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„LKB Kronika” Nr. 73
Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam!

(Tęsinys) Jei gali, padaugink!

Kratos ir tardymai
Vilnius. 1986 m. gruodžio 

mėn. 16 d. KGB būstinėje buvo 
tardoma Jovita Niūniavaitė. Ją 
tardė čekistas Kulakauskas. Jis 
klausinėjo, ar pažįsta Gediminą 
Jakubčionį, tvirtino, kad pokal
bis nebus panaudotas teisme, 
kad nebus rašomas protokolas. 
Klausinėjo, kada ir kur su juo 
susipažino, ar neduodavo jai 
kokios nors literatūros, o gal ji 
kam ką duodavo padauginti? 
Atsakė, kad nei jis, nei ji jam jo
kios literatūros neduodavo. 
Nepatenkintas pokalbio rezulta
tais čekistas Kalakauskas gra
sino, jog prisidengę etatų maži
nimu, čekistai gali J. Niūnia- 
vaitę išmesti iš darbo.

Mūsų kaliniai
Rašo kun. Jonas Matulionis:

„Šiandien mūsų šventė — šv. 
Kazimieras. Meldžiu visiems Jo 
globos ir užtarimo. (...) Kiek
viena vieta, kiekvienas mūsų 
gyvenimo kampas — Dievo do
vana. Dažnos kratos, nenupel
nytos pretenzijos, samdyti sek
liai ir terorizuotojai, jų neiš
moningas pažeminimas gali 
tiek, kiek jiems leidžiama, o 
Viešpats visada su mumis. Gau
nu laikraščius ir žurnalus. 
Vieno viršininko atviras nepa
sitenkinimas netrikdo dvasinės 
ramybės. Jiems nepatinka 
daugiau žinantys, išsilavinę — 
dvasia stipresni, skaitantys ir 
mąstantys. Vasario 24-tą išsi

KATALIKAI PASAULYJE
Malda už persekiojamą Lietuvos Bažnyčią
JAV katalikų konferencija pa

skelbė, kad Amerikos katalikai 
yra kviečiami prisijungti prie 
Lietuvos katalikų maldų į mer
gelę Mariją už kenčiančią 
Lietuvos Bažnyčią.

Lietuvių informacijos centras 
painformavo JAV katalikų kon- 
ferenciją, kad Lietuvos 
katalikai paskelbė specialią 
maldos savaitę už religinės lais
vės atstatymą Lietuvoje, už ka
linamus sąžinės belaisvius ir už 
visus, kurie dėl savo religinio 
tikėjimo yra šmeižiami ir per
sekiojami. Maldos savaitės kul
minacija bus tarptautinė mal
dos diena už persekiojamą Lie
tuvos Bažnyčią Visų šventųjų 
dieną, sekmadienį, lapkričio 1, 
kurios metu užsienyje gyveną 
lietuviai, o taip pat ir visi 
krikščionys yra prašomi prisi
minti savo tikėjimo brolius ir 
seseris Lietuvoj.

Prel. Daniel Hoye, JAV kata
likų konferencijos generalinis 
sekretorius, sakė, kad Lietuvos 
katalikai prašo šių maldų, nes 
tikintieji Lietuvoj yra puolami 
už tai, kad stengiasi be diskri
minacijos įgyvendinti, kaip 
žmogiškos būtybės, savo pilnas 
teises, ypatingai pagrindinę — 
religinės laisvės teisę.

Lietuvių informacijos centro 
žiniomis bent 33 lietuviai, įskai
tant du kunigus ir vieną vysku
pą, yra lageriuose ar tremtyje už 
žmogaus teisių gynimą. Lietu
vos katalikai yra diskriminuo
jami ir persekiojami darbovie
tėse ir mokyklose už savo 
įsitikinimus. Lietuvos katalikai 
patiria šiuos ir kitus religinių

Kapčiamiestis (Lazdijų raj.). 
1987 m. vasario mėn. 19 d. Gin
tautas Sakavičius, gyvenantis 
Kapčiamietyje, buvo iškviestas 
į VSK būstinę Vilniuje pas 
tardytoją Buzinską. Prokuroro 
pavaduotojas Bukučionis ir tar
dytojas Buzinskas teiravosi, ką 
G. Sakavičius žinąs apie „LKB 
Kroniką”. Jaunuoliui atsakius 
neigiamai, pareigūnai jam 
pateikė kažkokią literatūrą ir 
vertė prisipažinti, kad tai jo. G. 
Sakavičius tai neigė. Jaunuolis 
buvo tardomas daugiau kaip 6 
valandas. G. Sakavičius po 
apklausos protokolu nepasirašė.

kvietė operatyvinės dalies leite
nantas ir pasakė, kad sunaikinę 
laišką, kuriame buvo 4 perfo
tografuotos fotografijos ar 
litografijos. Jų antroje pusėje — 
lietuviškas tekstas. Kalbėjomės 
gerą pusvalandį, galiausiai vis 
tiek pripažino, kad galėjo 
parodyti nuotraukas ir siuntėjo 
adresą.

Sveikinkite sugrįžusius. Ar aš 
grįšiu anksčiau — vienas Dievas 
žino. Malonės prašau tik pas 
Teisingąjį ir gailestingąjį 
Viešpatį, o ne pas neteisingą ir 
apgaulingą žmogų (...) Visiems 
Šv. Ostijos malonių ir palai
mos”.

1987 m. kovas.
(Bus daugiau)

institucijų suvaržymus nuo 
1945 m., kai lietuvių tauta buvo 
įjungta į Sovietų Sąjungą.

Prel. Hoye ragina parapijas 
įjungti į ateinančios savaitės 
tikinčiųjų maldas, ypatingai 
sekmadienį, lapkričio 1 d., spe
cialią intenciją už Lietuvos Baž
nyčią.

PASKIRTAS STAČIATIKIŲ 
KLEBONU

Vakarus pasiekusiomis žinio
mis, buvęs sovietų sąžinės be
laisvis stačiatikių kunigas Gleb 
Jakunin yra paskirtas mažos 
Šelkovo parapijos, netoli nuo 
Maskvos klebonu. Kunigas Ja
kunin savo pareigas parapijoje 
pradėjęs eiti rugpjūčio mėnesio 
viduryje. 53 m. amžiaus stačia
tikių kunigas Jakunin jau dau
giau negu prieš 20 metų buvo 
atleistas nuo religinių pareigų 
dėl to, kad kritiškai pasisakė 
prieš rusų stačiatikių Bažnyčios 
vadovybę.

Vėliau už religinės laisvės 
gynimą jis buvo nuteistas še
šerius metus kalėti Jakutijoje. 
Išlaisvintas šių metų pavasarį, 
Jakunin drauge su kitais žmo
gaus teisių gynėjais viešai krei
pėsi į sovietinę valdžią ją ragin
damas pilnai atstatyti religinę 
laisvę Sovietų Sąjungoje, 
panaikinti Šventojo Rašto 
knygų ir maldaknygių spausdi
nimo apribojimus. Stačiatikių 
Bažnyčios vadovybė, reaguoda
ma į šiuos reikalavimus pareiš
kė: kunigas Jakunin turi apsi
spręsti, ar jis yra už Bažnyčią ar 
prieš ją.

Karo akademijos kadetai parade West Pointe praeina pro saliutuojantį Vėliau prezidentas pasakė kalbą, kuri kadetų buvo dažnai pertraukiama 
prezidentą Reaganą, kuris matomas tarp kadetų ir Washingtono paminklo, plojimais.

Prezidento žodis Karo 
akademijos kadetams

Sovietai turi savo strateginio apsigynimo programą
West Point. — Prezidentas 

Reaganas, kalbėdamas Ameri
kos Karo akademijoje pasakė, 
jog Sovietų Sąjunga privalo 
sustabdyti savo neigiamą nusi
statymą nusiginklavimo pasita
rimuose. Ji viena stabdo pasi
tarimų eigą, norėdama tai 
jungti su visai skirtinga Ame
rikos strateginio apsigynimo 
programa, kuri nieko bendro 
neturi su vidutinio nuotolio ir 
trumpesniųjų distancijų raketų 
reikalu. Sovietai patys jau turi 
savo strateginio apsigynimo 
programą, kuriai jie jau yra 
išleidę bilijonus dolerių, sakė 
prezidentas.

Prezidentas kalbėjo Karo aka
demijos profesūrai ir kadetams 
ir kartu valgė priešpiečius su 
kadetais.

Keturios sritys
Savo kalboje prezidentas 

palietė 4 sritis su Sovietų 
Sąjunga. Pirmoji yra žmogaus 
teisės, nes amerikiečiai kovoja 
už laisvę. Antroji — regioniniai 
konfliktai, kuriuos Amerika 
nori pašalinti. Trečioji — laisvas 
nuomonių pasikeitimas abiejų 
kraštų žmonių ir ketvirtoji 
sritis — ginklavimosi sumažini
mas.

Kai kuriuose iš šių keturių 
sričių yra padaryta pažangos. 
Kultūrinėje, mokslinėje ir 
panašiose srityse daug gero 
atlikta nuo 1985 m., kai prezi
dentas turėjo pasitarimus su 
Gorbačiovu. Žmogaus teisių 
srityje yra kai kas pozityvaus, 
nes kai kurie politiniai kaliniai 
yra išleisti. Emigracija yra 
padidėjusi. Sovietų Sąjungoje 
kalbama apie reformas; 
manoma pakeisti kai kuriuos 
įstatymus, kurie leistų privačią 
iniciatyvą.

Afganistanas ir Nikaragva
Kitose srityse nieko nepadary

ta. Vienos partijos sistema, prie
šinga demokratinėms instituci
joms, tebėra nepasikeitusi. Mes 
norime, kad tai būtų padaryta, 
kalbėjo prezidentas. Regioniniai 
konfliktai vyksta pilnu tempu. 
Sovietai lieka imperialistais — 
jie nepasitraukia iš Afganista
no ir čia pat iš Nikaragvos. 
Mūsų politika tuose regijonuose 
yra griežtai priešinga sovie
tams, sakė Reaganas, mes 
norime, kad ten būtų eliminuoti 
sovietų daliniai.

Nikaragvoje mes esame už 
taikos planą, kurį pasirašė 
Centro Amerikos valstybių 
prezidentai, kad ten būtų įvesta 
pilna demokratija, sovietų bloko 
ir Kubos pajėgos privalo išvyk
ti iš Nikaragvos. Mes privalome 
ginti savo saugumą. Demokra
tinė rezistencija ten kovoja jau 
7 metus ir komunistiniai san- 
dinistai neturi pilnos kontrolės. 
Ši rezistencija neša Nikaragvai 
laisvę. Mes negalime išduoti šių 
garbingų moterų ir drąsių 
karių, kurie kovoja už 
Nikaragvos laisvę. Mes 
privalome jiems padėti, kol jie 
iškovos laisvę savo kraštui.

Derybų reikalai
Po šių žodžių prezidentas 

pradėjo kalbėti apie ryšius su 
sovietais ir vedamas ginklų 
sumažinimo derybas. Derybos 
eina prie pabaigos. Amerika, 
susitarusi su sąjungininkais, 
pasiūlė eliminuoti visas sovietų 
ir amerikiečių raketas dar 1981 
metais. Sovietai, pagal pasiū
lymą, turėtų eliminuoti SS-20 ir 
SS-4 ir trumpesniųjų distancijų 
branduolines raketas, kaip 
SS-12 ir SS-23.

Negalima pasitikėti 
sovietų žodžiais

Kaip mes galime žinoti, kad 
sovietai sunaikins savo raketas 
klausė prezidentas. „Kaip jūs 
žinote, 'sovietai yra pasižymėję 
savo nusiginklavimo sutarčių 
nesilaikymu ir laužymu, taigi, 
mes negalime pasitikėti jų 
žodžiu”. Kiekviena sutartis 
privalo užtikrinti patikrinimą, 
įskaitant ir vietoje inspek
tavimą prieš ir po raketų sunai
kinimo ir apie tai nepranešant 
iš anksto. Kokio mes norime 

i raketų patikrinimo — yra pats 
, griežčiausias ginklų kontrolės 
| sutarčių istorijoje. ,,Ir aš 
nesutiksiu, kad to nebūtų įra
šyta sutartyje”, sakė
prezidentas.

Sovietų „žvaigždžių karo” 
programa

Jis taip pat pasakė, kad ir 
strateginio apsigynimo raketų 
programoje yra padaryti 
pasiūlymai juos per pusę 
mažinti. Ir Gorbačiovas pasakė, 
kad strateginiai ginklai yra 
pagrindinė problema. Su tuo 
sutinkame: suvietai turi sustab

dyti savo stratiginių ginklų ban
dymus, nors jie jau yra išleidę 
tam reikalui bilijonus; tai 
sužalotų ir mūsų strateginio ap
sigynimo iniciatyvą. Ir štai, kas 
praėjusią savaitę atsitiko Mask
voje. Valstybės sekr. Shultzas 
ten vedė kartais karštas 
diskusijas su Shevardnadze ir 
su Gorbačiovu. Visi dalykai 
buvo beveik aptarti. Tik sutar
ties paskutinius punktus liko 
aptarti ir nustatyti sutarties 
pasirašymo datą. Sovietai nuo 
to susilaikė. Dabar ir vėl 
Shevardnadze atvyks į Wa- 
shingtoną (jau atvyko) tęsti 
pasitarimų.

Lietuva neatskiriama nuo 
Vakarų kultūros

Zuerichas. — šveicarų dien
raštis „Neue Zuricher Zeitung” 
atspausdino ilgą straipsnį, 
kuriame supažindina savo skai
tytojus su Lietuvos religine ir 
kultūrine padėtimi. Straipsnio 
autorius pateikia savo įspūdžius 
apie Vilniaus ateistinį muziejų. 
Šis muziejus Vilniuje, rašo auto
rius, kaip ir daugelyje kitų 
miestų Sovietų Sąjungoje, yra 
įrengtas iš tikinčiųjų konfiskuo
toje bažnyčioje. Už trisdešimt 
kapeikų muziejaus lankytojam 
siūloma įsitikinti iš vienos 
pusės religijos atsilikimu, o iš 
kitos pusės vadinamos socialis
tinės kultūros laimėjimais, ku
rie neva atstoja religines verty
bes. Straipsnio autoriaus 
nuomone, muziejuje išstatyti 
eksponatai teliudija valdžios 
vykdomos propagandos nepap
rastai žemą lygį. Ši propaganda, 
rašo šveicarų žurnalistas, paro
do, jog katalikiškąją Lietuvą 
paversti ateistiniu-socialistiniu 
kraštu nėra taip lengva.

