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,JJKB Kronika" Nr. 73 

(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kratos ir tardymai 
Vilnius. 1986 m. gruodžio 9 d. 

buvo padaryta krata pas Alfon
są Vinclovą ir jo tėvus. Pas Al
fonsą Vinclovą namuose paėmė 
knygos „įstoki religiji" origi
nalą. 

1986 m. gruodžio 16 d. Vil
niaus KGB tardytojas V. M. 
Sokolovskis tardė Inetą Tamo
šiūnienę. Klausinėjo, ar pažįsta 
Gediminą Jakubčionį, nuo kada 
pažįsta, kaip gali G. Jakubčionį 
apibūdinti. I šiuos klausimus 
tardomoji atsakė: „Jis labai 
g a b u s special is tas , baigė 
Maskvos Baumano aukštąją 
Technikos mokyklą, kur net 
įstot nepaprastai sunku. O 
baigė, dar raudonu diplomu. 
Enimse jis buvo padaręs kelis 
išradimus". 

Toliau čekistas domėjosi G. 
Jakubčionio veikla „Blaivybės 
draugijoje". Tvirtino, kad G. 
Jakubčionis draugijos narių 
tarpe platino pogrindinę litera
tūrą. Tardomoji visa tai katego
riškai paneigė. Į tai čekistas 
Sokolovskis a t s akė : „Mes 
tiksliai žinome, kad Jakubčionis 
jums netgi į namus atnešdavo 
pogrindinę literatūrą tiesiai iš 
dauginimo bazės". „Na, žinote, 
gerbiamasis, šito ta i jau per 
daug! Pamanykit, jie tiksliai 
žino! Kas darosi mano bute 
težino buto sienos! Jeigu žmo

gus ateina pas mane su dideliu 
krepšiu, tai anaiptol nereiškia, 
kad aš žinau, kas jame yra, o aš 

nesu įpratusi kraustyti savo 
svečių krepšius! Taigi, jūsų 
įrodymai muilo burbulas!", — 
atsakė tardomoji. 

Tamošiūnienei atsisakius kal
bėti apie G. Jakubčionio veiklą, 
čekistas ėmė grasinti: „Nega
dinkit su mumis santykių! Jūs 
turite pagrindo mūsų nemėgti! 
Mes žinome kieno jūs duktė, bet 
mes tikrai nenorime jums nieko 
blogo. Jūs gera inžinierė, darbe 
apie jus puikiai atsiliepia ir 
nesinorėtų, kad dėl jūsų užsi
spyrimo, po 20 metų inžinerinio 
darbo, jūs turėtumėte nemalo
numų — juk visur dabar maži
nami etatai — o jūs turite du 
vaikus, neišmokėtas kooperati
nio buto mokestis, vyras invali
das — be to, mes žinome, kur jis 
dabar ir jį galim ten užlaikyti... 
Turbūt iš tėvelio nemažai 
girdėjote apie Mordovijos grožį 
— gal ten norėtumėt ir pabuvo
ti? O kaip vaikai?" „Manau, 
gerbiamasis, šaliai reikalinga 
darbo jėga ir vaikus ji užaugins. 
O geri inžinieriai, net lageriuose 
reikalingi. Beje, mano tėvas net 
lageryje inžinieriumi dirbo. Po 
to, kai nemokšų suprojektuotas 
geležinkelis subyrėjo, atsiminė, 
kad sėdi specialistas. Galit 
manęs nešantažuoti!", — atkir
to Tamošiūnienė ir paprašė 
negaišinti jai laiko tuščiais 
klausimais. 12 vai. tardymas 
buvo baigtas. ^ m 4 m ^ ą 

Austrija reikalauja dokumentų 
Viena. — Austrijos vyriau

sybė paprašė perduoti preziden
to Kurt Waldheimo bylą apie jo 
karinę tarnybą, kurią turi Ame
r ika iš Antrojo Pasaulinio karo 
metų, pranešė Austrijos Užsie
nio reikalų ministerija. 

Centrinė Investigacijos Agen
tūra pranešė spaudai ir Pasau
lio Žydų Kongreso organizacijai, 
jog prieš tai buvusi ši įstaiga 
kitu pavadinimu, paruošė 1945 
m. balandžio 26 d. pranešimą 
apie Kurt Waldheimą, taigi, dvi 
savaites prieš karo pabaigą. Bet 
CIA atsisako išduoti duomenis, 
a r jis tikrai buvo įsivėlęs į karo 
nus ika l t imus , ka i tarnavo 
vokiečių armijoje Balkanuose. 
Pats Waldheimas ne kartą yra 
paneigęs visas žinias, kad jis 
dalyvavo nacių nusikaltimuose. 

S lap tas pranešimas 

Anksčiau CIA buvo paneigu
si žinią, kad toks pranešimas 
egzistuoja. Ir šiuo metu jis 
laikomas niekam neprieinamu. 
Kadangi ši byla yra slepiama, 
tai manoma, jog Amerikos žval
gyba buvo užangažavusi Wald-
heimą 1946 m. kaipo savo 
agentą prieš Sovietų Sąjungą. 
Elan Steinberg, Pasaulio Žydų 
Kongreso organizacijos direkto
rius, prileidžia, kad Waldhei-
mas galėjo suteikti kai kurias 
žinias Amerikai ir sąjunginin
kams iš karo pabaigos dienų. 

Tai ne Waldheimo byla 

Prezidento Waldheimo spau
dos sekretorius tai dementavo. 
Jis paaiškino, kad CIA šaltiniai 
Washingtone pasakė Austrijos 
ministerijai, kad tas dokumen
tas nėra „Waldheimo byla", bet 
tik dokumentas, kuriame jo 

Kinijos komunistų tryliktojo suvažiavimo atidaryme tariasi Li Peng, partijos sekretorius, su Tian 
Jiyun, ministeriu pirmininku, dešinėje, apatinėje eilėje. Viršutinėje eilėje vyriausieji kinų Polit 
biuro nariai, kurie šiame suvažiavime mano pasitraukti iš pareigų ir savo vietas užleisti 
jaunesniems. 

I 

Kinija nesilenkia Sovietų Sąjungai TR UMPAI 
IŠ VISUR 

pavardė minima. Jis pasakė, 
kad dokumentas yra pagrįstas 
labai slaptu pranešimu ir 
gautas iš trečiosios valstybės su 
sąlyga, kad liks paslaptyje. Kas 
ta trečioji valstybė, diplomatai 
nesako. 

Tito apdovanojo ordinu 
Izraelyje lankėsi buvęs Jugo

slavijos viceprezidentas Tito 
laikais Milovan Bjilas. Čia jis 
pasakė spaudai, jog jis mano, 
kad Jugoslavija turi stiprų 
pagrindą užvesti teismo bylą 
Waldheimui. Jis sakėsi žinąs, 
jog jis tarnavęs nacių leitenantu 
ir buvęs pulk. Von Stahl padėjė
ju, kai buvo atlikti genocido 
veiksmai Jugoslavijos Kozaros 
mieste. Tai buvę pavadinta 
„Operation Kozara" pava
dinimu, kai tada buvo šaudomi 
partizanai ir kiekvienas suau
gęs vyras. Jis sako, kad sovietai 
turi visas žinias apie Waldhei-
mą ir jis mano, kad jie nenori ir 
dabar, kad jos būtų viešai 
žinomos. 

Tito Waldheimą yra apdova
nojęs to meto aukščiausiu ordi
nu. Todėl ir dabartinė Jugosla
vijos vyriausybė Waldheimo 
atveju esanti rezervuota. 

Beijing. — Kinijos Komunis
tų valdančioji partija, kuri turi 
apie 46 milijonus narių, praėju
sį sekmadienį po penkerių metų 
susirinko į savo suvažiavimą, 
kuris nustatys gaires sekančių 
penkerių metų veiklai. 

Komunistų partijos kongre
sas, kuris yra tryliktasis, kai 
partija susiorganizavo 1921 m., 
paprastai priima sprendimus, 
kurie yra jau anksčiau aptarti 
ir priimti slaptuose posėdžiuose 
vyriausiųjų vadų. Kongresas šį 
kartą susirenka tuo metu, kai 
pačioje partijoje vyksta perėji
mas iš 1949 metų revoliucijonie-
rių valdymo į vėlesnės genera
cijos režimo išauklėtų vadų ran-
v 

„ , , . .. ,*«„ J tų, nes jų bendras ūkininkavi-
Kongrese dalyvauja 1 936 de- m a g ^ n u o s t o l h l s . gg „ ^ 

legatai u* Didžiojoje Žmonių 

pers i tvarkymo ir politinės 
struktūros klausimai. Vyrauja 
nuomonė, kad partija turėtų 
būti atskirta nuo vadovavimo 
pareigų vyriausybėje ir ekono
minėje administracijoje. 

Chaotiška kainų sistema 

Vakarų ekonomistai pripažįsta, 
jog Kinija turi chaotišką kainų 
sistemą, kuri padidino milžiniš
kame krašte infliaciją ir kuriai 
nugalėti reikia skubios kainų 
reformos. Po įvykusios taip va
dinamės kultūrinės revoliucijos, 
Kinijos vadai sugrąžino žemę 
800 milijonų ūkininkų. Kinie
čiai įsteigė žemės ūkio centrus, 
kurie nedavė reikiamų rezulta-

salėje sprendžia Kinijos ateitį; 
ypač sunkioje padėtyje yra kinų 
žemės ūkis. Jau 1979 m. kinų 
vadas Deng Xiaoping paskelbė 
gana laisvą ekonominę sistemą, 
kuri tuo metu buvo priešinga so
vietinio stiliaus programai, nes 
leido laisvą mažesnio pobūdžio 
prekybą ir laisvą žemės ūkio 
programą. 

Laukiama jaunesnių vadų 

Kinijos Politbiuro nariai yra 
vyresnio amžiaus ir daugelį jų 
turės pakeisti jaunesni. Praėju
sių metų studentų demonstraci
jos primenamos susirinkusiems 
nariams, kurių daugiau neturė
tų būti.Zhao, kuris eina laikinai 
partijos vado pareigas, manoma, 
kad bus patvirtintas tose parei
gose. Rytų bloko diplomatai sa
ko, kad ir Deng pasiliks Polit-
biure. Partijos kongresas turės 
pasisakyti tokiais svarbiais 
klausimais, kaip ekonominio 

galį turi baigtis Kinijos komu
nistų partijos kongresas. Ar bus 
daromos būtinai reikalingos re
formos, apie tai Kinijos žinių 
agentūra pažadėjo pranešti vie
šai. 

Atsisakė vykt i į Maskvą 

Tuo pačiu metu Kinijos 
Komunistų partijos vadovybė 
atmetė pradinius pasiūlymus 
dalyvauti 70 m. bolševikų 
revoliucijos paminėjime Mask
voje. Tai rodo, kad, nežiūrint 
Gorbačiovo pasiūlymo atnaujin
ti normalius ryšius, skirtumai 
dar yra gilūs. Nikolai Šišlin, 
kuris yra Propagandos ministe-
ris Sovietų Sąjungoje, pasakė 
spaudai, jog daugiau negu 80 
komunistų partijų dalyvaus 
Maskvoje kartu rengiamame 
minėjime, o taip pat atvyks ir 30 
socialist inių partijų, kai 

Sovietų reakcija 
į Vakarų opiniją 

Gorbačiovas siunčia pasiuntinį 
į Washingtoną 

— Washingtone Atstovų rū
muose suruoštame pagerbime 
docentui Vytautui Skuodžiui 
tarp daugelio svečių dalyvavo 
kongresmenai John Miller, Ed-
ward Feghan, Connie Morella, 
Frank Annunzio, John Porter, 
Mario Biaggi, George Wortley, 
Robert Dornan,. Curt Weldon, 
Gus Yatron, Bill Green. John 
Finerty, Sam Kaplan ir Ann 
Satchiwill. 

— Kinijoje ministeris pirmi
ninkas Zhao Ziyang buvo 
pa tv i r t in tas eiti la ikinai 
generalinio Komunistų partijos 
sekretoriaus pareigas, kas 
užtikrina jam partijos vado 
postą. 

— N i k a r a g v o s Miskito 
indėnų vadas Brooklyn Rivera, 
kuris prieš sandinistų vyriau
sybę kovojo 5 metus, atvyko į 
Managvą pasitarimams. Praei
tyje Riveros pasitarimai su san-
dinistais baigdavosi be susita
rimų. 

— Toronte General Motors 
korporacija ir Kanados 
automobilių darbininkų unija 
susitarė pasirašyti trijų metų 
kontraktą . Tuo būdu bus 
išvengta 40,000 darbininkų 
s treiko trylikoje Kanados 
fabrikų. 

— San Francisco įlankoje ir 
jos apylinkėse įvyko žemės 
drebėjimas, kuris Richterio 
skalėje matuojamas 4.1. Nebuvo 
sužeistų ir nepadarytą nuosto
lių. 

— Panamos policija areštavo 
17 asmenų, kurie yra kairiųjų 

— — — - ^ ^ — peržiūrėti jo bylą, kurią užvedė 
OS1 įstaiga. Adv. Nixon buvo 

J I S — l « I S V M i m o g U S atostogų Europoje ir tuo metu 
OSI įvykdė deportaciją. Penkta 

Frankfurtas. - 1 Vakarų Vo
kietiją atvyko iš Amerikos išde-
portuotas Reinhold Kulle, buvęs 
nacių koncentracijos sargybinis, 
o čia, Brookfielde, dirbęs valy
tojų prižiūrėtojo darbą 30 metų. 
Buvęs jo advokatas Charles Ni-
xon pralaimėjo jo bylą Vyriau
siajame Teisme, kai teisėjas 
John Paul Stevens atsisakė 

dienį jį federaliniai agentai 
suėmė ir iki išvežimo pirma 
dienį laikė kalėjime Chicagoje 

Vakarų Vokietijos Tei 
singumo ministerija Bonoje — Egipte, Gizos srityje, Ame 

prasidės tas minėjimas lapkričio pažiūrų ir buvo susirinkę aptar-
2 d. Kinieč ia i esą dar 
nepasiruošę dalyvauti. Kinie
čiai boikotuoja sovietų komunis
tų kongresus jau nuo 1960 
metų. Žada dalyvauti tik sovie-
tų kiniečių draugijos keli nariai. 
Kiniečiai taip pat nesusilaukė 
i i sovietų oficialaus pakvietimo, 
žinodami iš anksto, kad jis bus 
atmestas. 

ti, kaip vesti kovą prieš vy
riausybę. 

— Belgijos karalius Baudouin 
priėmė ministerio pirmininko 
Wilfried Martens atsistatydi
nimą, bet ir vėl paprašė 
sudaryti naują vyriausybę, kuri 
tu rė tų pravesti 150 metų 
trunkančio ginčo, kuri kalba 
būtų naudojama valstybės 
reikaluose, konstitucijos 
papildymą, nes dėl to nesu
tarimo ne kartą pasitraukia 
vyriausybės. Viena Belgijos gy-

vakar pareiškė, kad Reinhold rikos ir vietiniai mokslininkai 
Kulle nebus teisiamas ir bau- surado 4600 metų senumo 
džiamas. Jos pareigūnas Hen- faraonų laidotuvių laivą, kuris ventojų dalis kalba flamiškai 
ning Gehl pasakė: „Jis yra lais- buvo faraono Cheopo laikais (su olandišku dialektui o kita 
vas žmogus". statytas ir gerai išsilaikęs. prancūziškai. 

Washingtonas. — Sovietų 
komunistų partijos vadas M. 
Gorbačiovas staiga pakeitė nuo
monę ir siunčia savo ministerį 
E. Shevardnadze į VVashingto-
ną, kuris atvyksta penktadienį 
ir čia tarsis dėl naujos datos 
viršūnių konferencijai, o kaip 
Tasso žinių agentūra sako, 
reikia „atlikti paskutinius da
lykus", kurie reikalingi sutar
ties pas i rašymui . Sovietų 
Sąjungos Užsienio reikalų mi
nisteris atveš ir Gorbačiovo 
laišką prezidentui Reaganui. 
Čia pranešama, jog Gorbačiovas 
nebestato jokių sąlygų dėl 
viršūnių konferencijos pobūdžio 
nebent pats Reaganas iškeltų 
Strateginio apsigynimo progra
mos reikalą. 

