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TEISMAS 
VLADAS LAPIENIS 

(Tęsinys) 
Be pareigų valstybei, aš 

kaip katalikas, turiu pareigų 
religijai ir Bažnyčiai, įparei
gojančių mano sąžinę. Ginti 
tikinčiųjų ir Bažnyčios teises 
yra ne politika, o kiekvieno 
kataliko šventa pareiga. 

Kai nebus t ikinčiųjų 
persekiojimo, diskriminacijos, 
tada nebus, kas sukelia 
n e p a s i t e n k i n i m ą be i 
pasipriešinimą, o tuo pačiu 
nebus ir „LKB Kronikos". 

Laikas, praleistas už grotų 
ginant žmogaus teises, nėra 
prarastas , o gražiausiai 
p a s i t a r n a u j a d v a s i n i a m 
atgimimui. Visada, praėjus 
persekioj imo s i ausmui , 
kankiniai iškyla šviesiais 
didvyriais, o persekiotojai ir 
kankintojai — pasmerkiami. 

Mes, Lietuvos katalikai, es
ame pasiryžę kovoti už savo 
tikėjimą, tikrą lygybę, už savo 
teises, kurios būtų garantuo
tos ne tik žodžiais popieriuje, 
bet ir kasdieniniame gyveni
me. 

Būti nuteistam už savo 
pareigų ėjimą man ne tik ne 
gėda, bet net garbė. Aš atsisto
ju šalia Amžinosios Tiesos, 
kuris pasakė: „Palaiminti, 
kurie persekiojami dėl teisy
bės: jų yra dangaus karalystė. 

Palaiminti jūs, kai dėl 
manęs jus niekina ir persekio
ja bei meluodami visaip 
šmeižia. Būkite linksmi ir 
džiūgaukite, nes jūsų laukia 
gausus atlygis danguje". (Mt. 
5,10-12). „Dievo reikia labiau 
klausyti, negu žmonių". (Apd. 
5,29). 

Tenka stebėtis, kad žmones 
suima, uždaro kalėjiman, 
apkaltina siekimu susilpninti 
Tarybų valdžią sistemingu 
vedimu antitarybinės agita

cijos ir propagandos ir pan., 
tačiau niekas i š teisėtvarkos 
darbuotojų nesistengia žmo
gui išaiškinti, kur riba, kurią 
peržengus, prasideda anti-
tarybiškumas, ir visa tai 
pagrįst i faktais , svar ia is 
argumentais. Tardytojai gi iš 
pirmųjų suėmimo dienų yra 
priešiškai nusistatę ir pilnai 
„įsitikinę" suimtųjų kaltumu. 

Tam, kad objektyviai būtų 
vertinamas tas ar kitas raši
nys, pavyzdžiui, rastas kratos 
metu, būtina kruopščiai ištirti 
ir nustatyti, kiek jame tiesos ir 
kiek piktavališkai iškraipytų 
faktų, melo. Ir tik nuodugniai 
visa ištyrus, galima taip tvir
tinti. 

Saugumo darbuotojai bei 
kai kurie kiti valdžios parei
gūnai ar nepajėgia, ar sąmo
ningai nenori suprasti sąvo
kos „antitarybiškas" esmės ir 
tuo žodžiu švaistosi, kur tik 
panori. Šį žodį rašo į apklau
sos protokolus ir į nutarimus 
p a t r a u k t i k a l t i n a m ą j į 
baudžiamojon atsakomybėn, į 
kaltinamąsias išvadas ir į 
teismo nuosprendžius. Labai 
dažnai be jokio pagrindo 
daugelį kitaip galvojančių 
vadina antitarybiniais veikė
jais, antitarybiškai nusiteiku
siais žmogeliais, šmeižian
čiais savo tėvynę, savo liaudį, 
atvirais socializmo priešais ir 
pan. Didžiausiom pastangom 
stengiasi įtikinti kaltinamą, 
kad jis padarė itin pavojingus 
valstybei nusikaltimus. Teisė
tvarkos darbuotojai vienok 
nepaaiškina kaltinamajam, 
kur gi čia nusikaltimo įvykis, 
nusikaltimo sudėtis, kiek, 
pavyzdžiui, tame rašinyje yra 
melo ir kiek tiesos. Jie tik sku
ba apkaltinti antitarybišku-
mu, šmeižimu be įrodymų. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 

KODĖL MIEGI? 
Garsioji Kestono kolegija 

netoli Londono, kuri tyrinėja 
padėtį komunistų valdomuose 
kraštuose, skelbia iš Sovietų 
Sąjungos gautą kreipimąsi į 
tikinčiuosius krikščionis. 
Dokumentas skelbia šių metų 
sausio mėnesį maldos ir 
pasninko mėnesiu, kvies
damas į atgailą ir dvasinį 
atsinaujinimą. Dokumentas 
esąs išdalintas penkiasdešim
tyje miestų Sovietų Sąjungoje. 
Kre ip imas i s p r a s i d e d a 
žodžiais: „Kodėl miegi? Kelkis 
ir melskis, kad nepatektum j 
pagundą!" Pakartotinai ragi
na tikinčiuosius pabusti iš 
miego, atgaivinti brolišką 
meilę ir vėl atrasti kitas 
krikščioniškąsias vertybes, 
suprasti savo gyvenimo ir 
pasaulio prasmę. Maldos 
mėnesio iniciatyva yra išėjusi 
iš baptistų bendruomenių, bet 
jai pritaria ir stačiatikių 
Bažnyč i a . Dokumen ta s 
pažymi , kad ge r i aus i a 
p r i e m o n ė p a s i r e n g t i 
krikščionybės tūkstančio me
tų jubiliejui yra malda, atgai
la, pasninkas. 

LENKIJOJE KUNIGU 
NETRŪKSTA 

Lenkijoje pastoviai auga 
kunigų ir kandidatų j kunigus 
skaičius. Tai patvirtina kraš
to vyskupų paskelbti praėju

sius metus liečiantys statis
tiniai duomenys. 1986 m. 
Lenkijoje buvo įšventinti 989 
nauji kunigai. Jų tarpe yra 
305 vienuoliai. Tuo būdu 
Lenkijoje dabar yra iš viso 
22,902 kunigai, iš kurių 5,664 
yra vienuoliai. Pastoviai didė
ja taip pat ir kandidatų į kuni
gus skaičius: praėjusių metų 
pabaigoje seminaristų Lenki
joje iŠ viso buvo 8,835. Jų 
tarpe apie 5,600 kunigystei 
ruošiasi vyskupijų seminarijo
se, o daugiau negu trys 
tūkstančiai įvairių vienuolijų 
seminarijose. 

CHORAS PAS 
P O P I E Ž I Ų 

Popiežių Joną Paulių II 
aplankė Zagrebo universiteto. 
Chorvatijoje, studentų choras. 
Prieš 40 m. įsikūrusį chorą 
dabar sudaro apie šimtas 
studentų. Muzika suartina 
žmones su dvasinėmis verty
bėmis, pažymėjo popiežius 
jauniesiems chorvatams, 
choro nariams. Kaip tik dėl to 
ir krikščioniškoje religija atra
do muzikoje labai tinkamą 
išraiškos formą, kaip jūs patys 
paliudijot, pridūrė popiežius, 
čia atlikdami chorvatų kompo
zitoriaus Odak religinį kūrinį. 
Muzika, kaip universalinė 
kalba, ugdo skirtingų kalbų ir 
kultūrų žmonių tarpusavio 
bendravimą ir sukilnina 
žmogaus dvasią. 

„Nacių" medžiojimas 
Kanadoje 

Ukrainiečių reakcija 

Prez. Ronald Reagan ketvirtadienį turėjo pirmąkartą pasitarimą su naujo Kongreso vadais. Su 
juo iš dešinės matyti Iždo sekretorius James A. Baker III, Senato respublikonų vadas Bob Dole, 
Senato demokratų vadas Robert C. Byrd. Toliau už prezidento Atstovų Rūmų speakeris Jim 
Wright ir Atstovų rūmų respublikonų vadas Robert H Michel. 

Sunku prikibti prie prezidento 
Washingtonas . — Senato 

žvalgybos komitetas paskelbė 
savo pranešimą visuomenei 
apie savo investigaciją ginklų 
pardavimo Iranui reikalu. 
Paaiškėjo, kad nėra jokio 
tiesioginio įrodymo, jog prez. 
Reaganas žinojo apie gauto 
pelno persiuntimą Nikarag
vos laisvės kovotojams. 

Komiteto pranešime, kurį 
sudaro 65 puslapiai, nėra 
padaryta jokių išvadų, bet tik 
išdėstoma slapto ginklų 
pardavimo eiga ir sakoma, jog 
buvo intencija, kad pelnas eitų 
contras kovotojams. Dalis 
pinigų yra bankuose, kurie 
buvo kontroliuojami į pensiją 
išėjusio oro pajėgų gen. 
Richard V. Secord ir dviejų 
CIA, irgi pensijoje esančių, 
buvusių pareigūnų. Tie pini
gai buvo skirti contras. 

Visas dėmesys 
pagrobt ies iems 

Senato žvalgybos komisija 
apklausinėjo 36 liudininkus ir 
susipažino su tūkstančiais 
Baltųjų rūmų dokumentų. Sen. 
David Boren sako, kad nėra 
aišku, kada prezidentas davė 
formalų sutikimą, kad ginklai 
būtų parduoti Iranui. Taip pat 
jis sako, kad nėra aišku, ar 
pinigai pasiekė contras, nors 
jau žinoma, kad jie buvo padė
ti į Grand Cayman Islands 
banko sąskaitą. Pranešime 
yra pažymėta, kad pinigai, 
kurie buvo gauti iš privačių 
šaltinių, buvo padėti tame 
pačiame banke, o dalis Pana
mos banke. „Negali galutinai 
išrišti to klausimo, kai neturi 
Poindexterio ir North liudi
jimų", sako sen. Boren. Visi 
dokumentai ir liudijimai rodo, 
kad prezidentas nuo pat 
pradžios kreipė didelį dėmesį, 
kad pagrobtieji amerikiečiai 
būtų išlaisvinti iš Libano. 

S u t a r ė aplenkt i 
Kongresą 

Dabar aišku, kad 1985 m. 
sausio 16 d. pasitarime daly
vavo CIA direktorius William 
Casey, Teisingumo sekreto
rius Edwin Meese, Gynybos 
sekretorius Caspar Weinber-
ger ir CIA patarėjas Stanley 
Sporkin ir visi sutarė, kad, kol 
nebus išleisti pagrobtieji, tol 
apie ginklų siuntimą Iranui 
nieko nesakyti Kongresui. Sis 
posėd i s buvo S a u g u m o 
viršininko adm. Poindexterio 
kabinete. 

Viename CIA memorandu
me yra ir toks dalykas, kad 
Izraelio premjero Shimon Pe

rės patarėjas Amiran Nir gavo 
2 mil. dol. i š ginklų pardavi
mo pelno nežinomam tikslui. 

Taip pat aišku, kad Shimon 
Perės rašė Reaganui. ragin
d a m a s jį tęsti su I r a n u 
reikalus, nes tai svarbu strate
giškai ir pažadėjo savo 
paramą. 

Spaudos konfert arijoje, ku
rioje sen. Boren yiitotatė Sena 
to žvalgybos komiteto duome
nis, pasakė, kad yra daug 
rimtų problemų užsienio poli
t ikos reikaluose. Dažna i 
Valstybės d e p a r t a m e n t a s , 
Jungtinis štabas ir CIA 
direktorius nežinojo ką šioje 
akcijoje daro Baltųjų rūmų 
vyriausieji pareigūnai. 

Kari Linno 
deportacija 

American s for Due Process 
praneša, kad telegramos buvo 
sausio 28 d. pasiųstos gen. 
prokurorui Meese, valstybės 
sekretoriui G. Shultz, prezi
dentui R. Reaganui. Jose 
prašoma tuojau su jais susi
tikti. Telegramoje paaiškina
ma, kad pabaltiečių visuo
m e n ė y r a k a t e g o r i š k a i 
priešinga amerikiečių deporta
cijai į Sovietų Sąjungą. 
Telegramas pasirašė Ameri
can s for Due Process, JAV 
Lie tuv ių B e n d r u o m e n ė s , 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Amerikos Latvių Sąjungos. 
Estų Amerikiečių Tautinės 
Tarybos. Koalicijos ir Baltų 
Laisvės Lygos pirmininkai. 

Senatoriai I)ixon ir Simon 
pasiuntė tokią telegramą gen. 
prokurorui Meese: „Mus yra 
kontaktavę Amnesty Interna
tional, Pabaltiečių grupės ir 
daugelis Illinois gyventojų, 
kurie prašo, kad K. Linno byla 
būtų peržiūrėta. Sprendimas 
deportuoti Linna buvo pagrįs
t as sovietų įkaičiais. Dėl to. 
kad Linnas jau buvo nuteis
t a s mirčiai Sovietų Sąjungoje, 
mes p rašome deportaci ją 
atidėti, kol bus teisingas 
deportacijos peržiūrėjimas. 
Atsižvelgiant j Ūkimą, kuris 
laukia Linno, mes turime turė
ti tikrus faktus, kuriais ši byla 
pagrįsta, ypač apie įkalčius, 
kurie liečia kriminalinius 
nusikaltimus". 

Kongr. Ritter paskambino 
gen. prokurorui Meese, prašy
damas deportaciją sustabdyti. 

P a d ė k o s l a i škus s e n a 
t o r i a m s Dixon i r S i m o n 
gal ima siųsti: US S e n a t e , 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskvoje pranešta, kad 
seisminė stotis Kazakstane, 
kuri buvo amerikiečių pastaty
ta užregistruoti sovietų daro
mus atominius bandymus, 
sudegė. 

— W a s h i n g t o n e du 
senatoriai — Wiliiam Prox-
mire iš Wisconsino ir Bennett 
Johnston iš Louisianos, sako, 
kad jie pilnai tiki, jog Reaga-
no strateginio apsigynimo 
programa bus atmesta. Abu 
senatoriai yra demokratai. 

— A t ė n u o s e Graikijos 
premjeras Andreas Popand-
reou pasakė parlamente, kad 
Graikija pradės tartis su 
Amerika, jog amerikiečių 
bazės būtų ir toliau paliktos 
kaip buvusios. 

— Pietų Afrikos Tautinio 
Kongreso lyderis Oliver R. 
Tambo, kuris lankosi Ameri
koje, pasakė, kad kai kuriais 
atvejais galima pateisinti 
juoduosius, kurie kartais nužu
do baltąjį Pietų Afrikoje. 
O r g a n i z a c i j a oficialiai 
nepr i ta r ian t i tiems žudy
mams. Jis priekaištavo tiems, 
kurie kritikavo jo ilgų metų 
ryšius su Pietų Afrikos komu
nistų partija. 

— Indija įsakė savo armi
jai būti parengties stovyje, nes 
Pakistanas koncentruoja savo 
kariuomenę prie Indijos 
sienos. 

— VVashingtone Gynybos 
sekretorius Caspar Weinber-
ger pasakė, kalbėdamas 
erdvės simpoziume, kad strate
ginio apsigynimo branduo
linės raketos turi tuoj būti 
pradėtos išdėstyti savo pozi
cijose, nes mažėja galimybės 
būti pranašesniems už sovie
tus, kadangi sovietų technolo
gija nelaukia. 

— Los Angeles FBI suėmė 
septynis asmenis, kurie padėjo 
palestiniečių grupei ir kurie 
buvo ieškomi ilgesnį laiką. 

— Varšuvoje lankosi Vals
tybės sekretoriaus asistentas 
John Whitehead, kuris turi 
pasitarimus su vyriausybės, 
bažnyčios ir opozicijos vadais, 
kad būtų atšauktos sankcijos, 
kurios buvo paskelbtos Lenki
jai prieš 5 metus. 

• J > • ^ ^ — . 

Washington, D.C. 20510. 
Kongr . Ri t te r galima siųs
ti: US House of Represen-
ta t ive , Washington. D.C. 
20515. 

Ot tawa. — Kanados minis-
terio pirmininko įstaiga nega
li apsispręsti, kaip paskelbti 
Deschenes komisijos karo 
nus ika l t ė l i ų ty r inė j imų 
rekomendacijas visuomenei, 
praneša gerai informuoti 
vyriausybės sluoksniai. Šioje 
vyriausybėje yra žmonių, 
kurie yra nustebę pranešimo 
rekomendacijomis ir nežino, 
kaip padaryti, sako vyresnieji 
vyriausybės pareigūnai. 

Tarp vyriausybės narių 
cirkuliuoja 20 tos komisijos 
rekomendacijų nuorašų ir visi 
jie yra numeruoti. Yra žino
ma, kad teisėjas Julės Desche
nes rekomendavo vyriausybei 
nuspręsti , a r jo komisiją 
padaryti nuolat ine karo 
nusikaltėlių ieškojimo įstaiga, 
ar įsteigti specialią įstaigą 
vyriausybės departamente. 
Taip pat žinoma, kad teisėjas 
nepritaria nuolatinei nacių 
medžiojimo įstaigai, kaip kad 
yra Aemrikoje OSI (Office of 
Special Investigations), bet 
yra aišku, kad j is patarė 
vyriausybei pasirinkti ką nors 
panašaus į Amerikoje esančią 
įstaigą Teisingumo departa
mento žinioje. 

Ministeriai su 
ukrainiečiais 

Premjero Mulroney vyriau
sybė pramato didelių nemalo
numų, kai Šie Deschenes 
tyrinėjimų pranešimai bus 
paskelbti Kanados visuo
menei. 

Vicepremjeras Don Mazan-
kovvski ir Teisingumo minis-
teris Ramon Hnatyshyn susi
tiko privačiai su ukrainiečių 
vadais ir kalbėjosi apie susi
dariusią padėtį ir kokia būtų 
Rytų Europos kanadiečių 
laikysena Kanadoje. Hna
tyshyn susitiko Saskatoone 
gruodžio 22 d., o Mazankovvs-
ki sausio 9 d. Edmontone. Abu 
pasitarimai įvyko po to, kai 
Toronto dienraštis Globė and 

Filipinuose ramiau 
Manila. — Filipinų vy

riausybė galutinai numalšino 
kai kuriuos karius ir civilius, 
kurie norėjo, kad buvęs prez. 
Marcos sugrįžtų į kraštą. Po 
61 valandos televizijos stoties 
okupavimo visi sukilėliai be 
kraujo praliejimo ramiai 
pasidavė. Vyriausybė turi 
visišką kontrolę. 

Visame šiame sukilime 
įdomus vienas faktas. Prez. 
Aąuino buvo įsakiusi savo 
kariuomenei užimti televizijos 
stotį ir suareštuoti sukilėlių 
daugumą. Kariuomenės vadai 
to neįvykdė. Po pasitarimų 
sukilėliai patys paliko tele
vizijos stotį. 

Buvęs prez. Marcos jau buvo 
pasisamdęs Irano lėktuvą ir 
laukė žinių, kada gali skristi 
namo iš Havajų. Bet čia įsiki
šo ir amerikiečiai ir patarė 
susilaikyti nuo grįžimo. Mani
loje jau buvo paruošti plaka
tai, kurie turėjo pasveikinti 
sugrįžusį Marcos. Užsienio 
stebėtojai Filipinuose sako. 
kad yra dar nemažai jėgų. 
kurios veda akciją pašalinti 
prez. C. Aquino. 

— Eugene mieste, Oregono 
valstijoje. FBI areštavo 
pogrindžio radikalų veikėją 
Šilas Trim Bissell. kuris 
slaptėsi 17 metų. Jis 1970 m. 
norėjo išsprogdinti ROTC 
pastatą Čia j is dirbo ligo
ninėje Terence Peter Jackson 
pavarde. 

Mail atspausdino pranešimą 
apie Deschenes komisijos 
rekomendacijas. 

L a i k r a š t i s r a šo , k ad 
vyriausybė yra Deschenes pra
šoma tartis dėl išdavimo 
sutarties Izraeliui ir Sovietų 
Sąjungai ir papildyti krimina
linį kodą, kad karo nusikal
tėliai būtų teisiami Kanadoje 
pagal Kanados taisykles. 

Ukrainiečių atstovai prašė, 
kad vyriausybė neskubėtų 
daryti sprendimą. Jie taip pat 
iškėlė susirūpinimą, kad visa 
tai neišvirstų „raganų siauti
mu" prieš nekaltus žmones. 

J a u n i m a s di rba 
Ukrainiečių jaunimo organi

zacija Plast pradėjo akciją, 
kad būtų pasiųstos kortelės, 
adresuotos Kanados premje
rui Brian Mulroney. Jose 
prašoma neleisti įsteigti OSI 
tipo įstaigos Kanadoje. 
Kortelėje rašoma: „Canada 
does not need an Office of Spe
cial Investigations". Tokios 
įstaigos įsteigimas Kanadoje 
būtų raganų medžiojimo 
mentalitetas, kurį naudoja 
Amerikoje OSI. 

Kanados Žydų Kongresas ir 
jų B'nai B'rith organizacija 
sako, kad jie neturėjo progos 
studijuoti tą pranešimą ir jie 
norėtų su juo susipažinti dar 
prieš jį paskelbiant visuo
menei. Tuo metu jie dar 
nežinojo, kad vyriausybės 
atstovai jau buvo susitikę su 
ukrainiečiais. 

