro
laipsnį, ženklelį t.n. Vilija Gudaitė, vicepirm.
perskaitė
mirusiųjų
narių persegė tėvas fil. Tomas (buvusi ASD pirmininkė) t.n.
sąrašą, kuris kasmet vis ilgė Remeikis. Nauji nariai ir nau Nida Bichnevičiūtė, sekr. t.n.
jas, ir šiais metais jau buvo jai pakelti buvo visų šiltai Alida Vitaitė, iždininkė t.n. dar tiek metų (62) ir net dau
net 22 pavardės, o už kiek paveikinti ir priimti į bendrą Rima Stroputė, vėliavininke giau. Kitais metais vėl pasi
x Dr. B i r u t ė ir B r o n i u s
x Valdemaras Sadaus
vieną pavardę buvo atnešta ASS narių ratą. Trumpus svei t.n. Ilona Vaičiulytė ir kores rodys švieži veidai, darbą
K
a
s
a
k
a
i
č
i
a
i
,
Chicago.
111.,
k a s suvaidins
pagrindinį
žvakutė ir pastatyta ant alto kinimo žodžius pasakė fil. Kęs pondentė t.n. Dana Didžbaly- dirbs kiti žmonės, bus įvestos
naujos ir prikeltos senos tra
riaus. Labai įspūdingai atro t a s Jėčius, ASS vadijos pir- tė. Korp! Vytis
Čičinsko vaidmenį
t o Antanas Šeduikis, Brockton,
naujas
dicijos,
o Akademinis Skautų
dė altorius ir susikaupę daly m i n i n k a s , f i l .
paties vardo K. Ostrausko Mass., Stella Sheputis, Cicero,
L e o n a s pirmininkas fil. Algis Korzo- sąjūdis gyvuos toliau — kuo
viai švelnioj žvakučių šviesoj. Maskaliūnas, ASS Chicagos nas. vicepirm. fil. Romas
dramoje. Tai bus šio veikalo HL, „Draugo" apsigynimo fonToliau tęsdamas susijungimo skyriaus pirmininkas ir FSS Penčyla, sekr. fil. Albertas tolyn, tuo geryn!
premjera Chicagoje. Veikalas <*ui atsiuntė po 100 dol. aukų.
mintį, kun. V a i š n y s kvietė centro valdybos pirmininkas Tuskenis ir iždininkas senj. \d. Meliorem!
statomas Teatro festivalio Nuoširdus ačiū.
Rita Likanderytė
narius į bendrą ratą ir ranko fil. J o n a s Dainauskas. kuris, Vytas Dirvonis. Toliau Gailė
pirmąją dieną, lapkričio 28 d.,
x B r o n i u s B a u k y s , Cicero,
mis susikabinę visi sukalbėjo džiaugdamasis savo antros supažindino svečius su progJaunimo centre.
A R T Ė J A TEATRO
111.. aplankė „Draugo" admi
Tėve mūsų
FESTIVALIS
šeimos naujais nariais, pabrė- ramos atlikėja Jūrate Tautnistraciją, pasirinko įvairių
Po
Mišių
įvyko
sueiga,
kurią
žė.
kad
sąjūdis
turėtų
laikytis
vila
Fisher.
Ji,
pati
sau
gitara
x Budrio v a r d o Lietuvių leidinių už didesnę sumą ir dar
Lapkričio mėn. paskutinį
pravedė t.n. Gailė Eidukaitė. kaip bičių spiečius, o ne išsis- pritardama, padainavo keletą
Foto A r c h y v o
surengtos pridėjo 10 dol. auką. Labai dė
savaitgalį
Chicagos Jaunimo
Aktorius Vitalis Žukauskas iŠ New Pagal tradiciją sesės rikiavosi kirstyti po visą platų pasaulį, liaudies ir estradinių dainų —
lietuvių fotografų
parodos kojame.
Yorko atlieka programą Lietuvių dešinėj, vyrai kairėj, o kandi Sueiga baigta bendru ratu. Tylūs armonikos tonai, dainų centre įvyks VII Teatro festi
uždarymas ir premijų įtei
datės ir junjorai iš galo per dainom ir sveikinimais priim- pynė Kur tas šaltinėlis ir valis, kuriame pasirodys ketu
x „ G a j o s " korporacijos me Fondo pokylyje spalio 2i d.