„Palauki te ir paž iūrėki te" 

Ši Tasso žinia nustebino 
pasaulį, taip, kaip praėjusi 
penktadienį nustebino Gorba
čiovo ats isakymas vykti j 
viršūnių konferenciją, jei nebus 
kalbama apie s t r a t eg in io 
apsigynimo reikalą. Prezidentas 
buvo Phoenixe, atvykęs su 
žmona įjos motinos laidotuves, 
ir to įvykio nekomentavo, t ik 
pasakė žurnalistams, kad jie 
geriau palauktų ir pažiūrėtų, 
kas iš to visko išeis. Baltieji 
rūmai pranešė, kad prezidentas 
susi t iks su Shevardnadze 
penktadienį ir po pasitarimo 
tuoj išskris į Phoenixą dalyvauti 
laidotuvių apeigose. Prezidento 
žmona yra pasilikusi Phoenixe. 

Dobrynino rolė 

Gorbačiovo vienas padėjėjų, 
kalbėdamasis su New York 
Times korespondentu Maskvo
je, pasakė, kad dabar Gorbačio
vas yra pasiruošęs dar šiais 
metais vykti į Ameriką ir čia 
pasirašyti vidutinio nuotolio ir 
trumpesniųjų distancijų raketų 
eliminavimo sutartį. Anatoly 
Dobrynin pasakė, kad jis tik 
nori prezidento palankaus nusi
teikimo diskutuoti strateginio 
apsigynimo raketų reikalą. 

Diplomatų tarpe vyrauja 
nuomonė, jog toks staigus 
Gorbačiovo pasikeitimas yra 
todėl, jog Vakarų pasaulio kraš
tuose ir Azijos valstybėse kilo 
vienodai kritiška ir nepalanki 
nuomonė sovietams, kad jie at
sisako pasiektų susi tar imu 
nusiginklavimo srityje ir 
kenkia taikai pasaulyje. Prieš 
tai buvo Reaganas kaltinamas, 
kad stabdo nusiginklavimo 

— He l s inky je Vals tybės 
sekretorius George Shultzas 
apie savo buvusią kelionę Vidu
riniuose Rytuose pasakė, kad jis 
yra nepatenkintas, nes niekas 
tame regione nenori kalbėtis 
taikos reikalais iš esmės, bet 
kalba apie an t r ae i l i u s ar 
trečiaeilius dalykus. 

— Los Angeles kalbėjusi bu
vusi Jungtinių Tautų ambasa
dorė Jeane Kirkpatrick pasakė. 
kad ji nebus kandidate į JAV 
prezidento postą ir padėkojo vi
siems, kurie ją ragino kandida
tuoti. Ji sakėsi labai kruopščiai 
apsvarsčiusi savo asmenines 
sąlygas ir poltinę situaciją ir 
tvirtai nutarusi atsisakyti jai 
siūlomos respublikonu kandida
tūros. 

derybas, o dabar pasaulis 
pamate, kad Gorbačiovas kal
tas, kad negalima susitarti. Šis 
staigus pasikeitimas rodo, kad 
Gorbačiovas yra padėties 
viešpats ir t ie gandai, kad 
Kremliuje gali būti nesuta
rimai, atrodo neturi pagrindo. 

Kviečia prezidentą į Maskvą 

A. Dobrynin, kuris ilgai buvo 
ambasadorium.'! VVashingtone, 
taip pat pranešė, kad Maskva 
lauk- prezidento vizito kitų 
metų pradžioje. Jis yra Gorba
čiovo patarėjas užsienio reika
lams. Kai jis kalbėjo apie tai 
spaudai, tai tuo pačiu metu She
vardnadze iškvietė Amerikos 
ambasadorių Jack Matlock ir 
paprašė, kad būtų tuoj pat suda
rytos sąlygos jam atvykti į Wa-
shingtoną ir nustatyti paskuti
nius dar nesutartus delegacijų 
punktus ir datą sutarties pasi
rašymui. Washingtonas tuojau 
sutiko, kad Shevardnadze at
vyktų. Buvo sutarta, kad ši ži
nia bus paskelbta simultaniškai 
abiejose sost inėse, tačiau 
VVashingtonas tą žinią išplepė
jo anksčiau, kai prasidėjo neį
prastas judėjimas diplomatų 
tarpe. 

Pasaulis nesupra tęs sovietų 

Dobryninas šį kartą kalbėjo 
angliškai ir pasakojo, kad savo 
laiške Gorbačiovas yra išdėstęs 
savo naujas nusiginklavimo ir 
bendradarbiavimo su Amerika 
pažiūras. Kai Shevardnadze bū
siąs VVashingtone, tai liksią tik 
2 ^ aptarti nepabaigtų reikalų. 
Ir tai reiškia, sakė jis, kad 
Maskva artėja prie Washingto-
no. Vakarai nesupratę praėju
sios savaitės įvykių, kai Mask
voje lankėsi Valstybės sekre
torius Shultzas ir jie nesą prieš 
nusiginklavimą ir norį taikos 
pasaulyje ne mažiau, kaip ir 
Amerika. 

Sovietų Užsienio reikalu Gorbačiovo 
patarėjas Anatoly Dobrynin. 

KALENDORIUS 

Spalio 29 d.: Maksimilijonas, 
Narcizas. Ermelinda. Gelgau
das. Taivydė. 

Spalio 30 d.: Alfonsas Rodri-
gezas. Skirgaila. Zenobija, Va-
l'idė. 

ORAS 

Saulė teka 6:17. leidžiasi 4:51. 

Temperatūra dieną 58 I., 
naktį 32 I. 
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Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane Westford, MA 01886 

LIETUVOS VYČIŲ 
VISUOTINIO 

SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS 

Štai sutrumpintai pristatome 
Kansas City mieste 1987-tais 
metais įvykusio Lietuvos Vyčių 
visuotiniame suvažiavime pra
vestas rezoliucijas, kurios 
reikalauja kuopų bei apygardų 
užsiangažavimo... 

Rašykime prezidentui Rea-
ganui. daugumos bei mažumos 
vadams Atstovų rūmuose, bei 
senatoriams, kad jie pasisakytų 
už nepriklausoma Lietuvą, kad 
jie suprastų, kad Lietuva antro
jo pasaulinio karo metu atsisakė 
susidėti su naciais puolant 
Lenkiją, kad tuomi Lietuva pa
rodė savo paramą sąjungi
ninkams Anglijai bei Prancū
zijai. (Lenkijos užpuolimas buvo 
1939 m. rugpjūčio 23-čią dieną 
pasirašyto Molotovo-Ribbentro-
po susitarimo išdava. Ši Vokie
tijos bei Sovietų Sąjungos sutar
tis turėtų būti kasmet JAV-bių 
kongresui priminta. 

Išreiškiant Lietuvos Vyčių or
ganizacijos narių įsitikinimus, 
nė vienas asmuo neturint 
įrodymo duomenų, jog imigra
cijos formas melagingai pildė, 
neturėtų būti deportuojamas į 

Sovietų Sąjunga, kadangi jo ten 
laukia galima mirtis (kaip, pa
vyzdžiui, Fedorenkos atveju). 
Šiuo metu JAV-se gyvenantie
ji asmenys būtų patraukti teis
mo atsakomybėn už kolabora
vimą su sovietais 1939-1941 ųjų 
metų laikotarpyje, kadangi pa
gal Holtzman Amendment tai 
laikoma karo nusikaltimu. 

Kadangi JAV-bių Teisingumo 
departamentas tegali siekti 
deportuoti tuos karo nusikal
tėlius, kurie nepilnai arba mela
gingai pateikė žinias pildant 
imigracijos formas patekti į 
JAV-bes, nuspręsta pasiūlyti 
daugumos bei mažumos vadams 
JAV-bių Senato bei Atstovų rū
muose ir taip pat prezidentui 
Reaganui, kad jie: 

a. įvestų ir remtų tautinį ka
ro nusikaltimų statutą, įgalio
jant į te is t i spėjamus ka ro 
nusikaltėlius (pagal U.S. Pira-
cy Act, universality principle, 
Executive Order No. 9547). 

b. Įvestų ir remtų įstatymus, 
kuriais būtų remiamasi JAV-
bių kriminalinių nusikaltimų 
kodeksu, teisiant natūraliza
cijos procesu įsigyjusius JAV-
bių pilietybę asmenys. 

c. Ištirtų ir sustabdytų dabar
tinę JAV-bių Teisingumo depar
tamento praktiką jungti krimi
nalinį kodeksą su civilinio ko-

Frances Rauba, Lietuvos Vyčių 144-tos kuopos narė, 2,000 dol. mecenatė pa-
siuntimui Lietuvos vyčių atstovo į Australijoje vyksiantį Pasaulio Lietuvių 
•Jaunimo kongresą. Dešinėje — premijos laimėtoja Rita Zakarka iš 112-tos 
k u o p o s - Nuotr Bernice Aviža 

dekso {statymais, kadangi tai 
prieštarauja šio krašto tei
singumo procedūrai. 

Atsižvelgiant į birželio 14-tą 
dieną įvykusį Latvijos masinių 
trėmimų aukų pagerbimą Rygo
je, ir netrukus po to šiame 
minėjime dalyvavusių l i k o s 
asmenų suėmimą, Lietuvos 
Vyčiai reiškia solidarumą Lat
vijos tautai , jos kovoje už 
nepriklausomybę, ir ryžtasi 
prašyti JAV-bių Helsinkio Susi
tarimų komitetą šiuos nusikal
timus užprotokoluoti ir ati
tinkamai reaguoti. 

Kadangi Balys Gajauskas, 
kovotojas už nepriklausomą Lie
tuvą, kuris Sovietų Sąjungos 
darbo kalėjimuose jau kali 
35-rius metus, nebuvo paliestas 
Sovietų Sąjungos „glasnost" 
atvirumo politikos, nuspręsta 
prašyti Sovietų Sąjungos vadą 

Lietuvos vyčių šių metų visuotinio suvažiavimo, įvykusio Kansas City. dalyviai. 

M. Gorbačiovą padėti Balį 
Gajauską išlaisvinti iš kalėjimo 
ir ištrėmimo. 

Kadangi Katalikų Konfe
rencija JAV-bėse y ra iš
reiškusi savo solidarumą 
Lietuvos katalikams rezoliu
cijomis, reikalaujančiomis Šv. 
Kazimiero bažnyčią, Vilniaus 
katedrą bei Taikos Karalienės 
bažnyčią Klaipėdoje sugrąžinti 
tikintiesiems, taip pat susirūpi
nimą kunigų Svarinsko, Tam-
kevičiaus, bei Matulionio kali
nimu, nuspręsta, kad Lietuvos 
Vyčiai reiškia gilią padėką Ka
talikų Konferencijai JAV-bėse 
už jų parodytą solidarumą su 
Lietuvos katalikų bažnyčia. 
Taip pat Lietuvos Vyčiai siūlo 
Katalikų Konferencijai JAV-
bėse būtinai įsteigti organą, 
kuris rūpintųsi žmogaus tei
sėmis už Geležinės Uždangos. 

Kadangi JAV-bių Atstovų 
rūmų narys John Miller (res
publikonas iš VVashingtono) ir 
Edward Feigham (demokratas 
iš Ohio) neseniai įsteigė Con-
gressional Caucus for Lithua-
nian Catholic Religious Free-
dom Atstovų rūmuose, nuspręs
ta, kad Lietuvos Vyčiai jiems 
dėkoja už jų rūpestį Lietuvos ka
talikais. 

Kadangi Rene M. Lafayette, 
Rhode Island valstijos Atstovų 
rūmų narys, 1987-tųjų metų 
sesijoje, pasiūlė H5338 aktą, 
skelbiantį vasario 16 d.. „Lie
tuvos Nepriklausomybės diena" 

kiekvieneriais metais šioje vals
tijoje, kurį tos valstijos guberna
torius Edward DePrete pasi
rašė, suteikdamas šiam pasiūly
mui įstatymo galią, Lietuvos 
Vyčiai dėkoja atstovui Rene M. 
Lafayette už jo pasidarbavimą 
Lietuvos nepriklausomybei ir 
linki j am sėkmės jo politinėje 
karjeroje. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

LIETUVOS VYČIŲ 52-ROS 
KUOPOS SUKAKTUVINĖ 

ŠVENTĖ 

Daugiau negu 125 Lietuvos 
vyčiai ir jų svečiai rugsėjo 26 d. 
dalyvavo 52-ros kuopos 50 m. 
veiklos sukaktuvėse. Šventė 
vyko Elizabeth, New Jersey Sv. 
Petro ir Sv. Povilo lietuvių pa
rapijos salėje. 

Iškilmingas minėjimas buvo 
pradėtas prie lietuviško kry
žiaus minėtos parapijos baž
nyčios kieme. Čia maldoms 
vadovavo kun. Juozas Pra-
gulbickas. 

5:30 vai. vakaro parapijos baž
nyčioje Padėkos šv. Mišias kon-
celebravo klebonas kun. Petras 
Žemeikis ir kun. J. Pragul-
bickas. Asistavo diakonai 
Henry Keturwitis ir Anthony 
Samalonis. Skaitytojai — Mary 
Berzanskis, Anne T. Baronas ir 
B. Joseph Linkus. Aukojimui 
aukas nešė Annie Mitchell-Ma-
talavich, Mary M. Mackelis, 
Zephy Yuknavich ir Anthony 
Baronas. Giedojo parapijos cho
ras, vargonavo Louis Stukas. 

Po pamaldų vyko iškilminga 
vakarienė. Visus dalyvius pa
sveikino 52-sios Lietuvos 
vyčių kuopos pirm. Annie Mit-
chell-Matalavich. Invokaciją 
sukalbėjo kun. Pragulbickas, o 
visai vakaro programai vado
vavo klebonas kun. P. Žemeikis. 
Pagrindinis šio minėjimo kalbė
tojas buvo dr. J. J. Stukas. 

Šventėje dalyvavo ir Joe Boley 
bei Helen Shields, o taip pat 
Adelė Urbanas ir 20 asmenų iš 
Lietuvos Vyčių 29-tos kuopos iš 
Newark, N. Jersey. Vakaras 
buvo įdomus, smagus ir šokių 
muzika gera. 

Šio įvykio rengimo komitetą 
sudarė klebonas kun. Petras 
Žemeikis, Annie Mitchell-Ma-
talavich, Anne T. Baronas, 
Mary M. Mackelis, Frances Mi-
lewski, Ruth L. Brazinski ir 
William A. Senkus. 

W. Senkus 
Vertė IR 

DETROITO LFCU KASOS 
PRANEŠIMAS 

Detroito skyriaus Lietuvių Fe
deralinė Kredito unija „Kasa" 
uždaryta penktadienį, lapkričio 
6 d., nuo 12 vai., taip pat ir visą 
dieną šeštadienį ir pirmadienį, 
lapkričio 7 ir 9 dienomis. 
„Kasa" ragina savo narius 
atlikti visus bankinius reikalus 
prieš minimas datas. 

ATEITININKAI LANKYS 
MIRUSIUS 

Šių metų lapkričio I-ją, Visų 
Šventųjų dieną, po 10:30 vai. šv. 
Mišių, Birutės Bublienės globo
jami jaunučiai kviečia visus 
Detroito ateitininkus susirinkti 
Holy Sepulchre kapinėse (sekci
ja 5) prie kun. dr. Igno Boreišio 
kapo. 

Iš ten, vadovaujant sendrau
giui Pranui Zarankai, bus 
lankomi mirusiųjų ateitininkų 
kapai, kad malda jungtumes su 
savo bendraminčiais, gyve
nančiais anapus šios žemės 
vargų. I. M. 

IRENA VIZGIRDAITE 
„THE DETROIT NEWS" 

ILIUSTRATORĖ 

Dažnai skaitome apie jaunus 
lietuvius gydytojus, advokatus, 
inžinierius ar k i tus pro
fesionalus iškilusius ameri
kiečių tarpe; dabar gal ime 
vertai didžiuotis Det ro i to 
amerikiečių spaudoje iškilusia 
iliustratore Irena Vizgirdaite. 