Bijo pra la imėt i 
r i nk imus 

Teisingumo ministerio Hna
tyshyn sekretorė pranešė, kad 
ministeris nepareikš jokių 
komentarų tol, kol Deshenes 
r e k o m e n d a c i j o s n e b u s 
paskelbtos viešai. Komentato
riai sako, kad faktas, jog du 
kabineto ministeriai susitiko 
su Ukrainiečių Bendruomenės 
lyderiais, rodo aiškų susi
rūpinimą premjero įstaigoje 
ap ie b ū s i m ą n e g a t y v i ą 
ukrainiečių reakciją tam 
raportui. 

Kanadoje ukrainiečių yra 
700,000 palyginus su 300,000 
žydų. Ir kaip vienas aukštas 
vyriausybės pareigūnas, kuris 
neleido paskelbti savo pavar
dės, sako: „Konservatoriai yra 
sisinervinę, kad gali prarasti 
ukrainiečių balsus būsimuo
se rinkimuose". Federaliniai 
rinkimai bus už dviejų metų. 
Konservatoriai pagal nuomo
nių rinkimo biurą yra daug 
blogesnėje padėtyje negu libe
ralai. 

Pagal vieną vyresnįj, 
v y r i a u s y b ė s p a r e i g ū n ą . 
Deschenes pranešime yra apie 
200 asmenų pavardžių, kurie 
rekomenduojami tolimesnei 
investigacijai, kaip nacių karo 
meto nusikaltėliai. 

KALENDORIUS 
Sausio 31 d.: Jonas Bosco. 

Marcelė, Jaunė, Skirmantas. 
Vasario 1 d.: Brigita. Pijoni-

jus, Ignotas, Vasaris. Gytis. 
Vasario 2 d.: Kornelijus. 

Kotryna, Rytis, Vandenė, 
Fortūnatas. 

Vasario 3 d.: Blažiejus. 
Oskaras. Radvilis. Asta. 

ORAS 
Saulė teka 7:06, leidžiasi 

5:03. 
Temperatūra dieną 30 1., 

naktj 20 L 

• 
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REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
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KRIKŠČIONYBĖS SUKAKTIS 
SĄMONINGO 

T I K Ė J I M O METAI 
Į s ipa re igo j imas 

Kristaus įsipareigojimas 
žmonijai yra per kryžių ir Jo 
pralietą Šv. Kraują už kiek
vieną mus asmeniškai. Jei tu 
ar a š būtume vienintelis žmo 
gus pasuiyje, Kristus būtų ėjęs 
prie kryžiaus už tave ir mane, 
nes Kristus mus kiekvieną 
asmeniškai myli. Mūsų įsipa
reigojimas Kristui yra per Jo 
kryžių ir mirtį už mus. 
P a a u k o d a m a s save, kad 
atpirktų kiekvieno mūsų 
nuodėmes. Jo savęs atidavi
mas už žmoniją įpareigoja 
mus nešti mūsų gyvenimo kry
žių su meilę, siekiant dangaus 
karalystės. Kristus mirė už 
mus, kad dabar, šiandien, 
būtų darna mano gyvenime. 
Per Kristaus mirtį ir prisi
kėlimą, mums nereikia ver
gaut i nuodėmei , nereikia 
gyventi dvasinėje prarajoje, 
nereikia grumtis savo min
tyse, nereikia pasiduoti nedrą
sai kai reikia stoti už teisybę, 
nereikia klaidžioti spren
dimuose. Aš galiu kviesti Kris
tų į savo gyvenimą, kad mane 
laisvintų ir vestų nuo tamsos 
ir piktojo apgaulės. Kristus 
visada buvo, yra ir bus 
mums ištikimas, nes atpirkęs 
mūsų nuodėmes ant kryžiaus 
ir praliejęs už mus savo krau
ją, mūsų niekada neapleis. 
Nesvarbu kur nuklysime, ar 
kaip toli nuo Kristaus nuei
sime. J i s laukia mūsų sugrįž
tant besąlyginiai, tik mes turi
me atsižadėti nuodėmės. 

Visi esame nuodėmės palies
ti ir palinkę į nuodėmę. 
N u o d ė m ė n e š a ve rg i j ą , 
pakreipdama žmogaus nusi
teikimus į savanaudi škimą 
slopinantį dosnų jautrumą 
kitam. Nuodėmė yra ne tiek 
ve iksmas , kiek nusiteiki
mas, kurio išdavoj aš pats 
prarandu gerumo ir meilės 
jautrumą sau. kitiems ir Die
vui. 

„Pasilikite manyje tai ir aš 
jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė 
negali duoti vaisiaus pati iš 
savęs nepasilikdama vyn
medyje, taip ir jūs bevaisiai, 
nepasilikdami manyje". Jn 
15,4 

Dievo kvietimo ir į Jį atsilie
pimo vaisius yra bendruo
menė. Dievo plane atskiras 
žmogus išmoksta santykiauti, 
a u g a bręsta, pasiekia gy
venimo pilnatvės tik kartu su 
kitais. Bendruomenėje užsipil
do trūkumai ir esame ska
tinami dalintis vienį su kitais. 
Visi gali tarnauti, būti jautrūs 
kitiems, nes Dievas duoda 
įvairių talentų ir dovanų. Tar
naujanti Dievo Tauta, tikin
čiųjų bendruomenė pasauliui 
liudija Dievą, Kristų, žmo
gaus vertę ir visą tai kuria 
ateitį. 

Pijus XII 1943 m. išleido 
Encikliką „Kristaus Mistinis 
Kūnas", kuri atnaujino irįpras-
mino, kad mes visi pakrikš
tyti sudarome Kristaus Kūną, 
Katalikai turėjome išmokti 
nebeneigti ir priimti kitus 
krikščionis ir pakrištytus. 
Pilnatvė tiesos ir išganymo 
yra katalikų bažnyčioj, bet 
žmogus, kuris nesupranta ir 
nepajėgia priimti, lygiai taip 
pat yra Dievo vedamas į Die
vo pažinimą ir išganymą. Čia 
ir prasidėjo ekumenizmas, 
įsisteigė ekumeniniai būreliai, 
tam tikros komisijos tarp reli
gijų, apjungiamos hierarchi
jos 

Įsisteigė visokios tarybos, 
vyko grupelių pasitarimai 
kaip sudaryti vieną gyvą Kris
taus bendruomenę. Visi esame 
atsakingi vienas už kitą, tas 
mumyse iššaukia būtinumą 
bendradarbiauti, susikalbėti, 
nes visi sudarome Dievo tau
tą, visi keliaujame prie Dievo. 
Per Kristų ir Jo mokslą esame 
vedami į pilnesnį tiesos paži
nimą. Visa tai, ką apaštalai 
patyrė, yra skiriama tau ir 
man. Apaštalų patirtis nebuvo 
tiktai jiems, bet visiems Kris
t a u s s e k ė j a m s , v is iems 
pakrikštyt iems. Apaštalai 
Datyrė. kad Dievas myli ir 
kviečia arčiau Jį pažinti per 
Kristų. Priėmus Kristų į savo 
širdį, gyvenimas kitaip 
nušvinta, pradedame kitaip 
gyventi, nes žinome kas mus 
iš t raukia iš vergijos, iš 
nuodėmės, iš tamsos. 

Augdamas savo ryšiais su 
Jėzumi, neišskiriamai turiu 
nešti savo atsakomybę už ki
tus, paremti kitus ir kurti 
krikščionišką aplinką savo 

Toronto ateitininkų rudeninėje iškyloje. Nuotr. L i n o D a u k š o s 

profesijos, užsiėmimo ar lais
valaikio, ir vien tik skaityti 
Šv. Raštą, ar visą dieną mels
tis. Atsinaujinti — reiškia leis
tis į asmenišką kelionę prie 
Kristaus, o tam reikia paskirti 
laiko ir ramybės. Atsinaujin-

„Viešpaties Dvasia su ma
nim, nes jis patepė mane, kad 
neščiau gerą naujieną varg
dieniams. Pasiuntė skelbti 
belaisviams išvadavimo, 
akliesiems — regėjimo; siuntė 
vaduoti prislėgtųjų ir skelbti 

ATEITININKU 
NAMU 2INIOS 

Prabėgo Kalėdų šventės ir 
Nauji Metai, bet taryba nesi
rengia poilsiui. Atvirkščiai, 
planuoja kitus renginius ir 
tvarko ūkiškus reikalus. Nors 
ši žiema švelni, bet turėjome 
šildymo įrengimų pataisymų, 
pareikalavusių laiko ir pini
gų. Įsigijome sniegui kasti 
mašiną, kad gėlėtume geriau 
patarnauti namų lanky
tojams. Rengiamės pakeisti 
virtuvės įrengimus į dujomis 
kūrenamus, nes esamieji 
negali patenkinti namuose 
vykstančių renginių reika
lavimų. Prijungėme indų 
plovimo mašiną, kad bent 
dalinai patenkintume naudo
tojų reikalavimus. 

Verbų sekmadienį, balan
džio 12 d. turėsime vienos die
nos rekolekcijas, į kurias visus 
kviečiame. Rengiamės gegu
žės 9 d. ruošiamam pavasario 
pokyliui ir loterijai. Tam rei
kalui jau pažadėta ir gauta 
keletas vertingų dovanų. Kun. 
J. Domeika atsiuntė loterijai 
savo aliejinį paveikslą. Tai jau 
t r eč ias k u n . Domeikos 
paveikslas padovanotas šiais 
metais. Širdingas ačiū 

Dėkojame rėmėjams, kurie 
atsilygindami už kalėdines 
korteles atsiuntė ir stambes
nių aukų Po 25 doi. aukų 
atsiuntė O. Miniatas, ir A. ir 
O. Stankaitis. 45 dol. — K. ir 
R. Sušinskas; 75 dol. — A. 
Skučas; 95 dol. — dr. A. ir A. 
Lipskis. Po 100 dol. — L. ir B. 
Bajorūnai ir V. ir P. Janušo
nis. Taryba nuoširdžiai dėko
ja visiems rėmėjams. 

Ateitininkų namų 
taryba 

gyvenimu. Ne tik, kad aš vie- darni per Kristų būsime Jo maloningų Viešpaties metų". 
nas meldžiuosi, bet aš jungiu 
savo maldą prie kitų maldos: 
mes visi meldžiamės ir garbi
name Dievą. Negaliu sekti 
Kristų, negaliu mylėti Dievą 
i š s k i r d a m a s ar t imą — 
neįmanoma; jeigu tai darome 

paliesti ir vedami ypatingu 
būdu, atsikratysime pasaulio 
dulkių kurios mus smaugia. 
Leisdamiesi į kelionę su Kris
tumi, apsupti Jo meilės, visai 
kitaip žiūrėsime į savo įsipa
reigojimą Šeimai, organizaci-

Lk 4, 18-19. 
Nijolė Balčiūnienė 

nesame krikščionys. Mūsų jai, bendruomenei, tautai. Šei-
visas augimas, mūsų visas ma bus darni, netrūks vadų 
brendimas visiškai radikaliai bei vadovų, stovyklos bus pil-
ir esminiai priklauso nuo kitų nos jaunimo, lietuvių išeivijos 
žmonių Skaitydami Šv. Raš- gyvenimas bus kitoks, 
tą matome, kad Kristus gyve- p e r a s r n e n i n į atsinaujinimą 
no tarp žmonių, gyveno bend
ruomenėj—bendrijoj. Ir mes 
jungdamiesi į bendriją per 
vienas kitą geriau pažįstame 
Kristų Įsipareigodami vieni 
kitiems. įsipareigojame Kris
tui, įsipareigojame apaštališ
kam darbui, per Kristaus 
mokslą. Išganymo neturime 
siekti tik sau. turime siekti su 
visa šeima 

Atsinaujinti Kristuje, nereiš
k ia kad reikia atsisakyti savo 

Dievas mus šaukia kaip lietu
vį, kaip šeimą, kaip bend
ruomenę, kaip tau ta Atsiliep
kime į Kristaus kvietimą 
išdrįskime leistis į kelionę. 
Galbūt Viešpats mus kviečia i 
atsinaujimimą. kad mes, kaip 
tauta, išmelstume Rusijos atsi
vertimą, gal čia yra mūsų tau
tos laisvės raktas, gal čia yra 
visų pavergtų tautų laisvės 
raktas. Viešpaties kelias, nevi-
sada yra mūsų kelias. 

Partizano Daumanto kuopos susirinkime Gytis Vygantas aiškina 
apie tarantulas. Atidžiai klausosi kuopos nariai ir dr. Austė Vygan-
tienė. 

Nuotr. A. Liaugaudo 

J .A.S. PARTIZANO 
DAUMANTO KUOPOS 

SUSIRINKIMAS 

J.A.S. Partizano Daumanto 
kuopos susirinkimas įvyko 
sausio 18 d., 12:30 vai. p.p. 
Ateitininkų namuose. Susi
rinkę padainavome „Išbėgs, 
išbėgs pelė iš miško". Tada 
pasidalinome į grupes ir su
kalbėjome maldą. Kęstutis 
Sušinskas ir Jonas Nakas 
vadovavo vyriausiai grupei. 
Jie kalbėjo apie Kroniką. 
Mano grupei vadovavo mano 
mama Eglė Paulikienė. Mes 
kalbėjome apie lietuviškų 
pavardžių kilmę. Birutė Dai-
lidienė vadovavo jauniausiai 
grupei. Ten buvo pasakos; 
vaikai karpė ir žaidė. 

Kuopos narys Gytis Vygan
tas paaiškino apie savo taran
tulą (nuodingą vorą). Žalią 
gyvatę ir tris chameleonus, ku
riuos buvo atvežęs į susirinki
mą. Daug išmokome. Aš neži
nojau, kad tarantulą turi 
aštuonias akis! Taip pat neži
nojau, kad chameleonas gali 
vaikščioti ant lubų ir kad ta 
gyvatė gali gyventi 15 metų! 

Po to mes valgėme „dough-
nuts" ir gėrėme baltą pieną 
arba Šokoladinį pieną. Tada 
važiavome namo. 

Kitas Partizano Daumanto 
kuopos susirinkimas įvyks 
Ateitininkų namuose. Lemon-
te, vasario 22 d. po šv. Mišių, 
kurios prasideda 11:00 vai. 
ryto. Susirinkimo pradžia 
12:30 vai. p.p. 

Marius Paulikas 

„PONCKU" 
BALIUS 

Kun. A. Lipniūno mokslei
vių ateitininkų kuopa ruošia 
tradicinį „pončkų" balių 
vasario 7 d. 7 vai. vak. Jauni
mo Centre. Visi kuopos nariai 
dalyvaus Rasos Poskočimie-
nės režisuojamoje operetėje 
„Velnio nuotaika". Po progra 
mos bus vaišės ir šokiai, 
grojant .Aido" orkestrui. 
Kviečiame visą ateitininkišką 
šeimą — sendraugius, studen-

Kaminta Pemkutė. Viktoras Raišys. Vija Rublytė irGaiU Radyenytt moksleivius, jaunius, 
malon.om šypsenom pasitinka atvykstančius, studentų atctmin-cų j a u n u 6 u s i f ^ U e t u v i S k ą 
žiemos stovyklą. Nuotr J . Račkausko j a u n i m ą ; 
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KVIEČIAME 1 BALIU 
Kun. A. Lipniūno mokslei

vių ateitininkų kuopos tradi
cinis „Pončkų" balius įvyks 
vasario 7 d., (šeštadienį). 7:00 
v.v., Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Visi kuopos nariai 
atliks humoristinę operetę 
„Velnio nuotaika", kurią reži
suoja Rasa Poskočimienė. Po 
programos bus tėvelių paruoš
tos vaišės, o paskui šokiai, 
grojant „Aido" orkestrui. 

Kviečiame visus Chicagos 

ateitininkiškos šeimos narius 
dalyvauti šiame pokylyje ir 
paremti mūsų kuopos veiklą. 
Mes J u m s gražiai pavaidin
sime, Jus skaniai pavaišin
sime ir pralinksminsime. 

Dar kartą, kviečiame visus 
— sendraugius, studentus, 
moksleivius, jaunius ir jaunu
čius! Mes Jūsų labai lau
kiame. 

Garbė Kristui! 
Kun. A. Lipniūno kuopos 

valdyba ir nariai 

Balandžio 4 - 5 d . — 
Kun. A. Lipniūno kuopos stu
dijų dienos Ateitininkų na
muose. 

Balandžio 12, sekmadienį, 
12:.'}() v.r. Ateitininkų na
muose. Partizano Daumanto 
jaunių kuopos susirinkimas. 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 «t St. 

4244)201 
Valandos pagal susitarimą 

PensininKams nuolaida 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympu Fields, UI. 

Tel . 744-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydyto)* 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue, Hickory Hills 

(Ant 95th St. 1 blokas j rytus nuo Roberts Rd.) 
Tel. 5 9 8 4 1 0 1 Vai. pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAIT1S 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Fitndy M««c*( CIWc 
217 E. 127 St. - L»mort. IL 60439 
Priklauso: Palos Communrty Hosprtal ir 

Sitver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Ta*. 25722*5 

Dr. Romualdas Povilams 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5740 Archer A v*. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą' 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AMŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2*3* W 71st Street 
Priima treciad nuo 2 iki S v v 
Ketvirtad nuo 10 v r iki 6 v v 
Susitarimui tkambint 436-556* 

DR. KENNETH J. YERKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Cotirt 
Chkago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS "R CHIPURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami ofise) 
2434 W. 71 StrMt, CMcago 
Tat. 434-S44S (veikia 24 vai.) 

3irm„ antr., ketv , penkt. nuo 12 :ki 6 v.v. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL B U I L D I N G 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of iso te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOK $ A 
V A I K Ų L I G O S 

6441 S. Pulaski Rd . 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Ta i . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt, antr.. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus. 

Tai . RE-llance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 W « t t 59th Straat 
Vai., pirm., antr., ketv. ir penkt. 

nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai. vak. 
Trec. ir sėst uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai, vak 

išskyrus treč Sėst 12 iki4 v*l popiet 

DR. IRENA K Y R I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — kari lėlės. 
tilteliai, plokštelės ir bendroji f -aktika. 

2659 W. 59 St. Chicag > 
Ta i . 476-2112 

Valandos pagal susitarime 

DR. IRENA KURAS 
KCDIKIŲ IR VA IKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

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

Rezid. 385-4811 

Dr . Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
434-2123 

Pirm. 2-7. Antr. ir 
ketv. 9-12. Penkt. 11-2 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-6 

Tai. 436-7700 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6 1 3 2 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
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Amžinybėn palydint 

ANTANĄ MACEINĄ 
Su dideliu gailesčiu ir dide

liu nuostoliu palydėjome šią 
savaitę filosofą, poetą ir visuo
menininką Antaną Maceiną 
amžinybėn. Nenustebino tele
foninis pranešimas, kad jis 
mirė. Jau seniai jis sirgo šir
dimi. Ir sirgdamas jis nesi
traukė nuo darbo, jis rašė savo 
filosofijos ir religijos filo
sofinius svarstymus, siuntė 
straipsnius lietuviškiems žur
nalams ar laikraščiams, ruošė 
filosofines knygas ateitinin
kams, kuriems jis nuo jaunys
tės priklausė. Ateitininkuose 
jis yra ėjęs įvairias pareigas — 
iki Ateitininkų federacijos 
tarybos pirmininko ir fede
racijos vado pareigų. 

Antano Maceinos gyveni
mas nebuvo lengvas. Darbas 
visuomenei ir mokslui užėmė 
jo visas dienas. Nuo jaunų die
nų jis buvo mąstytojas ir stu
dijoms buvo pasirinkęs filo
sofinius dalykus, kurie rišosi 
su krikščionišku gyvenimu, ir 
pedagoginę sritį, kuri jungėsi 
su jaunimo auklėjimu. Nuo 
1928 iki 1932 m. jis studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Paskiau trejus metus filosofi
jos ir pedagogikos mokslus 
gilino Belgijos Liuvene ir 
Briuselyje, Šveicarijos Fribur
ge ir Prancūzijos Strasburge. 

Filosofijos daktaro laipsnį 
jis gavo už disertaciją „Tau
tinis auklėjimas", kuri vėliau 
buvo išleista atskira knyga ir 
naudojama kaip auklėjimo 
vadovas. Pradėjęs dirbt i 
Vytauto D. Teologijos—filoso
fijos fakultete kaip privat
docentas, vėliau buvo docen
tas ir ekstra ordinarinis 
profesorius bei fakulteto 
dekanas. 

Tuo pačiu metu jis daly
vavo ir visuomeniniam vei
kime, ypač ateitininkuose ir 
katalikų Mokslo akademijoje. 
Buvo vienas iš „XX amžiaus" 
redaktorių, bendradarbiavo 
įvairiuose mokslo žurnaluose 
ir rašė ideologiniais klausi
mais ateitininkų leidžiamuose 
žurnaluose, kaip Židiny, Atei
tyje, Naujojoj Vaidilutėj. Dar 
būdamas studentu jis reda
gavo Ateitį ir išvertė keletą T. 
Totho knygų. Buvo taip pat 
Šatrijos meno draugijos pir
mininkas. Visur jis pasireiškė 
nepaprastu darbštumu ir jaut
rumu religiniams, tautiniams 
ir socialiniams reikalams, kas 
tuo metu buvo labai aktualu 
nepriklausomoje Lietuvoje. 