Ko neleidžia 
mikrorajonuose

Tai patvirtina tikinčiųjų per
pildytos bažnyčios. Lietuvoje per 
Velykas, rašo žurnalistas, Kau
no katedroje susirenka apie 17 
tūkstančių tikinčiųjų, kai 
normaliai šioje bažnyčioje 
sutelpa mažiau negu 10 tūks
tančių žmonių. Bažnyčios buvo 
perpildytos ir šv. Kazimiero ju
biliejaus proga. Kad tikėjimo 
dvasia lietuvių tarpe tebėra 
gyva, liudija ir 70 tūkstančių

Tegu ginasi pati Europa
Prezidentas savo kalbą baigė, 

paminėdamas, kad įsipareigoji
mai Europai bus tęsiami ir 
toliau, tik šiek tiek kitokiais 
būdais. Europoje liks kitokios 
rūšies branduolinių ginklų, 
įskaitant aviaciją ir povandeni
nius laivus. Su NATO valstybė
mis tie klausimai yra aptarti. 
Amerikiečiai sveikina, kad kai 
kurie Europos kraštai pradėjo 
vesti pasitarimus apie savo 
kraštų gynimą. Per keturias 
dekadas NATO valstybės efek
tingai reprezentavosi ir dabar 
darosi žymiai pajėgesnės. Rea
ganas baigė buvusio Valstybės 
sekretoriaus Kissingerio 
žodžiais, jog atėjo laikas euro
piečiams patiems tvarkyti 
apsigynimą, kuris kada nors 
privestų prie glaudaus bend
radarbiavimo per Atlantą.

parašų, kurie buvo surinkti, 
prašant Gorbačiovą grąžinti 
Klaipėdos tikintiesiems jų 
lėšomis pastatytą bažnyčią. 
Valdžios politiką tikinčiųjų 
atžvilgiu, rašo šveicarų žurna
listas, liudija ir tas faktas, kad 
naujuose mikrorajonuose 
neleidžiama statyti naujų 
bažnyčių. Valdžia tai aiškina 
tuo, kad tarp mikrorajonų ir 
miestų centrų esąs geras 
susisiekimas.

Lietuva neatskiriama 
nuo Vakarų

Šveicarų dienraščio kores
pondentas, baigdamas straipsnį, 
iškelia glaudžius lietuvių tautos 
kultūros ryšius su Vakarų 
Europos kultūra. Lietuva yra 
neatskiriama europietiškos 
kultūros ir civilizacijos dalis, 
rašo autorius. Tai liudija jos 
svarbiausioji mokslo įstaiga, 
jėzuitų įsteigtas Vilniaus uni
versitetas, o taip pat šio univer
siteto biblioteka, kurios lenty
nose yra sukaupta keturi su 
puse milijono knygų. Ši senoji 
mokslo įstaiga ir jos biblioteka 
dvelkia rimtumu ir aukštu 
moksliniu lygiu, baigia auto
rius.

— Filipinų viceprezidentas 
Salvador Laurel pasakė Manilo
je j°g jis jungiasi į opozicijos 
vado šen. Enrile gretas. Laurel 
mano, jog prezidentė Aųuino 
neišbus savo termino preziden
tės pareigose dėl to, kad daro 
daug klaidų ir nesutvarko 
kariuomenės.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Baltieji rūmai pranešė, 
kad M. Gorbačiovas, Sovietų 
Sąjungos vadas, atvyksta į Wa- 
shingtoną. Viršūnių konfe
rencija įvyks gruodžio 7 d. Jos 
metu bus pasirašyta vidutinio 
nuotolio ir trumpesniųjų distan
cijų branduolinių raketų elimi
navimo sutartis.

— Washingtone prezidentas 
Reaganas nominavo iš Chicagos 
kilusį 41 m. amžiaus Washing- 
tono apeliacinio teismo teisėją 
Douglas Ginsburg būti Vyriau
siojo Teismo teisėju.

— Kinijos komunistų partijos 
suvažiavimas priėmė Deng Xia- 
oping atsistatydinimą iš vyriau
siojo vado pareigų, kuris jau yra 
vyresnio amžiaus.

— Maskvoje „Pravda” rašo, 
jog pasklidus žinioms, kad bus 
pakeltos maisto produktams 
kainos, žmonės pradėjo dideliais 
kiekiais pirkti ne tik maistą, bet 
ir kitas prekes ir krauti į 
sandėlius.

— Washingtone vėl yra 
Sovietų Sąjungos Užsienio rei
kalų ministeris Eduard She
vardnadze, ir kaip jų propa
gandos ministeris Boris Pjadi- 
šev skelbia, atvežė Gorbačiovo 
laišką prezidentui ir pasiūlys 
viršūnių susitikimo datą gruo
džio mėnesį. Jis pirma tarsis su 
Valstybės sekretoriumi 
Shultzu, o vėliau bus priimtas 
paties prezidento.

Prezidentas Reaganas valgo priešpie
čius su 10 kadetų prie stalo. Jis pats 
turėjo pasidaryti kalakuto sumuštinį, 
pasiimti džiovintų bulvių iš maišelio 
ir obuolinį plokštainį iš skardinės. 
Prieš tai jis atliko tradicinį gestą ir 
atleido visas kadetų ydas.

KALENDORIUS
Spalio 31 d.: Volfgangas, Liu- 

cilė, Benignas, Vygandas.
Lapkričio 1 d.: Visi Šventie

ji. Kaributas, Kirenija, Licini- 
jus, Vaiva.

Lapkričio 2 d.: Vėlinės — 
mirusiųjų prisiminimo diena.
Valentinas.

Lapkričio 3 d.: Martynas Po- 
resas, Vinifreda, Vidmantas, 
Nora, Hubertas, Malachijas, Sil
vija.

ORAS
Saulė teka 6:20, leidžiasi 4:48.
Temperatūra šeštadienį 60 1., 

sekmadienį 601., pirmadienį 60
1., antradienį 57 1.
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

(Pabaiga)
Sekmadienio ryte šv. Mišias 

aukojo prelatas Balčiūnas, kun. 
Jonas Staškevičius ir kun. An
tanas Paškus. Po pusryčių, „glo
bėjų pasitarimuose” Janina 
Udrienė išryškino „Jaunu- 
čių-jaunių Ateitininkų progra
mos vadovo” istoriją ir prasmę. 
Tai penkerių metų darbas iki 
dabartinio produkto, pradėtas 
1977 m. po kongreso. Klausy
tojų tarpe buvo nemenkas skai
čius to projekto bendradarbių. 
Jo tikslai buvo „prasmingumas, 
patrauklumas, praktiškumas”, 
pagelbstint veiklai, nes „be 
akcijos, viskas tai veltui”. Jau 
jo modeliu yra atsiradęs Birutės 
Bublienės paruoštas vadovas 
jaunesniems, o eventualiai pla
nuojama sukurti tokio tipo gai- 
rių-literatūros studentams ir 
moksleiviams. Sekė Federacijos 
vado Juozo Polikaičio prista
tomas sąjungų pasitarimas. 
Jaunučių sąjungos (Jūratės 
Norvilienės) ir moksleivių 
sąjungos (Lino Vyšnionio) pra
nešimuose iškilo bendros temos; 
bandymai sumažinti spragą 
tarp populiarios ir dinamiškos 
„stovyklinės” ir sušlubavusios 
metinės veiklos bei bendras va
dovų ir globėjų stilius.

Aušra Liulevičienė skaitė pa
skaitą „Antanas Maceina — 
kultūros teologas”. Ji pradėjo, 
irgi užsimindama anksčiau 
užtiktą motto „mes geriam iš 
savo pačių šaltinių” (atrodytų, 
kad savaitgalyje atsikartojimas 
ir aiškus sąryšis tarp rūpesčių 
ir minčių yra geras ženklas, at
kreipiantis dėmesį į projektų ir 
pasaulėžiūros bendrumą). Ma
ceina nepaneigiamas toks savas 
šaltinis, iš kurio semdamiesi 
mes galime eiti į ateitį. Maceiną 
neįmanoma suprasti neįsisą- 
monijus, kad jo protavime yra 
išmesta nemažai tradicinių, bet 
ir nenaudingų dualizmų ir prie
šingybių, kurie „temdina evan
gelijos šviesą”. Jis stovi tradi
cijoje, „kuri bando integruoti... 
kuri laiko žmogų ir Dievą pana
šiais”. Savo paskaitoje Liule
vičienė rėmėsi Krikščioniu Pa
saulyje ir Orą et Labora. Ten 
matyti ieškojimas, „kaip 
krikščionis turėtų save supras
ti... siekimas vidinės jungties 
tarp žmogaus ir Dievo darbo”. 
Maceinos supratimas Dievo 
sukurto pasaulio kaip švento 
(„sakrališkumas... pasaulio 
kūriniškas šventumas”) rodos 
lietuviam mažiau pažįstamas. 
Asmens patyrime, „Dievo ir 
žmogaus susitikimo vieta yra 
istorija”.

Po pietų buvo susiorganizuo
ta studentų tarpe bendram susi
rinkimui. Jame dalyvavo 38 
studentai, tarp jų ir SAS centro 
valdybos nariai. Buvo tariama
si finansiniais reikalais, svars
tomos galimybės susitikimui su 
Australijos ateitininkais PLJS 
suvažiavime Australijoj (bei 
apie bendrą aktyvų prisidėjimą, 
progomis pasinaudojimą) ir 
bendresniais veiklos klau
simais.

Popietinės paskaitos prasidėjo 
Gintės Damušytės „Žvilgsniu į 
politinius keliauninkus be 
ružavų akinių”. Ji pasidalino 
įspūdžiais ir įžvalgomis iš savo 
apsilankymo Sovietų Sąjungoje 
1984 m. su protestantų atstovų

delegacija. Interpretuodama ką 
tik įvykusią garsaus Filipinų 
kardinolo Jamie Sin kelionę į 
Lietuvą, išryškino savotišką 
vakarų supratimą totalitarinės 
sistemos. Jis pasireiškia tam 
tikru vakarietiškų įspūdžių ir 
analizės „netaiklumu”, kuris 
būdingas ir paprastam ar šiaip 
išsilavinusiam keliauninkui. 
Naudingas buvo paskaitininkės 
pasiūlymas konstruktyviai rea
guoti tokiais atžvilgiais: 1. kal
bėjimas „santūriu tonu... fak
tais ir asmeniškomis patir
timis”, pabrėžiant kalbos 
mokėjimo svarbą, norint susida
ryti įspūdį apie paprastų 
žmonių sunkumus, 2. prisi
dėjimas prie vakarietiškų eks
kursijų, jas paveikiant savo 
tonu ir žinių telkimu.

Kun. Antano Paškaus kalba, 
Algiui Norvilui pristačius jo 
knygą, Krikščionis ir šiandie
na, išleistą Ateities leidyklos. 
Jo tarto žodžio pavadinimas „ką 
dabartis mums kalba?”. Jame 
Paškus pasisakė prieš „dogma
tinį pliuralizmą”, užtikrin
damas, kad dabarčiai atsispy
rusių laukia „transcendentinė 
tikrovė”.

Po vakarienės jaunimas vėl 
susibūrė, pasikvietę Viktorą 
Naką ir Gintę Damušytę, kad 
supažindintų su Lietuvių 
informacijos centru. Buvo svars
tomi siūlymai konkrečiai veik
lai, pasinaudojant dabarties 
daugiausia žadančiomis situa
cijomis. Dažnai buvo iškeliama, 
kad negana pažįstame ir pasi
naudojame Kronika, labai gyva 
komunikacios forma iš Lietuvos 
kalėjimo. Pasisekė irgi bendrai 
tarpusavyje pasidalinti veiklos 
planais, pvz. visuomeninio dar
bo kursai moksleiviam bei supy- 
nimas „informacijos tinklo” 
tarp miestų ir kraštų. Pasi
kalbėjime buvo 28 studentai (iš 
viso stovykloje didesnė dalis, 
kokie trys ketvirtadaliai, 
studentų buvo kanadiečiai).

Paskutinė savaitgalio vaka
rinė programa buvo jaunimo 
atliekamas „Muzikos ir dainų 
vakaras”. Jis buvo suorganizuo
tas Dalios Polikaitytės, o atski
rus pasirodymus pristatė Vitas 
Laniauskas ir Vija Bublytė. 
Vakaras pradėtas Auksės Ban- 
kaitytės, Rimos Polikaitytės, 
Vidos Duobaitės ir Dalios 
Polikaitytės dainomis, Audriui 
Polikaičiui akompanuojant. 
Toliau Auksė Bankaitytė grojo 
kanklėmis, Rima Polikaitytė 
fleita, Dariui Polikaičiui 
akompanuojant. Juozas Balaišis 
akordeonu grojo dainas, kai 
kurias savo paties interpretacija 
(„Suk, suk ratelį” pavirto savo
tiškai rytietiška melodija). Vido 
Neverausko akompanuojama 
dainavo Dalia Polikaitytė. Ma
rius Gražulis grojo violončele: 
labai tiko Vito padėkojimas po 
pasirodymo, kad Marius pasi
dalino „savo giliu, religingu 
talentu”. Vakarą ir užbaigė tos 
dainininkės, kurios jį atidarė, 
Audriaus akompanuojamos. 
Vitas ir Vija padėkojo Janinai 
Udrienei ir Birutei Bublienei už 
įrengimą ir išlaikymą „Balto 
avino svetainės”. Buvo pa
dėkota Jurinai Rugięnienei už 
šeimininkavimą. Pačiam 
vakare nebuvo vaidybos, bet 
„dramos” ir „komedijos” buvo

Studijų dienose Dainavoje 90 metų sukaktj švenčiantį Bernardą Žukauską (antraiį iš kairės) 
sveikina Jonas Kavaliūnas, Valerija ir Jonas Žadeikiai.