Irena, a.a. Valerijono Vizgir
dos ir Elenos ir Antano Rašy
tinių duktė, baigė Wayne State 
universi tetą, į s igydama 
Bachelor of Arts in Industrial 
Design laipsnį. Ba igus i 
mokslus, penkerius metus dir
bo Burroughs/UNISIS Co., In
dustrial designer pareigose, kur 
jos suprojektuotas aplankas 
(folder) buvo užpatentuotas. Tris 
metus vedė savo pačios sukurtų 
sveikinimo kortelių biznį. Da
bartiniu metu, dirba Lietuvių 
Federalinėje Kredito unijoje 
„Kasoje", eidama paskolų admi
nistratorės pareigas, o ta ip pat 
reiškiasi ir kaip „ K a s o s " 
dailininkė, kurianti „Kasos" 
rek lamin ius p l a k a t u s ir 

lankst inukus. Dalyvauja ir 
Detroito lietuvių visuomeninėje 
veikloje. Lietuvos Dukterų 
draugijos vicepirmininkė. Dievo 
Apvaizdos parapijos choro narė, 
dažnai savo meniškais ga
bumais prisideda ir prie Detroi
to skautų veiklos. 

Detroito lietuviai, kurie skai
to .,THP Detroit News" kas
dieninį laikraštį ..comics'" pus
lapiuose yra užtikę paveikslėlį 

„Ahl" su antrašte „by Irene Viz
girda". Tai mūsų Detroito lie
tuvaitės sukurtas projektas. 
Trejus metus kūrė šį projektą, 
kol, pagaliau, Irenos darbo vai
sius padėjo jai pasiekti šį ilgai 
siektą tikslą. Rugsėjo 14 d., 
pirmadienį, Irenos pirmutinis 
piešinys buvo atspausdintas pla
taus tiražo „The Detroit News". 
Šiuo laiku, jos piešinys spaus
dinamas nuo pirmadienio iki 
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penktadienio, bet laukiama, 
kad netrukus jis bus įtrauktas 
į šeštadienio laikraštį. Irenos 
šeima ir draugai labai ja di
džiuojasi. Be abejo, visi Detroi
to lietuviai gali didžiuotis Irenos 
pasisekimu, nes tokiais viešais 
darbais kelsime lietuvių vardą 
amerikiečių tarpe. Linkime Ire
nai Vizgirdaitei daug sėkmės 
naujame iliustratorės darbe. 

DR. LINAS A. SIORYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penk tad ien ia is . 
Susitarimui skambint 436-5566 

OR. VIJAY BAJA1, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tei. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr ketv , penki nuo 12 iki 6 v.v. 

Ofs . tei. LB 5-0348; Rez. PR 9-5533 

0R. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

4255 VV o3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

o-° ; antr 12-o. penkt 10-12: 1-o 

O f s . 735-4477; 
Rez 24e-00o7 , arba 24o- f58I 

OR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRLRGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICA1 B l I I D I N G 

644« So Puiaski Road 
Valandos pagji susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IP CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

2 6 5 5 W. 69 S t . 
Tei . 7 7 6 - 9 6 9 1 

pirm. 12-2 v. p.p.; treč. 12 - 2 v. p.n. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tei . 422-0101 

Valandos par.a: sus.;a' '~ą 

Ofs. tei. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle A ve. , 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr.. ketv ir penkt. 
pagai susitarimą 

Cardiac D'agnosis. Ltd. 
Warquette Med ica l Bui ld ing 

6132 S. Kedz ie 
Crvcago. iL 50629 

Te i . 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
j S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Š'rd;es -r Kraujagyslių Ligos 
Valanoos pagal sjsi tanma 

Namu 384-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES i U O S 

v HIRl R ! , l l \ 
I>\M S Ked / i e . C h k a g o . III. 

I cl. °25-2o70 
I M S Dundee A v c . f Iftin, U!. t>0120 

! d . "42-0255 
\.ii.M'i:.-- pjfut -u- i tarimą 

O f i s o t e i . - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
VA IK V UGOS 

6 4 4 1 S . P u l a s k i Rd . 
Valandos pagal sus i tar imą 

c>132 S. Ked/ie Ave.. ( h nago 
WA 5-2t>70 arba - l i^-4441 

DR. K. A. JUČAS 
opos i i< xx 

KOSMf 7INF ( H!RUR(.P \ 
\aland<w p.ig.il suMtancna 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir krau,c ligos 
Necniryrgmis išsiplėtusių ver.u 

ir hemoro>du gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tei . 535-2802 

Valandos pagai susita'mą 
Penkt antr ketv T oenkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir • namus 

Tei . RE-Hance 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

Vai pirm . antr . ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 

Treč ir žest uždaryta 

Tei. ofiso ir buto: O I vmpic 2-41 5*> 

DR. P. KISIELIUS 
( . > ! » TOIAS IR C H I R I R G A S 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
K.i-dien ! iki .* v.il vak 

i«.kvr;i» :re<' ?ešt !2 iki-1 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTV C.YOT TOM 
8104 S. Roberts Road 

i mvli.i : vakaru- nuo Hariem \ \ c 
T e i 5*3-0700 

Yaland**- pagai immtM'ttm* 

DR. FRANK PLECKAS 
Kjlba lietuviškai) 

O P I O M E I RISTAS 
l:k-:na aki- Pritaiko akiniu- ir 

C ont.ut len-«-
2 r l ! * VV 71st St. - Tei. 737-514" 

Vai piy,.i) ~i.i-it.inrr..! L'/J.irvt.i treč 

i )r ruSUMMM) o f iM pereme 

T. RAMA. M.D. 
Spiv •'•.p<' < runipova 
2454 V\'e-,t 7 K t Street 

Tei 434-1818 - Rez. 852-088° 
Vai pirm . .intr . ketv. ir penkt 

3 iki 7 v \ Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
"••pe.'ilvr" 'vidaus r plaučiu ligos 

2636 W. 7ist St.. CMcaee, M. 
Tei.: 434-0100 

11800 Southw**t Higtmay 
Palo* H«4gtrts, M. —183 

312)341-0220 :3H> 301-02M 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTiCS — karūnėles 
tilteliai plokšteles r bendro'' praktika 

2859 W. 59 St. Chicago 
Tei . 476-2112 

Valandos pagai susitarimą 

Detroito skautijos ..Nemuno"' stovykloje Dainavoje paukštytė Lisa Maier, tuntininkn Šarūno 
M mielos priežiūroje, susipažįsta su šautuvu. 

Nuotr. Mildos Arlauskienės 

DR. IRENA KURAS 
KūniKiL IR VAIKI ; UC.OS 

S P F C I A I I S T f 
M E D I C - U BLU D I N C 

3200 VV'. 81st Street 
Ofiso tei. Rt 7-T168: 

Re/id. 385-4811 

OR. LEONAS SEIBUTIS 
I N K S T f PCSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
265t> W. t>3rd Street 

V'al antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
5ešt pagal susitarimą 

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Stroot 
Tei. 434^777 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio ofisą pereme 

DR. S. LAL 
SPF( IAI YBĖ - V I D A I S I K..OS 

2454 VV. 7lst Street 
434-2123 

Pirm 2-" -\ntr ir 
ketv 9-12. Penkt 2 7 

Edmundas Vižinas. M.D„ S.C 
Specialvbė — Vidaus !IKU Kvdytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'prie AustirO 

Valandos pagal susitarimą 
T e i . 5 8 6 - 7 7 5 5 

J O H N P. r V A I T K U S , M . D . , F A C S 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Pnkiauso Hoiy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St.. Tei . 927—3231 
Kalbame Petuviškai 

Vai. pagal susitarimą pirm., antr. 
Ketv. ir penkt. nuo 3-7 v.v. 
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Čekuolio iškyla 

I MOLOTOVO-
RIBBENTROPO 

PAKTO ISTORIJĄ 

PASTANGOMIS IŠUGDOMA 
NAUDINGA SENATVĖ 

Apie rugpjūčio 23 d. de
monstraciją prabilo ir pa
grindinis „glasnost" eros 
žurnalistas Lietuvoje, „Gimtojo 
krašto" redaktorius Algimantas 
Čekuolis. „Molotovo-Ribbentro-
po pakto minėjimas", tvirtina 
jis, demonstrantams tebuvęs „iš 
piršto išlaužtas pretekstas". 
Kokiais istoriniais duomenimis 
Čekuolis paremia šį kategorišką 
tvirtinimą? Stalino-Hitlerio su
tartis, aiškina jis, buvusi 
sudaryta „todėl ir tada, kai 
kitos didžiosios šalys atsisakė 
blokuotis su Tarybų Sąjunga 
hitlerizmo sustabdymui, tikė-
damosis pasukti jį prieš 
TSRS". Paraginęs prisiminti 
Miuncheną, Austrijos anšliu
są, Čekoslovakijos likimą, 
Čekuolis pareiškia, jog „tary
binė diplomatija sugebėjo 
pasukti įkaitintą žarsteklį kitu 
galu ir gavo pusantrų metų 
atokvėpį". 

Matot, piliečiai, kaip viskas 
aišku ir paprasta: klastingi 
Vakarai lepina ir kursto Hitlerį. 
Žvali tarybinė diplomatija atsu
ka „žarsteklį", laimi laiko, nu
gali hitlerizmą. Taip išguldęs is
toriją, Čekuolis paskelbia, jog 
„Neturi mūsų publicistikai būti 
nei istorijos .baltųjų dėmių', nei 
temų-tabu". Gražūs žodžiai, bet 
dabar žvilgterkime, kokios 
dėmės boluoja jo istorijoje. 

Čekuolis pamini Moloto-
vo-Ribbentropo paktą, bet te
betyli apie jo „tabu" priedą, 
slaptąjį protokolą ir jo 
papildymą, pagal kuriuos 
Maskva gavo Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Ar nereikėjo taip pat 
paminėti, kad tai buvo ne tiktai 
nepuolimo, bet ir savitarpinės 
pagalbos paktas. Nacių Vokie
tija pasižadėjo aprūpinti Tary
bų Sąjungą karine medžiaga, o 
Maskva už tai Berlynui teikė 
naftą, javus ir kitokią strate
ginę žaliavą, kuri naciams pa
dėjo užpulti Norvegiją, Olan
diją, Belgiją ir Prancūziją. 
Maskvai ir Berlynui pasi
dalinus Lenkiją, vokiečių po
vandeniniams laivams buvo 
leista naudotis tarybinio laivy
no baze. O 1939 m. rugsėjo mė
nesį Kremlius įsakė komunis
tams Vakarų sąjungininkų 
šalyse pradėti aktyvią veiklą 
prieš „imperialistinį karą". Toji 
veikla tiesiogiai padėjo nacių 
Vokietijai. 

1940 m. Kominterno vadovas 
Georgijus Dimitrovas aršiai 
puolė britus ir prancūzus už tai, 
kad jos spaudžiančios mažas 
valstybes ir teisino Hitlerį už 
Danijos ir Norvegijos užgro
bimą. Kai gegužės 10 d. 
vokiečių ambasadorius Mask
voje Schulenburgas painforma
vo Molotovą, jog vokiečių armi
ja įsiveržė į Olandiją ir Belgiją, 
Molotovas, pasak Schulenburgo, 

padėkojo ir pareiškė „supran
tąs", kad Vokietija turėjo ap
sisaugoti nuo anglų-prancūzų 
atakos". Molotovas neabejojo, 
kad vokiečių ofenzyva pavyk-
sianti. Taip Kremlius „stabdė" 
hitlerizmą 1940-ais metais, kai 
buvo okupuota Lietuva. 

Ir kodėl Sovietų Sąjunga, taip 
šauniai „atsukusi žarsteklį" ir 
nuo Hitlerin įsiveržimo „ap
saugojusi" dalį Lenkijos bei Pa
baltijo valstybes, pradėjo lie
tuvių, latvių, estų, lenkų naiki
nimo orgiją? Masinės deportaci
jos, kapai tolimoje šiaurėje, Ka-
ty no miškas? Apie tai bent pu
se burnos neseniai užsiminė 
Lenkijos Jaruzelskis, bet Lietu
vos oficialioje spaudoje jo pareiš
kimas tebėra „balta dėmė". 

Taip, Britanija ir Prancūzija 
padarė daug klaidų, kurios pa
dėjo Hitleriui. Bet jei Vakarų 
valstybės, kaip tvirtina 
Čekuolis, tikrai norėjo Hitlerį 
pastumti prieš Sovietų Sąjungą, 
kodėl tada britų vyriausybė, na
ciams užpuolus Tjenkiją, pa
skelbė karą Vokietijai? Jei 
Čekuolis teisus, tada britai ir 
prancūzai būtų ramiai sėdėję ir 
net padrąsinę Vokietiją, nes, už
ėmusi Lenkiją, Vokietija būtų 
turėjusi bendrą sieną su Sovie
tų Sąjunga ir tada Hitleris, 
nepaisydamas jokių paktų, būtų 
smogęs į Rytus, o ne į Vakarus. 
Pasirašydamas paktą su Vokie
tija, Stalinas turėjo būtį įsiti
kinęs, kad po Lenkijos užpuoli
mo Britanija ir Prancūzija 
tikrai stos į karą prieš Vok iet ij ą, 
nes kitaip, Lenkijai kritus, So
vietų Sąjungos padėtis būtų 
buvusi dar pavojingesnė, nepai
sant visų naujai pasiglemžtų 
teritorijų. 

Ir galiausiai, kodėl taip gud
riai ir kilniai pasielgusi Tarybų 
Sąjunga iki šios dienos nedrįs
ta paskelbti Molotovo-Rib-
bentropo pakto ir jo protokolo 
tekstų. Juk tai tokia didelė 
balta - ir juoda! — dėmė tary
binėje istoriografijoje ir spau
doje. Kodėl prieš „tabu" kovo
jantis Čekuolis paprasčiausiai 
ima ir neišspausdina tų tekstų? 
Atsakymas labai paprastas. 
Molotovo-Ribbentropo paktas ir 
jo slapti protokolai yra „degan
ti vagies kepurė". Jų išspausdi
nimas būtų lygus prisipaži
nimui, kad Maskva padarė nusi
kaltimą prieš Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. O tai skutais pavers
tų Maskvos argumentus. 

Todėl Čekuolio „istorija" su 
savo baltomis dėmėmis primena 
baltutėlį žiemos gamtovaizdį. Ir 
todėl rugpjūčio 23 d. įvykęs 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
minėjimas nebuvo „iš piršto 
išlaužtas pretekstas", o logiška 
ir teisėta akcija. 

sk 

DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS 
kūne vykstančių biologinių gy
vybinių kitimų supratimo bei 
pajėgumo tuos kitimus lėtinti, 
net keisti. Patirtis ir mokslas, 
ypač biologija (mokslas apie 
gyvybę) ir medicina įgalina 
žmogų vis daugiau save ir 
supančią aplinką pažinti, 
kenkimo sveikatai išvengti ir 
savo gyvenimo amžių pailginti. 
Taip žmogus savo senatvę gali 
nustumti į vėlesnius jo gyveni
mo amžiaus metus. Senatvės 
nustūmimas į vėlesnius 
amžiaus metus ne tik sutrum
pina žmogaus amžiaus senatvės 
periodą ir tai daro ne tik pro
porcingai jo amžiaus ilgumui, 
bet ir senatvės metų skaičiri. 
Taip pat teikia jam galimybe 
išlikti daugiau metų darbingu, 
daugiau metų būti sau ir 
kitiems naudingu ir trumpinti 
bei mažinti reikalingajam kitų 
žmonių teikiamą senatvės globą 
(jei tokios prireikia). 

Tiek žmogaus amžiaus pailgi
nimas, tiek senatvės į tolesnius 
amžiaus metus nustūmimas, 
tiek jo darbingų metų skaičiaus 
padidinimas, net į vėlesnius 

Žodis „senatvė" sukelia 
kažkokų liūdesį, o vaizduotė 
sukuria sulinkusios ir silpnos, 
lazda besiremiančios, liūdno ir 
vagoto veido žmogystos pavida
lą. Ar tas senatvės vaizdas 
iškyla kiekvieno mūsų sąmonė
je ar ne — tai neturi reikšmės, 
bet visi žinome, kad kiekvienas 
žmogus pasensta (jei jis, prieš 
sulaukdamas senatvės, nebūna 
pašaukiamas iš šio pasaulio 
kokios nors negalės ar nelaimės 
ištiktas). 