Aptarti velionį prof. Anta
ną Maceiną kaip filosofą 
negalima trumpoje apybrai
žoje. Nuo tautinio auklėjimo 
jis perėjo į socialinį klausimą, 
nagrinėdamas savo knygose 
Socialinis teisingumas ir Bur
žuazijos žlugimas. Jis lietė ir 
p romete izmo prob lemą, 
nenutoldamas nuo krikš
čioniškos minties ir krikš
čioniškų tikslų. Kai jis prie
varta atsidūrė Vokietijoje, jo 
mintys klostėsi daugiau apie 
religijos filosofiją ir tada atsi
rado knygos kaip „Didysis in
kvizitorius", „Jobo drama", 
„Saulės giesmė" apie šv. Pran
ciškaus gyvenimo prasmę. „Di
džioji padėjėja" apie M. Mariją 
krikščionių gyvenimo ir 
Bažnyčios sampratoje. Tai vis 
nagrinėjimai, kuriuose paima 
konkrečius vaizdus iš rašy
tojų ar Šventojo Rašto (kaip 
Jobo drama) ir taiko šių laikų 
situacijai, šių laikų žmogaus 
supratimui ir jo gyvenimui. 

Antanas Maceina nebuvo 
tik sausas filosofas, susidaręs 
savo sistemą, kurioje jis pats ir 
jo sekėjai būtų paskendę. Jis 
domisi gyvenimu, aplinkui jį 
esančiais žmonėmis, gyvena 
jų rūpesčiais, filosofiškai 
nagrinėja visuomeninius ir 

net politinius klausimus. Jo 
mintyse išryškėja ir rūpestis 
darbininkais, rūpestis švie
timu ir nepasaulėžiūrine poli
tikos samprata, kuria persiėmė 
Lietuvių Fronto bičiuliai. Ši 
politika nebuvo įvykdyta, nes 
jai vykdyti nebuvo sąlygų, bet 
ji teoriškai buvo išnagrinėta ir 
pagrįsta neprimetimu savo 
pasaulėžiūros tokiems daly
kams, kurie pasaulėžiūros nė
ra reikalingi. 

Profesoriaudamas kurį lai
ką Freiburgo universitete ir 
gaudamas tik stipendiją, pas
kiau nuo 1959 iki pensijos 
(1970) dirbdamas Miunsterio 
universitete, jis pasireiškė ne 
eiliniu filosofu, bet plačiai 
pažįstančiu Rytų ir Vakarų 
kultūrą, filosofus, rašytojus. 
Jis davė jų minties sintezę, jis 
žavėjo savo studentus išmin
timi ir moksliniu pasiruoši
mu. Nors dėl sveikatos sun
kiai universitete tedirbo nuo 
1967 m., bet jis neapleido nei 
profesoriaus, nei filosofo ir 
rašto žmogaus darbų, duoda
mas brandžių straipsnių ir 
gerai paruoštų, puikaus sti
liaus knygų. 

LIETUVOS DIPLOMATINĖS 
TARNYBOS TĘSTINUMAS 

JUOZAS ŽYGAS 

Rimties valandėlei 

Esame įpratę, kad daugelį 
gyvybei būtiniausių dalykų 
gauname nemokamai: orą, 
vandenį ir saulę. Be jų nebūtų 
jokios gyvybės. Tai yra 
pagrindinės gyvybės sąlygos. 
Mes, be biologinės, turime ir 
savo tautinę gyvybę. Yra 
mananftų, kad ir tautinę 
gyvybę gauname nemokamai, 
kaip ir saulę, vandenį ir orą. 
Deja, taip nėra. Už tautinę 
gyvybę tenka kovoti, dirbti ir 
aukotis. 

Kas yra tautybė ir tautinė 
gyvybė? Tai yra plati tema, 
apie kurią reikėtų atskirai 
kalbėti ar studijas rašyti. 
Paimsime tik vieną jos apraiš
ką, tai jos reprezentaciją. Kaip 
žinome, kiekviena tauta siekia 
savito ir laisvo gyvenimo, o 
tai duoti tegali tik savo valsty
bė. Sava valstybė yra aukš
čiausias gėris, kurio visos 
tautos siekia. Tik savoje 
valstybėje tegali pilnai 
išsiplėtoti tautinė sąmonė ir 
nebūti trukdoma pašalimų 
įtakų. Dabar mes esame tik 
pašaliniai stebėtojai viso to, 
kas šiuo metu vyksta Lietu
voje. Mes beveik jokios tiesio 
ginės įtakos tam vyksmui 
negalime turėti. Yra sakoma. 

A a. Antanas Maceina mirė 
savo gimimo dieną — sausio 
27 d. (gimęs 1908 m. sausio 27 
d. Bagrėnų km., Ašmintos 
vlsč., Marijampolės apskr.) 
Miunsterio ligoninėje. Jo pali
kimas nėra žemiški turtai, o 
tik raštai, kuriuos jis paliko 
knygose kaip „Niekšybės pas
laptis", „Dievo avinėlis", „Baž
nyčia ir pasaulis". „Religijos 
filosofija", „Filosofijos kilmė 
ir prasmė", „Asmuo ir istorija" 
ir kt. Jo raštais, kurie dar ne
išspausdinti, turėsime mes 
susirūpinti, kad jie nežūtų, 
ypač tuo turės rūpintis Vokie
tijos lietuviai, kurie yra ar
čiau jo gyvenę ir su juo turėję 
ryšius. 

Velionis buvo ir tikras poe
tas, išleidęs Antano Jasman-
to slapyvardžiu du rinkinius 
— „Gruodą", už kurį jam buvo 
paskirta Lietuvių rašytojų 
premija, antrą 1980 „Ir nie
kad ne namolei". Jo poezija 
dažnai yra simbolinė, žodžiai 
naudojami perkeltine prasme, 
bet nuoširdi, žodinga ir skaid
ri. Ir jo filosofiniuose raštuose 
dažnai reikia gerai pagalvoti 
ar net žodyną pavartyti, kad 
t:krai suprastum jo vartojamą 
žodį, kad įsigilintum į jo nori
mą išreikšti sąvoką, kur jis 
stengėsi būti suprantamas ir 
paskaitomas. Nors A. Macei
na išėjęs tomistinę filosofijos 
mokyklą, bet, anot Juozo Gir
niaus, jis nėra tomistas, o tie
siog krikščioniškas filosofas. 
Jam rūpi visuomet iškelti reli
gines problemas ir jas išnag
rinėti šio gyvenimo egzis
t e n c i j o s s u p r a t i m e i r 
aktualijose, kuriose atsiranda 
gyvenamam laikotarpyje ir 
lietuviškoje situacijoje. Rei
kia taip pat priminti, kad jis 
rašė ne tik lietuviškai, bet ir 
vokiškai didelį pasisekimą 
turėjusias filosofines knygas 
ar filosofinius straipsnius. 

Su prof. Antano Maceinos 
mirtimi lietuvių tauta neteko 
vieno iš didžiausių lietuviškos 
filosofijos kūrėjų, katalikų 
Bažnyčia vieno iš uoliausių 
savo gynėjų ir ištikimiausių 
krikščioniškos ideologijos 
skleidėjų. Jį pavaduoti niekas 
negalės, nes žmogus nepa
vaduojamas. Ateityje duosime 
platesnį jo gyvenimo ir raštų 
nagrinėjimą. Bet negalėsime 
jo atgaivinti savo tautai, tik 
galėsime labiau pasekti jo 
idėjomis ir jo skelbtuoju krikš
čioniškos filosofijos mokslu, 
kuris vedė prie Dievo aiškes
nio pažinimo ir uolesnio tar
navimo Bažnyčiai. 

Pr. Gr. 

jimą, rezultatai gal nebūtų 
daug geresni. Cia jau galė
tume kaltinti vakarų demokra
tijų švietimo sistemas, kurios 
nesugeba išauklėti ir parengti 
jaunimo gyvenimui. Kiek 
geresnė situacija gal būtų, 
jeigu paklausinėtume poli
tinių mokslų kandidatus. Gal 
kuris nors atsimintų, kad... 
Lietuva viena iš sovietinių 
respublikų. 

Kai kam atrodys, kad pro 
šalį nurašyta. Gal ir ne visai 
pro šalį, tik kiek sutirštin
tomis spalvomis pavaizduota 
esama situacija. Kaip tik dėl 
to ir yra mūsų diplomatinė 
tarnyba reikalinga kad nebū
tume visuotinai užmiršti. O 
pavojai yra labai dideli. 
Sąmoningai ar nesąmoningai 
amerikietiška spauda mus 
kiša į sovietinį ir rusišką 
maišą. Aprašydami įvairias 
sporto rungtynes, kuriose 
da lyvau ja ir L i e t u v o s 
sportininkai, juos pristato 
kaip ru sus . Te leviz i jos 
kanalai, rodydami Europos 
žemėlapį, priešingai valdžios 
užimtai oficialiai pozicijai, 
Pabaltijo valstybes rodo, kaip 

kad netiesiogiai mūsų veiklos integralinę Rusijos dalį. 
atgarsiai ir ten girdimi. Net Kiekvienu atveju turime gar-
nurodoma, kad išleidimas išei- šiai protestuoti, reikia rėkti, 
vijoje tokios plačios apimties Mums reikia savo Je s se 
„Lietuvių Enciklopedijos" Jackson, kuris garsiai rėktų, 
paveikė Vilniuje, o gal net ir Sekant Amerikos gyveni-
Maskvoje tuos, nuo kurių mą, dar niekuomet neteko gir-
malonės priklauso leidimai ir dėti ar spaudoje skaityti, kad 
p o p i e r i a u s p a s k y r i m a s . Jackson būtų kam nors dėko-
Paveikė taip, kad leido išleisti jęs. J is visuomet tik reikalau-
bent kiek padoresnę enciklo ja ir protestuoja Žinoma, mes 
pediją, o ne tik keletą „mizer- nesame tokie balsingi, bet ir 
nų" tomų Tai maždaug tiek, turimų balsų nepanaudojame. 
kiek mes galime paveikti Spaudoje tenka paskaityti, 
gyvenimą už geležinės uždan- kad įvairūs mūsų veikėjai 
gos. varsto Washingtono duris: 

Visai kitas reikalas yra „lankėsi ir padėkojo" arba 
mūsų valstybinė reprezentaci- , , p a s i m a t ė su į v a i r i a i s 
ja. Mes turime būti laimingi, pareigūnais... ir padėkojo", 
kad dar turime likučius savo Kas blogiausia, kad dėkoja ne 
valstybinės reprezentacijos, tik savo, bet ir mūsų visų var-
Tokie ukrainiečiai, kurie yra du. Aplamai yra žinoma, kad 
nepalyginamai gausesni, dėkojan t ie j i yra v i s k u o 
mums pavydi to, ką mes turi- patenkinti. Iš to išeitų, kad 
me. Jeigu 1918 m. būtumėme esame viskuo patenkinti ir 
turėję ką nors panašaus, tai nieko daugiau nereikalau-
valstybės atstatymo sąlygos jame. 
būtų buvusios nepalyginamai M ū g ų a i p l o m a t i n ė s t a r n y . 

lengvesnės; T u o m e į Uetuvos bos darbas nėra lengvas, 
vardas didžiumai buvo visai M i n i s t e r i s S t . L o z o r a i t i s , 
nežinoma sąvoka Taip is to l a n k y d a m a s i s Chicagoje, 
rija susiklostė, kad mūsų k ė . J e i g u k a g n o r ė t ų 
buvusi didvalstybe išnyko, d a r y t i k a r j e r ą a r p i n i g u s 
nepalikusi beveik jolaų pedsa- ^ t e g u l n e i n a į d i p l o m a t i n e 
kų. Tad tiems, kūne ši tą žmo ^mybą". T a ip pat pasakė, 
jo, tebuvome tik buvusi Rusi- k a d m Q s ų ^ k į m t t i a b t a r n y ; 
jos provincija arba Lenkijos b a y r a i s t o r i n i s f e n o r n e n a s -
provincija. Taip išėjo, nes t o k į o a t y e j o i g t o r i j a d a r n e 2 į . 
nepnsidėjome pne Europos n o j o k a d o k u p u o t o fc.^ 
istorijos rašymo. diplomatinė tarnyba tiek metų 

Dabar mūsų situacija yra veiktų. Mūsų visų pareiga tiek 
Įtiek geresnė. Žinoma ir moraliai, tiek ir materialiai 
dabar, jeigu padarytume prisidėti, kad ta tarnyba dar 
viešosios opinijos apklausinė- ilgai veiktų. Kad jų darbas 

nėra lengvas, tai galime leng
vai įsivaizduoti, žinodami 
bent, kaip Amerikos „media" 
veikia. Kaip pavyzdį duosiu 
paskutinę dainų šventę, įvyku
sią Chicagoje, kurioje taip pat 
dalyvavo ir šoko gal pora 
šimtų šokėjų. Šventę žodžiu 
sveikino senatorius Ch. Percy 
ir telefonu sveikinimą per
davė prezidentas R. Rea-
ganas. Po areną švaistėsi tele
vizijos kameros. Įsižiūrėjęs, 
kurie TV kanalai dalyvauja 
per vakarines žinias bandžiau 
pasižiūrėti. Na ir ką? Bent tie 
kanalai, kuriuos žiūrėj'au, nero
dė. Tiesa, viename kanale rodė 
šokius, bet tai buvo juodųjų 
piknikas, kuriame pora šoko. 
Tai taip Amerikoje yra perduo
damos žinios, taip yra formuo
jama viešoji opinija. Esant 
t o k i a i s i t u a c i j a i , v i s a i 
nenuostabu, kad ir valdžios 
įstaigose panaši atmosfera 
d o m i n u o j a . N o r s mūsų 
diplomatai ir pripažįstami, 
tačiau tai dar nereiškia kad, 
reikalui esant, jie būtų priimti 
Valstybės departamente. 

T o k i e m s p r i n c i p a m s 
veikiant ir esant „palankioms 
nuotaikoms", galime suprasti, 
kad mūsų diplomatai didelio 
balso negali turėti. Bent jie jau 
negali per daug garsiai protes
tuoti. Jų pareiga tik priminti, 
kad mes dar esame. O tai jau 
labai svarbi pareiga Protes
tuoti ir reikalauti — tai mūsų 
pareiga Mes, kaip piliečiai, 
balsuotojai ir mokesčių mokė
tojai, turime teisę ir net parei
gą savo balsą kelti. Jeigu to 
neatliekame, tai negalime 
nieko kaltinti. Savo apsnū
dimui pateisinti neieškokime 
„atgailos ožių". Vien tik 
susimokėję keleto dolerių soli
darumo mokestį (jeigu tai dar 
atliekame), negalime norėti ir 
reikalauti, kad kiti už mus ką 
nors darytų. Yra sakoma, kad 
grandinė yra tiek tvirta, kiek 
jos silpniausia sankaba. Tad 
žiūrėkime, kad nebūtume ta 
silpniausia grandinės sanka
ba. 

Prieš daugelį metų buvo 
mestas šūkis, kad mes visi 
esame ambasadoriai. Tas 
šūkis daugeliui patiko ir 
pradėjo jį praktiškai pritaity-
ti, tik ne iš to galo. Daugelis 
pasistengė įsigyti puošnias 
„ a m b a s a d a s " , tik kurios 
neatlieka savo paskirties, nes 
jose tėra tik sienos. Tai yra tik 
„pabaltinti karstai", kuriuose 
nėra gyvybės. Tose „ambasa
dose" dažnai nėra vietos lietu
viškai spaudai ir lietuviškas 
žodis retai tėra girdimas. 
Nejaugi ir vėl pasikartos 
istorija kad lietuviškas žodis 
išliks tik varganose pastogė
se. Yra tokių, kurie padėtį 
norėtų pagerinti, tų „ambasa-

MIRUSIŲJŲ RYŠIAI 
SU GYVAISIAIS 

Pagal Bažnyčios mokslą, 
visi pakrikštytieji ir pašaukti į 
Dievo karalystę, kur jie bebū
tų: žemėje, skaistykloje ar 
danguje, sudaro vieną Dievo 
Tautą. Todėl ir mirties išskir
t i , jie nenut raukia ryšių. 
Dvasinė juos rišusi meilė 
niekad nenut rūks ta ir 
nenyksta. Mirusieji, būdami 
danguje, atsimena žemėje 
gyvenančius, su jais turėtus 
giminystės ir draugystės 
ryšius. Jie atsimena bendrai 
gyventas dienas, tai , ką 
jiems esame gero padarę, 
valandas bendro džiaugsmo ir 
bendro skausmo. Dar daugiau. 
Bažnyčia moko, kad šventieji-
danguje žino mūsų gyvenimą 
čia žemėje, mūsų reikalus ir 
norus. Jie meldžiasi už mus 
prie Viešpaties sosto. Šv. 
Grigalius Didysis taip šį daly
ką aiškina „Dievuje esantieji 
mato Dievuje tai, kas dedasi 
aplinkui mus, kas yra mūsų 
sielose" (Morai. XII, 14). Taigi 
mūsų brangieji, kurie yra pas 
Dievą, nors Bažnyčios nėra 
kanonizuoti, yra jau šventieji. 
Patys Dievą mylėdami, myli ir 
mus, žemėje gyvenančius kaip 
tik dėl tų ryšių, kurie rišo juos 
su žemėje pasilikusiais. Jie 
myli mus tobula ir stipria 
meile, stipresne, negu buvo 
ta rp žemėje gyvenančių. 
Danguje esantieji yra pilni 
gerumo, kuris išeina iš Dievo 
meilės. Tą gerumą jie stengia
si perduoti ir žemėje pasiliku
siems. Danguje esantieji yra 
be galo laimingi ir ta laime 
nori dalint is su žemėje 
gyvenančiais. J ie yra šventi ir 
tobuli, laisvi nuo egoizmo, 
kuris taip dažnai aptemdo 
žemiškuosius žmonių santy-

dų" artumoje steigdami „lietu
višką centrą". Idėja gal ir būtų 
gera tik jeigu jos įgyvendini
mui pirštai nebūtų kišami į 
svetimas kišenes. Turime žino
ti, kad lietuvišką veiklą 
galime pagyvinti tik duodami, 
bet ne imdami. Nereikia galvo
ti, kad lietuviškus aruodus 
aitvarai pripildo. Kai tokių 
aitvarų neturime, tai visi turi
me į jų vietą stoti, o ne už 
kampo su tuščiais maišais 
stovėdami laukti, kad juos kas 
pripiltų. 

Gali kai kam atrodyti, ką 
bendro turi „aitvarai" ir 
„ambasados" su mūsų poli
tine ar diplomatine veikla O 
sąryšio labai daug yra. Mūsų 
laimėjimai yra suma mūsų 
bendrų pastangų. Kaip jau 
buvo minėta mūsų diplomatų 
rankos nėra visai laisvos. Jie 
neturi valstybės, kuri būtų jų 
užnugaryje. Tad mūsų parei-

(Nukeltaį 6 psl.) 

Irius. Jie Dievuje mato, ko 
Dievas nori iš mūsų, žino, kas 
mums yra gera ir kas bloga. 
Žodžiu, myli mus gryna, 
nesuinteresuota meile. Taip 
mus mylėdami, jie tampa 
tarpininkai tarp mūsų ir 
Dievo, yra mūsų užtarėjai 
danguje. Vienas šių laikų 
teologas (Chollet) taip rašo: 
„Mirtis, išplėšdama iš mūsų 
gimines ir draugus, padau
gina mūsų globėjų skai6ų 
danguje. Brolis, kurio 6 a 
netenkame, tampa mūsų 
angelu sargu danguje. Ši min
tis turi paskatinti mus labiau 
atsižvelgti į dangų tada. kai 
mirtis čia atima brangiuosius 
ir mylimuosius asmenis, nes ji 
padidina mūsų draugų ir 
užtarėjų skaičių". 

Tiesa, mūsų brangiųjų miru
sių pave iks lų n e g a l i m e 
pakabinti altoriuose, bažny
čiose, kaip daroma su kano
nizuotais šventaisiais, kuriuos 
dėl jų dorybių heroiškumo 
Bažnyčia stato prieš mūsų 
akis, kaip sektinus pavyzdžius. 
Bet jei mūsų brangieji, 
esantieji danguje, ir nėra 
Bažnyčios kanonizuoti, yra 
tikri šventieji. Galime juos 
maldau t i pagalbos mūsų 
dvasios gyvenimui, galime 
minėti jų mirties metines. 
Tokiais, nors ir nepaskelbtais 
šventaisiais yra visi mirusieji 
pakr ikš tyi kūdikiai; visi 
jaunuoliai ir jaunuolės, kurie 
ligos iškankint i pačiame 
jaunystės žydėjime apleido šj 
pasaulį; visos motinos, kurios 
pašventė savo gyvenimą 
maldai, vaikų auklėjimui; visi 
tėvai, kurie, kovodami už 
duonos kąsnį, pakęsdami 
socialinę neteisybę, mokėjo 
atleisti dovanoti, globojo savo 
šeima vaikus, žmoną ir jų 
gerovei pašventė visą gyveni
mą pagal Kristaus mokslą. 
Visų tokių atmintį galime 
statyti savo sielos šventovėje, 
žinodami, kad jie danguje mus 
ats imena myli, seka ir pade
da. Prisiminkime šv. Augus
tino žodžius, pasakytus apie jo 
šventą ir karštai mylimą moti
ną Monika „Nėra galima, kad 
ji, įžengusi į laimingą gyveni
mą, būtų mažiau mane mylin
ti". Tas pats šv. Augustinas, 
apraudodamas savo draugą 
Nebridijų, kreipėsi į Dievą 
tokiais žodžiais: „Jis yra arti 
tavęs, mano Dieve, gyvybės 
šaltini, ir yra amžinai laimin
gas. J is pasotintas meile ir tie 
sa, ko gyvendamas visuomet 
troško. Aš tačiau nebijau, kad 
jis taip pasotintas pamirštų 
mane. nes jis gyvena tavyje, 
mano Dieve, tavyje, kuris 
niekad manęs nepamiršti" 
(Confes. IX.3). 