ATEITININKŲ 
NAMŲ PASTOGĖJ
Vasaros metu namų aplinka 

ir vidaus patalpos buvo dažnai 
naudojamos Ateitininkų ir kitų 
lietuviškų organizacijų rengi
niams ir sekmadieninių Lemon
to apylinkių gyventojų Mišioms.

Namų taryba buvo užimta pa
grindinių darbų vykdymu, ku
rie daugumoje atlikti, išskyrus 
kanalizacijos prijungimą prie 
Chicagos Sanitarinio distrikto 
vamzdžių sistemos. Darbų 
atlikta daug ir stambių. Praves
tas naujas kelias, sutvarkyta 
plokščią stogą supanti sienelė ir 
perdengtas 1200 kvadratinių 
pėdų ploto stogas.

Rudeniop veikla ir darbai ne
sibaigia, bet krypsta kultūrinėn 
linkmėn. Spalio 25 d. atidaryta 
dail. Prano Gailiaus darbų pa
roda, kuri tęsis iki lapkričio 1 
dienos. „Ateities” akademinio 
savaitgalio sekmadienį vyks ir 
dail. Viktutės Venclovaitės gra
fikos darbų paroda ir paskaitos.

Su rudeniu baigiasi ir namų 
tarybos kadencija. Naujai tary
bai ateinantiems metams iš
rinkti ir kitiems svarbiems 
reikalams aptarti, lapkričio 8 d. 
1 v. p.p. šaukiamas metinis 
Ateitininkų namų fondo dali
ninkų susirinkimas.

Po šv. Mišių už gyvus ir miru
sius namų geradarius bus pie
tūs, po to susirinkimas viršu
tinėje namų salėje. Susirinkimo 
pranešimai dalininkams buvo 
prieš porą savaičių išsiuntinėti, 
bet jei kas pranešimo ir įgalio
jimo atkarpų būtų negavęs, pra
šomas kreiptis į tarybos pirm. 
tel. (312) 361-2817. Dalininkai 
prašomi susirinkime dalyvauti, 
o negalintieji asmeniškai daly
vauti, pasinaudoti įgaliojimu 
dalyvaujančius jiems atstovauti.

Tarybai kelia rūpesčio pagrin
diniams darbams lėšų telkimo 
vajaus lėta eiga. Nuo reikal
ingos sumos dar toli. Dabar, 
pasibaigus atostogų ir kelionių 
laikui, prašome peržiūrėti jūsų 
atidėtus laiškus, ir su pridėta 
auka, grąžinti vajaus iždininkei

■
pateikę Vitas Laniauskas ir Vi
ja Bublytė per visą savaitgalį 
savo juokingais ir išradingais 
paskaitininkų pristatymais.

Pirmadienio ryte paskutines 
šv. Mišias atnašavo kun. Paš
kus. Susirinkome vėliavų aikš
tėje bendrom fotografijom. 
Vėliavos buvo nuleidžiamos gie
dant ateitininkų himną. Po pus
ryčių buvo tęsiami sąjunginiai 
pranešimai: Vytas Čuplinskas 
studentam ir dr. Masaitis sen
draugiam. Juozas Polikaitis, 
tardamas vado žodį, sutraukė 
kelis įspūdžius ir mintis iš sa
vaitgalio. Iš viso buvo girdėti 
aplamai optimistiškos išvados ir 
raginimas vis tobuliau prisidėti: 
„nė vienas nelikim pilnai ne
gavę, ką galime gauti”. Ka
dangi šios Federacijos valdybos 
kadencija baigiasi šių metų 
gale, Polikaitis apibūdino jos 
įvairių darbų ir tolimesnių užsi-

dr. A. Juozevičienei. Iki šiol į 
išsiuntinėtus laiškus, teatsakė 
tik arti 12 nuošimčių laiškų 
gavėjų.

Paskutiniu laiku 500 dol. 
paramą atsiuntė dr. Antanas G. 
Razma, Palos Pk., IL; 200 dol. 
— V. ir S. Tuskenis, Palm 
Springs, C A; 70 dol. — dr. 
Augustinas Laucis, Mt. Olive, 
IL; 60 dol. — kun. Alfonsas 
Petraitis, Putnam, CT; po 50 
dol. Česlovas Grincevičius, 
Chicago, IL. kun. Voldemaras 
Cukuras, Putnam, CT., P. ir A. 
Juzaitis, Plymouth Meeting, 
PA. Už aukas nuoširdžiai 
dėkojame.

Ateitininkų namų taryba

ATEITININKŲ
VEIKLOS

KALENDORIUS
Chicagoje

Spalio 31, šeštadienis. 
ATEITIES Akademinis savait
galis Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijos patalpose. 10:00 v.r. 
susitikimo kavutė. Paskaitas 
skaito: dr. Saulius Sužiedėlis, 
dr. Romas Vaštokas, Jonas 
Pabedinskas.

Spalio 31, šeštadienis. 
ATEITIES žurnalo metinė 
vakarienė Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Įteikiamos 
jaunimo kūrybos premijos. 
Muzikinę programą atlieka 
„Serenada” — trio iš Toronto.

Lapkričio 1, sekmadienis. 
ATEITIES Akademinis savait
galis Ateitininkų namuose 
Lemonte. 11:00 v.r. šv. Mišios, 
užkandžiai. Paskaitas skaito: 
prof. dr. Bronius Vaškelis, 
rašytojas Juozas Kralikauskas.

Lapkričio 20, penktadienis. 
Lietuvos krikšto sukakties 
minėjimo prisiminimai skaid
rėse ir videojuostoje. Vakaronė 
7:30 v.v. Jaunimo centro 
kavinėje. Ruošia Chicagos 
ateitininkų sendraugių skyrius.

Gruodžio 20, sekmadienis. 
Chicagos ateitininkų kūčios

ėmimų dabartinę būklę. Poli
kaitis padėkojo Federacijos tary
bos pirmininkui ir šio savait
galio organizatoriui Algiui Nor
vilui ir kvietė tarti žodį. Jis api
būdino tarybos „nematomą 
veiklą” ir tikėjosi, kad šitos 
studijų dienos tėra pradžia ver
tingai tradicijai. Sekė Ateities 
Literatūros fondo pranešimas: 
visi raginami prisirašyti na
riais, bet studentams skatinti 
yra jiems ypačiai viliojantis 
nupigintas mokestis. Taip pat 
skelbiami: Fondo spausdinamų 
Kazio Almeno detektyvinių 
romanų serija ir Jono Aisčio raš
tai. Ateities leidyklos pranešime 
skelbiama Kuraičio filosofinių 
raštų išleidimas, planai leisti 
antrą laidą Ateitininkų ideolo
gijos ir Antano Masionio prisi
minimus. Studijų savaitgalis 
uždaromas Lietuvos himno su- 
giedojimu.

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
3:00 v. p.p. šv. Mišios, 4:00 v. 
p.p. Kūčios. Ruošia Chicagos 
ateitininkų sendraugių skyrius 
su kitų vienetų talka.

Kovo 18, penktadienis. Va
karonė 7:30 v.v. JC kavinėje. 
Ruošia Chicagos ateitininkų 
sendraugių skyrius.

Balandžio 15, penktadienis. 
Vakaronė 7:30 v.v. JC kavinėje. 
Ruošia Chicagos ateitininkų 
sendraugių skyrius.

Gegužės 22, sekmadienis. 
Sekminės Ateitininkų namuose 
Lemonte. Ruošia Chicagos atei
tininkų sendraugių skyrius su 
kitų vienetų talka.

KURSAI
Moksleivių ateitininkų Cen

tro valdybos rengiami Kalakur- 
sai vyks lapkričio 25-29 die
nomis Dainavoje. Kursai yra 
moksleiviams nuo 8-10 sk. 
Informacijoms kreiptis į kuopų 
globėjus.

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields, III.

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą

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

DANTŲ GYDYTOJAI
2750 W. 71 st St. 

434-0201
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

(Ant 95th St. 1 blokas į rytus nuo Roberts Rd.) 
Tai. 598-8101 Vai. pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 598-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

Family Medical Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lemont, IL 60439
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą

Tel. 257-2285

Dr. Romualdas Povilaitis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Avė.

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Avė.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA

2636 W. 71 st Street
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS

DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8286

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS ZLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street

Vai.: pirm., antr., ketv. Ir penkt. 3-6; 
šeštadieniais pagal susitarimų

metams V4 metų 3 mėn.
$60.00 $35.00 $20.00
$60.00 $35.00 $20.00
$60.00 $35.00 $20.00
$35.00 $20.00

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą.

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

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street

Tel. — 476-2400
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 

antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai

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

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

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

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami ofise)

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

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

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

7722 S. Kedzle Avė.,
Chicago, III. 60652

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building

6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629

Tel. 436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

2655 W. 69 St.
Tel. 776-9691

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

3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101

Valandos pagal susitarimą

Namu 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURC.IIA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.

Tel. 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120

Tel. 742-0255
Valandos pagal sūsitarima

Ofiso tel. — 582-0221
DR. JANINA JAKŠEVlClUS

JOKŠA
VAIKŲ LIGOS

6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

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

1 mylia i vakarus nuo Harlem Avi*
Tel. 5t»3-0700

* Valandos pagal sūsitarima

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

,,Contact lenses”
2bl8 VV. 71st St. — Tel. 737-5149

Vai pagal susitarimu Uždarvta treč.

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

z KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

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

ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus

Or Tumasonio ofisą perėmė
T. RAMA, M.D.

Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71st Street

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

3 iki 7 v.v Tik susitarus

Tel. RE-llance 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street

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

Treč. ir šešt. uždaryta

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos

2636 W. 71 at St., Chicago, III.
Tai.: 436-0100

11800 Southwaat Hlghway
Palos Halghts, III. 60463

312) 361-0220 (312) 361-0222

DR. LEONAS SEIBUTlS
INKSTŲ PŪSLĖS IR

PROSTATO CHIRŲRGHA
2656 VV. 63rd Street

Vai : antr. 1-4 p p. ir ketv. 2-5 p.p.
šešt pagal susitarimą

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

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

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. šešt 12 iki4 vai popiet

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS - karūnėlės, 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika.

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

Valandos pagal susitarimą

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE

2454 W. 71 Street
Tel. 434-6777

Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street

Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811

Edmundas Vižinas. M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)

\ alandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

Dr. Tumasonio ofisą perėmė "
DR. S. LA L

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 VV. 71st Street

434-2123
Pirm. 2-7. Antr ir 

ketv. 9-12, Penkt. 2-7

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei

2700 W. 43 St., Tel. 927—3231 
Kalbame lietuviškai
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Bendradarbiavimu susisiekiame

SU AMŽINYBĖJE 
GYVENANČIAIS

Laikas ir amžinybė taip ski
riasi, kaip žinomi ir nežinomi 
dalykai. Bet ir nežinomi dalykai 
egzistuoja be mūsų noro, be mūsų 
valios ir be mūsų pažinimo. Jei 
laiko mes pakankamai gerai 
nepažįstame, nors jame gyve
name, tai amžinybės dar labiau 
negalime pažinti, kol joje ne
gyvename ir į ją žiūrime tik 
kaip tolimą ir nežinomą šalį. Iš 
tikrųjų ji nėra nei toli, nei neži
noma. Ten jau gyvena dalis 
mūsų artimųjų, kuriuos mes 
žemėje mylėjome ar bent paži
nome, kuriais mes čia rūpi
nomės ar bent apie juos ret
karčiais pamąstydavome. Tai 
du pasauliai, kurie yra labai 
skirtingi, bet kartu tokie artimi, 
kad jie lyg ir egzistuoja drauge.

Prieš mūsų akis švenčiama 
Visų Šventųjų šventė, bet po jos 
tuojau ir Vėlinės. Vienoje šven
tėje prisimename tuos, kurie 
žemėje gyveno herojišku gyve
nimu, kurie mums ar bent savo 
laike yra ar buvo pavyzdžiai. 
Kiti taip pat mums artimi. Jie 
gal buvo susitepę laiko, žemės, 
kasdienos ir žmogiškumo dulkė
mis, kaip ir mes, kurie dar esa
me likę šioje žemėje. Tai vėl du 
skirtingi pasauliai. Nors mes jų 
nematome, bet su jais turime 
dvasinius ryšius. Iš tikrųjų jie 
yra mūsų dalis, mūsų šeimos 
nariai, krikščioniškos, katali
kiškos Bažnyčios nariai žemėje 
ir amžinybėje. I vienus mes 
kreipiamės kaip į didvyrius, 
kurie praėjo žemę, aukodami 
viską Dievui ir artimui. Kitus 
mes prisimename taip pat že
miškais jausmais, kurie atida
vė Dievui, ką galėjo ar sugebėjo, 
bet taip pat pasiliko ir sau pa- 
tiems žmogiškų silpnybių dalį.

Šios skirtingos prasmės, bet 
kartu einančios šventės — Visų 
Šventųjų ir Vėlinių — primena 
mums du pasaulius, kuriuose 
mes gyvename ir kurių laukia
me. Mes negalime išsižadėti šios 
žemės gyvenimo ir darbų, nes 
jiems esar.e skirti. Bet kartu 
mes negalime likti tik šios 
žemės tiksluose, kai esame 
aukščiau už žemę ir jos kūriniją, 
kai esame valdovai, kurie 
turime užvaldyti visatos jėgas ir 
patys save, kaip šios žemės da
leles.

*

Jei kitos šventės iškelia Aukš
čiausios Būties ypatybes bent 
taip, kaip mes jas galime 
suprasti, tai šios dvi šventės, ei
nančios padieniui, yra žmogiš
kos, mums artimos, su mumis 
susigyvenusios, nes jos liečia tik 
mūsų artimuosius. Mes prisime
name tuos didvyrius, kurie 
gyveno prieš mus daugelį šim
tų metų. Jie mūsų gyvenimuo
se yra ne tik herojai, ne tik 
šventieji pavyzdžiai, kuriais 
reikia sekti ar bent jais stebėtis 
— jie mums yra kartu ir broliai 
bei seserys, tik geriau atlikę 
savo pareigas, negu jų amži
ninkai, negu mes dabar, savo 
tikėjimu, viltimi ir meile stip
rinami. Šventieji yra mūsų va
dovai nelaimėse, mūsų užtarėjai 
nupuolime ir mūsų palydovai, į 
kuriuos meldžiamės, mūsų glo
bėjai, kurių globos kasdienoje 
prašome.