kimas bus šį sekmadienį,
vidurį, tokiu būdu sudary ti nauji nariai į tolimesnį Žvengs žirgelis, Kauno val- ri kolektyvai — du iŠ JAV ir
lapkričio 9 d.. 3 vai. p.p. Jau tinė šventė bus lapkričio 9 d., 3
dami
raide „u". Šiemet, kaip skautišką ir akademišką gyve- sas. Rožių tango ir pabaigai du iš Kanados. Festivalis bus
x R a š y t o j a s Povilas Gaunimo centro kavinėje. Prog vai. p.p., sekmadienį, Atei
jau dažniau ir dažniau, mote nimą. Dainorėlių ir kai kurių Supinsiu dainužę. Svečiai šil- pradėtas lapkričio 28 d., penk
ramoje: Algimanto Kezio foto tininkų namuose, „Ateities" čys, Madison, Wisc, dr. J.
rų buvo beveik tris kartus dau filisterių pagalba daug dainų tai plojo ir kartu niūniavo, o tadienį, 7:30 vai. Chicagos
portretų knygos „Faces of Two akadem niam savaitgaliui pasi Kriaučiūnas, Putnam, Conn..
giau negu vyrų, o kandidačių buvo sudainuota, rato vidury Svajonė įteikė jai puokštę „Vaidilutės" teatro statomais
VVorlds" pristatymas skaid baigus. Korporantai, Ateities Albinas Verbyla, St. Peters— net šešios ir tik vienas mirguliavo uždegtos žvakutės gėlių. Kun. Vaišnys sukalbėjo dviem trumpais veikalais: L.
rėse ir filme. Visi maloniai akademikai, „Ateities" šven burg Beach, Ha., Pedro Dap
junjoras.
Sesė Gailė pakvietė •ž mirusius ASS narius — kad jautrią invokaciją, įpindamas Ridlio „Uošvė į namus — tylos
tės dalyviai ir svečiai malo kus, Chicago, 111., Juozas ir
kviečiami atsilankyti.
niai kviečiami dalyvauti. Taip Stasė Brazys, Ormand Beach, ASO kandidačių globėją fil. prisimintumėm ir tuos, kurie įvairius skautiškų dainų žo- nebebus", ir K. Ostrausko „Či
(pr.) pat kviečiami dalyvauti ir Fla.. Klemas Martinkus, Chi Ireną Žukauskienę pravesti su mumis anksčiau dalyvavo džius — „Dieve Tau, Tėvynei činsku". Veikalus režisuoja
.Ateities" vakarienėje.
cago. III., Antanas Posko- pasižadėjimus. Davus įžodį, bendram rate. Dar ilgai po ir žmonijai skiriame savo Marija Smilgaitė.
pabučiavus vėliavą ir pasi
Šeštadienį, lapkričio 29 d.,
x Chicagos A u k š t e s n i o 
(pr.) čimas, Lemont, UI.. „Draugo" rašius pasižadėjimo lapelį, paskutinių dainos aidų nešis- mokslą, savo jaunystę ir visą bus parodyti du veikalai. 2
kirstė nariai, o stovėjo ir savo meilę mūs jaunų širdžių",
apsigynimo fondui atsiuntė po
sios L i t u a n i s t i k o s Mokyk
naujom
spalvom
ir
ženkleliais
šnekučiavo, sveikino naujus Visi sotinosi skania vaka- vai. Hamiltono „Aukuras"
25
dol.
auką.
Nuoširdus
ačiū.
los tradicinis balius įvyks
x Muz. J o n o Z d a n i a u s
pasipuošė šios tikrosios narės: narius ir naujus filisterius. Iš riene.
stato K. Inčiūros pasaką „Eglė
š.m. lapkričio 15 d. 7:00 v.v. kūrybos koncertas rengiamas
Dana
Didžbalytė,
Lina
MeilyJaunimo centre.Šiam vakarui lapkričio 16 d. sekmadienį, 3
ne vieno girdėjosi pastabos,
Po vakarienės prasidėjo šo- žalčių karalienė", režisuoja
x Prof. J a c k S t u k a s ,
tė.
Renata
Ramanauskaitė.
rengiama įdomi programa, vai. p.p. Jaunimo centre. Prog Wathcung, N.J., dr. Dainius
kad sueiga su šv. Mišiomis kiai. Vakaro šokių vadovas Elena Dauguvietytė-KudaLidija
Stroputė.