J. V. 

Krikščionis be dorybių, tai 
riešutas be branduolio, tai 
šulinys be vandens. 

K. Paltarokas 

Pati dorybė tampa nedory
be, kuomet ji panaudojama 
blogam. 

Shakespeare 

TRIKAMPĖ SKRYBĖLĖ 
FEDRO ANTONIO ALARCON 

Humoristinis romanas 
Išvertė P . GAUCYS 

32 
— Jie apačioje, prie durų... 
— Tad su ponios leidimu tegul čia ateina. 
— Vargšės negalės įkopti... 
— A! Tai dvi moterys! Tikrai, pasitikėjimo 

vertos liudininkės! 
— Ne dvi moterys! Tikrai, pasitikėjimo vertos 

liudininkės! 
— Ne dvi moterys. Vien tik dvi patelės. 
— Dar blogiau! Tai dvi mergaitės! Būk gera. 

pasakyk jų vardus. 
— Viena vadinasi Pinjona. o kita Liviana. 
— Mūsų dvi asilės! Fraskita, tu tyčiojies iš 

manęs? 
— Ne, labai rimtai kalbu. Aš galiu įrodyti, 

pasiremdama mūsų asilių liudijimu, kad aš nebuvau 
malūne, kai tu jame matei poną burmistrą. 

— Dėl Dievo, prašau tave paaiškinti! 
— Klausyk,Lukai!.. Ir mirk iš gėdos, kad galėjai 

suabejoti mano nekaltumu. Tuo tarpu, kai tu šią 
naktį vykai iš Lugaro į mūsų namus, aš iš mūsų 
namų vykau į Lugarą, ir todėl mes susidūrėme kely
je. Tačiau tu jojai išsukęs iš jo ar, geriau sakant, tu 
buvai sustojęs įskelti ugnį viduryje lauko. 

— Teisybė, buvau sustojęs! Tęsk toliau. 
Tada sužvengė asilė... 
— Teisingai! Ak. koks esu laimingas! Kalbėk. 

kalbėk, nes kiekvienas tavo žodis man grąžina viene- neteisingą apkaltinimą ir leisk man tave apkabinti! 
rius gyvenimo metus! —Tai yra miltai iš kito maišo! — atsakė malū-

— Ir į tą žvengimą atsiliepė kita ant kelio... nininkė, pasitraukdama į šalį. — Prieš apkabinant. 
— O! Taip... taip... Būk palaiminta! Man atrodo, turiu išgirsti tavo pasiaiškinimus. 

kad aš jį girdžiu. — Aš juos duosiu už jį ir už save... — tarė donja 
— Tai buvo Liviana ir Pinjona, kurios atpažino Mercedes. 

viena kitą ir, kaip geros draugės, sveikinosi, tuo _ Aš jų jau visą valandą laukiu! — įsikišo 
tarpu mes neatsipažinome, nei sveikinomės. burmistras, mėgindamas atsistoti. 

— Nesakyk nieko daugiau! Nesakyk nieko _ Bet jų neduosiu. — tęsė burmistrienė. 
daugiau! paniekinamai pasukdama nubarą į savo vyrą. — ligi 

— Taip mes neatpasižinome, — tęsė ponia tie ponai nepersirengs savais drabužiais... ir netgi 
Fraskita, — vienas kito. abu išsigandome ir priešin- tada juos duosiu tik tam, kas nusipelno juos girdėti, 
gomis kryptimis leidomės bėgti... Tad matai, kad aš _ Eime... Eime persirengti... — tarė murcietis 
nebuvau malūne! Jei dabar nori žinoti, kodėl poną don Eugenijui, labai besidžiaugdamas jo nenužudęs. 
burmistrą radai mūsų lovoje, pačiupinėk tuos rūbus, bet vis bežiūrėdamas į jį su tikrai mauriška 
kuriais apsirengęs ir kurie dar tebėra drėgni. Jie tau neapykanta. — Jūsų malonybės drabužiai mane 
geriau už mane pasakys. Jo malonybė įkrito j malu- dusina. Buvau labai nelaimingas, kol juos vilkėjau! 
no kanalą ir Gardunja jį išrengė ir ten paguldė! Jei _ Todėl, kad jų nesupranti! — jam atsakė 
nori žinoti, kodėl atidariau duris... todėl, kad burmistras. O aš, priešingai, noriu jais apsirengti, 
pagalvojau, jog tai tu, kuris skęsti ir šauksmais mane kad galėčiau pakarti tave ir pusę pasaulio, jei manęs 
šauki. Ir galiausiai jei nori žinoti apie tą pasky- nepatenkins mano žmonos pasiaiškinimai! 
rimą... Bet kol kas nebeturiu ką pasakyti. Kai Burmistrienė. kuri šiuos žodžius girdėjo, nurami-
pasiliksime vieni du, tau papasakosiu apie tai ir apie no susirinkusius švelnia šypsena, būdinga tiems, 
kitas smulkmenas. ilgai kenčiantiems angelams, kurių uždavinys yra 

— Visa. ką pasakė ponia Fraskita. yra gryna saugoti žmones, 
tiesa! — sušuko ponas Chuanas Ix>pez, norėdamas 
įsiteikti donjai Mercedes, nes ji viešpatavo įstaigoje. Taip pat ir burmis t r ienė graži 

— Visa! Visa! — pridūrė Tonjuelas, pasroviui . . . . . . . . . . . 
, , „„ .„._ Burmistrui ir dėdei Lukui išėjus iš salės. 

sekdamas savo poną. , . . , ,, . , c . _ .. J ,. 
— Ugi dabar... visa! - patvirtino burmistras, "urmistnenė vėl atsisėdo sofoje, šalia savęs pasisodi-

labai patenkintas, kad navarietės pareiškimai n o P°ni{* fraskita ir. besikreipdama j tarnus ir 
neužgriebė daug plačiau. antstolius, kūne stovėjo užkimšę duris, su maloniu 

— Vadinasi, esi nekalta! - tuo metu sušuko paprastumu jiem tarė: 
dėdė Lukas, besijuokdamas iš akivaizdumo. — (Bus daugiau) 
Manoji Fraskita! Mieliausioji Fraskita! Atleisk už 

I 
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HORIZONTAI 
B A L T U O S I U O S E 

R Ū M U O S E 
Sausio 10 d. gavom oficialų 

kvietimą sausio 15 i vai. 
p.p. a tvykt i Į prezidentūros 
įstaigų rūmų Indian T rea ty 
vardo salę. kurioje Baltųjų 
rūmų pare igūnas l i n a s Koje
lis duos JAV kar inio la ivyno 
atsargos kar in inko priesaiką. 
Norint šiose, ka ip ir kitose 
Baltųjų rūmų ceremonijose 
dalyvauti, šalia tur imo oficia
laus kvietimo, iš anks to dar 
reikia atlikti ir ki tus forma
lumus: pranešti Sočiai Secu-
rity numerį ir gimimo datą, o 
atvykus turėt; dt itą, 
kuriame būtų ir fotografija. 

Sausio 14 d. p a s k a m b i n a iš 
L. Kojelio įstaigos ir pakviečia 
dar prieš priesaikos ceremo
nijas atvykti pietums kar in io 
laivyno valgykloje Baltuo
siuose rūmuose. P r i iman t 
kvietimą vėl reikia atl ikti tą 
pačią t ikrinimo procedūrą. Kai 
lietuvių ge rb iamas R. Reaga-
nas buvo i š r ink tas prezi
dentu, o į Baltųjų rūmų š tabą 
atėjo ir l i n a s Kojelis (v ienas 
žymus Chicagos veikėjas nese
niai Wash ing tone L. Kcjeliui 
pareiškė, jog j i s turi būti 
dėkingas t a m veikėjui, kad 
pas ta ras i s jo n e p a s k u n d ė ir 
prezidentas Kojelio neatleido 
iš tarnybos) , m a n j a u čia 
beveik nebuvo iemta kojos 
įkelti. Pr ie prez. Carter io buvo 
kitaip, kada nemažą galią 
turėjo taut ie t is Rimas Ceso-
nis. 

Reikalai kiek su-^na išė : 
karinio la ivyno valgykla yra 
pačių Baltųjų ryanų sode, o 
Indian Treaty va rdo sa lė salia 
p r e z i d e n t ū r o s p r i s i g l a u 
dusiuose jos Įstaigų rūmuose. 
Nepatogu šį pas t a t ą vadint i 
namu, nes tai t ikrai milžiniš
ki keturių aukš tu rūmai , ir 
Baltieji rūmai prieš juos atro
do daugiau ka ip nykš tukas . 
Bet kito žodžio ne randu , o du 
kartu kartoti žodį ..rūmai*' 
stilistika neleidžia. Kada i se 
gal teisus buvo ..Naujienų" 
redaktorius dr. P. Grigai t is , 
naudodamas „Baltojo n a m o " 
terminą. Matyt, to pavadini 
mo laikyt is jį pa ska t i no mil
žiniški prezidentūros Įstaigų 
rūmai , t a ip pat kietai saugoja
mi šioje teroristų gadynėje , 
kaip ir Baltieji tai. 

Sargybinių gerai pat ikr int i 
su žmona ir rašytoju Saul ium 
Kondrotu įėjom pro tuos pa
čius var tus , kai p ei n am a ir pas 
patį prezidentą.. Ats ivėrus 
prieš akis s iaur iniam Baltųjų 
rūmų sodui, pak laus iau rašy
toją Kondrotą. ar j a m teko 
v a i k š č i o t i po d i d ž i u o s i u s 
Kremliaus rūmus Maskvoje. 
J i s sako, kad Kremliuje nebu
vęs, nors ten gal ir y r a t a m 
tikros vietos, kurios a tvi ros ir 
tur is tams. Bet ap lamai atrodo, 
kad Baltieji rūra i savo kuklu
mu nestebi n..- k : yra 
matę Rusijos carų k mas
t a m s palikta K r a i ių. U nau
jai atvykusių davu
s i u s r ū m u s m a i š o su 
Kapitolium. J A V Kongreso 
buve ine , m a n y d a m i , kad 
Kapitoliuje gyver šio kr išto 
prezidentas. 

K O D Ė L I L A I V Y N Ą 
Prie p la taus stalo Baltųjų 

rūmų karinio la ivyno valgyk-

dešimt Lino 
I j no tėvas 

jo sekretorė 

loję susėdom 
Kojelio svečių: 
Juozas Kojelis, 
R i t a B u r e i k a i t ė , Sk i rma 
!- :. r a t i e n ė , r a š y t o j a s 
SJ • as Kondro tas (negiminė 
Skirr, u). Romas Sakadolskis, 
Dan t i e Bieliauskaitė, kun. 
K »s Pugevičius, Dalia 

nė ir šią skiltį rašan
tis, ir pats šeimininkas 

J i s jaučiasi, kaip 
n a m i e , n e s č ia pietaut i 
dažnokai užsuka. 

T a r n a m s servuojant vienos 
skania i pagamintą 

mais tą ir nesiūlant ko nors 
stipresnio. L inas Kojelis paste-

j i s čia į Baltuosius 
pasikvietė ' artimuosius 
d r a u g u s . Kodėl j i s 

pa s innko karinio laivyno 
rezervo kar in inko karjerą? Kai 

o J A V kraš to apsaugos 
• rijoje a rba Pentagone, 

buvo paveiktas, nes 
l a i v y n o k a r i n i n k a i ge ra i 
pažįsta t a rp tau t inę situaciją, 
remia Pabal t i jo šalių išsilais-

Į ir sup ran ta gal geriau 
Sovietų Sąjungos 

V a k a r a m s ir kartu 
rikai. „Pagaliau, — sakė 

- kad m a n garbė prisi
dėti prie tokių žmonių, [sto
j imo procesas truko dvejus 
metus...". 

Linui ka lbant , mes kuždėjo-
mes t a r p savęs pranašau
dami, kad l i n a s gal darys 
politinę karjerą, gal kartais 
bandys kandidatuoti į JAV 
kongresmenna Pareiga rezer
vo karininkui nesunki: vieną 
savai tgal į per mėnesį skirti 
apmokymui. Už ta; prie algos 
dar ifti šimtai dolerių priedo. 
I i prasi tarė , kad karinin-
V -oiiii gaut i prisidėjo ir 
Ii- : ai bos mokėjimas. Ir 

metu karinio laivyno 
loję ta rp savęs kalbė
ti k hetuviškai. 

J A V V I C E P R E Z I D E N T A S 
P R I I M A P R I E S A I K A 

Priesaikos ceremonijoms iš 
karinio la ivyno valgyklos 
perėjom į prezidentūros įstai
gų r i m ų Indian Treaty salę. 
Cia susir inko daugiau negu 

- l i n o draugų ir bendra
darbiu iš Baltųjų rūmų štabo, 
Pentagono. Kongreso ir kitų 
įstaigų Prie mūsų dar prisidė
jo kit - būrelis lietuvių. Šalia 

kannio laivyno 
garbe- sargybos atsistojo 

r jo tėvelis Juozas Koje
lis. Lubose ir grindyse švietė 
: stilinga šios salės 

ntika, o pro ketvirtojo 
a u k - iangus apačioje buvo 
matyti Baltieji rūmai. Ploji-
marr :< a i d i n t , atėjo J A V 
vi< » z i d e n t a s G e o r g e 
Bus ir, l inu i Kojeliui 
kar t laivyno karininko 
I os žodžius, prie JAV 
v - atliko šią apeigą Po 
priesaikos dar pasikalbėjo su 
Linu, kaip savo geni pažįsta
mu, susipažino su jo tėvu, i r 
gaus iems plojimams aidint. 
dingo prezidentūros įstaigų 
r oridorinose l i n ą Koje-
lį sveikino dešimtys draugų ir 
pažįstamų, ir jis. gal vienin
telis .ietuvių, turėjo garbę, 
kad priesaiką priimtų šio 
krašte; viceprezidentas. Čia 
p.r Indian Treaty vardo salė
je buvo paruoštos sūrio, vaisių 
ir /yn< vaišės. 

čia patiks. Kovo mėnesį 
atvyksta apsidairyti. Gyveni
m a s čia ki toks , k i tokie 
žmonės, kitokie jų pasauliai. 
Pažiūrėsim. Tiesa, pas juos 
ten atsiradau t ik po trijų 
mėnes ių n u o Če rnoby l io . 
Lapai nukritę, buvo truputį 
baisu. Bet žmonės gyvena, 
kaip gyvenę. Ką bedarysi?" 

Padėkojau Viliui už pokalbį 
ir grįžau namo susimąsčiusi. 

Jei t a ip , ta i gal d a r ne viskas 
prapuolė? 

R. K. Vidžiūnienė 

V A S A R I O 1 6 - T O J I 
S A N F R A N C I S C E 

Lietuvos Nepriklausomybės 
69 m. sukakt ies minėj imą 
ruošia L B . S a n Francisco 
apyl inkės valdyba. Kviečiami 

(Nuke l ta į 6 psl.) 

L I I E T U V O S A I D A 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9K)0 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

Priėmęs priesaiką Linas Kojelis kartu su savu 
dentu G. Bush'u. 

ėvu Juozu Kojelių pasikalba su JAV viceprezi-

Nuotr. D. Biel iauskaitės 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
J A U N I M A S IR 

P U N S K A S 

Prieš keletą savaičių radau 
prie savo automobilio lango. 
— kaip įprasta pas mus 
sekmadieniais prie parapijos 
pagarsinti ateinančius rengi
nius, — kuklų lapelį, kviečian
tį pasiklaustyti Viliaus Zolpio 
pasakojimų apie Punsko lietu
vius ir pasižiūrėti jo ten dary
tų vaizdajuosčių. Iš karto žino
jau, kad ten būsiu. — ir jums 
pasakysiu, kodėl. 

Vilių Zolpį sutikau prieš 
kelerius metus pas Giedrą 
Gudauskienę, kur susirinkome 
grupė lietuvių, dalyvavusių 
mūsų . . S p i n d u l i o " šokėjų 
pasirodyme amerikiečiams. 
Netyčia susėdom šalia: toks 
gražus juodbruvas šokėjas 
taut iniu drabužiu, bet nekal
bąs nė žodžio lietuviškai. Susi
domėjau tuo faktu, pradėjom 
pokalbį (kuris dabar jau išsi
vystęs į gražią pažintį). Sūnus 
lietuvio tėvo ir nelietuvės moti
nos, iš kurios paveldėjo savo 
rudas akis ir anglies juodumo 

M I Š I O S U Ž 
A R L I N G T O N E 
P A L A I D O T Ą 

P U L K I N I N K Ą 

Prieš metus, sausio 18 d.. 
mirė gydytojas, JAV kariuo
menės pulkininkas Juozas 
Manelis, k u r i P palaidotas 
Arlingtono karių kapinėse. 
Velionio motinos paprašytas 
vienas iš Pentagono kapelio
nų kun. dr. Tomas Žiūraitis 
sausio 17 d. metinių proga 
D o m i n i n k o n ų k o p l y č i o j e 
Washingtone už velionį atlai
kė Miš i a s , p a s a k y d a m a s 
p a m o k s l ą pr is ikėl imo ir 
amžinojo gyvenimo tema. 
Mišiose dalyvavo 20 žmonių. 
Po Mišių vienuolyno salėje 
Gražina ir dr. Domas Krivic
kai subr inkusius pavaišino 
kava, užkandžiais ir vynu. 
Prieš metus abu Krivickai 
dalyvavo pulk. dr. Juozo 
Manelio laidotuvėse, kuris 
buvo palaidotas su pilna 
karine pagarba. 

p l a u k u s . K a i p a t s i r a d a i 
„Spindulyje"? — paklausiau. 
„Ką gi", — sako Vilius. — „juk 
mano motinos gimtinėje sūnus 
pagal tėvą, tai ir sus i radau 
lietuvius, pamilau j u o s ir 
dabar noriu visad tokiu būti". 

Praėjo keletas metų. i r štai 
Vilius Zolpys — Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s J a u n i m o 
s k y r i a u s p i r m i n i n k a s . 
Parodys mums skaidres ir 
papasakos apie Punską. 

nieko nebėra. T a d a panorau 
matyt i Lietuvą nors iš tolo, iš 
Punsko, kur nėra tiek rusų, 
tiek varžtų, bent kaimuose. 
Norėjau sutikti lietuvius arti 
savo žemės". 

„Nenusivylei?" 
„Dievuliau, ne! Tiek meilės 

niekad nepatyr iau. Buvau ten 
du kartus, 1985 ir 1986 metais, 
pirmą sykį tris, o ant rą net 
šešias savaites. Tai Arvvdo 
2 y g o n u o p e l n a s , j i s t a i p 
gražiai apie Punską pasakojo, 
kad apsisprendžiau pats ten 
nuvykti". 

INTERNATIONAL 
RŪTA PAUPERIENĖ, jctaigos v«dėja 

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 

NR. 8701 

NR. 8702 

NR. 870S 

NR. 8706 

NR. 8703 

NR. 8704 

Gegužės 8 - gegužės 23 d . 
Iš New York'o $1,895.00 
IšChicago's S1,995.00 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm'e. 

Uepos 3 - liepos 18 d. 
Iš New York'o $1,965.00 
Iš Chicago's $2,065.00 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje. 

Rugpjūčio 14 • rugpjūčio 30 d. 
Iš New York'o $1 995.00 
Iš Chicago's $2,095.00 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 4 naktys Stockholm'e. 

Rugsėjo 18 • spalio 3 d . 
Iš New York'o $1,795.00 
Iš Chicago's $1.895.00 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje. 

K I T O S K E L I O N Ė S 

— LATVIJA 
$1,695.00 

Vilius Zolpys Punske prie paminklo. 

Baltųjų rūmų k*rini<> laivyno valgj k.oį*1 pietų metu: Linas Kojelis, Danelė Bieliauskaitė, kun. 
Kazimieras Puejevičiua ir |)ali;> -<»n*. 

V a k a r a s T a u t i n i u o s e 
Namuose buvo t ik ras malo
numas . Vilius rodė skaidres ir 
pasakojo apie savo v iešnagę 
ten — lietuviškai! Retkarčia is 
j a m padėdavo t ikras punskie
t is Aloyzas Pečiulis. Kar ta i s 
užkrisdavo koks žodis, bet jo 
nuoširdumas ir a tv i r a siela 
žavėjo visus susir inkusius. 
Aišku, daugiausia buvo jauni
mo. Bėgo vaizdai senoviškų 
ūkių, vietos veikėjų ir ansamb
lių, sulenkinti l ietuviškų vardų 
pavadinimai an t rodyklių į 
ū k i u s , l ie tuvių ū k i n i n k ų 
užsispyrę, bet šviesūs veidai. 
G r a ž i K a t e d r a , m a ž o s 
bažnytėlės, į kurias i š kated
ros bandė mūsiškius išgrūsti , 
šiaudiniai stogai, mažučiai 
namų langeliai, gyvuliai ir 
žmonės. Gražieji ežerai , kur 
susirinkdavo švenčių proga 
punskiečiai, uždegdavo laužus 
ir uždainuodavo, o kitoje eže
ro pusėje Lietuva, jos žmonės, 
kurie irgi bandė a tsakyt i 
vakaro tyloje g i rd imomis 
dainomis, kol valdžia nugalė
jo. 