Mes nesame pratę žvelgti į 
šventuosius, kaip savo artimuo
sius. Mes dažnai užmirštame, 
kad ir jie buvo žmonės su 
žmogiškomis silpnybėmis, polin
kiais į blogą, bet tai visa nu
galėję savo pasitikėjimu Dievo 
malone. Jie rėmėsi šv. Pauliaus 
žodžiais, kad „visa galiu tame, 
kuris mane stiprina .

Eksperto patarimas yra didelė 
paguoda, nors ir būtų 
neteisingas. Anonimas

Jei žvelgsime į šventųjų gyve
nimus visai atviromis akimis, 
ne, su idealizuotais jų gyvenimo 
bruožais, mes pamatysime, kad 
jų kovos, jų gyvenimo kliūtys, jų 
sunkumai, jų tiesioginės pa
gundos blogam buvo nė kiek 
nemažesnės, negu mūsų, o gal 
dar kur kas didesnės. Tik jų 
ištikimybė Dievui, tikėjimui, 
savo pažadams, jų ištesėjimas 
kovoje už gėrį savo gyvenime ir 
aplinkoje juos iškėlė virš savo 
laiko ir savos aplinkos. Tai ir 
padarė juos didvyriais, nu
galėtojais, už ką Dievas jiems 
davė atlyginimą — altoriaus 
garbę.

Šioje šventėje kiekvienam ka
talikui ir reikia kuo arčiausiai 
įsižiūrėti į praeities herojus, 
kurie Dievui aukojo savo gyve
nimus, savo kančias, darbus ir 
sunkumus, kad tik juose labiau 
būtų matomas Dievo paveiks
las, kad jų aplinkoje jis būtų la
biau garbinamas, kad jį išpažin
tų kiekvienas protingas kū
rinys. Nuo Dievo jie priklausė 
ir tai žinojo šventieji. Tai turi 
žinoti ir tie, kurie jais seka.

*

Garbindami šventuosius, 
kurie jau džiaugiasi savo Kūrėjo 
atpildu ir gyvena su juo amži
nybėje, negalime užmiršti ir tų 
savo artimųjų, kurie mus jau 
paliko, bet dar pas savo Kūrėją 
nenuėjo. Protestantai skais
tyklos nepripažįsta. Bet Jėzus 
apaštalams aiškiai pasakė, kad 
„niekas į dangaus karalystę 
neįeis, kol neatsilygins iki 
mažiausio dalykėlio”. Dažnai 
tai mes skaičiuojame metais ir 
tūkstantmečiais. Bet amžinybėje 
laikas jau neegzistuoja. Ten yra 
vienas ir tas pats gyvenimas. 
Bet ne vienas ir tas pats atlygis, 
ne tas pats ir atsiskaitymas už 
nusikaltimus.

Nėra žmogaus taip tobulo ir 
taip švento, kad šioje žemėje ne
įmintų į dulkes, kurios pasi
lieka ant kojų. Šventieji jas 
nuvalo savo gerais darbais, savo 
herojišku gyvenimu, savo pasi
aukojimu Dievui ir artimui. Bet 
to nepadaro visi žmonės. Nepa
darome ir mes. Gal nepadarė to 
ir mūsų artimieji, kurie jau nuo 
mūsų laikinumo yra atsiskyrę 
ir gyvena amžinybėje. Juos ypač 
kiekvienas turi prisiminti Vėli
nėse, nes mes esame to paties 
Kūrėjo vaikai, kraujo broliai, 
nepaisant rasės, kilmės ir gyve
nimo vietos. Mes esame bent 
dalinai vienas už kitą atsakingi, 
nes, jei mūsų brolis nusikalsta 
savo Kūrėjui, tai ir mes esame 
tos kaltės dalininkai, nes esame 
to paties Kūrėjo vaikai. Tai 
turime atsiminti Vėlinėse. Jau 
pati šventė primena mūsų arti
muosius, dar nepasiekusius 
tobulos amžinybės, nors mes ir 
negalime to žinoti.

Vėlinės reikalauja iš mūsų ne 
tik prisiminimo, bet ir maldų, 
gerų darbų, palengvinimo tam 
savo artimui, su kuriuo žemėje 
gyvenome. Vėlinės primena ir 
tuos, kurių mes nepažįstame, 
bet esame surišti su jais brolys
tės ryšiais. Ši šventė taip pat 
primena ir tuos, kurių net var
dai nežinomi šioje žemėje, net 
kapų vietos nepažymėtos jokiu 
ženklu. Kol esame gyvi ir 
galime, ir juos turime prisiminti 
savo maldose ir savo aukos dva
sioje. Tai ir yra Vėlinių ir Visų 
Šventųjų švenčių prasmė. Jos 
žemėje gyvenančius turi su
jungti su gyvenančiais amžiny
bėje. Vieni yra mūsų pagalba, 
kitiems mes turime padėti.

Pr. Gr.

Mylėdamas kiekvieną daiktą, 
suprasi Dievo paslaptį daiktuo- 
se' F. M. Dostojevski

Šv. Tėvas Jonas Paulius laimina Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties proga lietuvius au
diencijoje. Ranką uždėjęs ant Dainos Žliobaitės iš Chicagos. D. Žliobaitė yra dr. Petro ir 
Laimos Žliobų duktė.

VOKIŠKOS NUOTRUPOS
K. BARONAS

Mūsų korespondentas Europoje

Prie mano mėgiamiausių vo
kiečių spaudos užsienio ko
respondentų priklauso Petras 
Seidlitz, savo būstinę įsteigęs 
Hong Konge. Iš čia jis duoda 
plačią Azijos gyvenimo 
apžvalgą, šiuo metu palies
damas ypatingai „karštą” Ti
beto žemę.

Labai teisingai vienoje savo 
apžvalgoje vokietis rašė, kad 
negali budi didesnio kontrasto 
tarp Maskvos ir Hong Kongo, iš 
komunizmo centrinės į kapita-. 
lizmo tvirtovę, iš vieno miesto, 
kuriame buvo įvairių prekių 
trūkumas (ypač mėsos, daržo
vių, dešrų, alaus) į kitą 
metropolį, kur už pinigą galima 
viską nusipirkti.

Savo žurnalistinę karjerą jis 
pradėjo 1969 m. Pietų Afrikoje, 
būdamas 29 m. Kapstate vokie
tis dirbo iki 1971 m. Iš čia buvo 
perkeltas į Nairobį ir 1978 m. į 
Washingtoną. JAV sostinėje 
tarnavo iki 1980 m., patek
damas tais pačiais metais į 
Maskvą. Sov. Sąjungoje vokie
tis išbuvo penketą metų, gerai 
pažindamas komunistinį gyve
nimą, Kremliaus intrigas. Kele
tą kartų P. Seidlitz davė repor
tažus iš Kaukazo ir Pabaltijo 
kraštų. Tačiau juose buvo 
jaučiama tam tikra baimė,

ORIENTAS
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palaidoti šiose imperatoriškose kapinėse. Mat žyniai 
nutarė, kad šitos vietos švelnūs upeliai ir vėjai padarė 
ją palankiausia mirusiųjų vėlėms gyventi. Iš tų try
likos kapų tik du šiandien yra atkasti ir restauruoti. 
Kinijos archeologams darbo užteks dar bent dviems 
šimtams metų.

Mes apžiūrėjom tik vieną kapą — imperatoriaus 
Ding-Ling. Tai buvo didingi požeminiai rūmai. Laip
tai vedė taip giliai, kad mūsų senjore Alicija atsisakė 
jais lipti. Sykį ji tą kriptą mačiusi, nėra ko daugiau. 
Mes nulipom į ilgus aukštus koridorius, milžiniškas 
bronzines duris ir pagaliau į salę kur stovėjo trys sarko
fagai — imperatoriui ir jo dviem žmonom. Kapų niū
rumą dar pagilino vadovo pasakojimas, kad, atkasę 
kapus, šitoj salėj archeologai surado daug šukių ir 
žmonių griaučių. Spėjama, kad per laidotuves tarnai, 
kurie nešė prie sarkofagų priklausančius indus, buvo 
staiga uždaryti mirusiųjų salėje. Metę indus jie bėgo 
prie durų, bet nesuspėjo.

Lietui dulkiant, mes važiavom toliau prie didžiosios 
Kinų sienos. Pradėjom kilti į kalnus ir darėsi šalčiau. 
Mūsų kalifornietės, nors visos apsirengusios keliais

netikrumas — kaip Maskva į tai 
reaguos, gal atšauks jo spaudos 
kredencialus?

Savo didesnę žurnalistinio 
darbo kelią vokietis nuėjo užsie
nyje, kadangi tik labai trumpą 
laiką jis dirbo AP Bonnos ir 
Frankfurto agentūrose. Poli
tiniu atžvilgiu Maskva ir 
Washingtonas yra du svarbūs 
postai, tačiau Azija yra pa
trauklesnė, paslaptingesnė. 
Vokiečio dąrbo laukas labai pla
tus — nuo $j^igapūyo įlęi Toki
jo, nuo Džakartos iki Pekingo. 
Jo nuomone, pietryčių Azija ir 
Pacifiko erdvė, artimiausiame 
dešimtmetyje bus didžiausiu 
ūkiniu iššaukėju Europai.

Jo raštinė randasi 13 aukšte 
Hong Kongo finansų rajone. 
Žmona dirba alyvos versle, 
dešimtmetis sūnus gyvena Lon
dono bendrabutyje ir ten lanko 
mokyklą. Atostogų metu jis 
skrenda 16 valandų „į namus”. 
Savaitgalius su žmona pra
leidžia irkluodamas kinietišką 
laivelį. Automobilis Hong 
Konge yra tikras „balastas”, 
kadangi nėra pastatymo aikš
telių. Be to, daugybė automo
bilių stabdo judėjimą gatvėse.

Tolimųjų rytų tikra žurnalis
tinė žinių birža yra legendarinė 
Hong Kongo FCC (Foreign Cor-

respondent Club). Tai didelis, 
kolonialinis pastatas miesto 
centre. Prie ilgiausio baro stalo 
susitinka žurnalistai iš Tokijo, 
Pekingo, Singapūro. Jie yra 
įvairių tautybių, įvairių spalvų. 
Čia savo romanams „tipų” 
ieškojo I. Flemingas, Jonas Le 
Carrė. Ar juos jie surado — tai 
kitas klausimas.

Šiandieną senieji rytai yra 
gerokai pasikeitę. Hong Kongas 
virto verslininkų — biznierių 
miestu ir kartu yra raudonosios 
Kinijos „ausys”. Vokiečių ko
respondentui Hong Kongas yra 
prie „širdies”. Jis nori jame 
pasilikti iki 1997 m. kada 
oficialiai šį miestą perims rau
donoji Kinija.

*

Beveik kiekvienais metais 
JAV kariai padeda vokiečiams 
apdirbti laukus ar nuimti der
lių. Pastebėjau tai važinėdamas 
automašina gražioje mano gyve
namoje apylinkėje, matydamas 
ant kombainų sėdinčius juoda
odžius ar žalia uniforma apsi
rengusias amerikietes. Pasiro
do, kad tie GI savanoriškai at
vyksta kelioms dienoms ar sa
vaitei lauko darbams ypač tiems 
ūkininkams, kurie neturi pa
kankamai darbo rankų — sūnų 
ar dukrų. Tuo tarpu, derlius turi 
būti laiku nuimtas.

Spaudoje taip pat pasirodė 
nuotraukos bei trumpi ūki
ninkų pasisakymai. Tai 
netolimo (nuo mano vietovės 10

sluoksniais megztinių, ėmė rūgoti, kodėl niekas neper
spėjo jų, kad bus taip šalta, — būtų paėmusios iš vieš
bučio kaldras užsidengti. Mes šiauriečiai bandėm jas 
įtikinti, kad oras visai nėra šaltas, kaip tik pats 
gerumas rimtam pasivaikščiojimui. Paskutines kelias 
mylias visi sužiurom pro langus, nes pradėjo matytis 
didžiosios sienos segmentai. Kartkartėmis jie lydėjo 
mus kalnagūbrio viršūnėj, kartais lipant į kalną siena 
tik šmėkšteldavo kelio pasisukime. Tačiau reginys 
buvo įspūdingas, nes taip sienos lydimi važiavom kele
tą mylių, ir pagalvojus, kiek darbo reikėjo atiduoti 
kelioms kiniečių kąrtoms, kiek kančių ir kiek gyvy
bių ši siena pareikalavo, darėsi nejauku.

Sieną pradėjo statyti imperatorius Quin Ski 200 
m. prieš Kristaus gimimą. Žinoma, kad jau tada prie 
sienos dirbo 300,000 belaisvių ir kalinių, iš kurių tūks
tančiai mirusiųjų buvo užmūryti toj pačioj sienoj. 
Laikas nuo laiko imperatoriai sukrusdavo sieną didinti, 
sujungti segmentus. Paskutinis toks optimistas buvo 
Ming dinastijos imperatorius 14 šimtmety. Jo laikais 
siena buvo ištisinė ir tęsėsi 31,250 mylių. Kaip gyny
bos priemonė didžioji siena buvo ir liko bevertė. Priešai 
papirkdavo sargybinius ir praslinkdavo pro sieną, kada 
tik norėdavo. Nesulaikė ji Mandžurijos mongolų, kurie 
nuvertė Ming dinastiją ir užvaldė Kiniją. Ši siena, kaip 
ir kitos sienos — Hadriano siena Škotijoje, Maginot lini

ja Prancūzijoj liko tik įspūdingi paminklai žmogaus 
baimės jausmui atžymėti.