Žmogaus gyvenimo ilgumas j 
yra jo amžius. Žmogaus amžius 
turi kelis periodus: kūdikystę, 
vaikystę, jaunuolystę, subren
dusio, suaugusio ir paties pajė
giausio amžiaus periodą ir se
natvę. Tie periodai nėra vienas 
nuo kito griežtai atskirti, bet 
nejučiomis pereina vienas į kitą 
kelių ar keliolikos metų laiko
tarpiais ir tokia tvarka, kaip 
aukščiau išvardyta. Amžiaus 
periodai ir jų vieno į kitą 
perėjimo laikotarpiai yra kiek
vienam žmogui skirtingi, tiek 
kūno vystymusi, tiek dvasinių, 
protinių galių: subrendimo, 
supratimo, sprendimų išugdymo i l a t v ė s metus to darbingumo 
ir pasireiškimo atžvilgiais. Yra pratęsimas, daugiausiai pri 
žinoma, kad vienas žmogus grei
čiau bręsta, kitas lėčiau, kartais 
pilno subrendimo per visą 
gyvenimą nepasiekia. 

Šio straipsnelio tikslas liesti 
senatvę, tai apie ją ir kalbama, 
kiti periodai neliečiami. Pačią 
žmogaus senatvę galima taip 
aptarti: senatvė yra pažengusio 
amžiumi žmogaus amžiaus peri
odas, besireiškiąs fizinio ir 
dvasinio, protinio pajėgumo 
sumažėjimu ir vykstančiu 
tolesniu to pajėgumo nykimu. 
Fizinis ir dvasinis, protinis 
pajėgumai gali mažėti kartu, 
bet gali vienas jų mažėti 
greičiau, kitas — lėčiau. Tačiau 
tai vis tiek senatvės reiškinys. 

Senatvės pradžia, bent per 
pastaruosius amžius, pamažu 
pasireiškia vis tolesniais, vėles
niais žmogaus gyvenimo metais. 
Prieš šimtmetį ir kitą 50 metų 
sulaukęs žmogus jau buvo senas 
(nors buvo ir šimtamečių). Mūsų 
laikais senatvė žmoguje prade
da reikštis, kai jis sulaukia bent 
60 metų, o pastaruoju laiku ir 
gerokai daugiau amžiaus metų. 

Senatvės pradžia ir pasireiški
mas žmoguje vis vėlesniais jo 

klauso nuo paties žmogaus ir jo 
pastangų. Darbingą ir naudingą 
senatvę išugdyti žmogui reikia 
pradėti rūpintis ir stengtis ne 
senatvei ir jos negalėms prasidė
jus, bet nuo jaunystės, bent nuo 
didžiausio pajėgumo amžiaus 
metų. Žinoma, jau ir senatvei 
prasidėjus pastangos gali pagel
bėti žmogui būti darbingesniu ir 
išlikti stipresniu. 

Senatvę nudelsti ir pajėgumą 
senatvėje palaikyti reikia 
trejopų pastangų. Kuo ankstes
niame amžiuje tos pastangos 
pradedamos, tuo geresnių re
zultatų galima tikėtis. Pastan
gos turi būti nukreiptos: neleis
ti organizmo vitaliniams (būti
niems gyvybei palaikyti) audi
niams ir organams per greitai 
keistis į susidėvėjusius, senatvi
nius; neleisti fiziniam stiprumui 
per greitai mažėti ir nuolat 
stiprinti dvasines, protines ga
lias. Vitaliniai organai ir 
audiniai yra širdis ir kraujagys
lės, smegenys, kepenys, plaučiai 
ir inkstai. 

Išvengti kenkimo širdžiai ir 
kraujagyslėms, reikia vengti 

gyvenimo amžiaus metais yra maiste gyvuylinės kilmės rieba-
pasėka žmogaus didėjančio pajė- lų, pvz. kiaulienos ir kitokios 
gumo apsisaugoti nuo ligų ir riebios mėsos (išskyrus gerą 
negalių, sveikesnio gyvenimo kumpį), sviesto, pilno riebumo 
vedimo ir pačiame žmogaus pieno, grietinės ir sūrio, kiauši

nių trynių, o taip pat cukraus ir 
su juo gamintų maisto produktų 
(iš cukraus pertekliaus organiz
mas gamina riebalus). Aukščiau 
minėti maisto produktai turi 
daug cholesterolio arba iš jų 
gaminamas cholesterolis. Žino
ma, reikia vengti gausaus 
kiekio visokio maisto, nes 
organizmas iš jo pertekliaus 
gamina riebalus ir žmogų 
tukina. Rūkymas, tabake esan
čios medžiagos kenkia plau
čiams ir kraujagyslėms, taip pat 
širdžiai. Alkoholis, visokiose for
mose kenkia kepenims ir 
smegenims. Reikia jų abiejų 
vengti. I juos įpratus, sunku jų 
vartojimą nutraukti, nes jie 
išugdo įprotį ir priklausomumą 
jiems. 

Organizmo fizinis stiprumas 
palaikomas kasdieniniu ar bent 
dažnu fiziniu darbu. Tam tinka 
visoks fizinis darbas. Darbo 
vietoje — kitokios fizinės praty
bos: visokia mankšta, dviračiu 
važinėjimas, bėgiojimas, plau
kymas pagaliau net valandos 
kitos kasdieninis vaikščiojimas, 
kiek galint skubesnis. Fizinis 
darbas, fizinės pratybos ir 
mankšta neleidžia raumenims, 
sausgyslėms ir sąnariams nykti 
ir silpnėti. Čia tinka gamtos 
dėsnis: visa, kas nenaudojama, 
genda ir nyksta. Visoks darbas 
ir fizinis organų naudojimas 
pareikalauja širdies stipriau 
kraują varinėti, plaučių — 
giliau kvėpuoti, organizmo — 
energiją gaminti. Energijai 
gaminti organizmas naudoja 
kraujuje esančias medžiagas, tai 
ir cholesterolį, tuo mažindamas 
galimybę užsikimšti kraujagys
lėms ir kenkti vitalinių organų 
veikimui. Darbas ir mankšta 
padeda išvengti tukimo, nes 
maisto skaldymo medžiagos 
verčiamos energija, ne riebalais. 

Dvasines, protines galias 
žmogaus amžiui pažengus 
galima ne tik palaikyti, bet ir 
stiprinti. Protinių galių 
palaikymas ir stiprinimas gali
mas sekančiais veiksmais: 
nuolat stengtis domėtis esančių 
dalykų esme, gilintis į jų 
reikšmę; jei dirbamas koks nors 
darbas, tai gilintis į darbo esmę 
ir pagrindus; skaityti knygas ir 
laikraščius ir aptarti su kitais 
žmonėmis (šeimoje ar už šeimos) 
jų naujienas ir skelbiamas min
tis, knygose aprašomų asmenų 
(herojų) veiksmus ir keliamas 
mintis, pareikšti ir savo nuo
monę; Jei mokama svetimų kai 

Michigano senatoriui Washingtone, D . C , buvo padėkota už jo iniciatyvą pa
siųsti laiškus Gorbačiovui, kad nebūtu t rukdoma rugpjūčio 23 d. demonstra
cija Vilniuje. Iš kairės: Jungtinių Pabaltijo tau tų tarybos darbuotoja Ginta 
Palubinskaitė, sen. Donald Riegle ir Lietuvių informacijos Washingtono 
skyriaus vedėjas Viktoras Nakas. 

bų, tai rasti kokį nors žmo
gų, su kuriuo ta kalba būtų 
galima pasikalbėti, ir tai daryti 
dažnokai. Jei tokio žmogaus 
nėra, tai bent skaityti ta sveti
ma kalba raštiją. Taip svetima 
kalba nebus pamiršta ir proti
nės jėgos stiprinamos; spręsti 
laikraščiuose ir žurnaluose 
pateikiamus galvosūkius, 
uždavinius, šaradas ir pan. Tai 
pareikalauja atmintin įdėtų 
žinių iškėlimo, sąvokų ieš 
kojimo enciklopedijose, žody 
nuose ir pan.; lošimas šaškėmis, 
šachmatais ir kai kurie kiti 
lošimai taip pat reikalauja 
protinių galių; rašyti sau 
dienoraštį, o jei nors kiek suge
bama, tai rašyti į spaudą. Jei 
jau ne daugiau, tai bent kores
pondencijas apie vietos gyveni
mą ir naujienas (gali būti, 
kad neviskas bus spausdina
ma spaudoje, bet kai kas vistik 
bus); bendrauti sužmonėmis, 
aktyviai reikštis organizacijų ar 
ratelių veikloje, t iek 
sumanymais, tiek priimtus 
nutarimus padedant vykdyti; 
gilinti žinias apie savo 
mėgstamą darbą ir užsiėmimą 
bei profesiją, nors senatvėje jau 
to darbo nedirbama ir profesija 
neužsiimama; muzikams ir inst
rumentalistams reikia tęsti dar
bus su savo instrumentais, nors 
tik pačiam sau ir be jokio atlygi
nimo. 

Protinių galių stiprinimui ga
lėčiau pateikti ir daugiau pavyz
džių, bet bendram supratimui, 
tikiuosi, pakaks ir aukščiau 
pateiktų. Protinių galių stipri
nimą ir to stiprinimo sėkmingu

mą vyresnio amžiaus žmonėms 
yra tyrimais įrodęs dr. James E. 
Birren, Andrus Gerontology 
centre, Pietų Kalifornijos uni
versitete. Daktaro vieno tyrimo 
duomenys: kolegiją baigęs jau
nas žmogus naudoja apie 22 
tūkstančius žodžių, o 65 metų 
išsilavinęs žmogus gali naudoti 
45 tūkstančius žodžių. Į tai 
neįeina svetimos kalbos. 

Mano gyvenamoje aplinkoje 
turiu kelis pavyzdžius, kuriais 
patvirtinama protinių galių 
labai aukšto lygio išlaikymas 80 
metų amžiaus sulaukusiuose as
menyse. Šį pavasarį Worceste-
rio kolegiją aukštais pažymiais 
baigė 80 metų lietuvė (J. K.), o 
po to kolegija ją parinko vaidy-
bininke reprezentuoti tą kole
giją, atmesdama jaunesniuo
sius. Dr. A. M. rūpinosi, planavo 
ir prižiūrėjo Alkos arflhyvo sta
tybą. Seselė A. pajėgė vesti vie
nuolyno finansinę atskaitomy
bę. 

Iš viso pasakyto matome, kad 
ir vyresnio (senatvės) amžiaus 
sulaukęs žmogus gali išlikti, jei 
tik stengiasi, pakankamai svei
kas, pajėgus fiziniai ir dvasiniai. 
Žinoma, tam reikia valios ir pa
siryžimo. Pajėgumą išlaikyti ir 
pagerinti reikia pastangas 
pradėti ne senatvei prasidėjus, 
bet kiek galima anksčiau, nors 
gali šiek tiek pagerinti ir senat
vėj pradėjus. Fizinis ir protinis 
pajėgumas teikia žmogui pasi
tenkinimo, yra naudingas jam 
ir artimiesiems bei visuomenei. 
Tai verta kiekvienam mūsų to 
siekti, net ir senatvėje. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 

AMERIKOS UETUVIAI 
VETERANAI 

JAV-ių Gynybos departa
mento Sekretoriaus raštinė, 
kongresmanui Samuel S. Strat-
ton tarpininkaujant, neseniai 
oficialiai pripažino Amerikos 
Lietuvių Veteranų (ALV) or-
ganizaciją, rašo Amsterdam, 
NY, „Recorder" laikraštis. ALV 
organizacija, kurios būstinė yra 
Amsterdamo mieste, yra 
pripažinta viena iš 53-jų tikrų 
JAV veteranų organizacijų. Jų 
pagrindinės pareigos yra pa
gerbti 4W«SMM» Amerikos ka-

rius Veteranų bei Kapinių 
dienų progomis. Amerikos Lie
tuviai Veteranai vietinėje 
veikloje pasižymi jau viri 30 
metų. Jų vadas yra Edmundas 
Liberis. 

GELBINT PAKRANTĘ 

Ruošiami planai, kaip su
tvirtinti Michigano ežero pa
krantę Chicagoje, kad bangos 
negriautų kelių ir namų. Ap
skaičiuojama, kad tie darbai 
gali kainuoti nuo 662 mil. iki 
1,228 bilijono dolerių. 

20 
Šį sykį aukų buvo ypač daug. Kai imperatoriaus 

karstas buvo vežamas laidotuvių apeigoms iš Jahol į 
Pekiną, prisistatė didžiūnų būrys neva tai saugoti 
imperatorienę ir jos sūnų. Tačiau iš tikro norėjo juos 
nuversti nuo sosto. Betgi toliau karstą benešant atsi
rado dar kita didžiūnų sargyba, palanki Ci-Xin. Sar
gybų pasikeitimas praėjo be muštynių, egzekucijos 
įvyko vėliau. Jaunojo imperatoriaus dvare po laido
tuvių įsigalėjo didžiūnas Kung. Apie jį ir Ci-Xin pra
dėjo sklisti nekuklūs gandai. 

Jaunasis imperatorius metų bėgy pavirto, ką mes 
šiais laikais vadintumėm hipiu. Valstybės reikalais jis 
visai nesidomėjo, dinastijos tęstinumu irgi ne. Nors jis 
buvo aprūpintas dideliu Mandžu mergelių haremu ir 
žmona (aišku iš Kung gimines), savo laiką jis praleis
davo ne dvare. Didžiausias jo pomėgis buvo bastytis 
po Pekino prostitučių kvartalus ir opiumo landynes. 
Mandžu mergelės jo nedomino, jo skonis buvo nukreip
tas į Han kinietea, kurių kojos iš vaikystės dienų bū
davo varžtiniais raiščiais iškreiptos ir kurių eisena, jei 
tikėti kiniečių tuolaikiniams poetams, buvo kaip 
balandžių. Vieną naktį imperatorius Tung-Či prisirūkė 
per daug opiumo ir neatsibudo. Kai mirė jis turėjo tik 

devyniolika metų. 
Naujas imperatorius buvo parinktas aišku iš Kung 

šeimos Tsai-Tien irgi buvo mažametis, Ci-Xin ir toliau 
sėdėjo prie sosto, pasislėpus už širmos. Kinijoj gyve
nimas ėjo toliau. 

Ci-Xin Kiniją valdė nuo 1861 iki 1909 metų ir, nors 
asmeniškai ją visur lydėjo sėkmė, Kinijai tai buvo 
sunkūs metai. 1857 metais vyko opiumo karas, anglų 
ir prancūzų kariuomenės siautėjo po Kiniją, kaip jiems 
patiko. 1901 metais sukilimas, nevisai teisingai 
vadinamas „boksininkų" vardu, irgi pasibaigė visišku 
Kinijos pralaimėjimu. Vos 3 metams praėjus po Ci-Xin 
mirties, Sun Yat Sen revoliucija nuvertė Mandžu 
didžiūnus ir išmetė juos į gatvę. 

Vasaros rūmų parkas, po kurį mes dabar 
vaikščiojom, buvo beveik išimtinai Ci-Xin kūrinys. 
Senovėje jis buvo daug didesnis, vien tik pagodų buvo 
ten 800. Ir tikrai, mūsų autobusas važiavo palei aukštą, 
mūrinę parko sieną, kuri tęsėsi kilometrus. Vadovė 
pasakojo, kad ankstyvesnieji, labai prabangus pasta
tai per opiumo karą buvo anglų ir prancūzų sunaikinti, 
be jokio karinio tikslo, tik šiaip sau pamokyti kiniečius 
kas yra ponas. Pasiliko nesunaikinta tik maža parko 
kertelė, kurią Ci-Xin ėmė atstatinėti ir plėsti. Visur 
vyravo kinietiškas stilius, mums taip svetimas, o tačiau 
kviečiantis gėrėtis. Pastatai buvo plačiai išsidriekę 
palei didelio ežero krantą. Baltavo du marmuriniai 
tiltai, vienas tiesus, kaip styga ant smuiko, kitas kyląs 
aukštyn paraboliniu skliautu. Net ir vakariečiui tie 
tiltai sakė, kad jų tikslas buvo ne žmonių nešiojimas, 
bet estetinis pasitenkinimas. 