Vėliau kita serija vaizdų j au 
iš antrojo apsi lankymo: lietu
viai .statosi naujus n a m u s , jau 
dengia nebe š iaudais , bet 
čerpėmis, jau j p a m a l d a s 
suvažiuoja nebe arkliais , bet... 
traktoriais. 

Kalbuosi su savo jaunu 
draugu: „Kaip tau atėjo mint is 
ten vykti0 Kodėl?" 

„Ai, — sako Vilius, — iš tik
rųjų norėjau maty t i savo 
senelio kapa, jo kaimą. Bet to 

„Kaip darei t a s skaidres?" 
. . l ie tuviai vežė, o vėliau net 

paskol indavo mašiną. Labai 
m a n e mylėjo, o aš juos. 
Pi rmais ia is meta is aplankiau 
Žalgirį, J u k matė te skaidrėse, 
kur kovėsi ir žuvo mūsų 
žmonės, bet nugalėjo! Tai 
prūsų žemė. Pernai — tik 
Punske ir apylinkėse". 

„Girdėjau, radai ten gražią 
merginą..." 

„Taigi, tik nežinau, ar jai 

NR. 8707 

Liepos 11 - 24 d 
Iš New York'o 
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga. 

Rugpjūčio 1 - 16 d. MENO IŠVYKA 
Iš New York'o $2,165.00 
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm'as, 2 naktys Helsinki's, 2 naktys 
Silja Line laive. 

Lapkričio 6 • lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA 
Iš New York'o $1,950.00 
Maršrutas: Stockholm'as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapest'as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos Ir baleto 
spektaklių. 

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. 

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras. 

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. Kainos: 
VOLGA GAZ 24-10 — 5.600 rb. 
VAZ 2108 5.365 rb. 
VAZ 2107 4,470 rb. 
VAZ 2106 4,130 rb. 
VAZ 21003 3,900 rb. 
VAZ 21013 3.360 rb 

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. P. O. BOX 29163 CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba (312) 471-1702 

* 1 . 
2. 
3. 

*4. 

*5. 
•6. 
*7. 
*8 
9. 

*10. 
11. 

•12. 

Gegužės 11-25 
Birželio 1-11 
Liepos 6-17 
Liepos 13-27 
Rugp 3-13 
Rugp. 10-24 
Rugp. 17-31 
Rugp 27-R. 12 
Rugsėjo 14-24 
Rugsėjo 21-S. 5 
Spalio 5-15 
Spalio 6-22 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU 1987 KELIONĖS 

Į LIETUVĄ 
Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1, Vilniuje 5, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Maskvoje 1, Vilniuje 5, Leningrade 3, Helsinki 1 
Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 10. Belgrade 1 
Belgrade 1 Maskvoje 1, Vilniuje 5, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Belgrade 1 Maskvoje 1. Vilniuje 10. Belgrade 1 < 

Vilniuje 10, Belgrade 1 
Vilniuje 10. Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Vilniuje 5. Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Vilniuje 10, Belgrade 1 

Belgrade 1. Maskvoje 1. Vilniuje 5. Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Belgrade 2, Varšuvoje 1, Vilniuje 10, Varšuvoje 1 ir Belgrade 1 

Belgrade 1. Maskvoje 1. 
Belgrade 2. Maskvoje 1, 
Belgrade 1. Maskvoje 1, 
Belgrade 1, Maskvoje 1, 

Čikagos 

$1,765.00 
1,430.00 
1,860.00 
1.860.00 
"1,360.00 
1.860.00 
1,765.00 
1,860.00 
1,260 00 
1,760.00 
1,190.00 

New 
Yorko 

$1,715.00 
1,380.00 
1.660.00 
1,810.00 
1,310.00 

1,810.00 
1 , 7 1 5 ^ 
1.81G.w. 
1,21000 
1.710.00 
1,140.00 

Kaina bus 
paskelbta vėliau 

* Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. Kainos už viešbutį, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra 
numatytas pagal lėktuvų grupines skridimo kainas 1987 m. sausio mėnesį. 

Nuperkame giminėms automobilius ir sutvarkome dokumentus giminių iškvietimui iš Lietuvos Parūpiname 
lėktuvų ir traukinių bilietus, viešbučius, automobilius į visus pasaulio kraštus. 

Pnces are based on double oceupancy and are subject to change. 
Dėl registracijos ir informacijos skambinkite 312-236-9787. American Travel Service Bureau, 9727 S. 

Western Ave.. Chicago, III. 60643. 



RYTUI BABICKUI AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS 
V. ROCICNAS 

Mirties šešėlis aptemdė nuo
taikingai pradėtųjų 1987 metų 
Clevelando lietuvių padangę. 
Mirtis sausio 5 naktį iš lietu
vių tarpo išrovė pačiame am
žiaus ir kūrybinių polėkių 
pajėgume vyrą, kuris čia nuo 
1955 m. buvo stipriai įsijun
gęs j lietuviškosios išeivijos 
muzikinį ir sportinį sąjūdį. 
Nors būdamas tiksliųjų moks
lų profesionalas — elektros 
inžinierius, bet savo įgimtus 
talentus muzikoje ir sporto 
išplėtojo iki pasigėrėtinos 
skalės. Daina bei muzika 
dominavo jo gyvenime iki pat 
jo paskutinio atodūsio. 

Čiurlionio ansamblio chor
meisteris (1956-83), Čiurlionio 
ansamblio dirigentas ir meno 
vadovas (1983-86), Clevelando 
vyrų okteto įkūrėjas ir vado 
vas (1959-86), Sv. Jurgio 
parapijos choro vadovas 
(1975-86), tinklinio bei krep
šinio treneris, centrinių sporto 
organizacijų valdybų narys — 
tai tiktai trumpai užregistruo
tos titulinės antraštės, nusa
kančios velionio šakotos veik
los turinį. 

Tokio asmens, kuris čia 
žemėje išgyveno tiktai 56 
metus, netekimas skaudžiai 
palietė jo gyvenimo draugę 
Aušrą (Barzdukaitę), jo motiną 
Martą (90 m.), seserį Gintrą 
Narienę su šeima, gimines, 
artimuosius ir mūsų tautinio 
išeivijos gyvenimo raidą. Cle
velando lietuviai turės truputį 
persiorientuoti, mėginti nu
smaigstyti gaires tolimes
niam kultūriniam-muziki-
niam gyvenimui. 0 tai, 
manau, tikrai nebus lengva. 

Nueito kelio 
užuominos 

Rytas (kai kur žymimas 
kaip Rymantas) gimė 1930 
spalio 15 d., Kaune. Tėvai — 
motina Marta, mokytoja ir 
visuomenininke (gyvenanti 
Chicagoje), tėvas Kazys, sava
nori s-kūrėjas, pik. lt., inžinie
rius (miręs). Vokietijos Hanau 
baigė lietuvių gimnaziją 1948 
m. Kitais metais su tėvais 
atvykęs į JAV. apsigyveno 
Daytone, iš kur po trejų metų 
persikėlė į Chicagą. 1955 
metais Illinois universitete 
Urbanoje gavo elektros inži
nieriaus diplomą. Studijų 
metu veikė su santariečiais. 
universitete suorganizavo 
lietuvių šproto klubą. Tais 
pačiais metais, gavęs darbą, 
Clevelando Illuminating bend
rovėje, persikėlė į Clevelandą. 
kur dirbo iki pat mirties. 

Jau pačioje jaunystėje 
pradėjo skambinti pianinu ir 
būdamas septynerių metų ii 
gerai valdė. Gyvendamas 
Daytone, įsijungė į Balio 
Pakšto kapelą, o jai persi
kėlus į Chicagą, dar kuri laiką 
buvo jos nariu. Pianino ir har
monijos mokėsi pas prot. VI. 
Jakubėną ir smuiko pas Algi 
Šimkų Chicagoje, o Clevelan-
de pianino tobulinosi pas 
prof. Andrių Kuprevičių. 

Rytas mėgo populiariosios 
muzikos žanrą, daug laiko 
buvo pašventęs šių dienų džia
zo muzikai. Studentaudamas 
skambindavo studentams jų 
mėgstamoje užeigoje. 

Čiurlioniečių 
eilėse 

Tuoj pat atsikėlęs Clevelan-
dan. Rytas pakviestas įsijun
gė į Čiurlionio ansamblį. Čia 
jis buvo chormeisteris, dai
nininkas, akompaniatorius. 
liaudies instrumentų muzi
kantas. Chormeisterio parei
gose išbuvo iki pat Alfonso 
Mikulskio, ansamblio įkūrėjo 
ir vadovo, mirties, iki 1983.X-
.14. Jau tų metų gruodžio mėn. 
Rytas dirigavo ansambliui, 
davusiam dainų ir arijų kon
certą, kurį paruošė dar kartu 
su A. Mikulskį u. Septintajai 
laisvojo pasaulio lietuvių tau
tinių šokių šventei, įvykusiai 
1984 m. liepos 1 d. Cleveland-
Richfield koliziejuje, Babickas 
paruošė fturlioniečius su kitų 

A.a. Rytas Babickas su Clevelando tinklininkėmis, sugrįžusiomis iš sėkmingų gastrolių E u 
je. 

vietinių chorinių vienetų tal
kininkais, kurie sudarė šven
tės jungtinį chorą. 

1985 m. kovo mėn., Šven
čiant Č.A. 45 metų sukaktį. 
Dievo Motinos parapijos salė
je atliko pilną koncertą. Taip 
pat koncertavo ir 1986 m. bir
želio 22 d. toje pat auditori
joje, o birželio pabaigoje daly
vavo John Carrol universiteto 
rengiamame tautų festivalyje. 
Čiurlionio ansamblio vyrų 
choras lapkričio mėn. atliko 
programą Kariuomenės šven
tėje Lietuvių namuose. Rug
sėjo mėn. Margučio rengtame 
koncerte Jaunimo centre Chi
cagoje atliko puikų koncertą, 
kurį spauda labai palankiai 
įvertino. Tai labai optimis
tiškai nuteikė čiurlioniečius ir 
jų meno vadovą ir dirigentą. 
Bet stipriai pasireiškęs vėžys 
temdė ateities planus. Buvo 
gavę ir kitų pakvietimų kon
certams, bet ansamblis nedrį
so priimti naujų įsiparei
gojimų. Rytas, jau būdamas 
mirties patale, visgi prašė 
čiurlioniečių ištesėti pažadą — 
giedoti komp. Alfonso Mikuls
kio Mišias už kenčiančia 
Lietuvą Washingtono ka
t e d r o j e , m i n i n t Lie-
vos krikščionybės sukak
tį birželio 28 d. Tos Mišios, 
kaip pamename, pirmą kartą 
buvo atliktos 1976 rugpjūčio 7 
d. Tarpt. Eucharistijos kon
grese Philadelphijoje. Čiurlio
nio ansamblio vadovybė deda 
visas pastangas, kad galėtų 
vykti į šias iškilmes. 

Čiurlionio ansamblis yra 
išleidęs šešas dainų plokš
teles, kuriose chormeisteriu 
įrašytas Rytas Babickas. 

Naujas dainos 
v ienetas 

Ryto Babicko vardas pla
čioje lietuvių visuomenėje la
bai išpopuliarėjo su jo įkur
tuoju Clevelando vyrų oktetu, 
kuris dažnai buvo vadinamas 
tiesiog ..Babicko oktetu". Su 
savo vyrais, plačiu repertuaru 
(per 150 kūrinių-dainų ir gies
mių) ir soliste Irena Grigaliū-
naite oktetas apkeliavo visus 
didžiuosius lietuvių telkinius 
Amerikos ir Kanados mies
tuose, kai kuriuos po kelis kar
tus. 1984 gruodžio 22 — 1985 
sausio 14 d. oktetas gastrolia
vo Australijoje, kur Sydney. 
Canberra Adelaide ir Mel-
bourne atliko labai sėkmingų 
koncertų. Išvykdamas į šias 
gastroles, oktetas 1984 m. 
gruodžio 22 d. atšventė savo 
25 metų sukaktį koncertu ir 
minėjimu Sv. Jurgio parapi
jos salėje. Sukakčiai prisi
minti praėjo ir visos Australi
jos koncertai. 

Per savo 27 darbo m. okte
tas yra surengęs per 200 kon
certų ir išleidęs tris plokšteles: 
1963 m. su Herbert Kushbet 
orkestru. 1973 m. su soliste Ire
na Grigaliūnaite ir paties 
vadovo pianino palyda ir 1984 
m. taip pat su sol. Irena Gri
galiūnaite ir Romo Strimaičio 
orkestru. 

Pirmosios plokštelės įrekor-
davimus sudaro žinomos tarp
tautinių šokių melodijos su 
sukurtais lietuviškais tekstais 
Petro Kudukio, Dalios Staniš-
kienės, Jaunučio Nasvyčio ir 
Rimo Vėžio. „Tai Šiuolaikinės 
viso pasaulio mėgstamos 
populiarios muzikos lietu
viškoji versija, skiriama viso
kio amžiaus jaunų šridžių 
žmonėms", įrašyta plokštelės 
metrikoje. 

Antrosios plokštelės kūri
nius sudaro lietuvių kompo
zitorių ir lietuvių liaudies dai
nos. Originaliajai muzikai 
atstovauja T. Makačinas, R. 
Žigaitis, B. Dvarionas, Br. 
Budriūnas, A. Račiūnas, M. 
Petrauskas, E. Balsys. „Čia 
neįprastu originalumu pra
skamba paties okteto vadovo 
Ryto Babicko harmonizuotos 
liaudies dainos" — skaitome 
aplanko įraše. 

Trečioje plokštelėje užrekor-
duoti šių kompozitorių kū
riniai: B. Grobulskio (5) ir po 
vi°ną G. Posford, N. Vaitkevi
čiaus, R. Rogers, V. Jančio, E. 
Matiguera, A. Raudonikio ir T. 
Makačino. Tiksliai apibūdina
mas šios plokštelės turinys: 
„Nuo populiaraus tango, tarp
tautinių kompozitorių roman
tinių ar humoristinių iki jaut
rių lietuviškų dainų, okteto 
muzikinės veiklos skalė randa 
atgarsį kiekvieno skonio ir 
kiekvienos gentkartės lietuvio 
širdyje. Ir svetimtaučių tarpe, 
dalyvaudamas tarptautiniuo
se festivaliuose. susilaukė 
dėmesio ir palankaus įvertini
mo" (įrašas plokštelės aplan
ke). Visos plokštelės turėjo 
didelę paklausą. 

Dar ilgai skambės Ryto 
Babicko aranžuoti, harmo
nizuoti ir jo okteto atlikti kūri
niai, primenantys klausy
tojams per anksti iš mūsų 
tarpo pasitraukusį Rytą. 

Pa rap i jo s chorvedžio 
pa re i gose 

Mirus ilgamečiui Šv. Jurgio 
parapijos vargonininkui muz. 
Pranui Ambrazui , vargo
nininkės pareigas eina Jūra 
Blynaitė, o parapijos chorui 
nuo 1975 metų iki pat trijų 
savaičių prieš mirtį vadovavo 
Rytas Babickas. Jo chorą 
sudarė čiurlioniečiai, okteto 
nariai ir senojo parapijos 
choro likutiai. 

Senoji lietuvių parapija, ku
riai prieš dvejus metus suka
ko 90 metų ir 1968 m. turėjusi 
per 900 šeimų ir dabar dar 
skaičiuojanti per 200 šeimų, 
stiprų parapijos chorą laikė 
jos didele atrama ir pasi
didžiavimu. Ir velionis Rytas 
jungėsi į parapijos egzisten
cijos pastangų sąrangą su pla
čiu repertuaru ir aukšta choro 
kokybe. 

O po pirmosios sunkios gal
vos operacijos prieš beveik 
septynerius metus. Rytas ir 
Aušra tapo ir labai aktyvūs 
parapijos veiklos nariai, dide
li Dievo Tarno, būsimo palai 
mintojo Jurgio Matulaičio ger-

Nuotr. VI. Ba< evičiaus 

bėjai. Palaimintojo garbei, 
bažnyčioje jie įrengi bareljefi
nę lentą su jo atvaizdu ir įrašu 
„Ateik kaip brolis iš Dan
gaus". Abu Babickai buvo vie
ni iš didžiausių šios parapi
jos rėmėjų. 

Spor to baruose 
Rytas jau Vokietijos stovyk

lose pasireiškė kaip daug 
žadantis jaunas tinklinio ir 
krepšinio žaidėjas. O atvykęs į 
Chicagą ir mokydamasis 111. 
universitete Urbanoje. kur tuo 
metu studijavo ir daug lietu
vių, kartu su kitais įsteigė 
ASK Lituanica, kur jo vado
vaujama tinklinio komanda 
iškilo į vieną pajėgiausių lietu
vių komandų tarpą. Oevelan-
de įsijungė į LSK Žaibą, 
perimdamas vadovauti tink
linio sekciją. Jo vadovybėje 
tinklinio lygis pasigėrėtinai 
kilo ir jau 1956 m. vyrų ir 
moterų komandos iškovojo 
čempionų titulus Clevelando 
miesto lygoje. Ypatingai sus
tiprėjo moterų komanda, kuri 
laimėjo ne tik Clevelando, bet 
ir regionines pirmenybes. 

1957 m. įsikūrus JAV PSF-
jai, Žaibo moterys ir vyrai 
sudarė pagrindą lietuvių tink
linio rinktinei, kur moterys 
iškovojo čempionatą. 1958 m. 
Žaibo vyrai ir moterys pirmą 
kartą laimėjo Šiaurės Ameri
kos lietuvių čempionatus. 
Rytas buvo ir žaidėjas ir tre
neris. 1959 m. moterų koman
da, laimėjusi US VBA 4-jo 
regijono pirmenybes, pirmą 
kartą dalyvavo JAV Des Moi-
nes, Iowa, žaidynėse. Ir taip 
per 20 metų Rytas su nepap
rasta energija, entuziazmu ir 
ryžtu ugdė lietuvių tinklinį. 
Žaibo moterys 1° kartų lai
mėjo regionines pirmenybes, 7 
kartus dalyvavo JAV pir
menybėse, daug k*rtų vyrų ir 
moterų tinklinio Šiaurės 
Amerikos čempionas. Rytas 
taip pat buvo ir lietuvių rink

tinės treneris PSF-joje, kur 
moterų komanda daug kartų 
tapo čempionėmis. Nepamirš
tamos ir 1973 metų gastrolės 
Europoje, kur Rytas buvo 
vadovas ir treneris. Puikūs 
rezultatai: 14-1-1. 

Rytas tris kartus buvo 
FASK narys, ŠALFAS tink
linio komiteto vadovas, LSK 
Žaibo pirmininkas 1968-75 m., 
o klubo valdyboje išbuvo 20 
metų. 

Pažymėtina, kad ir Aušra 
Babickienė-Barzdukaitė nuo 
pat Žaibo įsikūrimo buvo žymi 
tinklinio žaidėja, nuolatinė Š. 
Amerikos lietuvių rinktinės 
dalyvė, tikra Žaibo tinklinin-
kių „Spiritus movens". Aušra 
anksčiau taip pat reiškėsi sėk
mingai lengvoje atletikoje. Ji 
Čiurlionio ansamblyje išdai
navo 24 metus, o paskutiniu 
metu atlikdavo ir solo partijų. 
Aušra ir Rytas — darnus 
muzikinis ir sportinis duetas 
— tęsėsi 16 metų, iki mirties 
angelas jį išsikvietė amži
nybėn. 

Velioniui Rytui nebuvo 
svetimi ir spaudos reikalai. Jis 
yra rašęs sporto ir muzikos 
klausimais mūsų periodikoje. 
Didžiausias jo rašinys, baig
tas tiktai prieš kelis mėnesius 
prieš mirtį, yra „Tinklinis" 
išeivijos tinklinio apžvalga, 
kuri yra dalis „Išeivijos lietu
vių sportas 1944-1984" lei
dinio, kuris jau surinktas ir 
spausdinamas Toronte, Kana
doje. Knyga turės 502 psl. ir 
daugybę iliustracijų. 

Tai tiek paskubomis surink
tų ir užregistruotų duomenų iš 
velionio plačiosios veiklos. 
Apie jo kultūrinį palikimą 
mums dar kalbės ir rašys ne 
vienas mūsų besisielojančių 
lietuviškos išeivijos ateitimi. 
Aišku, šis trumpas žvilgsnis į 
Rytą ir jo darbuotę bus 
praplėstas tų asmenų, kurie 
gal arčiau ir artimiau bend
ravo su velioniu, negu čia 
rašantysis per trisdešimt 
vienerius metus. 

Pa s iba igė p a s k u t i n ė 
repet ici ja . . . 

Velionis Rytas buvo plačiai 
žinomas ne tik Clevelande, bet 
ir laisvojo pasaulio lietuviuo
se. Todėl nenuostabu, kad ži
nia apie jo mirtį žaibo grei
t u m u p a s i e k ė l i e t u v i ų 
kolonijas Šiaurės Amerikoje. 
Ir į jo šermenis sausio 7 d. 
susirinko daug Clevelando 
lietuvių, giminių bei draugų ir 
iš kitų miestų. Prie gėlėse 
paskendusio karsto stovėjo 
čiurlioniečių, okteto atstovai, 
laidotuvių namų gale išsi
rikiavę čiurlioniečiai, oktetas 
ir kanklininkės su dirigentu 
A. Bielskum. 