Paminklas tikrai įspūdingas. Tai vienintelis pasta
tas žemės rutuly, kuris matomas iš satelitų. Ap
skaičiuojama, jog į sieną buvo sukrauta tiek plytų ir 
akmenų, kad jais galima būtų apjuosti visą žemės 
rutulį ir ta siena būtų 8 pėdų aukščio. Siena, kuria da
bar vaikščiojom, buvo tokia plati, kad lygiagreta galėjo 
eiti 10 kareivių. Vieton kareivių dabar vaikščiojo turis

Rimties valandėlei

TURTUOLIŲ IR VARGŠŲ 
SANTYKIAI

Yra vienas Kristaus palygi
nimas apie santykius tarp tur
tuolių ir vargšų. Tai socialinio 
pobūdžio palyginimas, aktualus 
visais laikais. Kristus paly
ginime piešia turtuolio aklumą, 
nepaisymą elgetos vargo. Bet 
galutinėje sąskaitoje po mirties 
turtuolis dėl savo elgesio ant 
žemės susilaukia bausmės, o 
elgeta yra laimingas dangaus 
karalystėje.

Evangelisto Luko užrašytas 
palyginimas taip skamba: 
„Gyveno kartą vienas turtuolis. 
Jis vilkėjo purpuru bei ploniau
sia drobe ir kasdien ištaigingai 
puotaudavo. O prie vartų gulėjo 
votimis aptekęs elgeta, vardu 
Lozorius. Jis troško numarinti

km) Heppenheimo ap. gyventojų 
gražūs atsiliepimai, kadangi jie 
pagalbą rado Mannheimo JAV 
karinėje bazėje. Pradžioje su 
nepasitikėjimu žiūrėta į karius, 
nes pvz. pereitais metais tik pas 
6 ūkininkus dirbo amerikiečiai. 
Tačiau jų stropumas, sąži
ningumas ir gerai atliktas dar
bas plačiai paplito ūkininkų 
tarpe, tad šiemet jau 15-je ūkių 
dirbo 60 .jankių” karių. Ameri
kiečiai taip pat nori susipažinti 
su kasdieniniu vokišku gyve
nimu, užmegzti draugiškus ry
šius.

Vokietis giria dvidešimtmetį 
Steponą, ūkininko sūnų iš 
Michigano. Jis su traktorium 
suvežą kukurūzus į sandėlį, 
vakare padeda melžti 100 ūki
ninko karvių. Tuo metu, 
amerikietė Monika rūpinasi 
vakariene virtuvėje.

Darbininkai yra ,.pigūs” — 
dirba tik už maistą it nakvynę. 
Tačiau kariai sako, kad pinigas 
čia nevaidina jokios rolės. Jie 
yra patenkinti, ištrūkę savaitei 
laiko iš kareivinių aplinkos, 
galėdami trumpas atostogas 
praleisti ūkininko sodyboje. 
Nors amerikietė dirba raštinėje, 
tačiau ir jai yra malonu padėti 
vokiečiams lauko darbuose.

Ji niekad nėra buvusi vokie
čio ūkininko namuose, tačiau 
jos nuomone, tarp amerikiečių 
ir vokiečių ūkių yra mažas skir
tumas, kadangi vokiečių ūkiai 
dažniausiai yra apsupti mies
telių ir miestų, kuriuose taip 
pat yra ir pramonė.

Ūkininkai, priėmę karius va
saros darbams, pakvietė juos 
Kristaus gimimo šventei ir 
Naujus Metus taip pat praleis
ti jų namuose.

tai, daugiausia kiniečiai ir japonai.
Šiais laikais tebestovinčios sienos yra likę tik viena 

devintoji dalis — 3700 mylių. Mes apvaikščiojom apie 
dvi mylias. Palipus į aukščiausią vietą matyti kaip 
siena tiesiasi kalnagūbrių viršūnėmis iki horizonto, 
kokia 20 mylių į abi puses. Protarpiais buvo pastatyti 
bokšteliai, kuriuose gyvendavo kareiviai. Jų viršūnėse 
uždegti laužai būdavo pavojaus signalas. Vis dar dvelkė 
smulkus lietukas, kuris gadino fotografams ūpą. Per 
visus kalnus raudonavo klevų miškai, saulei šviečiant 
vaizdas būtų buvęs nuostabus. Užlipus prie aukščiau- 
čiausio bokšto, pradėjo snigti. Sienos grindys pasidarė 
labai slidžios, pasirodė, kad mūsų batai nebuvo snie
gui pritaikyti, leidžiantis reikėjo labai saugotis, kad 
nenuslystumėm žemyn per visą kinų sieną. Grįžtant 
į Beijingą, kalifornietės vis dar kaleno dantimis ir 
piktinosi žiauriu klimatu.

I miestą grįžom jau sutemus ir buvom iš karto 
nuvežti į restoraną. Šis vakaras Beijinge mums buvo 
paskutinis. Pagal jau Amerikoj numatytą programą, 
šįvakar mums buvo iškeltas banketas, buvom vaišina
mi Pekino antimi — Kinijos iškilmingiausiu valgiu.

Banketas buvo tik iš vardo. Patekom į niūrią, 
šaltoką valgyklos salę, susėdom prie įprastinių apskri
tų stalų. Iškilmingumas pasireiškė tik tuo, kad šeimi
ninkas apėjo apie visus stalus abiejose rankose aukš
tai iškėlęs po antį. Jos buvo ružavos ir blizgėjo lyg nula
kuotos. Paskui jis išnyko virtuvėj ir atnešė antiną 
supjaustytą labai plonais gabaliukais. Ant stalo atsi
rado ir labai ploni miltiniai blyneliai bei svogūno laiš
kai. Pagal vadovo pamokymus mes vyniojom antieną 
į blynelį ir valgėm užsidėję svogūno laiškučius.

(Bus daugiau)

alkį bent trupiniais nuo tur
tuolio stalo, bet tik šunes atbėgę 
laižydavo jo votis. Ir štai elgeta 
numirė ir buvo angelų nuneštas 
į Abraomo prieglobstį. Mirė 
taipogi turtuolis ir buvo 
palaidotas.

Atsidūręs pragaro kančiose, 
turtuolis pakėlė akis ir iš tolo 
pamatė Abraomą ir jo prieglobs
tyje Lozorių. Jis sušuko: „Tėve 
Abraomai, pasigailėk manęs! 
Atsiųsk čionai Lozorių, kad, 
suvilgęs vandenyje galą piršto 
atvėsintų man liežuvį. Aš bai
siai kenčiu šitoje liepsnoje”. 
Abraomas atsakė: „Atsimink, 
sūnau, kad tu dar gyvendamas 
atsiėmei savo gėrybes, o Lozo
rius — tik nelaimes. Todėl jis 
susilaukė paguodos, o tu kenti. 
Be to, tarp jūsų ir mūsų yra 
neperžengiama bedugnė, ir 
niekas panorėjęs iš čia negali 
nueiti pas jus, nei iš ten per
sikelti pas mus”.

Tas vėl tarė: „Tai meldžiu 
tave, tėve, nusiųski jį bent į 
mano tėvo namus: aš gi turiu 
penkis brolius, — tegul juos 
įspėja, kad ir jie nepatektų į šią 
kančių vietą. Abraomas atsi
liepė: „Jie turi Mozę bei pra
našus, tegul jų ir klauso!” O 
anas atsakė: Ne, tėve Abrao
mai! Bet jei kas iš mirusiųjų 
nueitų pas juos, jie atsiverstų”. 
Tačiau Abraomas tarė: „Jeigu 
jie neklauso Mozės nei pranašų, 
tai nepatikės, jei kas ir iš numi
rusiųjų prisikeltų” (Luk. 18, 
19-31).

Palyginimas, kaip matome, 
yra labai ryškus ir vaizdingas. 
Jame matyti kodėl turtingai 
gyventi nėra laimė. Priešingai, 
turtingumas dažnai yra bau- 
džidmėš, nes jis pražudo žmogų. 
Turtingo lėbautojo ir vargšo 

Lozoriaus palyginimas sukurtas 
ant laiko papročių, turi ir bibli
nį foną. Vargšas elgeta prie tur
tuolio vartų buvo dažnas vaiz
das ano meto visuomenėje. Tur
tuolis puotauja. Jis sunaudoja 
daug duonos minkštimo, kuriuo 
valo taukuotus pirštus (anais 
laikais valgį imdavo rankomis), 
o paskui meta po stalu. Vargšas 
Lozorius pasitenkintų ir tais 
trupiniais, bet niekas juo nesi
rūpina. Bet virš aprašyto pa
pročio palyginimas siekia gi
liau. Dievas Šventajame Rašte 
dažnai kartoja, kad jis yra 
vargšų gynėjas ir kad savo galy
be pažemina išdidžiuosius ir 
iškelia menkuosius, kuriuos kiti
niekina.

J. V.
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HORIZONTAI
LIETUVIAI UALIFORNIJO.IE

JAUTRIU ŠIŲ DIENŲ 
KLAUSIMU

Prieš kurį laiką JAV LB kraš
to valdybos vicepirmininkas A. 
Gečys paragino mane parašyti 
straipsnį lituanistinių mokyklų 
išeivijoje reikalu. Atsakiau, kad 
reklaminių straipsnių rašymu 
neužsiimu ir aplamai tokie 
straipsniai man neįdomūs. Ta
čiau ilgiau pagalvojęs nuspren
džiau, kad visgi toji tema ir 
aktuali ir įdomi.

Pavartęs šio rudens lie
tuviškąją spaudą, radau pra
nešimų, kad visa eilė lituanis
tinių mokyklų jau pradėjo 
mokslo metus, tačiau jas lan
kančių mokinių skaičiaus niekur 
neteko užtikti. Net tokių dar vis 
didėjančių lietuviškų telkinių, 
kaip Lemonto ar Los Angeles 
lit. mokyklų mokinių skaičius 
yra slepiamas, nes reikia many
ti, kad jis nėra džiuginantis. O 
ką jau bekalbėti apie Chicagos 
buvusias didžiausias mokyklas 
— aukštesniąją ir K. Donelaičio. 
Chicagos aukštesniąją lit. 
mokyklą, 1957 m. ją perkėlus į 
naujai pastatytą Jaunimo 
centrą, lankė 400 mokinių, ir 
apie tą laiką LB atstovai savo 
suvažiavime net svarstė galimy
bę, kad reikia viešai spaudoje 
skelbti pavardes tų tėvų, ypač 
buvusių neprikl. Lietuvoje 
aukštesnės kategorijos valdi
ninkų ir karininkų, kurie savo 
vaikų neleidžia į lit. mokyklas. 
Ir mes nebe reikalo teigiam, kad 
tais metais buvo naujo lietuvy
bės sužydėjimo išeivijoje 
laikotarpis.

Šiandien, trisdešimtmečiui 
praėjus, vaizdas visai kitoks. 
Paklaustas pats Chicagos aukšt. 
lit. mokyklos direktorius nese
niai pasakė, kad šiuo metū jo 
vadovaujamą mokyklą lanko 
apie 40 mokinių. Tuo tarpu 
„Draugo” š.m. spalio 7 d. nr. 
skaičiau informaciją, kad K. 
Donelaičio aukšt. lit. mokykloje 
„veikia keturios klasės ir ne
kalbančių lietuviškai klasė”... 
Pastaroji žinia, jei yra tiksli, 
savo turiniu pastabesnį skai
tytoją stebina, juokina ir net 
jaudina. Iš jos matyti, kad j 
aukštesnę lituanistinio mokymo 
įstaigą, atseit, į lit. mokyklą, 
gali įstoti ir tokie mokiniai, 
kurie lietuviškai visai nemoka. 
Tuo keliu einama vien dėl to, 
kad mokyklos vadovybė nori 
privilioti daugiau mokinių. Ta
čiau, vietoje profanavus aukšt. 
mokyklą, tokia klasė kaip 
tik yra ir K. Donelaičio var
do žemesnėje mokykloje ir ten 
turėtų įstoti visi tos kategorijos 
mokiniai, nežiūrint jų amžiaus. 
Tuo tarų, iš kitos pusės žvel
giant, Chicagos K. Donelaičio 
aukšt. mokyklą reikia sveikin
ti už tai, kad ji daugiausiai 
duoda mokinių Pedagoginiam 
Lituanistikos institutui — aukš
tojo lit. mokslo įstaigai. Tik 
kažin, ar ateityje taip bus, kai 
net į gimnaziją gali įstoti lietu
viškai nekalbantys mokiniai, 
norą pačioje gimnazijoje Lie
tuvos istorija, lietuvių literatū
ra dėstoma tik lietuviškai.

ŽVELGIANT Į SAVĄJĮ 
KIEMĄ

Nedideliam Washingtono ir 
plačių jo apylinkių telkinyje jau 
per daugelį metų veikia Wa- 
shingtono K. Donelaičio vardo 
lit. mokykla, vadovaujama 
maždaug prieš 10 m. iš Lietuvos 
atvykusios Angelės Kraujely- 
tės-Bailey. Pernai ši mokyklėlė, 
turėjusi 27 mokinius ir gavusi 
trigubai didesnę LB Švietimo 
tarybos pramą (1,500 dol., vie
toje anksčiau per eilę metų 
skirtų 500 dol.), finansiškai dar 
šiaip taip suvedė galą su galu. 
Tačiau šiemet mokinių skaičius 
iš 27 sumažėjo iki 20, nes šeši 
mokiniai mokyklą baigė ir

vienas nubyrėjo. Amerikiečių 
katalikiškai mokyklai nuomos 
šiemet reikės mokėti 620 dol. 
daugiau — iš viso 3,700 dol. už 
mokslo metus. Mokytojų algoms 
teks išleisti apie keturis tūks
tančius dol. Jei, žinoma, 
mokyklėlei būtų leista įsikurti 
Lietuvos pasiuntinybės rūmų 4 
ir 5 aukšte, atkristų didžiulės 
nuomos išlaidos. Bet persikelti 
neleistų nei valstybės departa
mentas, nei kitos aplinkybės, 
nes pasiuntinybės rūmai jokiu 
būdu nėra pritaikyti kad ir 
kukliems mokyklos poreikiams.