Kaip ir kitur istorinėj Kinijoj, čia vyravo riesti sto
gai, mėnulio vartai, sargybiniai — liūtai, bet čia buvo 
daugiau puošnumo ir prabangos, negu bet kur kitur. 

Vaikščiojom po Ci-Xin salonus. Vieni buvo išpuošti 
mozaikomis, kiti povo plunksnomis. Pietums mus nu
vedė į labai puošnią valgyklą. Prisiminiau kaip valgy
davo Ci-Xin. Virėjų armija jai kasdien pagamindavo 
po šimtą valgių, iš kurių ji paragaudavo tik kelis, 
dažniausiai vis tuos pačius, likusius suvalgydavo eunu
chai ir haremas. 

Turbūt įdomiausias pastatas buvo dengtas pasi
vaikščiojimo pagal ežerą kelias, kuris tęsėsi beveik 
kilometrą. Spalvotos kolonos. įmantriai išpjaustytos 
briaunos. Kas keletą žingsnių akį patraukdavo nuo 
stogo nusileidžiančios pertvaros, ant kurių buvo išpai
šyti paveikslai iš Kinijos istorijos. Iš kelio šakojosi 
mažesni lieptai į svarbesnius pastatus arba altanas, 
prisiglaudžiančias prie vandens. Vaizdai keitėsi kas 
keli žingsniai. Fotografui čia buvo neišsemiamas lobis. 
Visi mes fotografavom kaip japonai. 

Viena mūsų grupės panelė iš Los Angeles, kuri 
kažkodėl fotografuodavo tiktai su teleobjektyvu, pyš
kino kaip iš kulkosvaidžio. Neiškenčiau nepaklausęs, 
kiek ji filmų pasiėmė iš Amerikos. Pasirodo šešias
dešimt. Aš. kuris Kinijai skyriau tik aštuonis filmus, 
pasijutau labai atsilikęs nuo gyvenimo. 

Tuoj po pralaimėto opiumo karo kiniečiai suskato 
gerinti savo gynybą. Paskyrė dideles pinigų sumas sta
tyti laivynui. Tačiau Ci-Xin turėjo kitokią nuomonę 
apie laivus, negu admirolai. Ji už tuos pinigus ežero 
vandeny pastatė gražų laivo pavidalo paviljoną iš balto 
marmuro. Dabar laiko šviesoj kas gali pasakyti kieno 
nuomonė buvo teisingesnė. Admirolų laivai jau seniai 
būtų sutrūniję arba gulėtų jūros dugne. Ci-Xin neskęs-
tantis laivas ir dabar tebestovi ir sukelia pasigėrėjimą 
milijonams žmonių. 

(Bus daugiau^ 
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PLAČIOS APIMTIES 
SUKAKTUVINIS 
SAVAITGALIS 

TORONTE 
Jau šių metų išvakarėse To

ronto lietuviai krikščionybės 
sukaktį minėti buvo nutarę 
trimis tarpsniais. Pirmasis — 
paskaitos apie krikščionybe Lie
tuvoje gavėnios metu. Jas skai
tė A. Budreckis, dr. R. Mažei
kaitė, prof. J. Slavėnas ir prof. 
V. Vardys, Paskaitas suorgani
zavo sukakties minėjimo pa
skaitų komisija, vadovaujama 
kun. P. Dilio. Visomis paskaito
mis susidomėjimas buvo didelis 
ir gal tai buvo viena iš priežas
čių, paskatinusių sukakties ko
mitetą skaitytas paskaitas 
išloisdinti atskiru leidiniu, pa
kviečiant prel. dr. Pr. Gaidą ir 
Č. Senkevičių jį suredaguoti. 

Antrasis tarpsnis — išvykos į 
Romą birželio mėnesį. Kam lei
do laikas, sveikata ir ištekliai 
registravosi į keliones. Kanados 
lietuvių skaičius Romos iš
kilmėse buvo nemažas. Jie visi 
parsivežė neužmirštamų 
įspūdžių, nors būta vargo ir kitų 
nenumatytų nemalonumų. 

Trečiasis tarpsnis — centrinės 
iškilmės Toronte lapkričio 14-15 
dienomis. Jas organizuojant, ne 
viskas taip gerai klojosi, kaip iš 
pat pradžių buvo suplanuota. 
Pirmoji ir rimčiausia nenuma
tyta kliūtis atsirado, kai komp. 
kun. Bruno Markaitis, SJ, susir
go ir nebegalėjo baigti užsaky
tos oratorijos, kuriai žodžius 
sukūrė žymusis mūsų poetas 
Bernardas Brazdžionis, kūrinį 
pavadindamas lotyniškai „Bap-
tizo vos" (Krikštiju jus). Rengė
jams teko ieškoti išeities ir tą 
kliūtį nugalėti. Padėtį išgelbėjo 
poeto dr. H. Nagio ir muz. komp. 
A Stankevičiaus kantata, .Kry
žių ir Rūpintojėlių Lietuva", 
labai sėkmingai atlikta Mont-
realyje. Meninės programos 
koordinatoriaus V. Verikaičio 
rūpesčiu jungtinis 150 asmenų 
choras (Toronto „Volungė", Pri
sikėlimo parapija, „Aras", Ha
miltonas ir Londonas) intensy
viai repetuoja kantatą, kurioje 
solo partijas atliks solistai A. 
Pakalniškytė, R. Strimaitis, S. 
Žiemelytė ir V. Verikaitis. 
Vargonuos muz. J. Govėdas. 
Bus 24 asmenų orkestras. Kon
certas įvyks Ryersono politech
nikos instituto teatre lapkričio 
14 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Bilietų kainos: 12, 10, 8, 5 
doleriai. Salia kantatos bus 
šventei pritaikyti papildymai. 
Laukiama svečių iš visų 
Kanados vietovių, taipgi ir iš 
JAV. Meninės programos komi
sijos pirm. dr. J. Sungaila. 

Kita taipgi nenumatyta kliū

tis atsirado, kai paaiškėjo, kad 
tą pačią dieną, lapkričio 15 d., 
ir tuo pačiu laiku, kada turėjo 
įvykti eisena iš Toronto rotušės 
aikštės į Šv. Mykolo katedrą — 
kaip tik vyksta tradicinis „San
ta Claus" paradas, užkemšąs 
visas to rajono gatves tūkstan
čiais žiūrovų. Teko ir šią kliūtį 
nugalėti. Nutarta eiseną organi
zuoti lapkričio 14 d., šeštadienį. 
Tuojau po koncerto bus žygiuo
jama iš Ryersono instituto į Šv. 
Mykolo katedrą, prie kurios bus 
naktinis budėjimas su žvakėm, 
specialiais užrašais, plakatais. 
Jaunimas šitam budėjimui labai 
pritaria ir stropiai ruošiasi, 
Eiseną ir budėjimą organizuoja 
speciali komisija, vad. dr. O. 
Gustainienės. 

Du svarbus dalykai, berods, 
nesutiko jokių kliūčių. Tai 
pamaldos ir pokylis. Pamaldos 
įvyks Toronto arkivyskupijos 
katalikų katedroj lapkričio 15 
d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Mišias 
atnašaus vysk. P. Baltakis, 
OFM, dalyvaujant pronuncyui 
arkiv. A. Palmas, kanadiečių 
vyskupams ir kitų konfesijų 
atstovams. Pamokslas — vysk. 
P. Baltakio, OFM. Giedojimui 
vadovaus „Volungė". Pamaldų 
dalyviams ruošiami specialūs 
tekstai. Organizacijos prašome* 
pamaldose dalyvauti su vėliavo
mis. Pamaldas organizuoja 
liturginė k-ja, vad. kleb. kun. J. 
Staškaus. 

Kaip įprasta, iškilmių baigmė 
bus pokylis Anapilio salėje lap
kričio 15 d. 5 vai. p.p. Pokylio 
metu kalbės neseniai iš sovieti
nės vergąjos paleistas prof. V. 
Skuodis. Bilietai į pokylį 15 dol. 
asmeniui. Jie gaunami parapi
jose sekmadieniais po pamaldų. 
Platinimu rūpinasi k-to ižd. V. 
Taseckas, o pokylio paruošimu 
— komisija, vad. dr. J. Čuplins-
kienės ir J. Andrulio, talkinant 
Lietuvos kankinių parapijos ta
rybai. 

Platesnės apimties dviejų 
dienų renginys iš įsipareigoju
siųjų pareikalauja gana daug 
darbo. Tačiau ir to neužtenka, 
Reikia lėšų. Lietuvių finansinės 
institucijos, žinoma, prisideda, 
bet toli gražu iki sąmatos suba
lansavimo. Todėl kreipiamasi į 
plačiąją visuomene ir prašoma 
aukų, kas išgali, net stambes
nių. Asmenys, paaukoję 500 
dol., gaus du nemokamus bilie
tus į koncertą ir pokylį, paauko
jęs 100 dol. — vieną bilietą. Yra 
prašoma aukas siųsti į parapi
jas, kurių pakvitavimai tinka 
pajamų mokesčių atskaitoms. 

KUNIGYSTĖS 
SIDABRINIS JUBILIEJUS 

Šv. Antano lietuvių parapijos 
Detroite klebonas kun. Alfonsas 
Babonas švęs kunigystės sidab
rinį jubiliejų sekmadienį 
lapkričio 29 d. Iškilmingos pa
dėkos iv. Mišios bus 10:30 vai., 
o jubiliejaus minėjimas-vaišės 
bus 2 vai. p.p. Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos kultūriniame 
centre, 2533 West Nine Mile 
Rd., Southfield, Mich. 

Jubiliatas gimė 1927 m. 
rugsėjo 6 d. Raseiniuose, kur 
praleido vaikystę ir jaunystę ir 
baigė pradžios ir viduriniuosius 
mokslus. Karo pasėkoje pasi
traukė į Vokietyą ir kurį laiką 
gyveno stovyklose. Pašaukimo 
į kunigus skatinamas išvyko į 
Angliją ir ten pradėjo studijas. 
1963 m. atvyko į Italiją ir pra
dėtas studijas tęsė Šv. 
Kazimiero kolegijoje Romoje. 
1962 m gruodžio 22 d. Romoje 
įšventintas į kunigus. 1963 me
tais Romoje Laterano universi
tete baigė filosofuos ir teologijos 
mokslus licenciato laipsniu. 

Pastoraciniam darbui kun. 
Alfonsas Babonas atvyko į JAV 
1964 metais. Allentown vysku
pijoje teko dirbti lietuviškose 
parapijose tarpe senų lietuvių 
imigrantų šiose vietovėse: New 
Philadelphia, Easton ir Miners-
vile. Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Detroite klebonui 
kun. Mykolui Kundrotui pagei
daujant turėti kunigą asistentą 
mokantį lietuvių kalbą, Detroi
to arkivyskupas kard. John 
Dearden sutiko ir pasiūlė 
pačiam susirasti. Prel. Jonui 
Balkūnui rekomenduojant, kun. 
Alfonsas Babonas 1968 metais 
atvyko į Detroitą ir apsistojo pa
stoviam gyvenimui čia dirbti 
pastoracijoje vikaru Dievo 
Apvaizdos parapąjoje. Tuo laiku 
parapija pergyveno pereinamą 
stovį, nes bažnyčią nupirko iš-
griovimui Kelių departamentas 
greitkeliui pravesti. Parapijai 
teko kurtu kitoje vietovėje, kuri 
buvo surasta ir prasidėjo sta
tybos darbai prie 9-tos mylios 
kelio Southfielde, Mich. Ir tai 
1973 m. rugsėjo 8 d. Švč. Ma
rijos Gimimo šventės ir mūsų 
tautos šventės proga buvo dedi
kuota nauja Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos bažnyčia. 
1974 m. liepos 1 d. klebonas 
kun. Mykolas Kundrotas aplei-

Krikščionybės sukakties ko
mitetas Toronte, vadovaujamas 
Vytauto Biretos, kviečia visus 
tautiečius iš arti ir toli dalyvau
ti tose centrinėse iškilmėse, soli
dariai ir demonstratyviai už
baigti krikščionybės sukakties 
minėjimus, dar kartą dėkojant 
Dievui už gaunamas malonei, 
kad pastangos atsinaujinti tikė
jime stiprintų ir jungtų su 
tikinčiaisiais okupuotoje tėvy
nėje. 

Č. Senkevičių* 

LOS ANGELES TEATRAS 
CLEVELAND 

Lapkričio 7-8 dienomis Cle-
velando ir apylinkių lietuviai 
švęs savo tradicines Lietuvių 
dienas. Šių dienų didžiausias 
dėmesys skiriamas Los Angeles 
teatro spektakliui su V. Myko
laičio-Putino istorine drama 
„Valdovu", kuris bus matomas 
šeštadienį, lapkričio 7 d., 7 vai. 
vak. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. Su šia drama Los 
Angeles dramos sambūris (rež. 
ir dekoratorius Petras Maželis) 
yra aplankęs didžiąsias lietuvių 
kolonijas, susilaukęs puikiausių 
įvertinimų, o Lietuvių teatrų 
festivalyje susilaukęs geriausio 
teatro pripažinimo. Todėl ir Cle-
velando lietuviai bus lai
mingi, galėdami šį iškilų teat
rą matyti savajame mieste. 

Iki šio laiko jau daug yra įsi

giję bilietų, ir paklausa didėja. 
Visos vietos salėje numeruotos. 
Bilietų kainos: 15,12,8 ir 5 dol. 
Lituanistinės mokyklos moki
niams įėjimas laisvas. Bilietų 
galima įsigyti sekmadieniais 
abiejų lietuvių parapijų sve
tainėse, o rezervacijas galima 
padaryti skambinant tel. 
2614077 arba 481-9928. Norin
tieji dalyvauti vaišėse su Los 
Angeles teatralais prašomi taip 
pat registruotis aukščiau 
nurodytais telefonais. 

Sekmadienį 10 vai. ryto iv. 
Mišios Dievo Motinos šven
tovėje. Tuojau po Mišių parodų 
atidarymas auditorijoje ir mažo
joje salėje. Parodos lankytojai 
matys šiaudinukų paveikslų, 
lietuviškų lėlių, keramikos 
darbų. įėjimas — auka. 

Kun. AM Babonas - jubiliatas 

Svetainėje Šv. Kazimiero lit. 
mokyklos tėvų komitetas ruošia 
pietus mokyklos naudai. Pati. 
vaišindami paremsime ir šią 
lietuvių švietimo ir auklėjimo 
instituciją. 

Lietuvių dienas rengia LB 
Clevelando apylinkė, kurkia 
valdybą sudaro: pirm. Vladas 
Čyvas, vicepirm., švietimo rei
kalams •-Aldona Misiūnienė, 
kultūros reikalams Jonas Gudė-
nas, Vytautas Brizgys — iždi
ninkas, sporto reikalams Valdo
nė Žiedonienė, jaunimo reika
lams Rena Vyšnkmytė, sociali
niams reikalams Vincas Cečys, 
parengimų vadovės Ada Stun-
gisnė ir Birutė Vedegienė. 

Tą savaitgali paskirkime pa
rodyti tautinį solidarumą, pasi-
ufaaMlafU 0OeWUmO tHtlrO « 4 B M 9 0 U U 9 
bei tautinio meno kūrėjais. Vka 
kviečiami visuose renginiuose 
dalyvauti. 

V.ft . 

do parapiją >r n u o t o s dienos 
kun. Alfonsas Babonas buvo 
paskirtas administratorium. 
1975 metų sausio 1 d. parapijos 
klebonu buvo paskirtas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius. Taigi 
kun. A. Babonui Dievo Apvaiz
dos parapijoje teko išbūti 
šešerius metus vikaru ir šešis 
mėnesius administratorium. 
Kadangi parapija buvo per-
maža dviem kunigams, tai kun. 
Alfonsas Babonas buvo paskir
tas į amerikiečių parapijas Ro-
yal Oak ir Northville, Mich. 