Nuskambėjus „Viešpatie 
pasigailėk" (A. Mikulskio) 
giesmei, Arvydas Barzdukas, 
vadovavęs atsisveikinimui, 
pradėjo jautriu žodžiu: „Gyve
nimas yra eilė atsisveiki
nimų, ir dar vienam atsis
veikinimui susirinkome šį 
vakarą. Žodžiai per daug 
tranus ir ašaros per daug 
sprangios, kad tik jomis galė
tume paguosti ir pasiguosti. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. sausio mėn. 31 d. 

tad akis kreipiame į Tave, 
Viešpatie. Dėkojame Tau už 
tikėjimo dovaną, kuria mus 
užtikrini žinojimu, jog mūsų 
broliui Rytui, poeto maldos žo
džius pakartojant, „pasibaigė 
paskutinė repeticija ir tikrasis 
spektaklis tik prasidėjo. Pasi
ruošimo metai praėjo, dabar 
prasideda amžinasis darbas. 
Mirtyje mes gimstame gyven
ti tikrąjį gyvenimą, kuris nie
kad nesibaigs..." 

Šv. Jurgio parapijos ad-
ministr. kun. Juozas Bace
vičius vadovavo bendrai mal
dai. Dalyvavo ir DM parapijos 
klebonas kun. G. Kijauskas. 
„Nenuženk nuo akmens, o 
Marija" (A. Mikulskio) grau
džiai liejosi perpildytuose šer
menų namuose. 

Toliau A. Barzdukas, stab
telėjęs keliais sakiniais apie 
tokių atsisveikinimų prasmę, 
prašė, kad ir šis trumpas 
vakaras, kur kiekvienas jau
čia, kad Rytas, mūsų tarpe 
būdamas, kuo nors ir kur nors 
palietė kiekvieną iš mūsų. Jis 
buvo visų mūsų draugas ir 
pažįstamas ar tai daina, ar 
žaismu, ar savo sąmojumi, ar 
organizacijoj, ar šiaip links
mam sambūry. Tokie tebūna 
mūsų žodžiai, mūsų malda ir 
giesmė, kuriomis vienas kitą 
r a m i n k i m i r g u o s k i m . 
Ats isve ik in imas būtų ne
paprastai sunkus vienatvėje". 

Liūdesys ir v i l tys 
Čiurlionio ansamblio vardu 

atsisveikino Vladas Plečkai
tis, liūdnai prisimindamas, 
kad prieš trejus metus jie nete
ko savo vadovo komp. Mikuls
kio, o dabar ir a.a. Ryto, kurio 
gyvenimas sukosi apie šį 
meno vienetą. Jis stengėsi 
ansamblį vesti tuo pat keliu, 
kuris buvo nubrėžtas dar 
Iietuvoje. Velionis dar tris die
nas prieš mirtį telefonu prašė 
ilgametį ansamblio choristą, 
solistą ir pirmininką įvykdyti 
ansamblio įsipareigojimus. 
Ansamblis vėl tapo našlaičiu. 

Vyrų okteto vardu kalbėjo 
Valdas Žiedonis, dainininkas, 
solistas ir administratorius 
nuo pat šio dainos vieneto pra
džios, ir dėkojo velioniui už 
„paliktą meilę dainai". Šv. 
Jurgio parapijos tarybos, 
choro ir Ateities klubo vardu 
atsisveikino Pranas Razgai-
tis, apgailestaudamas, kad 
parapija neteko stipraus rams
čio. Algirdas Bielskus žodį 

' tarė Žaibo klubo ir ŠALFAS 
vardu, išryškindamas velio
nio nuopelnus sportinėje veik
loje, ypatingai tinklinyje. Rita 
Kli ori enė-Čy vaite atsisveiki
no visų tinklininkių vardu. 
Rytas buvo treneris, vado
vavo šiai sporto šakai, ug
dydamas ryžtą kovoti ir sun
kiose valandose. Dr. Rimantas 
Gaška visų senų draugų var
du reiškė gailestį per anksti 
iškeliavusio draugo žmonai ir 
artimesiems, pabrėždamas, 
kad anuometinė lietuvių stu
dentų Urbanos universitete 
veikla buvo daugiausia velio
nio nuopelnas. I š Daytono 

atvykusi E. Skuzas perdavė 
daytoniškių ir kun. V. Katars-
kio užuojautą. LB Clevelando 
apylinkės vardu atsisveikino 
pirm. Vladas Cyvas, apgailes
taudamas, kad Ryto nete
kimas palieka didelę spragą 
mūsų gyvenime. 

Ir oriai pravestas atsisveiki
nimas buvo baigtas arch. A. 
Barzduko padėkos žodžiu vi
siems dalyvavusiems šiose 
sunkiose atsiskyrimo valan
dose. Bet neturėtume galvoti 
vien tik apie pasilikusią gyve
nime spragą, bet ir „su 
džiaugsmu ir dėkingumu pri
siminti kiek Rytas mūsų tarpe 
būdamas, mūsų gyvenimą 
praturtino, praskaidrino, pa
puošė, padarė jį pilnesniu ir 
įdomensniu. Esame dėkingi 
Dievui, kad nors trumpai, nors 
laikinai turėjome Rytą savo 
tarpe ir kad jis dosniai ir visa
dos su mumis dalinosi savo 
ištekliais, sugebėjimais ir 
talentu, savo kūryba, dažnai 
suteikė mums progą grožėtis 
dainos skambesiu. noriai 
padėjo ir vadovavo žaidimo 
aikštėje, visada ieškojo ko 
nors naujo, nebandyto, neras
to, visada buvo pilnas entu
ziazmo ir draugystės. Tokį jį 
išlydime šį vakarą ir sakome 
jam „sudiev". „Marija, Mari
ja" giesmė galingai skambėjo 
čiurlioniečių ir visų susirinku
siųjų giedama. 

Buvo pranešta, kad steigia
mas specialus Ryto Babicko 
vardo fondas muzikos stipen
dijoms. 

Ketvirtadienio rytą a.a. 
velionį Rytą ilga automobilių 
eilė palydėjo į Šv. Jurgio 
bažnyčią, kur jis ilgus metus 
vedė parapijos chorą. Ir dabar 
tas choras, jau diriguojamas 
kitų, (R. Kliorienės) pasitiko 
savo buv. dirigentą karste su 
skambia „Sveika Marija" gies
me. Mišias koncelebravo abu 
lietuvių parapijų vadovai. 
Pamokslą pasakė kun J. 
Bacevičius, pareikšdamas 
užuojautą Aušrai, parapie-
čiams ir visai lietuvių visuo
menei. Sunku esą kalbėti to
kio didelio l iūdes io ir 
praradimo skausme. Tikė
jimas į Dievą padėjęs velio
niui pakęsti ligos skausmus. 
Tikėjime radęs paguodą. Per 
septynerius ligos metus jis ste
bėjęs velionio gilų tikėjimą. 
Bet patirtasis skausmas esąs 
mažas, palyginant su amži
nuoju džiaugsmu. Ir mes mel
dėmės šv. Mišiose, meldėmės į 
Jurgį Matulaitį, kuriam jis 
rodęs meilę ir pasitikėjimą. 
Dabar Rytas jau namuose su 
juo. 

Seniai ši senutė bažnyčia 
turėjo tiek tikinčiųjų ir giesmė 
čia taip graudžiai skambėjo. 
Jungtinis choras. diriguo
jamas pakaitomis su RitaKlio-
riene ir Algirdu Bielskum, 
paskutinį kartą savo dirigen
tui giedojo, O. Dieve geriau
sias. Šventas. Dievo Avinėli, 
Tėve mūsų, Nenuženk nuo ak
mens, o Marija ir Lietuva 
Brangi. 

Visų Sielų kapinėse maldas 
sukalbėjo kun. J. Bacevičius ir 
kun. G. Kijauskas. Po „Mari
ja, Marija" ir A. Barzduko žo
džio iŠ gausiai susirinkusiųjų 
krūtinių nuskambėjo Lietuvos 
himnas. 

Ar naujai supiltas kapas 
neliudija mūsų gyvenimo tra
pumo, o gausėjanti anapus 
iškeliavusių lietuvių šeima 
kapinėse neprimena „Ati
duokime, ką privalome" vi
siems 6a dar gyvenantiems? 

Visų Sielų k;if nėse velionio a.a. lieko sesuo Crintra Narienė, žmona Aušra, motina Mar
ta Babickiem kun. G. Kijauskas ir kun. J. Bacevičius. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Nekalbėk apie beprasmį 
prisirišimą; prisirišimas nie
kuomet nėra beprasmis. 

Henry Wadsuorth 
Longfellou-

Pavojinga yra žmogui gal
voti apie savo menkystę, pa
mirštant savo didybę. Pavo
jingiau yra galvoti apie 
dvasios didybę, pamirštant ir 
savo menkystę. Pavojingiau
sia gi pamiršti ir vieną ir kitą. 

Rl Pascal 
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Diplomatinė 
tarnyba... 
(Atkelta iš 3 psl.) 
ga yra tą užnugarį sudaryti. 
Sudaryti ne tik moralinį, bet ir 
materialinį užnugarį, kad jie 
galėtų tinkamai veikti. Per 
įvairius renginius kviečiamės 
konsulus ir jie turi apsilanky
ti, bet ar yra pagalvojama, 
kad ir jie nėra nei , ,dangaus 
paukš6ai, nei laukų lelijos". 
Ar pagalvojame, kad ir jiems 
kainuoja telefonas, rašt inės 
i š l a idos , t r a n s p o r t a c i j a . 
neskaitant gal jų sąlygose 
reikalingų priėmimų. Mes 
norime, kad jie mus t inkamai 
reprezentuotų, bet ar sudaro
me tam sąlygas. Ne tik 
nesudarome jiems sąlygų, bet 
didžiuma net nežino, kad tai 
reikalinga. Tik sov ie t inė 
propaganda tegali skelbti, kad 
mūsų diplomatai žarsto lietu
višką auksą Kur galėjo, tai 
rusai tą auksą pavogė. Jeigu 
dar kur ir yra to aukso likę. tai 
jis ir mums neprieinamas. 
Mūsų diplomatai ne tik to 
aukso nežarsto, bet konsulai 
net ir algų negauna. Jeigu 
norime diplomatinės tarny
bos tęstinumo, tad nelaukime, 
kad aitvarai už mus ką 
padarytų, bet patys organi
zuokime jiems talką. 

CHICAGOS MOKYKLOSE 

Chicagos miesto mokyklose 
spalio 31 d. buvo 431,298 moki
niai — 390 daugiau, kaip per
nai šiuo metu. Nuo 1968 m. 
pirmą kartą pagausėjo moks
leivių skaičius miesto mokyk
lose. Anksčiau vis mažėdavo. 

PASKOLOS NAMAMS 

Illinois valstija parūpino 50 
mil. dol. papigintomis pasko
loms įsigyti naujus namus. 
Dabar bus galima Chicagoje 
gauti paskolas nau j iems 
namams pirkti, mokant tik 
7.45% palūkanų. Paskolos 30-
čiai metų išsimokėjimui. 

Lietuviai Kali f. 
(Atkelta iš 4 puslapio) 

atsilankyti visi apylinkės 
lietuviai. Minėjimas ruošia
mas vasario 15 d. 2:30 vai. 
p.p., Milpitas parapijos salėje. 
Pradėsime pamaldomis vietos 
bažnyčioje. Kun. V. Pavalkis 
aukos šv. Mišias už kenčian
čius lietuvius Sibire, kalėji
muose ir persekiojamus tėvy
nėje. Po pamaldų visi dalyviai 
kviečiami į salę. kur bus tęsia
mas minėjimas. Kalbės L B . 
mūsų apylinkės pirm. Romas 
Tervydis. Meninėje progra
mos dalyje bus rodomos skaid
rės Lietuvos vaizdų, kuriuos 
slepia geležinė uždanga. Vaiz
dus palydės mergaitės mūsų 
poetų kūrybin iu žodžiu. 
Pertraukos metu visi dalyviai 
bus vaišinami kavute ir 
sumuštiniais. Po pertraukos 
vyks LB apylinkės susirinki
mas. Valdyba atliks ataskai
tinį pranešimą. Revizijos 
komisij a paskelbs valdybos 
atliktų darbų įvertinimą. Bus 
renkama mūsų apylinkės 
valdyba 1987-88 m. laiko
tarpiui. 

P. Indreika 

TRADICINĖ VYR. 
SKAUČIŲ SUEIGA 

Cali forni jos vyresniųjų 
skaučių tradicinis kalėdinis 
pobūvis įvyko gruodžio 22 d. 
K a i p k a s m e t . s e s ė s , 
nesimačiusios visus metus, 
šiai sueigai suvažiuoja pas 
sesę D a l i ą S o d e i k i e n ę . 
Skautėms susirinkus, sesė 
Sodeikienė visas pasveikino, 
ypač Rajono vadeivę I.aimą 
Jarašūnienę, sesę Danutę 
Prasauskaitę, atvykusią iš 
Tennessee, ir sesę Angelę 
Sodeikaitę-Grigonienę, grįžu
sią iš Bostono praleist i 
šventes su savo Šeimomis ir 
draugais Californijoje. Sesė 
Sodeikienė pranešė liūdną 
žinią, kad prieš kelias dienas 
mirė trijų sesių giminės, ir 
paprašė, kad sesės už mirų-

B R I D A L D I R E C T O R Y 

WEDDING BELLS 
VENICE BANOUETS 

5636 W. Ful lerton 
Chicago. I I I . 

237-9007 
Banquets For Ali Occasions 

Facilities for up to 700 People 
Weddmg & Anniversary Speoal ists 

A & A LIMOUSINE INC. 
201 W. Hillgrove, La Grange. I I I . 

579-1621 
Luxury l imousmes & 

Rolls Royces for VVeddmgs and 
Ali Occasions 

Professionally Trained Chaffeurs 

VVEST LANE BANOUETS 
5350 S. Kedzie 

436-1600 
Banauets for VVeddmgs & Ali Occasions 

Ouality Service — Reasonable Pnces 
Accomodations For 30 to 300 

Package Plans Available 

ASHBURN BAKERY 
8229 S. Kedzie 

Chicago, I I I . 
778-1441 

VVedding Cakes & Party Cakes 
for all Occasions 

Open Monday thru Saturday 

PULASKI CAKE SHOPPE 
4012 W. 55tr> St. 

Chicago. I I I . 
735 -6486 

Caxes for VVeddmgs and All Occasions 
Come in and See Our 

Weddmg Cake Display Room 

HELEN HEALY STATIONER 
9817 S. Bell 

VVedding Invitations 
Personalized Service 
At Savmgs To You 

by Appomtment Only 
Call 238-1339 

NEW GOLD COAST INN 
2525 W. 71s t 

434 -4149 
Hali Ava'iaoie For VVeddmgs 

Baidai Showers — Funecal Luncheons 
And All Occasions — U p To 170 People 

E'nie. Jerry & Hank 

VACATION YVORLD TRAVEL INC. 
4008 W. 63rd St. 

Chicago, I I I . 
767-1900 

Complete Travel Services 
Honeymoon Speciahsts 

No Charge For Our Services 

SOKOL STICKNEY 
4131 Home Ave. (Near Harlem & 39th) 

Stickney. III. 
788 -9828 

Ba'auets For VVeddmgs & All Occasions 
Complete Package Plans Available 

Reasonable Pnces 

ESCORT F O R M A I WEAR AND 
GLADYS BRIDALS 

3822 W. 111th, Chicago, I I I . 
238 -5001 

Custom Made Bndai Gowr% and 
Bodai Party D-esses 
Formai Wear Rentai 

T H E ARRANGEMENT BY DONINI 
VVe do One Part or All For Your vVeddnę 
& Or Party VVe Book Bands & Banauei 
Halis Photographers. Musiaans Tuxedos 
Limousme Service Flovvers. Cakes. 

14818 Chicago Rd. 
Dolton, I I I . 
849—1590 

JETWAY WORLD TRAVELS 
8457 S. Pulaski. Chicago, I I I . 

585-6422 
Honeymoon Speoal ists Specializmg m 
Caribbean Hawan and All Honeymoon 
Destnations Mes kalbame lietuviškai — 
K'eipKites pas Lone 

HOEFPKENS THE BUSY BAKERY 
3044 W. 63rd St. 

Chicago. III. 
737-0390 

VVeddmg Cakes 
Sweet Trays 

Brlde s Limousme (VVhite) 

ALICES MORAVIA 
3735 S. Mariem. Berwyn, III. 

484-5505 
Banauets For VVeddmgs Showers & 

Ali Occasions 
Package Plans Available 

Accommodations for 50 to 160 

ROYALTY 8ANOUET HALL 
3810 W. 63rd St.. Chicago. III 

735-4415 
Banquets for VVeddmgs & All Occasions 

70 to 250 Peopte 
Choice of Oifterent Menus 

Reasonable Pnces — Ample Parkmg 

CLUB KARLOV 
4058 W. 47th St. 

Chicago, III. 
847 8488 

Banquets for VVeddmgs 
& Ali Occasions . 

Punsko lietuviai koncertuoja. 

sius pasimelstų. Pasimeldus, 
uždegė žvakę, prisiminti visas 
mirusias seses skautes. 

Brolis Paulius Viskanta 
video apa ra t u nufilmavo 
kiekvieną skautę. Sesės trum
pai apibūdino save, pasaky-
damos savo vardus, kokią 
mokyklą lanko, ką dirba ir dar 
kokj sakinį apie save. ar ko 
tikisi. 

Susirinkusios prie pianino 
sugiedojo kelias kalėdines 
giesmes (net dviem balsais!). 
Brolis Paulius šiuo metu dar 
vis filmavo. Džiugus buvo 
p a s i k e i t i m a s kalėdinėm 
dovanėlėm, nes čia buvo daug 
smagaus juoko momentų. 

Pasivaišinusios pyragai
čiais ir kavute ir pamačiusios 

tik nufilmuotą video juostelę, 
atsisveikinom su sesėmis 
Angele ir Danute ir padėkojo
me sesei Daliai Sodeikienei už 
jos v a i š i n g u m ą . Sesės 
i š s i sk i r s t ė , žadėdamos 
ateinančiais metais dažniau 
susieiti. 

G. Radvenytė 

S O P M E BARČUS 
R A D I O Š E I M O S V A L A N D A 

WCEV — 1450 A M 

Lietuvių ka lba sekmadieniais nuo 
7:30 iki 8:30 va i . ryto. Transl iuojama 
iš nuosavos s l i id i įos Marquette Parke. 
Vedėja Aldona Daukus. 

7 1 5 9 S. Maplevvood Avenue 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

T e l . — 7 7 8 - 1 5 4 3 

HOLIDAZE TOURS — 
Į KELIONIŲ AGENTŪRA 

suruošia daug sėkmingų ekskursijų LIETUVOS VYČIAMS, 
kviečia su VYČIAIS keliauti į 

LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ 
ISTORINES IŠKILMES ROMOJE! 

Vienos savaitės ekskursija, išvyksta iš New Yorko birželio 25 
d. (ir antroji). Kaina, įskaitant apsistojimą 4 žvaigždžių viešbutyje, 
visas keliones autobusais, ir bilietus į visus renginius, $1125. 
asmeniui, dviem kambaryje. Norintieji apsistoti liuksusiniame 
Cavalieri Hilton viešbutyje, prideda $150. 

Antroji. 12-kos dienų ekskursija. įskaitant viską Romoje, kelionę 
lėktuvu į Muencheną, Vokietijoje, bei keliones ir apsistojimus 
Vienoje ir Salzburge, Austrijoje, kainuos $1599. asmeniui, 
dviem kambaryje. Kurie apsistos Cavalieri Hilton viešbutyje, Romo
je, prideda po $95. Vienoje, Austrijoje, bus apsistojamą pačiame 
geriausiame ..Imperial" viešbutyje be kito mokesčio! 

Ir šiom Vyčių ekskursijom sutiko vadovauti prof. dr. Jokūbas 
Stukas, Vyčių garbės narys. Neatidėliojant pasiųskite $100. 
užstatą HOLIDAZE TOURS AGENTŪRAI, šiuo adresu: 810 
Belmar Plaza, Belmar, N.J. 07719. Telefonai. N.J. Toli Free: 
800-662-3055. USA Toli Free. 800-526-2827. Malonėkite kreip
tis laišku arba telefonu gauti ekskursijų brošiūrėlių. Išvykstant iš 
Chicagos: + $80 . Los Angeles: +$193. VVašingtono: +$69. 

Rf AlTOR 

M M Soto* • Reoltof 
Vic»or to*os • Reoltof 

FHA/VA FINANCING 
AVAILABLE 

Serving Your Community For Over 25 Yrars 

5727 W. CERMAK 

• Apkiln«o|im pirkim ir 
. piriofldim 

CICERO, IL 

SULČIŲ UŽKANDINES 

Gyventojams skundžiantis, 
kad jaunuoliai nakčia prie sul
čių užkandinių kelia triukš
mą, Chicagos miesto taryba 
priėmė nuostatą, kad tokios 
užkandinės turi būti uždary
tos nuo antros valandos po 
vidurnakčio iki 7 v. ryto. 

NAUJI BIBLIOTEKOS 
RŪMAI 

Chicagos miesto taryba pa
tvirtino planą statyti naujus 
centrinės bibliotekos rūmus, 
miesto pietuose, ta rp Jackson 
bulvaro ir Congress Parkvvay, 
vakarinėj State gatvės pusėj. 
Balsavimai įvyko sausio 16 d. 

5 MILIJONAI 
UNIVERSITETUI 

Northwestem universitetui 
renkant aukas bibliotekai, vie
nas asmuo, kurio pavardė 
neskelbiama, paaukojo 4.75 
mil dolerių. 