Susidurdami su palyginus 
didelėmis išlaidomis, kurių pa
reikalauja Washingtono, kaip ir 
kitų, ypač savo parapijinių pa
talpų neturinčių lit. mokyklų 
išlaikymas, tėvų komitetui 
vadovaują Milda ir Kęstutis 
Čižiūnai (čia į tėvų komitetą 
tėvai skiriami pagal alfabeto 
tvarką) suka galvą, kaip 
mokyklėlę finansiškai išlaikyti. 
Šiais mokslo metais už vieną 
vaiką iš šeimos imama 125 dol., 
už du — 195 dol. mokslapinigių. 
Taip tėvų komitetas tikisi su
rinkti 2,000 dol. Iš LB Švietimo 
tarybos geriausiu atveju tiki
masi vėl gauti 1,500 dol., o gal 
net ir daugiau. Bet tai toli gražu 
nepadengs maždaug 8,000 dol. 
išlaidų sąmatos. Todėl tėvų 
komitetui ir aplamai mokyklos 
egzistencija besirūpinantiems 
tėvams teks ieškoti būdų, kaip 
sutelkti likusį gana stambų 
kapitalą, reikalingą mokyklėlės 
egzistencijai pratęsti, nors šiek 
tiek padės ir vietinės LB apyl. 
valdyba. Mažuose telkiniuose 
toji pareiga dar labiau pa
sunkėja, kai nėra daug turtingų 
kišenių, iš kurių aukos galėtų 
atplaukti. Ir ši Washingtono lit. 
mokyklėlės padėtis yra tapa- 
tinga ir kitiems'mažesniems lie
tuviškiems telkiniams, kuriuose 
dar šiaip taip egzistuoja lit. mo
kyklos. Žinau, kad LB Švietimo 
tarybai kyla daug rūpesčių dėl 
jų tolimesnio išlaikymo. Padėti 
galim tik mes, išeivijos lie
tuviai, gausiau aukodami LB 
Švietimo tarybai jos skelbiamų 
vajų metu.

Tuo tarpu Washingtono lit. 
mokyklai horizonte matyti ir 
pragiedrulių, nes grupės 
susipratusių jaunų lietuvių mo
tinų įsteigtam Kiškių klubui 
sostinės ir Baltimorės apylin
kėse priklauso apie 15 vaikučių 
ir po metų kitų jie bus potencia
lūs mūsų lit. mokyklos mo
kiniai.

IŠSKIRTAS LIETUVIS 
GYDYTOJAS

Sostinės gyventojų ir ypač 
užsienio ambasadų tarpe 
populiarus žurnalas ,,Washing- 
tonian” spalio mėn. numeryje, 
skelbdamas specialų straipsnį 
apie gydytojus, kartu pridėjo ir 
trumpą sąrašą sostinėje ir apy
linkėse gyvenančių gydytojų — 
vidaus ligų specialistų, kuriuos 
žurnalo redakcija rekomenduoja

GOOD NEWS...
IF YOU HAVE EVER VVANTED TO INVITE RELATIVES FROM LITHUANIA ON A VISIT TO THE 
U.S.A. OR CANADA, NOW IS THE TIME TO ACT...
BECAUSE OF NEVV GOVERNMENT POLICIES CONCERNING THE GRANTING OF PERMISSION 
TO VISIT RELATIVES ABROADtTHE POSSIBILITIES OF APPROVAL OF INVITATION REOUESTS 
IS NOW BETTER THAN EVER BEFORE... IF YOU HAVE TRIED BEFORE AND WERE TURNED 
DOVVN, IT IS NOW SUGGESTE0 TO TRY AGAIN... CALL OR VVRITE US FOR DETAILS.
EFFECTIVE JANUARY1988, STAYS OF 10 DAYS IN LITHUANIA WILL BE NOW AVAILABLE 
TO ALL TOURISTS. THIS APPLIES TO BOTH GROUP TRAVEL AND TO INDEPENDENT 
TRAVELLERS.
BECAUSE OF POPULAR DEMAND FOR ALL-INCLUSIVE GROUP TRAVEL, IN 1988 WE OFFER 
FIVE GROUP TOURS DEPARTING THE U.S.A. ON MAY 24, JUNE 14, JULY 12, AUGUST 16 AND 
SEPTEMBER 6. WE CAN ARRANGE INDEPENDENT ITINERARIES TO LITHUANIA AT ANY TIME 
OF THE YEAR IN ANY COMBINATION VVITH OTHER EUROPEAN CITIES OF YOUR CHOICE. 
WE HAVE SERVED THE AMERICAN-LITHUANIAN COMMUNITY VVITH THEIR SPECIALIZED 
TRAVEL NEEDS FOR THE PAST THIRTY YEARS. YOU CAN REACH US AT NO EXPENSE TO 
YOU ON OUR TOLL-FREE TELEPHONE NUMBER, 1-800-835-6688, FROM OUTSIDE NEVV 
YORK STATE.

Baltic American Holidays Ine.
A DIVISION OF

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC.
501 Fifth Avenue, Nevv York, N.Y. 10017 • (212) 972-0200

JAUNOS DVASIOS MUGĖ

Gražioji šventė jau praeityje, 
o vaizdai dar vis tebesikartoja 
atmintyje, kad žmogus ir vėl pa
sijunti besišypsąs. Nes pagaliau 
čia turėjom savaitgalį, kuriame 
nebuvo išvien tik žilos galvos, o 
visur viešpatavo energinga, 
šviesi jaunystė. Tėvai ir seneliai 
glaudėsi aikštės pakraščiuose, 
su džiaugsmu ir pasididžiavimu 
sekdami mūsų jaunąją kartą, 
besidalindami įspūdžiais.

Šių metų LB Vakarų apygar
dos Lietuvių dienos nušvito 
visai skirtingomis spalvomis. 
Dievulis, atrodo, nutarė rimtai 
išbandyti mūsų lietuvišką pasi
ryžimą, atsiųsdamas 108 laips
nių karštį, o namie sau pasilik
damas vėjelį ir debesėlius.

„Dėkojam už tokį karštą 
mūsų priėmimą!” — sąmojingai 
nuo scenos pasveikino mus vieš
nia tautinių šokių vadovė iš 
Washingtono šiaurės.

Šeštadienio rytą pirmieji pasi
linksmino su dainomis ir šokiais 
mūsų šeštadieninės mokyklos 
gausūs mokinukai. Svečius 
oficialiai pasveikino LB pirm. 
Angelė Nelsienė ir pakvietė 
visus susikaupimo minute 
pagerbti didžiosios bendruome- 
nininkės mokytojos Onos Razu- 
tienės atminimą. Čia esantiems 
siūlė pasisavinti Vytauto Skuo
džio žodžius ir „kovoti už laisvę 
čia, nes ten, Lietuvoje, jie to 
negali”.

Perkirpti simbolinį šventės 
vartų kaspiną buvo pakviesta 
akt. Rūta Lee Kilmonytė, kuri 
irgi tarė keletą žodžių. Drauge 
su sportininku Pranu Lubinu ir 
jo žmona, pasipuošusia dailiu 
tautiniu drabužiu, bei gen. kon
sulu V. Čekanausku ir ponia ofi
cialiai buvo atidarytas kelias į 
pačią mugę. Programą pradėjo, 
pranešinėjant p. Braziuliui,

skaitytojams. Tarpe jų yra ir lie
tuvis dr. Saulius Naujokaitis, 
buv. LB Washingtono apyl. val
dybos pirmininkas, taip pat pri
klausantis Akademiniam Skau
tų sąjūdžiui.

Saulius Naujokaitis gimė 
1943 m. Barninkuose, Lie
tuvoje. Augo ir mokėsi Los 
Angeles mieste, kur baigė 
UCLA universitetą ir to uni
versiteto medicinos mokyklą. 
1977 m. persikėlė į Washingto- 
ną ir čia Vėžio tyrimo institute 
dirbo mokslinį darbą. 1982 m. 
perėjo dėstyti į Georgetowno 
universiteto Washingtone medi
cinos mokyklą ir kartu priimi
nėjo ligonius. Prieš porą metų 
perėjo į privačią praktiką ir su 
būriu kitų amerikiečių gydytojų 
turi savo kabinetą Georgetowno 
pašonėje, 3301 New Mexico Av., 
N.W., Washington, DC.

Nors, kaip pats sako, jokių 
specialių lituanistinių mokslų ir 
nebaigęs, dr. S. Naujokaitis 
puikiai kalba ir rašo lietuviškai, 
lietuvių kalbos nesigėdina, yra 
vedęs Sigitą Kondrataitę ir 
augina dukrelę, būsimą lit. 
mokyklos mokinę.

Denverio, Colorado šokėjų 
grupė „Rūta”, sukėlusi tikrą 
pasididžiavimą publikoje, nuo 
saulės besislapstančioje aikštės 
pakraščiuose, kad vadovė šyp
sodamosi pastebėjo: „Jei jums 
karšta, pabandykit pašokti 
keletą šokių su vilnoniais dra
bužiais!”

Aišku, visos dviejų dienų 
programos čia nesuminėsi! Dai
navo mūsų jaunų moterų viene
tas „Gintarės”, palydint Kris
tinai Švarcaitei, pasirodė latvių 
tautinių šokių šokėjai „Perkoni- 
tis”, lietuvių jaunimo grupė 
„Lietutis” iš Seattle, Washing- 
tone. Veidai programoje greitai 
keitėsi: dainavo Venessa Var
naitė su Tomu Kašelioniu, po to 
ji šoko modernišką šokį su Lai
ma Žemaitaityte, toliau sužibė
jo San Francisco „Vakarų vai
kai”. Vaclovas Mikuckis 
pasirodė su nuostabiai nuotai
kingomis armonikėlės melodi
jomis (sako, jis groja iš klausos 
nuo septynerių metų, o dabar 
jam jau 73!).

Marija Kindurienė žaviai gro
jo kanklėmis, suspindo mūsų 
„Spindulys” ir visus vėl išjudino 
trys sesutės Grikavičiūtės — pir
miausia su dainomis, o vėliau, 
tik jų vadovė Loretta su savo po
puliarių dainų orkestru.

Visą šį laiką vyko mugė su 
tūkstančiu kitų įdomybių — 
tautodailė su medžio droži
niais, meniškai išdegintomis 
lėkštėmis, audiniais, juostomis, 
pasakiškais gintaro dirbiniais, 
papuošalais, margučiais, šiaudi
nukais, karpiniais. Ant stalų 
radome keramiką, senovinius 
žemėlapius, knygas, gaidas, 
plokšteles, mokymosi priemo
nes, suvenyrus. Savo informa
cijas siūlė mūsiškės kelionių 
agentūros, Religinė šalpa, 
Balzeko muziejus, Jaunimo są
junga.

Didelį pasisekifhą turėjo audi
mo, gintaro šlifavimo, kanklių 
demonstravimo, šiaudinukų ga
mybos klasės. Video kavinėje 
buvo galima atvėsti sekant 
įvairias video juostas iš mūsų 
renginių, užsigeriant šaltu 
alučiu. Prie 110 laipsnių tem
peratūros tas buvo neišvengia
ma... Kaip burtininko lazdele 
pamojus, greitai išnyko ski
landžiai, dešrelės, koldūnai, 
kugelis, — nors atsigaivinant 
teko praleisti kai kuriuos pro
gramos numerius.

Meno paroda apėmė tokią 
plačią skalę, kad nė nebandysiu 
viską išvardinti — šiek tiek 
buvo spaudoje prieš mugę — 
tačiau tai buvo tokio lygio 
paroda, su kuria galim drąsiai 
veržtis į didmiesčių muziejus. 
Aišku, kiekvieno žiūrovo širdį 
traukė jo asmenybei artimesni 
darbai, o buvo čia į ką pažiū
rėti ir labai išrankiam meno 
žinovui, ir lietuviškos panora
mos bei tematikos ieškančiam, 
ir primityvumą pamėgusiam, 
kaip ir spalvotą grafiką, mis
tiką,romantiką, šaržą, impresi
jas, mėlynų nuotaikų atspin
džius, kasdienybę, manieringu-

mą, daugelio spalvingus ir 
niūrius vaizdus. Paroda buvo 
tikrai aukšto lygio, jos plačią 
apžvalgą duos gal geriau išma

Stasė Pautienienė, įteikusi Petrui Petružiui, „Margučio” radijo vedėjui, 
Kalifornijos lietuvių radijo klubo skirtą trofėją. „Margutis” atšventė 55-rių 
metų sukaktį Jaunimo centre spalio 24 d.

Nuotr. J. Tamulaičio

nantieji, tik, tikimės, atsime
nantieji garsų posakį, kad dėl 
skonio nesiginčytina.

Parodas atvežė A. Kezys ir
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1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS
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Pietų Amerika: 5 d. Rio, 1 Iguassu Falls, 4 Buenos Aires balandžio 7-18. 
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d. Amsterdamas 3 diena, 
birželio 13-29.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26.
Pabaltijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 
2 d., ir 2 dienos laive, liepos 3-17.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Helsinkis 3 d., liepos 14-29.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 diena, 
liepos 18-rugpjūčio 3.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., liepos 19-31.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 diena 
rugpjūčio 15-31.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje 
(Oktoberfest) 5 d., rugsėjo 19-spalio 7.
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2.

G.T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 SOUTH ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465

TEL.: (312) 430-7272

PIRMOJI LIETUVIŠKA VISA KORTELĖ!

Visiems NAUDINGA 
Visiems REIKALINGA 
Visiems BŪTINA 
Visiems PRIEINAMA
2615 West 71st Street 1445 So. 50th Avenue 
Chicago, IL 60629 Cicero, IL 60650
312-737-2110 312-656-2201

KASOJE!
9525 So. 79th Avenue, 4A 
Hickory Hilis, IL 60457 
312-598-1333

Karolis Avižienis.
Artėjant vakarui, visi subėgo 

į didžiąją salę mūsų krepšinio 
veterano Prano Lubino (čia 
gimusio ir tebegyvenančio) pa
gerbimui, sporto atsižymėjimų 
įteikimui, Algimanto Kezio 
skaidrių iš Lietuvos rodymui ir 
senajai kartai tokio nostalgiško 
filmo „Lietuva Europos nugalė
toja” žiūrėjimui, kur matė kal
bant ir patį mūsų prezidentą 
Smetoną.

Lyg to visko būtų negana, 
vakare vienoje salėje vyko dar 
ir LB Vakarų apygardos suva
žiavimas, o jaunimas nuskubėjo 
į šokius Tautiniuose namuose.