Šv. Antano parapijos klebonui 
kun. Kazimierui Simaičiui 
išėjus į pensiją, 1979 m. sausio 
mėn. kun. Alfonsas Babonas 
buvo paskirtas administrato
rium, o po metų toje pačioje pa
rapijoje buvo patvirtintas kle
bono pareigose, kurias iki šios 
dienos tebeina. Jubiliatas gavo 
parapiją jos nykstančiame 
stovyje, nes dauguma „imigra
vo" į naują Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapiją, Southfield, 
Mich. Buvusi didžiausia iš trijų 
lietuvių parapijų Detroite taip 
sumažėjo, kad jos išsilaikymo 
klausimas pasidarė gana pro
blematiškas. Visa laimė, kad 
šauliai, savanoriai, ramovėnai 
ir birutietės liko ištikimi Šv. 
Antano parapijai ir jie iki šios 
dienos tebėra stiprus parapijos 
ramstis. 

Visa tai žinodamas, jubiliatas 
sumaniai suplanavo darbus 
teisinga linkme, kad pasilikę 
lietuviai turėtų jaukesnę 
bažnyčią ir kad parapijos pasta
tas būtų geriau pritaikytas kul
tūrinei veiklai. Iš atliktų darbų 
yra pažymėtini bažnyčios vi
daus išdekoravimss, parapijos 
salės su kavine, klasės ir vir
tuvės įrengimai. Parapijos 
veikla ypač pagyvėjo, kai 1980 

metais prieš pat Kalėdas buvo 
suorganizuotas parapijos choras 
ir kiek vėliau moterų vokalinis 
kvartetas. Nuo to laiko kiek
vienas sekmadienis ir išskirti
nės religinės šventės bažnyčioje 
ir minėjimai parapijos salėje 
įgijo reikiamo iškilmingumo. 
čia kasmet yra minima Kariuo
menės šventė, ruošiamos ben
dros Kūčios, Klaipėdos krašto 
atvadavimas, Motinos diena, su
kaktys ir jubiliejai. Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubilie
jus buvo atšvęstas iškilmingai 
bažnyčioje ir salėje savomis jė
gomis ir be išlaidų parapijai. Pa
garba jubiliatui kaip vie
ninteliam lietuvių parapijų kle
bonui Detroite, turinčiam para
pijos chorą. Jubiliatui linkėtina 
Dievo palaimos ir geros sveika
tos, kad dar ilgus metus galėtų 
parapijai vadovauti ir pratęsti 
jos gyvavimą 

Jubiliejaus Padėkos šv. Mišios 
bus atnašaujamos sekmadienį 
10:30 vai. Šv. Antano bažny
čioje, Detroite. Parapijos choras 
giedos „Lietuviškas Mišias" ir 
kitas tai progai pritaikytas gies
mes lotynų ir lietuvių kalba. Pa
maldų metu automobiliai bus 
saugomi. Jubiliejaus minėjimas 
ir vaišės bus 2 vai. p.p. Dievo 
Apvaizdos parapijos kultū
riniame centre. Meninę pro
gramą atliks Detroito Moterų 
vokalinis kvartetas. 

. sltzys 

Visi kiti talentai yra gautos 
dovanos, tačiau charakteris yra 
mūsų pačių sielos padaras, dėlto 
talentai kartais apvilia, o 
charakterio žmonės būna 
mylimi. 
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CLASSIFIED GUIDE 
PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19IrisLane 

New-Hyde Para, N.Y. 11040 
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574-0973 WE CARE 
MUŠT SPEAK FLUENT ENGUSH 

Live-in or 
daytime basts; south Loop location. CaM 

Tiimissss 
4si-eaw su 

or 

PAT, 

Nemokamai įkainuojant* jutų 
wbe tsm Dat iKislalvaiiii oaoai 
davimą, sąraftą perduodamų namų jūeų 
taikomoj apylinkei, mieele ar priemies
ty Suinteresuoti praiau skambinti ar 
užeit pas 

S. 
7t7 

Dskes) briek sjktad įsnch sSfe 3 
1 % 

• • Ir Reekvvell — išnuom. 
suaugusiems 3Vfc kamb. butas: 1 
misg., apšildomas, šaldytuvas ir 
virimui pečius, 2-tram aukšte — 
nuoma $250 plius mėn. užstatas. 

, Th car garsas, pato. Sausai eon-
dSJon. many sasat. 

Atfortg $87.500 TeL SS1-SS7S 

A V I L I M AŠ 
M O V I N G j 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
]*r — T — ~ = ^ 

10*> — 20% — 30% pigiau mokėsit ur 
apdraudą nuo ugjntoe ir autoinobSJii pas 

FRANK ZAPOLIS 

7t t2t .P l lLASRin 

DAMUTf StarsUUTt M A Y U 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo-

agsnturą, prašome akambinti OsnaSst 
aessasssl Meyer dat sąžiningo patar-* J 
navimo ir veltui sieti namų įkainavimo, 

DeLux Georgian mūrinis nams 
JS31 W. SSNi Street 

Šeši kambariai, IV* prausyklų. Kaina 
prieinama — $47,000. 

V.T. CUECTRIC CO. 
Ucensod, Insured — Bonded 

Elektros ir namų apšildymo 
sistemų pataisymai. < 

Ti 

• L I K T U O S 
- P A T S J S V M A I 

Turiu Cnicaooa miesto leidimą. Dir-
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai 

Ne. ta t — SS k t s a n i l i , 1% 
namas mamai, s kamb. ir 2 mieg. tartam 

moderreeka prausykla. 3 kamb. butas vir
šuj giminingai seimai arba pajamoms; išti
sas skapas; alum. papuošimas; naujas slo
gas ir elektra; centrinis vėsintuvas; 2 aulo 
su aidarymu garažas; daug priedų—66 ta 
ir I aanrlalB Aožiūrekite dabar! 

7kamb.mū-
P W * * I &^~ rinieeu3 

mis apkasas TV 

ti kiemas, 2 aulo 
sstssSj slogas ir 
Lavmdale yra graži 

garažas, naujas Md. 

n A s i y ^%v^9vhar w PM^%W 
Išvalau, taisau visų rūšių šildymų 
pečius ir „space heaters". Turiu 
visas atsargines dalis. 

A. BANYS 
447' 

PsasAisrtosaratsi _ aaVaaint^e^šratA 

Na. t t t • t 7 Ir Issssastsi 2 bulų, 3 kamb. 
n 1 meg. KioRvisnam DIRO, rnooanu vinuva 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apsnrjymes; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir ztemtmai langai, nausss £n awo 
su atidarymu garažas. Tiktai 646,900 ptr-

Ne. t t t — t t S NĮC UstK 2 butų mūri-
nis namas su 6 kamb. ir 3 mieg. kiekvienam 

skiepas su virtuve sav.; daugeli galų ir 
priedų — 63«e ir St. Louie.: 

Issvt7t-tt lr 
o MatriD. mOfinis) 
(rengtas rūsys; 2Vt 
Stovyje; St. Trtb's. 

1-*fc prausykla; 

Savo namą geste parduos, tik pa-
a tolei 
.jums 

N U O M R U I B V S K A L N O Namo įvertinimui skambinkite skubiai 

'm.nmm. 
i s 

le.um 
nes. a a 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re-
S4#as]"aš^v*jr«Sa3 apa^easta'Sjs^SSf S^sail Sja^^*ar«SS 

Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tėt-Sutkuvienės. Išleido 
,,Lietuvių Dienos" Maironio 50 
matu malkas sukekti minint Lai-
• ŝ psssBjBBs s i t v f te^s^BF eB^snaBv%ls I I f f f f f t f |a« BaNsva-

dinys didelio formato, turi 47 
pej. Kaina au persiuntimu 7.75 
^ • • ^ j s j a t - . t , j B ^ - ^ U B S A i a i atoaaSaareti 

ooi. imnoia gyventojai movus 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 

PAaNLY 
Tel. - 4S4-71SS 

REALTOR8 
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Diakonas Dovydas 
Yankauskas. 

Yankauskas (kairėje) ir seminaristas Petras 

MOSU KOLONIJOSE 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, Fla. 

PASIRENGIMAI 
LIETUVOS KRIKŠTO 

SUKAKTIES MINĖJIMUI 

Šv. Kazimiero Misijos komi
teto iniciatyva 1987 m. vasario 
17 d. sudarytas Lietuvos krikš
to 600 metų jubiliejaus minė
jimui komitetas iš šių asmenų: 
kun. V. Zakaras, OFM, pirmi
ninkas, nariai — kun. V. Dabu-

.šis, kun. dr. E. Gerulis, A. 
Gudonis, A Kamiene, A. Krau-
jalis, K. Urbšaitis, V. Kleivienė 
ir A. Valienė. Pradiniuose pasi
tarimuose paaiškėjo, kad šis 
minėjmas pareikalaus daug dar
bo, tad į komitetą papildomai 
dar pakviesta: M. Andrijaus
kienė, K. Gaižauskienė, A Kru-

Laike pertraukos vietos tau
tinių šokių grupė „Vėjeliai", 
vadovaujama Greg Blum, pa
šoko lietuviškų šokių. Publika 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. spalio mėn. 29 d. 

• 

Hebron, Ind. 

PAGERBTAS DIAKONAS 
YANKAUSKAS 

• 

Daugiau kaip 300 gyventojų 
šio miestelio, pietryčiuose 60 

; mylių nuo Chicagos, pagerbė 
diakoną Dovydą Yankauską 
sekmadienį, spalio 18 d., Šv. 
Elenos parapijos salėje. Poky-

; lyje dalyvavo visa didelė Yan-
' kauskų šeima, giminės, pažįs-
' tami ir svečiai. Taip pat daly-
! vavo ir pasveikino naują 

diakoną vyskupas Norbert F. 
*• Gaughan, Gary, Indiana, katali

kų diecezijos vyskupas. Prieš iš
kilmes buvo šv. Mišios 
bažnyčioje. Jas laikė klebonas 
kun. Derrick Dudash, asis
tuojant diakonui Yankauskui. 
Diakonas taipgi pasakė pa
mokslą — pirmąjį po savo 
šventimų. 

• 

D. Yankauskas.įstojo į. Ma
rijos Nekaltosios fOblates of the 

' Virgin Mary) kongregaciją 
1979 metais. Gyvendamas 
kongregacijos vienuolyne San 
Vittorino, Italijoj, studijavo filo
sofiją ir teologiją Angelicum 
universitete Romoj, kur yra 
susitikęs su lietuviais studen
tais iš Romos Lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegijos. 

n. Arkivyskupas Virgilio Noe, 
Liturginės kongregacijos sekre
torius įšventino Dovydą Yan
kauską, 27 metų amžiaus, dia
konu rugsėjo 19 d. Šv. Elenos 
bažnyčioje Romoj. 

Po trijų savaičių viešėjimo su 
savo tėvais ir giminėmis Heb
ron, Indianoj, Yankauskas vyks 
į Buenos Aires, Argentiną, tar
nauti parapijoj ir tuo pačiu 
laiku baigs paskutinius metus 
teologijos studijas. Jis bus kuni
gu įšventintas 1988 m. gruodžio 
mėnesį. Tuo pačiu metu jo brolis 
Petras Yankauskas, 28 metų 
amžiaus, kuris tebestudijuoja 
Romoj, bus įšventintas diakonu. 
Jis taip pat yra Nekaltosios Ma
rijos kongregacijos narys ir da
bar gyvena San Vittorino, 
Italijoj. 

Dovydo ir Petro tėvai Bene
diktas ir Virginia Yankauskai 
gyvena ūkyje netoli Hebron. Iš 
13 vaikų Petras yra penktasis, 
o Dovydas šeštasis. Šeimoj yra 
12 sūnų ir viena duktė Julija. 
Tėvas Benediktas dirba Porter 
County vieškelių departamente. 
Jis planuoja pastatyti didingą 
lietuvišką kryžių savo ūky 
tavo dviejų sūnų Dovydo ir Pet
ro šventimų į kunigus atminimui. 

Dovydo ir Petro senelė Ona 
Augustauskaitė-Yankauskienė, 
kori atvyko į Ameriką iš Telšių, 
mirė 1983 metais, būdama 96 
metų amžiaus. Ji yra palaidota 
šalia savo vyro Benedikto Šv. 
Marijos kapinėse Kouts, In
diana. Abudu anūkai dėkoja 
savo senelei už įkvėpimą jiems 
siekti kunigystės pašaukimo. 
Dovydas sakė šio straipsnio 
rašytojui: „Mūsų senelė 

visuomet mums primindavo, 
jog ji kasdien meldžiasi, kad 
mes taptume kunigais... Mes jos 
niekuomet neužmiršime savo 
maldose". 

Prieš išvažiuodamas į Argen
tiną, diakonas Dovydas pakrikš
tys savo dukterėčią — Stefanijos 
Marijos vardais. Ji yra duktė 
Pilypo ir Tinos Yankauskų. 

Diakonas Dovydas šiomis 
dienomis lanko įvairias ka
talikų įstaigas ir mokyklas. Jis 
taipgi aplankė Little Company 
of Mary Health Facility San 
Pierre, Indiana, kur gyvena 
viena jo giminaitė. Seselės 
Eugene Trenner ir Elena Burke 
pasveikino naująjį diakoną. 

Diakonas Dovydas taipgi yra 
menininkas. Jis dabar jau 
baigia drožti iš medžio stovylą, 
panašią į mūsų tautos žymų 
religijos simbolį Jėzų Rūpinto
jėlį. 

Stasys Pieža 

Dayton, Oh. 
VYSKUPO P. BALTAKIO 

ATSILANKYMAS 

Rugsėjo 25-27 savaitgalis 
buvo gausus įvykiais ir reikš
mingas programomis. Vyskupas 
Paulius Baltakis atvyko Day-
tonan pirmą kartą. Daytoniš-
kiai jo nekantriai laukė. Nuo 
atvažiavimo dienos iki išvykimo 
vyskupas neturėjo daug laiko 
pailsėti, jis buvo visur reikalin
gas, visur buvo prašomas daly
vauti. 

Apskrities vyčiai tuo 
pačiu laiku turėjo savo metinį 
suvažiavimą ir mirusiųjų Vyčių 
prisiminimą. 34 svečiai vy-
čiai-atstovai iš devynių kuopų ir 
vietiniai vyčiai dalyvavo su
važiavime. 

Po susipažinimo ir pabendra
vimo penktadieno vakare, šeš
tadienio rytą stojo į darbą. Pir
moji dalis buvo religinė pro-
grama, kurioje dalyvavo vysk. 
P. Baltakis. Kalbėjo apie arki
vyskupą Jurgį Matulaitį, ne
seniai paskelbtą palaimintuoju 
ir atsakė visą eilę klausimų. Po 
pietų vyčiai vėl susirinko pa
rapijos svetainėn svarstyti savo 
organizacijos reikalų. Vyskupas 
Paulius pradėjo susirinkimą su 
invokacija. 

Šeštadienio vakare vyskupas 
atnašavo šv. Mišias su anglišku 
pamokslu. Tuoj po Mišių sku
bėjo Lietuvių kluban lietuviš-
kon programon ir pietums, 
kuriuos paruošė mūsų vietinės 
šeimininkės, dalyvavo daugiau 
kaip 200 asmenų. 

Clevelando vyrų oktetas su 
soliste Irena Grigaliūnaite ir 
akompanuotoju Kavalausku, 
atvykę Daytonan aštuntą kartą, 
atliko dviejų dalių programą. Ši 
programa buvo dedikuota a.a. 
Rytui Babickui, Okteto įkūrėjui 
ir vadovui daugiau kaip 26 
metus, apkeliavusiam daugel ir 
tolimų kraštų. Okteto pro
grama buvo labai šiltai priimta. 

Charakterį sudaro mažiausi ir Vienintelė gyvenimo prasmė 
paprasčiausi kasdienio gyveni- yra pacėti įkurti dangaus 
mo įpratimai. karalystę. 