KRAŽIAI 
R e d a g a v o 

P R A N A S R A Z M I N A S 

Tai graž i monograf i ja , ku r io je su 
kaup ta d a u g e l i o au to r ių i s t o r i nė 
medžiaga apie KRAŽIUS. 

Leidinys didelio formato, t u r i daug 
il iustracijų, 252 psl. Kieti v i rše l ia i . Iš
leido Kražiškių sambūr is , Ch i cago je 
1983. Spausdino D R A U G O spaus
tuvė. Knygos kaina sumaž in ta . Buvo 
12 dol . Dabar 5 d o l . Su pe rs iun t imu 
6.50 dol . I l l inois gyventoja i m o k a 6.90 
dol . 

Užsakymus s iųst i : 
D R A U G A S 
4 5 4 5 W . 6 3 r d St . 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

CLASSIFIED GUIDE 

INCOME TAX 
SERVICE 
Turintis ilgų metų 

patyrimą 

Pranas G.Meilė,CPA 
2649 West 63 Street 
Chicago, III. 60629 

Tel.: Raštinė — 776-5163 
Namų — 636-5347 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽ IOVIN IMO 
MAŠINAS IR Š A L D Y T U V U S 

Kreipt is į: Hermis D e c k y s 
T e l . 5 8 5 - 6 6 2 4 p o 5 v a i . v a k a r o 

Kalbėti l ie tuv iškai 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, p i rkdami čia jų 

re ikmenis. Pas inaudok i te patogiu 

p lanu at idedant pasi r inktus reik

m e n i s ypa t inga i p r o g a i . P i lna i 

užbaigtų fo to nuot raukų aptarna

v i m a s . A t ida ry ta p i r m a d i e n į ir 

k e t v i r t a d i e n į v a k a r a i s i k i 9 

valandos. 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

ADDING M A C H I N E S 

Nuomoja . Parduoda, Taiso 

Virš 50 metų pat ik imas j ums 

pa ta rnav imas 

5 6 1 0 S. Pulaski R d . , Ch icago 

P H O N E - 5 8 1 - 4 1 1 1 

R E A L E S T A T E 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

R I M A S L. S T A N K U S 

361 -5950 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji P IRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.norite būt i 
Rimo Stankaus kli jentais. Nuosa
vybės įka inavimas n e m o k a m a i . 

Parduodamas 2 aukštų mūrinis na
mas Marquette Parke netoli liet. baž
nyčios Naujai pertaisytos virtuves, nau
jesnis šildymo pečius, 2 auto garažas. Del 
inform. skambinkite 

262-3534 

IŠNUOMOJAMA — 

Išnuomoju 4 kamb. butą 
vyresnio amžiaus asmeniui/asme
nims Marquette Parko apylinkėje. 

Skambinkite HE 4-4440 

I š n u o m o j a m a s k a m b a r y s vyrui 
tarp 65 ir 70 m. amžiaus. Gal ima 
naudoti garažą. 

2 9 2 5 W . 7 1 St . 
7 7 8 - 8 2 6 4 

J U P I T E R , F L 
I š n u o m . k a m b . moteriai ar porai 
netoli At lanto ir apsip. centro nuo va
sario 1 d . Ga l imybė naudot is vir tuve. 
Skambint i 

1 - 3 0 5 - 7 4 7 - 3 5 6 1 

I š n u o m o j a m a s 3 k a m b a r i ų butas 
vyresnio amž iaus asmeniui / asme
nims 7 0 - t a Maplevvood apy l inkė je . 
Su š i luma. Skambink i te 

9 2 5 - 2 2 5 2 

_ H E L P W A N T E D 

SV. A N T A N O P A R A P I J A , 
Cicero, I l l inois, ieško vargonininko ir 
choro vedėjo. Kreipt is š iuo adresu: 

Rev . R. Jurg is Šarauskas 
1 5 1 5 S o . 5 0 t h A v e . 

C i c e r o , IL 6 0 6 5 0 
Telef ( 312 ) 6 5 2 0 2 3 1 

į R E A L E S T A T E 

' -Z 

S MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba gal i te nusipirkti ar parduo t i 
n a m ą mieste ir pnem iesč iubse 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE R E A L T O R S 

6529 S. KEDZIE 
7 7 8 - 2 2 3 3 

GREIT IR S Ą Ž I N I N G A I 
P A T A R N A U J A M E P I R K I M E 

B E I P A R D A V I M E N U O S A V Y B I Ų . 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosavybę. 

taip pat pristatysim pagal pageidavimą. 
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj 
apylmkej, mieste ar pr iemiesty 
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski _ 

767-0600 

OnfcjtyL. KMIEC1K REALTORS 
- n 2 1 7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

. 284 -1900 

Jei norite-parduoti a*-pirkti savo nuo
savybę per AmeriKos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

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

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
- ** 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tol. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

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

'- — - ; - • — -»"», 
• ^ e — e — a l a a a — — • j a a a a a a ą a » -

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos. 

Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
1 - 4 

3215 W. 64 Street 
$41,900 — negalima tikėt. 6 kamb 
apkaltas medinis su priekyje didele veran
da namas. 3 miegam, plius paneliuota 
veranda. Gražiai išdažytas skiepas, naujas 
centr. pečius, naujos rinos ir nutekamieji 
vamzdžiai. Didelis kiemas vaikams žaisti. 
Skubėkite prie telefono — skambinkite 
dabar. 

No. 6 7 6 — P r a v a ž i u o k i t e — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
quette 2-jų butų po 5 kambarius ,,sided" 
namas, kiekviename bute 2 mieg.. moder
ni virtjvė. pilnas rūsys. Didelis- sklypas, 2 

*tMaft garažas. Po susirinkimo nuomos, 
tiktai 260 dol per mėnesj mokestis už 

• . namą. Skubėkite, skambinkite dabar. 

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

No. 7 5 0 — 46 ir Karlov — 2 aukštų, 3 
' m. mūras, 3 miegam, ir 1 % prausyklos 

savininkui. 4 kamb. butas pajamoms, 21/2 
auto mūro garažas; atskiras šildymas. Šv. 
Bruno parapijoje. Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

No. 7 7 8 — 51 & Austin. Kampinis 3 
miegam, mūras tiktai 6 m. senumo. 1V4 
prausyklos, kilimai ir namų apyv daiktai. 
Gera kokybė šio Coyle statyto namo. 
Nelaukite — skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime paoėti. nes daugiau stengiamės 
Namo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O B R I E N F A M I L Y R E A L T Y 
Te l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

LEMONT — in nice residential area 2-1 
bdrm & 1-2 bdrm apartment house with 
1 bdrm cottage m back New roof. vviring. 
plumbing. Low taxes — $1 ,300 income 
mo., S95.000 

257-2480 

On 1 aers 4 bdrm. 19 yr. okj. bnek tri-level 
house. Fuli bsmt.. h. w heat. plaster vvalls. 
hardvvood tfoors 4 car separate garage. in 
ground svvimming pool — S145.000 

257-2480 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 

CONOOMINIUM — BY OWNER 
Roomy. brt . mod all elect . 2 bdrm. 2 

bath (range & refr mc l ) Ciose shopp . 
church. ręst schis. Access pool-tenms 
Perfect for seniors. smgles or as starter 
home — mid 40's VVhy r e n f Call 

581-2751 

Tel. 776-1486 

VENCKAUSKAS. Inc. 
Builders & Remodeling 

• Porches & Decks • F'oor & Wall Tile 
• Alummum Siding & Trim • Kitchen & Baths 
• Masonry «Rec Rooms 
• Add'tions »|nsurance Repais 

J o e ( 3 1 2 ) 5 8 2 - 7 6 0 6 
P e t e r ( 312 ) 3 7 1 - 7 4 9 9 

Pardavimui paveldėtas didelis mūrinis 
namas. 3 miegamieji. 2 mašinų mūrinis 
garažas. 2 dekoratyviniai židiniai (viršuje ir 
apačioje) Didelis valgomasis kambarys. 
IV2 vonios, pilnas skiepas ir palėpe — 
60-tos gatvės ir Albany apylinkėje Skam
binti angliškai 735-8389. 

I 



Lietuviai Floridoje 
Daytona Beach, Fla. 

KALBĖS IN2. 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Daytona Beach Lietuvių 
klubo valdyba Lietuvos nepri
klausomybės šventės minė
jimą ruošia vasario 15 d. 
Minėjimas pradėdamas 2 vai. 
p.p. Prince of Peace katalikų 
bažnyčioje Ormond Beach lie
tuviškomis pamaldomis. Šv. 
Mišias už Lietuvą ir išblaš
kytus lietuvius po platų pasau
lį, kenčiančius Sibire, per
sekiojamus tėvynėje, žuvusius 
kovoje už Lietuvos laisvę 
atnašaus kun. dr. Kazimieras 
Ruibys. Pamaldų metu gies
mes giedos meno ansamblis 
„Sietynas", vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio. 

Tuojau po pamaldų parapi
jos salėje minėjimo iškil
mingoji dalis. Pagrindiniu kal
bėtoju klubo valdyba pakvietė 
Lietuvių Bendruomenės kraš
to valdybos pirmininko pava
duotoją, aktyvų visuomeni
ninką inž. Vytautą Volertą. 
J i s į minėjimą atvyksta tie
siog iš St. Petersburgo, kur 
taip pat kalbės nepriklauso
mybės šventės minėjime. Sve
čią globos Vincenta ir Pranas 
Barai, šiuo metu atostogau
j a n t y s D a y t o n a Beach . 

Minėjime meninę dalį atliks 
ansamblis „Sietynas", vado
v a u j a m a s ' muz. A n t a n o 
Skridulio. 

Būtų gera, kad plačiose apy
linkėse gyveną lietuviai gau
siai dalyvautų šiame minė
jime 

RUMBAICIŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Sausio 10 d. apie keturias
dešimt Janutės ir Mečio Rum-
baičių bičiulių suvažiavo iš 
plačiųjų apylinkių pasveikinti 
Mečį vardadienio proga, o taip 
pat prisiminti ir jų vedybinio 
gyvenimo gražią sukaktį. 
Janutė ir Mečys žiedus sumai
nė Vilniuje okupacijų metais ir 
jau artėja prie auksinės sukak
ties. 

Dr. Vytautas Majauskas, 
pasveikinęs „jaunavedžius" ir 
varduvininką, pakvietė jiems 
sugiedoti Ilgiausių metų ir 
pakelti šampano taures už jų 
gražų ir laimingą gyvenimą. 

Paprašytas Jurgis Janušai-
tis juokaudamas žvilgtelėjo į 
Janutės ir Mečio vedybinio gy
venimo kelią, džiaugsmus bei 
rūpesčius. Padėkojo už svetin
gą priėmimą ir už gerą lietu
višką širdį. 

Inž. Mečys Rumbaitis, išė
jęs į ankstyvą pensiją iš val
dinės tarnybos, ir čia ne
nuobodžiauja. Tapo neblogu 
menininku ir jo erdvius namus 
puošia ne tik mūsų žymiųjų 
dailininkų kūniiiai, bet ir 
paties šeimininko. Abu Rum-
baičiai aktyviai dalyvauja 
šios kolonijos lietuvių veik
loje, auka ir darbu remia visus 
lietuviškuosius užmojus. Visa
da svetingi ir malonūs, o rei
kalui ištikus ir labai nuošir
džiai paslaugūs. 

Buvo smagi popietė. Visus 
lydėjo gera nuotaika, protar
piais neblogai suskambėjo ir 
lietuviška daina 

PLB PAREIŠKIMAS 
VASARIO 16-TOSIOS PROGA 

Lietuvos Nepriklausomybės šiai dalyvauti Vasario 16 die-
atstatymo šventės proga kvie- nos minėjimuose ir su savo 
čiame laisvojo pasaulio lietu- moraline bei materialine para-
vius sustiprinti mūsų bendrą ma tą laisvės kovą tęsti ir 
kovą už Lietuvos laisvę ir ne- Bendruomenių at l iekamus 
priklausomybę, kurią sėkmin- darbus remti. 
gai veda visų kraštų Bendruo- Vytautas Kamantas 
menės. PLB valdybos pirmininkas 

Kviečiame tautiečius gau- At . 0 ^ _ 
Algimantas S. Gečys 

JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas 

Algis Pacevičius 
Kanados LB Krašto 

valdybos pirmininkas 

Seimininkas Mečys Rum
baitis visiems svečiams už 
atsilankymą ir dovanas tarė 
nuoširdų ačiū. 

Jurgis Rimtautas 

Tėvynėje Lietuvoje 
A.tA. 

JULIJAI GRIŠKELYTEI 
mirus, jos broliui PETRUI GRIŠKELIUI ir jo žmonai 
ONAI ir kitiems ar t imiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia: 

V. Sa lodžius 
M. Steikūnienė 
S. ir K. Šeputos 
O. ir B. Sergaučiai 
L. ir V. Šapėnai 
Ag. Šatienė 
O. ir P. Šilai 
O. ir J. Vaičekoniai 
M. Vitkus 
Dr. V. ir A. Taurai 
E. Yankienė 
V. ir I Yokšos 
E. ir A. Zigmantai 
J. ir J. Žebrauskai 

E. ir L. Andriai 
O. Juodikienė 
J. Gruzdąs 
T. ir J. Karveliai 
D. ir J. Kaunaitės 
J. ir J. Kay 
G. ir K. Kodačiai 
A. ir J. Korsakai 
J. ir J. Kučinskai 
L. ir P. Lapinskai 
E. ir P. Leonai 
D. ir A. Liaugminai 
J. ir J. Maurukai 
S. ir P. Pargauskai 
S. ir K. Radvilos 

Miami, Florida 

A.tA. 
ANTANUI MATUKUI 

mirus, žmoną ELEONORĄ DlClUTĘ, sūnų 
ALGIRDĄ su šeima, visus gimines ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Dalia, Violeta, Virginia su šeimomis 
ir Anatolijus Dičiai 

Mielam draugui, antrakaimiečiui 

A.fA. 
RIMUI CINKAI 

taip netikėtai mirus, jo MOTINĄ, SESERĮ, SVAINI ir 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Antras Kaimas 

Pirmajam Lietuvių Bendruomenės Hot Springs apy
linkės pirmininkui 

A.tA. 
JUOZUI BRUŽUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai UR
ŠULEI ir visiems artimiesiems. 

Hot Springs Lietuvių Bendruomenės 
valdyba ir apylinkės nariai 

f \ $ midlcincl 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PABK 
2657 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

254 -4470 

BRIDGEVIEW 
8 9 2 9 & HARLEM AVE 

598-9400 

EŪE LUUMKOUSMB 
LEN0ER 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JERONIMAS ŽLIOBA 

Jau suėjo vieneri metai, kaip negailestinga mirtis atsky
rė nuo mūsų mielą pusbrolį, kurio netekome 1986 m. vasario 
2 dieną. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramy
bę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos vasario 2 d., 
7:30 vai. ryto, Šve. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčio
je. 

Prašome draugus ir pažįstamus kartu su mumis 
pasimelsti už a a . Jeronimo sielą. 

Nuliūdusios pusseserės. 

A.tA. 
P A D Ė K A 

ZIGMAS BUDELSKIS 
Iškeliavo į amžinybę per gražiausias metų šventes — 

Naujiems metams atvertus vos antrąjį puslapį. 
Nuoširdus ačiū visiems, kurie dalinosi mūsų skausmu ir 

padėjo mums atsisveikinti su mūsų mylimu vyru, tėveliu ir 
seneliu. 

Dėkojame kun. Antanui Saulaičiui už maldas koplyčio
je, atnašautas gedulingas šv. Mišias ir apeigas kapinėse. 

Dėkojame V. Poderiui ir J. Sudžiui už jautrų atsi
sveikinimą mokslo ir šeimos draugų vardu. 

Širdingas ačiū už aukas šv. Mišioms, Lietuvių Fondui, 
už gėles, užuojautas spaudoje, laiškus ir kitas aukas velio
nio atminimui. 

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams, visiems 
atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems gedulingose šv. 
Mišiose ir palydėjusiems velionį į Šv. Kazimiero kapines. 

Jūsų visų nuoširdumo niekados nepamiršime. 
Liūdintys: žmona Eugenija, dukterys: Leta ir 

J o l a n d a su šeimomis. 

Mylimai motinai, uošvei ir močiutei 

A.tA. 
BARBORAI PANAVIENEI 

mirus, jos dukrai VANDAI, žentui J O N U I STAN
KUI, a n ū k a m s SAULIUI, RAMONAI ir RIMUI bei 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

U. ir V. Civinskas 
L. ir H. Civinskas 
B. ir R. Strungys 
K. ir A. Volodka 

BRANGIAJAI ŽMONAI 

A.tA. 
ANTANINAI KUTRIENEI 

mirus, mielajam JONUI KUTRAI reiškiame gilią mū
sų užuojautą. 

Civinskų šeima 

A.tA. 
VINCUI MATUSEVIČIUI 

amžinybėn iškeliavus, liūdime kartu su dukra ELE-
NUTE JONUŠIENE ir visais giminėmis. 

„Banga" 
Miami 

DR. ANTANAS KUČAS 

ARKIV. JURGIS MATULAITIS 
MATULEVIČIUS 

Gyvosios krikščionybės apaštalas 
Įvadą p a r a i * KARDINOLAS ANTONIO SAMORE 

Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie Dievo Tar
no arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuolišką veiklą ir apie 
nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikščionybę. Jo palaimintuoju 
paskelbimo byla yra prie pabaigos Vatikane Reik tik susipažinti 
su jo gyvenimu ir prasyti šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. 

Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu $6.50 Illinois gyventojai moka $6.90. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 Wwt 63rd St., Chlcago. IL 60629 
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A.tA. 
Klemansas Čižauskas 

S a v a n o r i s — Kūrėjas 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. sausio 29 d. 1:30 vai. p.p. Sv. Kryžiaus 

ligoninėje. 
Iš Lietuvos atvyko 1927 m. Pradžioje gyveno Kanadoje, 

vėliau persikėlė j J.A.V. 
Liko giliai nuliūdę žmona Elena (Grigaitytė): giminės 

dr. A. Belickas su žmona Alfrida ir jų dukra dr. Magdalena 
Belickas su vyru dr. Michael OToole; žmonos giminės Aldo
na ir Petras Kičai su šeima. Anastasia Stymek, gyv. Balti-
more, Md., Vytautas ir Aldona Lekeckai. Muraškų ir Petrai
čių šeimos, M. Žičkienė su šeima, gyv. Grand Rapids, Mi.; 
velionio brolis ir seserys Lietuvoje ir krikšto sūnus Kęstutis 
Paplauskas, geras jaunystės draugas Antanas Rimša su 
žmona, gyv. VVindsor, Kanadoje, bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 
rinktinei. Susivienijimui lietuvių Amerikoje, Marąuette 
Parko Lietuvių Namų savininkų ir Suvalkiečių draugijoms. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette, 2533 W. 71 St., 
koplyčioje, šeštadienį nuo 2-9 v.v. ir sekmadienį nuo 1-9 v.v. 
Atsisveikinimas bus sekmadienį, 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 2 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi 
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines 
kapines. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Tautos Fondui ar kitoms 
organizacijom s. 