Sekmadienį vėl veržėsi minios 
ir naujų, ir vakar jau čia 
buvusių svečių. Girdėjom savo 
puikųjį Vyrų kvartetą, palydint 
R. Apeikytei, jaunasis Jonas 
Aras skoningai grojo akor
deonu, Sigutė Mikutaitytė ir 
Nijolė Sparkytė dainavo popu
liarias dainas, vėl visos keturios 
šokėjų grupės ir sesutės 
Grikavičiūtės. Atsisveikinimas 
ir uždarymas.

Smagu buvo matyti tiek 
gražaus jaunimo, nes tai jų 
pastangomis ši įvairiaspalvė 
šventė buvo suruošta. Kas 
suskaičiuos įdėto darbo valan
das puošiant, ruošiant ir turti
nant šias Lietuvių Dienas! 
Klausinėjom vieni kitų, kur 
dingo mūsų klebonijos kunigai, 
kodėl nepasirodė paspausti

(Nukelta į 6 psl.)



PIERRE DE COUBERTIN NAUJŲJŲ 
LAIKŲ OLIMPIADŲ TĖVAS

Žmonijos gyvenime buvo ir 
yra garsių asmenybių, kurių 
darbais, idėjomis, moksliniais 
laimėjimais ir šiandien naudo
jamės. Pierre de Fradi, baronas 
de Coubertin sukūrė pasaulinės 
apimties olimpiadų atgaivinimo 
pradžią, kuri vainikuojasi olim
piniais žaidimais.

Gimė 1863 m. sausio 1 d. 
Paryžiuje. Buvo jauniausias ke
turių vaikų šeimoje. Vaikystės 
dienas praleido Chevreuse 
slėnio apylinkėje. Apie 40 km 
nuo Paryžiaus, kur senovinė 
18-to amžiaus vila apsupta me
džių, keletos kitų prabangesnių 

-nuosavybių ir paskirų ūkininkų 
sodybų. Jis turėjo du brolius ir 

’sėserį. Vyresnis Paul (Paulius) 
dalinai gyveno sostinėje ir tėvų 
pastogėje, Albert (Albertas) 
baigė St. Cyr karo akademiją, 
buvo kavalerijos karininku ir 
pasiekęs pik. laipsnį išėjo į 
pensiją, ir netrukus mirė. Sesuo 
Marie (Marija) ištekėjo už gra- 
.f° de Madre diplomato ir 

„„.netrukus liko našlė. P. de 
„.. Coubertin mirė 1937 m. rugsėjo 

2 d. turėdamas 74 m. amžiaus.
. T.iek būtų trumpų žinių apie
; .šeimos kilmę.
>,• Kiek giliau pažinti ir supras
it! jo idėjų atsiradimą, 
' kūrybingumo kelio nelygumus 
■'? fr tuolaikinę pažiūrą į jo 

užmojus, pravartu atskleisti
.A. aplinkos socialinį ir visuome- 
-mininį gyvenimą.

Dauguma jo giminių buvo 
aukšto intelekto atistokratai,

, kur senesnieji tautos įpročiai ir 
:i įtaka į priaugančius šeimos na

rius buvo ypatgingos vertės ir 
pagarbos. Diplomatinė ir karinė 
gamyba pirmavo jų karjeros 

u- pasirinkime. P. d. Coubertin ka- 
i rininko munduras nebuvo 

priimtinas, nors fechtuotis,
valdyti kardą, būti geru jojiku 
užima gana svarbią vietą jo 
augimo — brendimo laikotarpy. 
Turėjo palinkimą į meno kuri

amus,nes lankydamas muziejus, 
■'kilmingų giminių namus, 
visur matė ir jautė meno 
vertybių svarbą išsilavinusio 
prancūzo kely. P. de C. neblogai 
tapė paveikslus, kūrė škicus ir
aistringai skambino pianinu.

Jo dvasinis ir intelektuali
nis išsilavinimas išugdė jo 
gerąsias būdo ypatybes: 
švelnus, taikingas įvairių disku
tuotinų problemų išrišime ras
davo pozityvius sprendimus. 
Mokslinį išsilavinimą gavo 
Jėzuitų kolegijoje Rue de Mad- 
rid. Čia greit iškilo kaip gabus 
ir santūrus organizatorius stu- 

i dentų tarpe ir vadovavo keletai 
sambūrių. Netrukus įstojo į 
politinių mokslų aukštąją 
mokyklą ir baigė sėkmingai. 
Šalia to, visą jaunystės laiko
tarpį atidžiai sekė visuomenės 
raidos eigą, įsigilindamas į įvai
rius polėkius ir poreikius. 
Ypatingą dėmesį kreipė į isto
riją, sociologiją ir jaunuomenės 
bendravimo ir solidarumo
apraiškas.

Kelionė į Angliją — naujas 
impulsas jo gyvenimo

pasaulėžiūroje

Tuometinė Prancūzijos 
universitetų mokymo sistema ir 
laisvalaikio pramogos, žvelgiant 
P. de C. akimis ir pedagoginiu 
požiūriu,nepatenkino jo įsiti
kinimų. Didelis troškimas 
aplankyti Angliją ir arčiau 
pažinti studentijos gyvenimą 
baigėsi pagrindiniu ir pačiu 
svarbiausiu impulsu — duoti 
•pradžią naujų laikų olimpinių

/•žaidimų atkūrimui. Anglų stu
dentų fizinio lavinimo pamokos 
ir kai kurie varžybinės apimties

■ renginiai, kaip irklavimas, fut- 
■'bolas, dalinai boksas ir lengvoji 

atletika P. de Coubertin buvo 
imponuojančios apraiškos būsi-

50 metų nuo io mirties
BR. KETURAKIS

miems tautos vadovams ir 
auklėtojams. Šios plotmės darbų 
gilesniam patyrimui atsilanko 
ir JAV krašte. Atidžiai studi
juoja graiskų olimpiados 
tautinę ir žaidybinę 
programą, ieškodamas sva
resnių poveikių numaty
tiems tikslams. Ypatingai jį 
sužavi Platono doktrina: 
„Valstybė turi atsidėti ir 
rūpintis piliečių išsimoksli
nimu”.

1892 — Pradžia

Tai buvo lrpkričio mėn. 25-ji 
d., kai Prancūzų Atletikos spor
to sąjunga minėjo savo penkme
čio įsįsteigimo sukaktį, kurios 
metu P. de C. viešai pareiškė, 
kad jis nutarė atgaivinti olim
pinius žaidimus ir tolimesnį 
gyvenimą tam pašvenčia.

Didelė susirinkusiųjų minia, 
Sorbonos amfiteatre išklausiusi 
keletos paskaitų apie senovi
nius graikų nuopelnus savo tau
tai, dalinai ir žmonijai, palan
kiai atsiliepė į iškeltus užmojus 
ir naujos idėjos paskirtį. P. de C. 
prašė šproto unijos veikiai 
paruošti organizacinius veiklos 
rėmus, nustatant mėgėjiškumo 
pradmenis ir atgai inimą Olim
pinių žaidimų.

Pirmoji darbų komisija susidė
jo iš prof. W.M. Sloan — JAV, M. 
C. Herbert, Didžioji Britanija. 
Įvyko du preliminariniai posė
džiai , vienas New Yorko uni
versiteto klube 1893.XI.27, an
tras Londono u-teto klube vasa
rio 7 d. 1894 m. Kongresas 
susirinko sesijąi Paryžiuje 
birželio 16 d. 189(4 m. Sorbonos 
amfiteatro būstinėje suplaukė 
2000 žmonių. Senatorius baro
nas de Coursel pirmininkavo. 
Sumanumas ir darbštumas nau- 

I jos krypties užmojus apvaini
kuoja 1896 m. I-ja Atėnų olim
piada. Tai pirmasis žingsnis 
pasaulio visuomeniniame 
suartėjime, įtraukiant jau
nąsias kartas į pozityvų rung
tyniavimą, kur rasė, tikyba ar 
politinis kraštų valdymasis ,•

I buvo išjungtas, kaip trukdantis 
Į požymis artimesniam ir taikin

gam kooperavimui. Berods, ligi 
1912 m., Stockholmo olimpiados 
neturėjo sekretoriato ir pats 
vienas tvarkė kasdien didėjantį

Pierre de Coubertin

susirašinėjimą, apimantį būsi
mų žaidimų ruožą, nuostatų 
papildymus ir įvairius šios 
apimties darbus, kaip Olimpi
nių kongresų ruošą, jų 
programą, vietą, temų parinki
mą ir kt. Palengva ir sėkmin
gai Olimpinių žaidynių idėja 
augo Europoj, JAV ir paskiruos 
pietų Amerikos kraštuose. Kai 
kurie anų dienų reprezentantai 
nepilnai susigaudę pagrindi
niuose tiksluose ir nebuvo 
pajėgūs ką nors naujo ir 
kūrybingo pasiūlyti ar visais 
klausimais turėti reikiamą 
sprendimą. Čia P. de C., su 
keletu stipresniųjų, traukė 
sunkų ir atsakingą darbą pir
myn, kuris kiekvienoje olim
piadoje brendo, plėtėsi ir apėmė 
didėjantį valstybių skaičių. 
Pedagogines ir socialinio 
gyvenimo apraiškas analizuo
damas pramatė, kad jaunuome
nei, ypač mokslus einančiai, 
kurios polėkiai visada yra 
veržlūs, gaivalingi, o kartais net 
pražūtingi, fizinis lavinimas 
ir varžybos yra būtini Olimpi
nių žaidynių mąstu, kas išau
gins dvasiniai bei kultūriniai 
sveikas kartas.

Sunki šeimos būklė

Jo žmona buvo vienintelė 
duktė garsaus diplomato ir 
ministerio Gustavo Rathan. Jis 
buvo didelis garbintojas meno 
kūrinių ir turėjo prabangių 
paveikslų prancūzų, italų ir 
flamandų tapytojų. Po jo mirties 
baronienė de Coubertin 
paveldėjo šį turtą, įskaitant ir 
prabangius baldus.

P. de C. šeimoje gimė du 
vaikai: duktė Renėe ir sūnus 
Jacąues. Deja, beaugančiu 
prieaugliu džiaugėsi labai 
trumpą laiką. Sūnus buvo 
nepastovaus charakterio ir savo 
gyvenime nieko vertingesnio 
nepasiekė. Įvairiuose apra
šymuose iš atsiminimuose apie 
jį (sūnų) yra mažai žinių. 
Žymiai daugiau randame apie 
dukterį Renėe. Ji baigė uni
versitetą. Studijavo lotynų ir 
moderniąsias kalbas, įskaitant 
filosofiją. Gerais pažymiais ir 
bakalauro laipsniu išeina į 
gyvenimą. Buvo gabi literatū
riniuose eskizuose ir parašė 
trumpą kūrinėlį „Ispanų archi
tektūros raida ligi Pilypo II-jo”.

Meno srity mėgo škicus ir dalis 
iš jų buvo geros kokybės.

Netrukus susirgo psichiniai, 
kas skaudžiai paveikė ir temdė 
tolimesnį tėvų gyvenimą. 
Ligoninės, naminė priežiūra, 
sunkumai surasti žmogų, kuris 
ligonei galėtų padėti, skandino 
per ilgus metus gimdytojų kas
dieninį gyvenimą giliuose 
atodūsiuose. P. de C. prieš 
savo mirtį surado gailestingą 
samaritietį — Pierre Chavan, 
kuris pagal jo testamentą 

, pasiaukojo dukters ir jau gana 
senyvos žmonos globai paskuti
nėmis saulėlydžio valandomis.

Pierre de Coubertin 
įnašas žmonijai

Dabartinio meto sociologai, 
visuomeninės santvarkos kūrė
jai ar tarptautinio suartėjimo 
žymesnieji asmenys sutinka su 
olimpinės idėjos pilnutiniu 
įgyvendinimu ir nauda.

Nūdien nėra tokio plataus ir 
imponuojančio sąjūdžio, kuris 
pasaulio jaunuomenę taip ar
timai suburtų, kaip olimpiniai 
žaidimai. Visų kontinentų skir
tinga religinė, rasinė ir politinė 
santvarka netrukdo įsilieti į 
milžinišką 14-15 d. žaidimų 
eigą. Kai 1896 m. I-je Atėnų 
olimpiadoje buvo 10 sporto šakų 
su 42 rungtimis, dalyvaujant 13 
valstybių, tai ateinančioje, 1988 
M. Seoule, numatoma arti 160 
kraštų ir 24-25 sporto šakos ir 
arti 6000 dalyvių. Čia tik var- 
žybinė sritis, kuri kas ketveri 
metai švenčiama, bet dirstel- 
kime į ideologinius tikslus, kaip 
Olimpiniai kongresai, Olim
pinės akademijos savaitės, kai 
kuriuose kraštuose pravedamos 
Olimpinės dienos ir įvairios 
IOC sesijos, matome gilias 
versmes šio sąjūdžio, kurio 
pagrinde stovi taikingas 
kooperavimas visų tautų 
tarpe. Kilusieji nesutarimai ar 
diskutuotinos problemos, kurios 
kartais atsiranda iš politinės 
struktūros įtakos, niekada 
negali peržengti olimpiadų 
idėjinių principų ir niekad 
nebus toleruojama. Tai šalti
niai, kurių gaiviomis srovėmis 
P. d. C. grindė savo vizijas.

Apie 1915 m. P. de C. 
persikėlė į Šveicariią ir ten 
įkūrė „International Olympie 
Committee”, kurio prezidentu 
buvo 1896-1925 m. čia sekre
toriate pradėjo darbą Mrs. Zan- 
chi ir dvi savanorės talkininkės, 
kas palengvino olimpinių 
žaidimų tėvui atsidėti organi
zaciniams darbams ir paveikes
niam idėjos plėtimui, palaikant 
ryšius su Europos valstybių gal
vomis.

Olimpinė vėliava, penki 
olimpiniai žiedai, olimpinė prie
saika ir kt. dalis iškilmingų 
atidarymo ar uždarymo ceremo
nijų — yra jo nuopelnai ir garbė, 
kuriais šiandien naudojamės ir 
gėrimės. Jo veiklai turėjo tei
giamos įtakos prancūzas M. A. 
Godart, direktorius Ecole 
Monge Paryžiuje, anglas 
Thomas Amold, studentų rugby 
mokyklos vadovas, ir jėzuitas 
tėvas Didon.