F. W. Foerster L. Tolstoj 

Solistė Margarita ir Vaclovas Momkai koncertuos St. Petersburg, Fla., 
lapkričio 4 d., trečiadieni. 5 vai. vak. Balfo rengiamame vakare Lietuvių klu
bo salėje. 

juos irgi labai šiltai sutiko. 
Vyskupui, Oktetui ir šokėjams 
buvo įteikta gėlių. 

Po to sekė šokiai. Grojo mūsų 
kaimyninės parapijos vargoni
ninkas su naujais 30,000 dole
rių vargonais, stebindamas 
visus, tai naujausi pramoginės 
muzikos vargonai. Laike šokių 
buvo pagerbtos dvi svečių poros, 
kurie kaip tik tuo metu šventė 
vedybines sukaktis: Gytis ir Ni
jolė iš Cleveland ir Ed & Gert 
iš Spring Valley, IL. 

Pagaliau sekmadienio pro
grama buvo visų laukiama. 
Vyskupas Baltakis su visais 
palydovais ir apskrities vyčiais 
su vėliavomis procesijoje įžengė 
bažnyčion iškilmingoms Mi
šioms atšvęsti Lietuvos krikš
čionybės 600 metų sukaktį, di
dingai giedant Clevelando 
Oktetui. Bažnyčia buvo pilnu
tėlė. 

Prieš Mišias vyskupas priėmė 
apskrities vyčių naujos valdybos 
priesaiką ir juos asmeniškai pa
sveikino. Mišių metu vyskupas 
tarė žodį abiejose kalbose apie 
Lietuvos krikščionybės sukaktį. 
Aukojimo metu buvo atnešta 
visa eilė prasmingų aukų ir 
arkiv. Jurgio Matulaičio pa
veikslas, atvežtas iš Romos. 

Pabaigoje Mišių vyskupui bu
vo įteiktos dovanėlės: vyčiai — 
medžio drožinys papuoštas 
gintaru su krikščionybei 
paminėti medaliu, pagamintas 
Jurgio Mikalausko, Parapija 
įteikė lietuvišką stulą, kurią 
meniškai išaudė čikagietis 
Kazys Bertašius. 

Mišios baigtos visų labai mė
giama Sveika Marija ir Vyčių 
himnu. Okteto giesmės su Irena 
bažnyčioje ir dainos programo
je nuskambėjo labai didingai 
Dėkingi Jums mieli daini
ninkai! 

Esame taip pat labai dėkingi 
mūsiškiams, kurie negailėjo 
darbo ir pastangų. Tik jų dėka 
mūsų didysis savaitgalis praėjo 
labai sėkmingai. 

Po to sekė susipažinimas su 
vyskupu parapijos salėje. Visi 
turėjo progos nors trumpai pasi
šnekučiuoti, nes vyskupas antrą 
valandą turėjo būti pakeliui į 
Toronto ir vėliau į Oklahoma. 
Vyskupo apsilankymas mūsų 
žmonėms padarė labai malonų 
įspūdi, jie norėtų jį vėl greit ma
tyti. Visas savaitgalis praėjo la
bai gražioj nuotaikoje, visi 
džiaugiasi šia ypatinga proga, 
taip pat ir svečiai iš plačios 
apylinkės. 

Vyskupui ir Oktetui išvykus, 
vyčiai vėl susirinko bažnyčion 
pagerbti mirusiuosius vyčius, iš 
viso 190, kurių vardai buvo per
skaityti ir žvakutė uždegta 
kiekvienos kuopos mirusiems 
pagerbti. Po to vyčiai dar susi
rinko uikandžiams, o po to ilga 
kelionė į namus. Vyskupas ir 
Oktetas pažadėjo, kad jie vėl su
gris Daytonan, kada parapija 
švęs „75" metų deimantinį jubi
liejų 1989 metais. 

Daytonietis 

likienė, D. Mackialienė, P. Sta-
nelis ir K. Gimžauskas. Komi
tetas per eilę posėdžių, kurių 
paskutinis buvo rugsėjo 24 d., 
intensyviai ruošiasi kuo pras
mingiau atžymėti šią sukaktį. 
Aptarta minėjimo gairės ir 
atskiroms darbo sritims 
sudarytos komisuos. Pasitarimų 
išvadoje jau išryškėjo provizo
rinis minėjimo lianas. Minėji
mas vyks per dvtdienas — gruo
džio 5 ir 6 d. 

Gruodžio 5 d., šeštadienį, 4 
vai. p.p. akademija-koncertas 
Lietuvių klubo salėje, 4880-46th 
Avenue North, St. Petersburg, 
tokia tvarka: kun. V. Zakaro 
atidaromasis žodis, kun. dr. E. 
Gerulio įvadinis Lietuvos 
krikščionybės sukakties proga 
žodis; K. Bradų no religinės 
poezijos rečitalis, ryšium su 
krikščionybės jubiliejumi. Lie
tuvių klubo choro, vadovaujamo 

P. Armono, koncertas. Choristai 
šiam reikalui jau sparčiai ruo
šiasi. Po programos vaišės. 

Jubiliejinės pamaldos gruo
džio 6 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Šv. Vardo bažnyčioje, 5800-15th 
Ave. S., Gulfport. Mišiose daly
vaus vietos vysk. T. Larkin. 
Taip pat vysk. P. Baltakis, kuris 
pasakys ir pamokslą. Bažnyčioje 
giedos Lietuvių klubo choras. 

Po pamaldų 3 vai. popiet 
banketas Lietuvių klubo salėje. 
Dar tebesvarstoma banketo 
meninė dalis. 

Komitetas kviečia visus šios 
kolonijos ir artimesnių vietovių 
lietuvius dalyvauti ruošiamame 
Lietuvos krikščionybės sukak
tuviniame minėjime. Bilietas 
abiem dienom 20 dol. Ne
atidėliodami įsigykime. Bilietų 
reikalu kreiptis į A. Krulikienę, 
tel. 813-367-1231. 

K. Gmž. 

LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

JUBILIEJAUS 
APŽVALGINIS 

LEIDINYS 
Apžvalginis leidinys bus al-

buminio pobūdžio, tad jame 
reikalinga sutelkti didesnį 
skaičių gerų nuotraukų, vaiz
duojančių centrines iškilmes ir 
įvairiose visų kraštų vietovėse 
vykusius Jubiliejaus minėjimus 
bei renginius. Aprašymai ir pa
aiškinimai prie nuotraukų bus 
labai trumpi. 

Leidinyje bus taip pat dedama 
ar tik paminima ir dokumenti
nė medžiaga: įžymiųjų asmenų 
raštai, sveikinimai, Jubiliejaus 
proga išleistos knygos, leidiniai, 
programos, giesmynai, lanks
tinukai ir kt. Norima supažin
dinti ir su atskirose vietovėse 
vykdyta religine programa. 

Visą tą su Jubiliejumi ir jo mi
nėjimais susijusią medžiagą 
(ypač pageidautinos geros nuo
traukos su trumpais paaiški
nimais) prašome siųsti iki 1967 
gruodžio pabaigos leidinio re
daktoriui šiuo adresu: Juozas 
Baužys, 9124 Sandpiper Ct., 
Orland Park, IL 00462, USA. 

CHICAGOS ŽINIOS 
PABAUDOS UŽ ALIARMĄ 

Chicagos miestas priėmė 
naują potvarkį, pagal kurį, jeigu 
automobilio aliarmas kauks il
giau kaip 4 minutes, savininkas 
ture* mokėti 100 dol. pabaudos, 
o jei bus rastas antrą kartą 
kaltas per ilgu sirenos kau
kimu, pabauda bus 200 dol. 
Nuostatas įsigalios nuo 1988 m. 
rugpjūčio 1 d. Dabartinė pabau
da — 25 dol:, jei sirena kaukia 
ilgiau 10 minučių. 

-

ATMATŲ GRĖSMĖ 

Chicaga yra trečias miestas 
JAV-se gausumu įvairių šiukš
lių ir atmatų, kurių miestas už 
ketverių metų nebeturės kur 
dėti. Jau dabar pradedama tuo 
rūpintis. 

KALĖDINIŲ GIESMIŲ 
SPEKTAKLIS 

Chicagoje pirmaujantis Good
man teatras nuo lapkričio 21d. 
iki gruodžio 30 d. statys Char
les Dickenso ,,Christmas 
Carol". 

A.TA. 
VYTAUTUI ŽUKAUSKUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai, mūsų bran
giai korporantei, GRAŽINAI ŽUKAUSKIENEI, 
seseriai HALINAI TRAPIKINEI su šeima ir kitiems 
giminėms ir draugams. 

L S. T. KORP1 Neo Lithuania 
Chicagos padalinys 

Uoliam ir darbščiam DAINAVOS ANSAMBLIO 
pradininkui, valdybos nariui bei buvus iam 
pirmininkui 

A^tA, 
JONUI PAŠTUKUI 

per anksti amžinybėn iškeliavusiam, jo giminėms ir 
kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią 
užuojauta ir kartu liūdime. 

Lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choro il
gametei narei DANUTEI VARANECKIENEI reiš
kiame gilią užuojautą, jos motinai 

STASEI JONIKIENEI 
iškeliavus į Amžinybę. 

Choras ir dirigentas 

A.tA. 
ANTANUI POŠKAI 

mirus, giliame liūdesyje pasilikusius žmoną MARIJĄ, 
dukrą ir sūnus su šeimomis, taip pat jo brolį JUOZĄ 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Marija, Danguolė ir Jonas Augaičiai 
Rockford, Illinois 

J 

Amžinybėn iškeliavus brangiam Tėveliui ir Seneliui 

A.tA. 
ALFONSUI GILVYDŽIUI 

jo sūnui JAUNUČIUI ir DALIAI GILVYDŽIAMS, 
visai giminei ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Stasė Maurukienė 
Algio Mauruko šeima 
Snarskių šeima ir 
Tilindžių šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR S0NUS 

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

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNOS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 South west Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

" 
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x Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskrities pirmininkė 
Stella Kaulakienė ir valdyba 
labai rūpinasi, kad jų susi
rinkimas ir žaidimai lapkričio 1 
d., sekmadienį, 1 vai. Marijonų 
salėje, gerai praeitų. Bus vaišės, 
aptariami svarbūs reikalai ir 
linksmas pobūvis. Visi nariai ir 
prijaučiantieji kviečiami 
dalyvauti. 

x Dail. Magdutė Stankū
nienė su Halina Moliejiene 
spalio 27 d. aplankė „Draugą" 
ir savo mokslo bei skautiškos 
veiklos draugus spalio 12 d. H. 
Moliejiene po dviejų operacijų 
jau visiškai pasveikusi. Dail. M. 
Stankūnienė atvežė dovanų 
savo pieštų meniškų kalėdinių 
atviručių. 

x „Li tuan icos" fu tbo lo 
klubo vyrų komanda žais 
priešpaskutines pirmenybių 
rungtynes ši sekmadienį, 
lapkričio 1 d., prieš lenkų 
„Lightning" komandą. Rung
tynės vyks Marąuette Parko 
aikštėje. Pradžia 2 vai. p.p. Visi 
futbolo mėgėjai kviečiami. 

x Vė l in ių i šk i lmės Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
bus šį sekmadienį, lapkričio 1 
d., 12 vai. prie steigėjų pa
minklo. Iškilmes ruošia Bend
ruomenės pasauliečių komitetas 
ir Sklypų savininkų draugija, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
Vytauto Didž. rinktinės šau
liams ir šaulėms. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti šiame mi
rusiųjų pagerbime. 

x Dana Mikužienė, Ginta
ras Lietuvninkas, Vitas La-
niauskas ir Juozas Kapačinskas 
deklamuos Antano Kulbio 
skaidrių montaže „Velnias ir 
ūkininkas" Jaunimo centro 
mažoje salėje penktadienį, 
lapkričio 6 d., 7 vai. vak. 

x Pradinių lituanistinių 
mokyklų mokytojų konfe
rencija bus i i sekmadienį, 
lapkričio 1 d., 12 vai. Pedago
ginio instituto patalpose Jau
nimo centre. Kviečiami visi dir
bantieji lituanistinėse mokyklo
se mokytojai šioje konferencijoje 
dalyvauti. 

x Korp! Giedros narės 
įteiks Nijolei Sadūnaitei žymu-
nes moters žymenį šį šešta
dienį, spalio 31 d., 12:00 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Narės kviečia
mos dalyvauti. 

x Kr. Donelaičio lituanisti
nių mokyklų rengiama madų 
paroda bus lapkričio 8 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Visus kviečia naujausių 
madų pasižiūrėti ir jomis 
pasigrožėti. 

x Aldona Zailskaitė praves 
diskusijas po Jono Pabedinsko 
paskaitos „Žydų-lietuvių san
tykiai: įspūdžiai iš pasikal
bėjimų su Lietuvos žydais Iz
raelyje". Paskaita įvyksta 
.Ateities" akademinio savait
galio metu, šeštadieni, spalio 31 
d., 4 v. p.p. Čiurlionio galerijoje. 

x L.K.V.S. Ramovė Chica
gos skyriaus ramovėnai drau
ge su D.L.K.B. draugijos sky
riaus narėmis rengia Vėlinių 
dienos gedulo pamaldas Jėzui
tų koplyčioje ir prie Laisvės ko
vų paminklo, lapkričio 2 d., pir
madienį, 6 vai. v. Gedulo 
pamaldos bus atnašaujamos už 
savanorius, karius, šaulius, 
partizanus, visus kovotojus, 
žuvusius už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, mirusius arti
muosius išeivijoje ir okupuotoje 
Lietuvoje. Nuoširdžiai kviečia
me birutietes, ramovėmis, šau-
les-ius ir lietuvių visuomenę da
lyvauti šiose gedulo pamaldose. 

x „Ateities" akademinio 
savaitgalio dalyviai spalio 30 
d. ir 31 d. Jaunimo centre ir 
lapkričio 1 d. Ateitininkų na
muose turės progą dvasiškai 
pasisotinti. Marija Saliklienė, 
Ona Daugirdienė ir kiti talki
ninkai prižiūrės, kad savait
galio dalyviai būtų ir kūnu pa
sotinti. Vakaronėje spalio 30 d. 
dalyviai turės progą kartu pa
bendrauti su vienas kitu ir su 
Skuodžių šeima. Šeštadienį ir 
sekmadienį, prieš programai 

svarcyksntela"... Akompanavo Suonuja, Anglija, Vok ia te ir 
komp. D. Lapinskas. kttkraltaistinioi»bs»tvakm-

Vacl. Momkus, pagerbdamas *©» ilgumo televirijos doku-
jubiliatą, pasiūlė sugiedoti nssntinj fllnm savo i&nrrmm*. 
Tlginifių TTit4ų *r pffr^k* jf—f* Jaunimo 
no taures. Po to buvo gera vaka
rienė, kuriai vadovavo L. 
Matulevičienė. 

Po paskaitos ir vakarienės 
buvo sveikinimai. Pirmiausia 
vakaro vadovas S. Baras 
pakvietė Lietuvos gen. konsulą 
Vaclovą Kleizą, kuris palinkėjo 
ir toliau darbuotis Bažnyčiai ir 

sudomino, visų pasauli, 
Įskaitant jaunimą Lietuvoje. 

nerašė apia laisvas kehoną pir
muose puslapiuose, kaip suro» 
pietiiki laikraščiai. 