Ilona
Vaičiubus šilta vakarienė ir šokiams ramoje: „Dainavos" ansamb Degėsys, Euclid, Oh., J. Batailabai gražiai praėjo ir buvo buvo Jonas Grigola, kuris be bienė, o 8 vai. vak. Toronto
gros „Aido" orkestras. Visus lis. Kristijono Donelaičio Litu tis, Chicago, 111., Jonas Žu
pertraukos visą vakarą davė „Aitvaras" parodys Anato
maloniai kviečiame linksmai anistinės mokyklos choras, kas, VVoodhaven, NY., kiek
įvairių plokštelių muzikos — lijaus Kairio komediją „Sidab
praleisti vakarą ir tuo pačiu „Dainuojančios
pritaikytos jaunesniems ir rinė diena", rež. Aldona
žemaitės", vienas atsiuntė po 25 dol.
paremti ČALM mokyklą. Chicagos kanklių ansamblis, auką „Draugo" apsigynimo
vyresniems. Pirmas šokis — I )argytė-Byszkiewicz.
Paskutinį veikalą
sek
Rezervacijas priima Violeta sol. Bronius Mačiukevičius ir fondui. Nuoširdus ačiū.
naujų narių valsas, kuris buvo
Paulienė, tel 584-5527 ir Lilija muz. Almis Zdanius. Rengia
pavadintas rožių valsu be madienį 2 vai. suvaidins toli
Kizlaitienė (po 5 v.v.) tel. 636- „Dainavos" ansamblis. Visi
rožių! Vėl buvo pristatyti nau mieji svečiai iš Los Angeles,
x P o e t a s Apolinaras Bag
7278).
ji
nariai, o jie su savo poromis kurie parodys Vinco Mykolai
kviečiami atsilankyti. Bilietai
d o n a s , Chicago, UI., Kleopas
linksmai sukosi prie šokių čio — Putino dramą „Valdo
(pr.) gaunami Vaznelių Gifts Inter
Girvilas
taip
pat
iš
Chicamuzikos. Greit jungėsi ir kiti vą". Šį veikalą režisuoja
national parduotuvėje.
gos,
Vladas
Matulionis,
svečiai, nekantriai laukdami Petras Maželis. Sekmadienio
x D r . K ę s t u t i s ir d r . J o (P*-) Cleveland Hts.. kiekvienas
ateinančios dainos. Po kiek vakare 6 vai. bus teatro festi
sephine Aglinskai paaukojo
atsiuntė,
„Draugo"
apsigyni
laiko norėjosi padainuoti, tai valio uždarymas, žymenų
100 dol. Dux Magnus operos
x I e š k o m a m o t e r i s prižiū mo fondui po 51 dol. aukų.
paprašėm, kad Jonas padary įteikimas ir vakarienė.
plokštelės išleidimui. Nuošir rėti sergančią moterį- Dėl lai
Nuoširdus ačiū.
Vyriausias festivalio rengė
tu pertrauką, o salėj visi daly
dus ačiū! Suinteresuoti šiuo ko ir kainos susitarsime.
•
jas
„Margučio" radijo prog
viai
apsuko
kelis
stalus
ir
projektu — įamžinimu to kas Skambinti 776-1156.
x
J
o
n
a
s
S
v
a
r
a
s
,
Gedimi
ramos
vedėjas Petras Petruužtraukė
linksmas,
jaunas
stu
mums brangu, aukas siųskite:
(sk.) nas Janula, J. Razmus, Oiga
tis,
kuris
turi daug patyrimo
dentiškas
dainas.
Daug
išdai
New Opera Co, of Chicago,
Sprindžiukas,
Stepas
Lukausdidesniųjų
renginių organi
nuota
ir
prisišokta,
vakaras
Attn. Dux Magnus, 410 S.
x P a r u o š i u m a i s t ą vestu
kas,
Pranas
Grumuldis.
Uršu
zavime.
Bilietai
į visus teatro
greit baigėsi atrodo, kad visi
Michigan A ve , Suite 928, Chi v ė m s , krikštynoms ir kitiems
cago, IL 60605. Aukos nura- parengimams. Kepu tortus. lė Skrobutėnas, visi iš Chica Dvi veiklios lietuvaitės — Kristina (kairėje) ir Rita Likanderytės. patenkinti — ir rengėjai ir sve festivalio pastatymus gau
nami iš anksto Vaznelių
Somos nuo federalinių mokės- Teirautis pas Juliją Liutikie- gos, lankėsi „Drauge", pratęsė kurios Šoka ..Spindulio" tautinių šokių grupėje, dalyvauja lietu čiai.
prenumerata s ir kiekvienas viškose organizacijose, o Rita rašo lietuviškoje spaudoje ir yra Sophir
Taip praėjo ši metinė šven prekyboje Marųuette Parke.
čių.
nę tel. 460-3824
paaukojo po 7 dol. Labai ačiū. Rarkus Šeimos radijo p r a n e š a .
Nuotr. E. bulaičio tė. Tikimės, kad ASS gyvuos
(eš.)
(sk.)(Sk.)
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