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

Liūdinti žmona i r giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

4348 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonas — 523-0440 

-" 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50 th Av„ Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69 th S t ree t - Tel. RE 7-1213 

11028 S o u t h w e s t Hwy. , Palos Hills, Ill inois 
Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 Sou th 50th Avenue 
C ice ro , Il l inois 

Te l e fonas - 652-1003 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 

E V A N S - E V A N A U S K A S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

9837 S. Kedzie Avenue, Evergreen Pa rk , Illinois 
(Anksčiau buvę 6845 South Western Avenue) 

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marąuette Parke Chicagoje ir 

priemiesčiuose 
Te l . — 422-2000 
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x Algirdas A. Pužaus
kas , buvęs „Draugo" pirmojo 
puslapio redaktorius, jau apsi
gyveno savuose namuose 
Ocean Park. Wa.. miestelyje. 
Jis pažadėjo dabar ir „Drau
gui" parašyti. 

x Margučio radijo la ida , 
minėdama 55-kerių metų vei
kimo sukaktį, kovo 15 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre rengia 

x Vytautas Kamantas , 
PLB valdybos pirm., dr. Anta
nas Razma. JAV LB reviz. 
pirm.. M. Lenkauskienė, "aukšto lygio koncertų. Prog-
PLB Kultūros kom. pirm.. A. 
Gečys. JAV LB krašto vald. 
pirm., ir I. Bublienė. JAV LB 
Kultūros tarybos pirm., sau
sio 24-25 dienomis Toronte 
posėdžiavo su Kanados LB 
vadovais ir aptarė Kultūros 
kongresą. PLB seimą ir Tauti
nių šokių šventę Kanadoje. 
Tai bus 1988 metų birželio 
pabaigoje ir liepos pradžioje. 

x „Ačiū už knygą „Nak
t is" . Tai pirmas atsitikimas, 
kad tokia knyga gali išvysti 

ramą atliks svečiai iš Ham
burgo, Vakarų Vokietijos, Vili
ja Mozūraitytė, Ramin ta 
Lampsatytė ir Mykolas Kol-
lars. Visi kviečiami atsilanky
ti. 

x Sol. Alg i rdas Brazis su 
Iietuvos Vyčių choru pasi
rodys Krištanavičiaus fondo 
minėjimo meninėje dalyje šį 
sekmadienį. vasario 1 d. 
Akademinė ir meninė dalys 
prasidės 12:30 vai. r. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Chorui 

x Da inavos ansambl i s at
liks meninę programos dalį 
Vasario 16-tosios minėjime 
Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje. Minėjimas bus 
vasario 15 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. Minėjimą rengia Chi-
cagos Lietuvių Taryba. 

x Lietuvos Nepriklau
somybės sukak t i s Jaunimo 
centre bus minima pačią vasa
rio 16-tąją dieną, pirmadienį, 7 
vai. vak. Programą atliks Kr. 
Donelaičio mokyklos moki
niai. 

x Bronius Juode l i s , JAV 
Lietuvių Bendruomenės vice
pirmininkas finansų reika
lams, su gausia bendruo-
menininkų talka iš Marąuette 
Parko. Brighton Parko, Cice
ro ir apygardos išsiuntė dau
giau kaip 8000 laiškų su JAV 
LB lankstinuku ir prašymu 
lėšomis paremti krašto valdy
bos darbus Lietuvos laisvei ir 
lietuvybės išlaikymui. 

x L e m o n t o mies te l io 
pasaulio šviesą. Perskaičiau diriguos muz. Faustas Strolia. c e n t r e bus Lietuvos vėliavos 

Talkininl î Soc. reikalų tarybai išnešiojant maistą seniems žmonėms. Iš kairės: Arv. 2ygas, A. 
Pemkutė, v. Reinytė, D. Baršketytė, V. Dirvonytė, Dirvonis ir A. Tuskenis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
tą pačią dieną, kai gavau. Net akompanuos Rob. Mockus. 
ašara nubyrėjo". Tai tik du iš 
labai daug gerų atsiliepimų 
apie PLB valdybos išleistą 
Lietuvos pogrindyje parašytą 
knygą ..Naktis". PLB val
dyba yra pasiryžusi tęsti 
pogrindžio leidinių perspaus
dinimą ir platinimą, bet sto
koja lėšų ir todėl prašo visus, 
kurie už knygą „Naktis" dar 
neatsilygino, tai padaryti kaip 
galima greičiau. 

x Kriš tanavičiaus Fon
das minės kun. Broniaus Kriš
tanavičiaus mirties 10 m. su
kaktį ir fondo veiklos 5 m. 
sukaktį sekmadienį, vasario 1 
d. Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje 11:15 vai. ryte. o minė
jimas 12:30 v. p.p. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Bus 
akademija, vaišės ir Lietuvos 
Vyčių choras atliks meninę 
dalį. Visi kviečiami dalyvauti. 

(pr.) 

x Pas i l inksmin imo popie
tė bus vyresniųjų lietuvių 
centre — Seklyčioje, 2715 West 
71 St., vasario 11 d., trečia
dienį, 4 vai. p.p. Akordeonu 
gros Jonas Šiugždąs, bus 
duodamas maistas ir vyks 
laimėjimai. Įėjimas bus 4.50 
dol. 

pakėlimas šeštadienį, vasario 
14 d., 12 vai. dienos. Ta proga 
miestelis paskelbs Lietuvių 
savaitę Lemonte. Vėliavos 
pakėlime dalyvaus Lemonto 
Maironio lituanistinės mokyk
los mokiniai, mokytojai ir 
vadovybė. Kviečiame visus 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
vėliavos pakėlime. 

x B r o n i u s S t o n y s , x S. J u š k i e n ė buvo narė 
komiteto, rengusio Spaudos Ch1Cago, 111., lietuviškos spau-
balių sausio 24 dieną Nikos d o f rėmėjas, atsiuntė oO dol. 
restorane. Jos pavardė buvo a u k a - dienraščio stiprinimui 
klaidingai paskelbta. Kores
pondencijos autorius atsi
prašo. 

x Į „Draugo" koncertą, 
kuris bus kovo 28 d., šeštadie
nį. Marijos 
m o k y k l o s 
Chicagoje. bilietus galima 
įsigyti Gifts Internationa! — 
N.J. Vaznelių prekvboje. 2501 
W. 71 St.. Chicago'. 111. 60629. 
Tel. 471-1424. 

(pr.) 

x Rimas S tankus , kuris 
buvo paskelbtas tarp iškiliųjų 
nekilnojamo turto agentų 
Re Max Real Estate. nuošir
džiai dėkoja lietuviams, kurie 
savo pasitikėjimu ir rekomen
dacijomis būdami jo klijentais 
padėjo jam to pasiekti. Rimas 
ir ateityje sąžiningai patar
naus lietuviams perkant ar 

aukštesniosios parduodant nuosavybes: Mar-
a u d i t o r i j o j e Q u e t t e Park. Brighton Park, 

Oak I.awn. Palos. Orland. 
Hickory Hills ir kitur. Tel 361-
5950 arba 636-6169. 

(pr.) 

x Baltic Monuments. Inc.. 
2621 W. 71 Street. Chicago. 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Akiniai siuntimui į Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
- Optical Studio, 2620 West 
71 Street. Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 
x Privati pensininkų ke

lionė į Lietuvą: Varšuvoje 2 
— Vilniuje 5 — Iiubline 1 — 
Krokuvoje 2 — Varšuvoje 1. 
Išskrendame gegužės 23 d. 
Skambinti Romui tel. 312 — 
778-2023 arba Hub Travel. 
8304 S. Kedzie A ve.. Chicago. 
111. 60652. tel. 471-5140. 

(sk.) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cice
ro. Benvyn. Riverside. VVest-
chester ar kituose vakariniuo
se priemiestiuose. kreipkitės j 
Aiex Realty, 5727 W. Cer-
mak Rd„ Cicero, IL. Tel. 
656-2233. {staigai vadovau
ja Aleksas Šatas ir sūnus 
Viktoras . Viktoras Šatas— 
profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bend
rovės ir privatūs asmenys 
Je igu mes negalim par
duoti : mes galim patys 
nupirkt i! 

(sk.i 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimaie ir 
prieinamais nuošimčiais 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 

x P r a n a s G. Meilė, CPA. 
valstybinių mokesčių apskai
čiavime turintis ilgų metų 
patyrimą, sąžiningai užpildo 
Income Tax formas. Dėl pa
tarnavimo skambint 776-
5163. 

(sk.) 

x Ar ieškote geresn ių 
pajamų iš jūsų IRA ar iš kitų 
investavimų šiais metais vie
toje jūsų banko CD ar Money 
Market° Padiskutuokime jūsų 
finasinę ateitį. Dėl inform. 
skambinkite Gilei Iiubins-
kaitei tel. 736-6110. Inform. 
galima gauti ir paštu — rašyki
te Gilei liubinskaitei. McCar-
thy & Assoc. 4935 W. Foster. 
Chicago. 111. 60630. 

(sk.) 

x Lietuvos Vyčiai , Lietu
vos Nepriklausomybės ats
tatymo šventę minės BAN-
K E T U , v a s a r i o H d. 
Martinique salėje. Meninę 
programą atliks solistai Kglė 
Rukštelytė ir Algirdas Brazis. 
Šokiams gros Aido orkestras. 
Bilietų kaina asmeniui 25 dol. 
Pradžia 4:30 v. p.p. Chicagos 
lietuviai jūs esate kviečiami 
kartu su Vyčiais atšvęsti Lie
tuvos Nepriklausomybės šven-

Nuoširdus ačiū. 

x P e t r a s Skėrys , Jonas 
Latvys, Vladas Zinkevičius, 
Povilas Vaičekauskas, Anta
nas Liudžius. Uršulė Urbo
nas, Aldona Panką. Vacys 
Maleckas, Domutė Petrutytė, 
visi iš Chicagos, lankėsi 
..Drauge", pratęsė prenumera
tą ir kiekvienas paaukojo po 
10 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Ieškau l ietuviškai ka l 
bančios moters gyventi kartu 
ir padėti prie ligonės. Skam
binti 436-1395. 

(sk.) 

x Pa l anga , Klaipėda (su 
nakvyne), Panevėžys , Kau
n a s , tai tik keletas iš Lietu
v o s miestų buriuos lankys 
G. T, Internatioi.Mi, i n c , 
ekskursan ta i . Registruotis 
prašom skambinti: (312) 471-
1700. (sk.) 

x Šveicari jos įdomiausi 
miesta i : tarptautinė Ženeva, 
senoviškasis Bernas ir gra
žioji Lucerna bus lankomi 
„Draugo" ekskursijos kelio
nėje į Europą, š.m. birželio 11 
d. Informacija ir brošiūros: 
American Travel Service 
Bureau, 9727 So. Western 
Ave., Chicago, 111. 60643. Tel. 
1—312—238-9787. 

(sk.) 

x Gražioji Venecija—Ad
rijos j ū r o s pe r l a s — tai pir
mas sustoj imas ..Laiškai 
Lietuviams" kelionėje š.m. bir
želio 11 d. — įdomus ir įvairus 
maršrutas. Registracija ir 
informacija: American Travel 
Service Bureau, 9727 So. Wes-
tern Ave.. Chicago, 111. 60643. 
Tel. 1—312—238-9787. ( s k ) 

x F e a t u r e s Hair Salon, 
3746 W. 63rd St., savininkė Ti
na ir jos padėjėja Maria šu
kuos ir grąžins modeliuotojus 

VALSTYBĖS 
PASEKRETORIUS 

VASARIO 16 
MINĖJIME 

Balfo patalpose inž. A. Ru
dis ir Chicagos Lietuvių Tary
bos pirmininkas VI. Šoliūnas 
sausio 23 d. buvo sušaukę vi
suomenės veikėjų konferen
ciją. Inž. A. Rudis papasako
jo, kaip Amerikos politiniai 
vadovai siekia neutralizuoti 
Sovietų agresyvumą. Priminė, 
kad Valstybės departamento 

x Dr . Alfonsas Šešplau
kis, Regina Connolly, Simas 
Paulius, Birutė Podienė, Ona 
Ščastnas, Marion Smilgius, R. 
Vacbergas, Petras Čelkis, Vy
tautas ir Vita Girdvainiai, V. 
Genienė, Anna ŠTiteris. Vy
tautas Rukuiža. B. Budraitis, 
visi iš Chicagos, įvairiomis 
progomis aplankė „Draugą" ir 
įteikė po 10 dol. auką už kalė
dines korteles, kalendorių, 
arba kaip auką dienraščiui. 
Labai dėkojame. 

x N e m i r a S u m s k i s , 
Chicago, 111., mūsų rėmėja, 
lankėsi ..Drauge", pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 30 dol. 
auką dienraščiui ir 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. N. Sumskį skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
mielą auką labai dėkojame. 

x Ona Sha t a s iš Chicagos 
buvo užsukusi į „Draugą", 
pratęsė prenumeratą ir pridė
jo 20 dol. auką. O. Shatą skel
biame garbės prenumeratore, 
o už paramą labai dėkojame. 

tę ir pagerbti garbę Lietuvai KriauČeliūnų vardo Yajicų na-
atnešus ius spor t in inkus , mėlių ruošiamoj madų paro-
Skambinkite Emilijai Pakai- doje sekmadienį vasario 22 d. 
niškienei FR 6-6489. arba Juli
jai Zakarkienei HE 4-7785 — 
jos papasakos jums viską tuo 
reikalu. 

(sk.) 

3 v. p.p. Nuoširdžiai dėkojame 
už auką. Rezervacijos dar 
priimamos pas Lydija Griauz-
dienę — 442-0397. 

(sk.) 

Road - Tel VI 7-7747. (sk.) 

x J e igu nor i t e p i rkt i ar x D a r o m e nuo t raukas dėl 
parduoti namus Cicero, Ber- pasų ir kitų dokumentų, ku-
vvyn, River Side ar apylinkė- rias galima tuojau atsiimti, 
se. prašom skambinti Algiui American Travel Service 
Liepinaičiui. PAV Realty: 656- Bureau, 9727 S. VVestern Ave.. 
7400 arba 447-0760. Įkaina Chicago, 111. 60634. Tel. 238^ 
vimas veltui. 9787. 

(sk.) (sk.) 

x Leonas Baltušis , Chica
go, 111., pratęsdamas prenu
meratą pridėjo 10 dol. auką. 
Po 7 dol. atsiuntė: Stasys 
Petrulis. Petronella Penna. 
Jonas Freimanas, Vyt M. 
Sirutis. Antanina Juknevi
čius, Petras Ta rnauskas , 
Monika Vosylius, Arvydas 
Barzdukas. Visiems labai 
ačiū. 

x Julius L in takas , Vytau
t a s Palubinskas, Liudas 
Kriaučiūnas. Vytautas Rūbas, 
B. Balandis. Raminta Vaitė-
nas, Jonas Petraitis. Gedi-
m i n s B i e l s k u s , J u o z a s 
Kučiauskas, P. Andrijauskas. 
Ben Narkūnas, J . Venckus. B. 
Sakalas. A. Kindurys, J. Ge-
lumbauskas, Just inas Pikė-
nas, M. Markulis. Edmund 
Kybartas. Vincas Akelaitis, J. 
Paronis. Vylius Nastopka. 
Petras Griganavičius, Anta
nas Žitkus. Rūta Jakienė. A. ir 
A. Tamošaičiai, Stasys 
Astras, Marta Atkočaitis. Ona 
K. Orentienė, Petronėlė 
Jasinskas. O. Peleckienė, Juo
zas Kam aitis, Helen Walski, 
V. Gylys. J.J. Miliauskas. Arū
nas Grigalauskas, Gr. Balsys, 
dr. Romualdas Kriaučiūnas, 
atsiuntė už kalėdines korteles 
kalendorių arba kitomis pro
gomis kaip au&ą po 10 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

pasekretorius žmogaus teisių 
reikalams Richard Schifter 
atvažiuos ir pasakys kalbą 
Vasario 16 d. minėjime Chica
goje. Iš Washingtono politinių 
vadų girdėti balsų, jog labai 
pageidaujama, kad Europos 
pavergtos tautos ryškiau 
pareikštų savo siekimą susi
laukti laisvo apsisprendimo 
galimybių, kaip tą yra stip
riau pareiškę lenkai. 

R. Schifter gins mūsų pozi
cijas ir mums svarbu jam 
atvykus į Chicagą gerai pa
sirodyti. Reikia žinoti, kad Ri
chard Schifter yra JAV dėle 
gacijos narys Jungtinių Tau
tų Žmogaus teisių komisijoje ir 
yra JAV atstovas Jungtinių 
Tautų saugumo taryboje. Iš 
profesijos jis yra advokatas. 
Jis yra gimęs Vienoje. Aus
trijoje, 1923 m. Į JAV imigra
vo 1938 m. 1943 m. baigė aukš
čiausiais pažymiais Nevv 
Yorko miesto kolegiją ir 1951 
m. gavo bakalauro laipsnį 
Yale teisių mokykloje. Jis yra 
vedęs advokatę, augina pen
kis vaikus ir turi šešis vaikai
čius. 

Aukštasis JAV valdžios 
pareigūnas Schifteris Chica
goje į lietuvius kalbės pirmą 
kartą. Mums labai svarbu 
gerai ir gausiai pasirodyti, 
laimėti jo dėmesį. 

Minėjimo programa vasario 
15 d. 2 v. Marijos aukšt. 
mokykloje yra gera. Iš lietu
vių kalbės atskridęs iš Kali
fornijos prof. dr. F. Palubins
kas. Meninėje programoje 
Dainavos ansamblis ir Spin
dulio šokėjai. Iškilmės bus fil
muojamos. Iš vakaro, vasario 
14 d., bus padėtas vainikas 
prie laisvės kovų paminklo 
prie Jaunimo centro. Vasario 
15 d. 10 v. vėliavų pakėlimas. 
1O.30 vai bus pamaldos Švč. 
M. Marijos Gimimo bažny
čioje. Gautos proklamacijos 
gubernatoriaus. Cook apskr. 
tarybos pirmininko, Chicagos 
mero. Chicago lietuvių Tary
ba išsiuntė 3000 kvietimų į 
minėjimą. Daug darbo turėjo 
pirm. VI. Šoliūnas visus juos 
asmeniškai pasirašydamas. 

Sausio 23 d. M. Rudienė 

pavaišino į konferenciją susi
rinkusius lietuvius visuo
menininkus. 

•Juoz. Pr. 

VAKARONĖ SU 
R. POŠKA 

Jaunimo centro Moterų klu
bas sausio 16 d. Jaunimo cent
ro kavinėje suruošė vakaronę, 
pavadintą Rolandas Poška ir 
jo darbai. Apie Rolandą Poš
ką kalbėjo kun. Alg. Kezys, 
SJ. Pristatydamas aukšto 
ūgio, palyginant jauną vyrą, 
kuris į šią vakaronę atvyko iš 
Rockford, Illinois, paminėjo, 
kad R. Poška yra maždaug 
toks pat ateivis, ka D ir mes, 
tik jis į Ameriką v-yko iš 
Škotijos. Tuo pačiu Kun. Alg. 
Kezys supažindino ir su 
Rolando artimaisiais — mo
tina, broliu, dėde. Ir toliau 
skaidrėse matėme R Poškos 
darbus, pradedant nuo popie
riaus gamybos. Skaidres rodė 
ir aiškino pats Rolandas Poš
ka. Skaidrės susidėjo iš dviejų 
dalių — pirmoji grupė vaiz
davo technišką darbo atli
kimą, antroji — atliktų darbų 
ciklą. Po to kilo daug klau
simų ir ypatingas susidomė
jimas buvo, kaip pačiam ir iš 
kokių skudurų pasigaminti 
popierių. Būtų gal ir atsidaręs 
Marąuette Parke naujas popie
riaus gaminimo fabrikėlis, 
tačiau paslapties nesužino-
jom. Užtai R. Poška kvietė 
suinteresuotus atvykti į jo 
s p a u s t u v ę Rockforde ir 
žadėjo mielai viską aprodyti ir 
paaiškinti. Šiuo metu jo darbu 
ciklas apima visą žmoniją ir 
yra pavadintas The Great Hu-
man Rače vardu, atskiri sky
riai liečia pirklius ir ama
tininkus, patarėjus, jaunystę, 
statytojus, medicinos žinovus, 
karius, kultūrą, religiją ir 
legendas. 

Saitais žiemos vakarais 
karštas vynas Jaunimo cent
ro kavinėje yra tikras malo
numas. Vaišėmis ir vynu rūpi
nosi Jaunimo centro Moterų 
klubas. 

Al. Likanderienė 

Pennsylvanijos etninės jrrupes gubernatoriaus vadinamo tautinio 
paveldėjimo patariamoji grupė Muziejuje. Iš kairės: Lietuvos Vyčių 
Antrocite 144 kuopos iš Minersville Anne Margolis. Charles Bojanic, 
kairėje egzekutivinis direktorius John T. Martino ir lietuvių atstovai. 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— A.a. Eduardas J u r k -
schat , 90 metų amžiaus, mirė 
Montrealyje gruodžio 7 d. Po 
pamaldų liuteronų St. John 
parapijos bažnyčioje palai
dotas Mount Royal kapinėse. 
Nuliūdime liko dvi dukterys ir 
sūnus su šeimomis. 

— Katalikių moterų d rau 
gijos Hamiltone išrinkta nau
ja valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirm. M. Vaitonienė, 
vicepirm. Z. Rickienė, sekr. J. 
Gedrimienė, ižd. M. Kybar
tienė įvairiems reikalams 
narės Girkūnienė, Venckevi-
čienė, Vitienė ir Venclovienė. 

— Aušros Vartų pa rap i 
joje Montrealyje pereitais me
tais buvo 22 krikšai, 8 jung
tuvės ir 28 laidotuvės. 

— Ona Gudaitė, Noros ir 
Alfonso Gudų duktė, baigė 
McGill universitetą bakalauro 
laipsniu žemės ūkio ir mity
bos technologiją. Anksčiau 
Concordia universitete buvo 
baigusi antropologiją. 

— A.a. Vytautas Poder is , 
66 metų amžiaus, sausio 6 d. 
staigiai mirė Montrealyje. Jis 
dirbo ir gyveno Ottavvoje, bet 
jau buvo išėjęs į pensiją. Palai
dotas iš Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos. Liko brolio šei
ma Baltimorėje. 

— A.a. Elzbieta Rudo-
ka i t ė - Janušk ienė , 83 m. am
žiaus, mirė sausio 8 d. Mont
realyje. Palaidota Notre Dame 
des Neigęs kapinėse. Liko dvi 
dukterys. 

— Hamiltono pens in in
ka i kas mėnesį turi susirin
kimus. Sausio susirinkime 
buvo prisimintos Kalėdos ir 
Kūčios. Pensininkai turi savo 
chorelį iš 20 žmonių, kuriems 
dc ar vadovauja Aid. Matu-
licz. Choras rengia pava
sario švente gegužės 3 d. 
P a d e k l a m a v o . , A u k u r o " 
pagerbtas aktorius K. Bun-
garda. Klubo nariai ir svečiai 
buvo pavaišinti vakariene. 

— Delhi šeš tadieninė mo
kykla surengė prieškalėdinę 
šventę. Mokiniai suvaidino 
„Miško žvėrelių eglutę". Prog
ramai vadovavo mokyt. M. 
Obelienytė-Leighfield, jai 
padėjo I. Lukošienė. Taip pat 
daug prisidėjo iš Hamiltono 
atvykstančios mokytojos D. 
Grajauskaitė ir L. Lukavičiū-
tė. Vaišėmis pasirūpino moks
leivių mamytės. Ūkio reikalus 
puikiai tvarko K. Stonkienė. 
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