Jaunimas yra labiausiai pa
veiktas tokiais projektais. 
Galbūt pats svarbiausias Jau-

Lietuvai. Marijonų provincijolo nim© kongreso tikslas yra ta 
kun. Viktoro Rimšelio sveiki- **» proga jaunimui susitikta su 
nimą perskaitė kun. P. Garšva. lĄmuus jaunais lietuviais i i 
Jėzuitų vienuolijos vardu visokių kraštų ir kartu sukurti 
sveikino provincijolas kun. An- f*̂ *** išmintingas idėjas. Pra-
tanas Saulaitis. Kunigų Vieny- * * *" 
bės atstovas kun. Ig. Urbonas 
tarė trumpą žodi. Birutė Jasai
tienė, PLB švietimo ir tautinio 
auklėjimo vicepirmininkė, pa
sveikino Bendruomenės vardu. 
Juozas Polikaitis žodį tarė Atei-

ėjusiame Jausimo 
Amerikos lietuvių 

vius savo savotiška pasaulėžiū
ra ir entuziazmu. Šį kartą 
Australijos jaunimas turės pro
gą pasirodyti visam pasauliui, 

Lietuvių Prekybos rūmų susirinkime prof. V. Skuodis daro pranešimą. Jo klausosi iš kairės: J. 
Variakojis, J. Variakojienė, Irena Skuodienė ir Daiva Skuodytė. , . - „ i,,!*:* 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x LB Brighton Parko apy
linkės valdyba kviečia visus 
atsilankyti į jų rengiamą tradi
cinį rudens balių lapkričio 7 d., 
7 vai. vak. Saulių salėje. Rezer- prasidedant, bus proga išgerti 
vacijų reikalu kreiptis į vai- kavutės, o šeštadienį ir penkta-
dybos pirmininkę Salomėją dienį savaitgalio dalyviai galės 
Daulienę 8474855 arba Bronę kartu su paskaitininkais ir 
Rusteikienę 254-5695. Gros draugais pabendrauti ir 
Ąžuolo Stelmoko orkestras, bus nusipirkti šiltų pietų. 
vaišės, dovanų paskirstymas, 

KUN. J. BORE VIČI AUS, SJ, 
AUKSINIS KUNIGYSTĖS 

JUBILIEJUS 

Pereitą sekmadienį, spalio 25 
d., buvo iškilmingai švenčiama 
jėzuito, organizatoriaus, visuo
menininko ir plunksnos žmo
gaus kunigo Jono Borevičiaus 
50 metų kunigystės sukaktis. 
Tai buvo žinoma jo dideliam 
skaičiui gerbėjų ir tiems, 
kuriems jo kunigiškas rūpestis 
ir nuoširdumas buvo artimas. 

Jėzuitų koplyčioje 3 vai. po 
pietų buvo koncelebracinės šv. 
Mišios, kurioms vadovavo pats 
jubiliatas, padedamas kun. L. 
Zarembos ir kun. I. Urbono. 
Prie altoriaus dalyvavo ir vysk. 
Vincentas Brizgys, asis
tuojamas kun. A. Saulaičio ir 
kun. F. Kireilio. Su jubiliatu 
koncelebravo dešimt kunigų. 

Mišių pradžioje lotyniškai sol. 
J. Vaznelis, sol. M. Momkienė 
ir sol. V. Momkus sugiedojo 
Veni Creator, akompanuojant 
vargonais komp. D. Lapinskui. 
Skaitymus atliko jubiliato gi
minaitė Vida Momkutė, Evan
geliją perskaitė ir pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Pr. Garšva. 
Aukas prie altoriaus atnešė taip 
pat jubiliato giminės Juzė Bo-
risevičiūtė-Ivašauskienė ir 

veiks baras ir nuotaikinga pro
grama. 

x REIKALINGA MOTE-
RIS, kuri prižiūrėtų 4 mėnesių 
berniuką Oakbrook apylin
kėje. Skambinti tel. 655-1625. 

x Lietuvių Fondui užbaigti 
4-tą milijoną vajaus proga auko
jo: po 1,000 dol. Albina Kudirka 
ir Albinas Verbyla; 225 dol. 
Petras Bernotavičius, po 200 
dol. Klemensas Matkevičius ir 
A. Ragauskienė; po 100 dol. 
Peter Navickas, dr. Julė Vilins-
kaitė, Stasys ir Leokadija 
Vilinskai. Lietuvių Fondas vi
siems nuoširdžiai dėkoja. Pra
šome aukas siųsti — 3001 W. 
59th St., Chicago, 111. 60629. 

(sk.) 
x Pas Norman Bursteiną, 

vienintelį lietuvį kailininką, 
galite gauti puikiausius mo
teriškus kailius, 679 No. Michi-
gan A ve., 2-tras aukštas (įėji
mas iš Huron St.), Chicago, IL 
60611. Tel. 2634816. 

(sk.) 

x Juozas Jurkėnas iš Chi
cagos, 111., grąžindamas 
laimėjimų šakneles, pridėjo ir 
10 dol. auką. Kita proga Jurkė-
nas vėl atsiuntė 10 dol. 
dienraščio paramai. Nuoširdus 
ačiū. 

x Ispanija-Portugalija-Fa-
tima. 2 sav. kelionė, pradedant 
1968 m. balandžio 23 d Madri 
das, Barcelona, Valencija, Tole
do, Lisabona ir kt. Kelionės 
vadovas kun. dr. K. Trimakas. 
Rengia Travel Advisers, Inc. 
1515 N. Harlem Ave. Suite 110, 
Oak Park IL. 60302. U.S.A. 
Telef. 312424-2244. (Agentūros 
planuota kelionė į Šv. Žemę 
atidėta.). 

(sk.) 
x NAMŲ pirkimo paskolos 

tik 10.28% (fixed first mort-
gage). AUTOMOBILIŲ pirkimo 
paskolos tik 9.50%. ASMENIŠ
KOS paskolos tik 10.50%. Tik 
KASOJE: Lithuanian Fe-
deral Credh Union, 9815 W. 
71st Str„ Chicago 80828. Tel. 
598-1333 a r t a 787-2118. 

(sk.) 

x NAMAM8 PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x ALRK Moterų sąjungos 
20 kuopa, Chicago, 111., per kasi
ninkę Birutę Kasinską, atsiun
tė „Draugo" paramai ,25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū už savos 
spaudos rėmimą. 

x Dalia Dundzilienė, Cla-
rendon Hills, 111., lietuviškų or
ganizacijų darbuotoja, mūsų 
rėmėja, pratesdama prenume
ratą, pridėjo visą šimtinę su 
prierašu: ,,Su geriausiais 
linkėjimais". D. Dundzilienę 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už linkėjimus ir auką la
bai dėkojame. 

x Elena Baltrušait ienė, 
Livonia, Mich., Juozas 
Šalčiūnas, Palos Hts., 111., 
Frank Krasauskas, Chicago, 
111., Peter Šukys, St. Catharine, 
Ont., Kanada, Eglė Sundstrom, 
Forest Park, 111., Josephine Juo
zaitis, Lakewood, Ohio, Jonas 
Žygas, Cleveland, Ohio, Tamara 
Krecho, Chicago, 111., Emilija 
Čiakas, East Chicago, Ind., 
Algirdas Janulaitis, Cornwall, 
Ont., Kanada, vieni grąžindami 
laimėjimų šakneles, kiti pra
tęsdami prenumeratą ar ki
tomis progomis atsiuntė po 10 
dol. aukų. Labai dėkojame. 

Edvardas Momkus. 
Per šv. Mišias giedojo tie pa

tys solistai, uždegdami savo 
giesmėmis sa įsakimšai prigrūs
tą Jėzuitų koplyčią. Kurie nesu
tilpo koplyčioje net stovėti, buvo 
prie durų. Daugelis maldininkų 
Šv. Mišių metų priėmė šv. 
Komuniją. 

Po šv. Mišių visi konceleb-
rantai su vysk. V. Brizgiu ir 
sukaktuvininku kun. Jonu Bo-
revičium procesijoj per didžią
sias duris išėjo iš bažnyčios. 

Po maldų svečiai rinkosi Jau
nimo centro salėje, kurioje buvo 
paruošti stalai, puiki vakarienė, 
šampanas. Prie garbės stalo buvo 
pasodintas jubiliatas kun. Jonas 
BoreviČius, Lietuvos gen. kon
sulas Vaclovas Kleiza su žmona 
Asta, lietuvių jėzuitų provin
cijolas kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, Juzė BoriseviČiūtė-Ivašaus-
kienė, dr. Petras Kisielius su 
žmona Stefa, kun. P. Garšva. 

Vakaro programą pradėjo va
dovas sol. Stasys Baras, prista
tęs sukaktuvininką, apibūdinęs 
jo darbus ir veiklą, pakvietė dr. 
Petrą Kisielių pakalbėti apie 
jubiliatą. 

Dr. Petras Kisielius išsamiai 
nubrėžė visą kun. J. Borevičiaus 
gyvenimą, darbus, rekolekcijų 
vedimą moksleiviams gimna
zijose, darbus Amerikoje ir Ka
nadoje. Jis visur buvo ten, kur 
reikėjo tikro dvasios vado, kur 
reikėjo patarėjo ir tėvo, besi
rūpinančio jaunimu, pasi
metusiu svetimame krašte ir 
besiorganizuojančiu tuo metu į 
naujas ateitininku ar skautų or
ganizacijas. Dr. P. Kisieliaus 

paskaita buvo išsami, nuoširdi 
ir nušvietė plataus masto 
jubiliato darbus per jo 50 kuni
gystės metų. 

išlaikyti mūsų lietuviška kalbą 
ir tautą. 

Amerikos Jaunimo 
jau visus matus 
žiemos kongresui, kuris 
sidės gruodžio 19 dieną. Jau 

tininkų federacijos vardu, kaip ° me§» »*vy** ii svetimų šalių, 
jrevadas.Dr.L.Kriaučeliūnas, sustiprinsime jų pasiryžimą 
Liet. Tautinės sąjungos pirmi
ninkas, sveikino su linkėjimais 
tautininkų vardu. Šaulių vardu 
sveikino vyriausias vadas Ka
rolis Milkovaitis, pakviesdamas 
A. Kirvaityte ir Detroito šaulių 
atstovą įteikti specialią dovaną 
- inkrustuotą adresą. Žurnalis
tų vardu sveikino Antanas 
Juodvalkis. Golfo būrelio vardu 
žodį tarė Jonas Baris. Dzūkų 
draugijos vardu kalbėjo Visoc
kas. Balionus kartu su tėvo patalpas jaunimui Kita pusė 
įteikė kun. Borevičiaus pakriks- &u« psaukots pastipti netur-
tyta Marytė Domanskytė. Už- tiiigesnius Pietų Amerikos at-
baigos žodį tarė Jaunimo centro otovus, kurie kitaip negalėtų 

remti. Visi Amerikoje surinkti 
pinigai bus skiriami per puse. 
Viena pus* pinigų bus paskirta 
pačios Austrahjos išlaidoms — 
suruošti kongresą ir parengti 

Birutė Vizgirdienė, atvyksianti dai
nuoti lietuvių Fondo bankete, Viole
tos rolėje operoje „La Traviata" su 
Los Angeles opera SCORE. 

Pakviestas sol. Jonas Vaznelis 

valdybos pirmininkė Salomėja 
Endrijonienė. 

Raštu buvo perskaityti, o kai 
kurie tik labai trumpai pami
nėti sveikinimai: pranciškonų 
provincijolas kun. Placidas Ba
rius, Ramovės—A. Juškevičius, 
Union Pier draugijos — E. Ven-
gianskas, saulių Vytauto D. 
rinktinės — VI. Išganaitis, 
„Klaipėdos" šaulių — J. 
Mikulis, jūros šaulių — E. Ven-
gianskas, Vilniaus krašto lie
tuvių - P. Aglinskas ir V. Gas-
perienė, Beverly Shores lietuvių 
- J. Vaznelis, asmeniniu vardu 
- Maria ir Antanas Rudžiai, 
Lieponių visa šeima, komiteto 
vardu A. Likanderienė ir V. 
Momkus, įteikę dovaną. 

Pabaigoje pats jubiliatas tarė 
žodi apie save, savo pašaukimą 
ir padėką visiems, kurie ji pa
gerbė, pagerbdami jo kunigys-

nuvykti i kongresą ir be kurių 

būtent sustiprinimas viso 
Pasaulio lietuviško jaunimo, o 
ne tik Šiaurės Amerikos. Paau
koti pinigai bus naudojami 
įvykdyti šį kongresą ir taip pat 
suplanuoti būsimų ketverių 
metų programą. 

lapkričio 1 dieną, sekma
dienį, Chjfagra jasmJsjBBi ir st-
stovai vaikštinės per Marąuette 

grasa, atsakyti i klausimus ir 
ĮMA aejsi lsJmi ŝ ssĮSjtesi ssssj es> 
rinkti kongresui. Prašome 
suprasti, kad tik 

aukos tam tikslui laiką ir jėgas, 
tad atverkite savo duris ir šir
dis, kai jie pasibels. 

D r . A . 2 l i o b a 
A X . J i 

sudainuoti keletą dainų sukak- ^ 7 , i ^ . k ^ , « ™ k o ? l l f , 

tuvininko garbei ir susirinkusių įfc»l»es n- pnmdėjo priėjo 
džiaugsmui. Solistas sudainavo * " ! £ • » : / ^ ^ C E ? 
dzūkišką A. Vanagaičio-Vl. pareiškė tik iv m ^ d a h ^ a -
Jakubėno pritaikytą dzūkišką vusiam vysk. V. Bragiui ir už 
Dzūkijos kraštą, Visur tyla ir 
Purinio operos ariją. Susirinku
siems nesustojant ploti, sol. J. 
Vaznelis pakvietė visus kartu 
sudainuoti dzūkišką „Pa-

2AG ARĖS KLUBAS 

Lietuvių Žagarės klubo iiarių 
susirinkimas buvo rugsėjo 26 
dieną Anelės Kojak salėje. 

Iškilmių vadovas Stasys Ba- Pirm. Emily Nemchausky asi
ras, sklandžim pravedės vskarą, darė susirinkimą 1:20 vai. p.p. 
jautriais žodžiais užbaigė Nors diena buvo graži, bet na-
iškilmes, padėkodamas visiems riai po ilgų atostogų nesilankė 
sveikintojams, visiems dalyva- gausiai. Kodėl taip aptingo 

sveikinimus vysk. P. Baltakiui. 

x Juozas Doveinis. Sterling 
Hts., Mich., atsiuntė 20 dol. 
„Draugo" paramai ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. J. Doveinį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
mielą auka labai dėkojame. 

Viena gražiausiu bažnyčių Meksikoje, Taxco miestelyje. 
Nuotr. V. VygantaHės 

vusiems ir pagerbusiems gar
bingąjį Sukaktuvininką. 

Rn. 

REMKTM JAUNIMO 
KONGRESĄ 

Laikas bėga ir greitai artėja 
šios žiemos Pasaulio Jaunimo 
kongresas Australijoje. Šimtai 
jaunimo ruošiasi skristi 
dvidešimt septynių valandų 
kelionę į kitą galą pasaulio, 
kuriame mes švęsime Kūčias ir 
sutiksim Naujus Metus karštos 
Australuos vasaros metu. 

Bus nepaprasta proga lietu
viškam jaunimui aplankyti į-
domų kraštą. Taip pat bus 
nepaprasta proga sustiprinti 
jaunimo lietuviškąją dvasią ir 
vilti kovoti mūsų mažos paverg
tos tautos labui. 

Pereitas Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresai ypatingai 
daug atliko. Pats kūrybingiau
sias projektas buvo laisvės 
kelionė laivu Baltijos jūra. 
Nors daug Amerikos lietuviško 
jaunimo negalėjo dalyvauti, yra 
nuostabu, kiek dėmesio ii ke
lionė iškėlė Europoje ir per vi-
są pasauli. Laikraščiai atidžiai 
sekė laivo kelionę, o Kanada, 

nariai. Buvo pranešta, kad 
serga Teresė Palonis. Klubas 
pasiuntė jai linkėjimus ir dova
nėlę. 

Nutarimų rast. perskaitė 
pereito susirinkimo protokolą, 
kuris buvo priimtas su pagy
rimu. JssMssl gautas iŠ Ue-
tuvių komiteto ui auką kryžiui. 
Gauta padėkos kortelė nuo 
Prstapo šeimos už gėlę mirus 
motinai 

Pirmininkė pi ausie, kad kitas 
susirinkimas bus lapkričio 28 
d, tai priešmetinis. Jie yra svar
bus, nes yra daug reikalų ap
tarti. Bus valdybos perrin
kimas. Nariai prašomi nepa
miršti ir gausiau dalyvauti. 

Po susirinkimo nariai buvo 
pavaišinti gerais pietumis. 
Skirstėsi linksmi ir labai 
patenkinti. 

Advokatas Jonas Gibsi t i s 
§2*7 9. Kedsk Aveaae 

^••aus^ba^samB'e • a» ^s^s^s^ss y 

Td. - 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 su 7 vai. vak. 

Seštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 