Prancūzų tauta išaugino šį 
žmogų, kurio darbais, idėjomis 
ir šviesia linkme dalinamės, 
auklėjamės ir pamažu žengiame 
teisinga vaga. Pierre de C. visa 
šeima palaidota Bois de Vaux 
kapinėse Lauzannoje. P. de 
Coubertin žmona išgyveno 102 
metus.

Olimpiadų atgaivintojo širdis, 
pagal jo pageidavimus, ilsisi 
Olimpijos parinktoje vietoje. 
Kada mirė jo duktė Renėe, iš 
mano turimų šaltinių nusta
tyti negalima, bet spėjama iš 
buvusio globėjo aprašymų, kad 
tai bus 1968 m.

Šveicarija priglaudė amžinam 
poilsiui garbingą šeimą, kur ir 
nūdien olimpinis judėjimas su 
IOC būstine yra pasaulio cent
ras olimpiniams žaidimams 
tvarkyti, vesti ir saugoti jų 
aureolę.

Kazys P. Vilnis su žmona Alena

SUKAKTUVININKAS 
KAZYS P. VILNIS

Rugpjūčio 26 d. Kazys Vilnis 
buvo pagerbtas jo 80-ties metų 
amžiaus sukakties proga. Mi
nėjimo pokylis vyko St. Peters
burgo The Breckenridge viešbu
tyje. Susirinko 65 jo giminių, 
draugų ir gerbėjų. Minėjimą 
suorganizavo Floridos Tautos 
fondo atstovybės valdyba. 
Dalyvavo Vliko vald. pirm. dr. 
Kazys ir Dalia Bobeliai, Tautos 
fondo ir Liet. Bendr. garbės 
pirm. prelatas Jonas Balkūnas, 
dr. Kazys Šidlauskas. Lietuviai 
kunigai Jonas Gasiūnas, Vy
tautas Zakaras, Viktoras 
Dabušis ir dr. Eugenijus Gerulis 
ir daug St. Petersburgo apylin
kės lietuvių.

Programai vadovavo dr. K. 
Šidlauskas, kuris pradžioje 
papasakojo K. Vilnio biogra
finius bruožus. Gautus sveiki
nimus raštu paskaitė V. Ur
bonas. Žodžiu sveikino Vliko 
pirm. dr. Kazys Bobelis, prela
tas Jonas Balkūnas, LB Flo
ridos apygardos pirm. Adolfas 
Armalis ir Liet. fondo atstovė 
St. Petersburge Janina Gerd- 
vilienė. Visi sveikintojai reiškė
K. Vilniui geriausius ir gražiau
sius sveikatos linkėjimus.

Vilnis gimęs 1907 m. rugpjū
čio 6 d. Brooklyne, N.Y. Moks
lus ėjo Lietuvoje. Pagal profesiją 
inžinierius. Baigė Kauno aukš
tesniąją technikos mokyklą 
1931 m. ir tais pačiais metais 
išvyko į JAV. Technikos stu
dijas gilino Brooklyno Tech
nikos institute 1933-34 mokslo 
metais.

Sukaktuvininkas yra visuo
menininkas nuo gimnazijos 
laikų Lietuvoje. Jis dirbo 
šauliuose, pavasarininkuose, 
Vilniui vaduoti s-goje ir LGSF 
(Lietuvos gimnastikos ir sporto 
federacijoje), bet daugiausia su 
moksleiviais ateitininkais. 
1928-29 metais Kauno rajono 
moksleivių ateitininkų 
pirmininkas.

Atvykęs į JAV 1931 m. šalia 
inžinerijos studijų Kazys Vilnis 
vėl įsitraukė į Amerikos lie
tuvių visuomeninį darbą.

Jis suorganizavo bendrovę, 
kuri 1933 m. gruodžio 1 d. išlei
do savaitraštį „Ameriką”. Jos 
redaktorium ir administra
torium jis išbuvo trejetą metų ir 
dar vienerius metus pasiliko 
administratoriaus pareigose iki 
persikėlimo į New Haven, 
Conn. Taigi sugrįžęs į JAV, 
sukaktuvininkas neieškojo pro
fesinės karjeros, kurią jis vėliau 
padarė, bet gilino studijas ir įsi
jungė į lietuvišką veiklą, kurios 
jis nėra apleidęs iki šios dienos.

DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. spalio mėn. 30 d.

mOsv kolonijos

Baltimore, Md.

Šalia lietuvių darbininkų s- 
gos, Vilnis ilgiausią laiką veikė 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų federacijoje, būdamas 
nuo 1934 iki 1948 metų jos cen
tro valdyboje. Kaip Katalikų fe
deracijos centro valdybos narys, 
jis dalyvavo 1940 m. Pitts- 
burghe ALRKF tarybos su
važiavime, kuriame buvo nu
tarta steigti Amerikos Lietuvių 
Tarybą.

Sukaktuvininkui nebuvo sve
timas ir šalpos darblaš. Jis buvo 
vienas iš Balfo direktorių 
1946-48 metais. Jis rūpinosi 
karo pabėgėlių įkurdinimu 
šiame laisvių krašte. Ruošiant 
didelį Amerikos lietuvių pasi
rodymą, jis buvo New Yorko 
pasaulinės parodos lietuvių 
komitete 1939-41 metais. Per tą 
ilgą lietuviškos veiklos laiką 
Vilnis neapleido ir ekonominės 
bei finansinės veiklos. Nuo 1939 
iki 1947 metų jis buvo L.A. 
importo-eksporto bendrovės di
rektorius. Persikėlęs į New 
Haven, Conn., sukaktuvininkas 
suorganizavo savo privačią 
prekybos bendrovę, kuriai jis 
vadovavo iki persikėlimo į Flo
ridą.

Sukaktuvininkas yra vedęs 
Aleną Podelytę, buvusią Bos
tono lietuvių jaunimo veikėją ir 
Šv. Petro parapijos choro 
dalyvę. Vilniai išaugino dvi 
dukteris ir sūnų, kurie dabar 
gyvena Kalifornijoje. Išėjęs į 
pensiją ir persikėlęs gyventi į 
St. Petersburg Beach, Floridoje 
Vilnis stipriai įsijungė į Tautos 
fondo darbus.

Jis suorganizavo Floridos 
Tautos fondo atstovybę ir įgalio
tinių tinklą ir tebėra tos atsto
vybės pirmininkas ir Tautos 
fondo tarybos narys. Jo pastan
gomis Floridos Tautos fondo at
stovybė, kaip ne pelno organiza
ciją, buvo įregistruota Floridos 
valstijos sekretoriaus įstaigoje. 
Sukaktuvininkas buvo per eilę 
dešimtmečių glaudus Amerikos 
lietuvių veiklos veterano, prel. 
Jono Balkūno bendradarbis. Jis 
sėkmingai vadovauja Floridos 
valstijoje visam Tautos fondo 
darbui, ypač patarnaudamas vi
siems lietuviams testamentinių 
palikimų reikalais.

Šalia Tautos fondo veiklos su
kaktuvininkas Floridoje dirba 
su Lietuvos vyčiais ir su 
Amerikos inžinierių ir archi- i 
tektų s-ga.

Šio garbingo amžiaus sukak
ties proga linkime solenizantui 
geros sveikatos, Aukščiausiojo 
palaimos ir ilgiausių metų.

Vacys Urbonas

KONCERTAS LIUDO 
KAIRIO LABUI

Baltimorės lietuvių atletų 
klubas, pasirodo, ne vien tik 
sportuoja, bet imasi jau ir kul- 
tūrinės-visuomeninės veiklos. 
Spalio 10 Lietuvių namų didžio
joj salėj 7 vai. vakaro klubas 
surengė puikų Baltimorėj dar 
negirdėto muzikinio vieneto 
„Uždainuokim” koncertą labai 
kilniam ir svarbiam tikslui — 
padėti Liudui Kairiui.

„Uždainuokim” vienetą iš 
Clevelando sudaro devyni bal
singi vyrai dainininkai, solistė 
Rasa Bobelytė-Brittain, kankli
ninkė Rūta Muliolytė ir akom- 
paniatorė pianistė Danutė 
Liaubienė. Diriguoja muzikas 
Algirdas Bielskus.

Pirmoj daly vyrų devynetukas 
ąudainavo devynias dainas, dvi 
drauge su kanklėm ir vieną 
dainą su soliste. Kanklininkė 
solo atliko tris Mikulskio kom
pozicijas, o solistė padainavo 
vieną dainą.

Antroj daly vyrai su soliste 
atliko tris dainas ir patys vieni 
septynias, bisui pridėdami dar 
dvi. Po to kanklininkė atliko 
solo ištrauką iš Mikulskio „Lie
tuviškoji rapsodija”. Programą 
užbaigė solistė su arija iš vienos 
operos.

Daugiausia buvo atlikta 
Mikulskio, Karoso, Jakubėno, 
Strolios, Kavecko, Bielskaus ir 
kitų kompozitorių kūrinių.

Kadangi koncerto programa 
nebuvo išspausdinta, tai visus 
atliekamus dalykus įdomiai, 
ryškia tarsena pranešinėjo pati 
solistė Rasa Bobelytė-Bi^ttain.

Klubo pirmininkė Regina Sa- 
jauskienė, programą pradedant, 
pasveikino susirinkusius, o bai
giant dėkojo „Uždainuokim” 
dalyviams už jų skambias 
dainas. Mažos mergytės apdo
vanojo dainininkus gėlėmis.

Veikliąją Baltimorės Lietuvių 
atletų klubo valdybą šiemet 
sudaro jau minėta pirm. Regina 
Sajauskienė, Vitalis Pilius — 
vicepirmininkas, Vytas Bra
zauskas — sekretorius ir Kathy 
Dulienė — iždininkė. Klubui 
linkėtina po šio koncerto sparnų 
nenuleisti ir toliau žengti 
visuomenine kryptim, kad 
Baltimorės veikla dar labiau pa
gyvėtų jaunesniosios kartos 
rankose.

Rašant šią korespondenciją, 
dar nebuvo apskaičiuota, kiek 
pelno iš koncerto gauta Liudo 
Kairio labui. Tą žinią teks pra
nešti kiek vėliau.

A.R.

KRIKŠTO
VANDUO

JONINIU
NAKTĮ

Tai naujas poezijos rinkinys, kuris 
Krikšto sukakties poetinėje plotmėje 
liečia senosios lietuvių kultūros ii 
krikščionybės santykį mūsų pačių 
dvasioje.

Knygą išleido Ateities literatūros fon
das. Leidinys jau gaunamas ir 
„Drauge”. Jo kaina — 8 dol., su per
siuntimu — 9.25 dol.; Illinois gy
ventojai dar prideda 64 centus 
mokesčių.

i



DRAUGAS, šeštadienis, 1987
PAIEŠKOMI ASMENYS:

Lietuviai Kalifornijoj!
(Atkelta iš 4 psl.)
svečių rankas, pasidžiaugti 
jaunimo darbu ir lietuviškumu? 
Porą kartų švystelėjo mielas 
prel. Kučingio veidas, bet irgi 
lyg prabėgomis. O pasidžiaugti 
šį savaitgalį tikrai buvo kuo. 
Dėkojame rengėjų komitetui — 
LB Vakarų apygardai, Santa 
Monicos apylinkei, Jaunimo 
sąjungai, sporto klubui 
„Bangai”, Dranios sambūriui, 
visiems prisidėjusiems darbu, o 
rėmėjų grupei dar ir lėšomis.

Tikimės visus vėl matyti 
ateinančiais metais.

RKV

LANKĖSI
VYTAUTAS SKUODIS

šiais metais Šv. Kazimiero pa- 
rapijos padėkos diena ir 
banketas įvyko spalio 18 d. Baž
nyčioje šv. Mišias aukojo prel. 
V. Bartuška, skaitinius atliko 
svečias iš Chicagos prof. Vytau
tas Skuodis, neseniai į JAV 
atvykęs su žmona ir dukrele. Po 
pamaldų salėje vyko banketas, 
į kurį buvo pakviesta Skuodžių 
šeima.

J. Pupiui parapijos kunigų ir 
komiteto vardu pasveikinus 
susirinkusius, klebonas kun. dr. 
A. Olšauskas sukalbėjo maldą. 
Tada į sceną buvo iškviestas 
prof. V. Skuodis, išbuvęs sovietų 
griežto režimo lageryje 7 metus 
už tai, kad drįso ginti tikėjimo 
laisvę ir parašė studiją apie dva
sinį genocidą Lietuvoje. Skuo
džiui įlipus į sceną prie 
mikrofono, visi banketo dalyviai 
atsistodami ir plodami pagerbė 
šį drąsų kovotoją. Jis savo 
kalboje džiaugėsi, sakydamas 
nesitikėjęs tokio sutikimo. Ame
rikoj radęs antrąją Lietuvą. To
liau kalbėjo apie dabartines 
sąlygas "Lietuvoje, kur okupan
tas pakeitęs taktiką, mėgina 
veikti užmaskuotu būdu, norė
damas suskaldyti kunigus. 
Prieš išvykdamas iš Lietuvos, 
jis aplankęs tremtinį vysk. J. 
Steponavičių, kuris yra simbolis 
kovos dėl tikėjimo laisvės. Šį 
Bažnyčiai ištikimą vyrą norima 
per Vatikaną visiškai izoliuoti, 
atleidžiant nuo bet kurių turėtų 
kaip Vilniaus vyskupo pareigų. 
Skuodis sakė, jog jis turėjęs gerą 
darbą kaip Vilniaus universite
to decentas, bet negalėjęs būti 
pasyvus, todėl ir tekę nukentėti. 
Dėkojo visiems, padėjusiems 
jam sunkiose valandose ir pa- 
gelbstint atvykti į šį kraštą, 
kuriame jis gimęs, tik vaiku 
būdamas su tėvais sugrįžęs į 
Lietuvą.

Po jo kalbos, kuri buvo vėl pa
lydėta atsistojus smarkiai plo
jant, J. Kojelis, Baltų laisvės 
lygos vicepirmininkas, įteikė jo 
gyvenimo pradžiai šiame krašte 
minimos lygos surinktus pini
gus ir kvietė dalyvaujančius, 
kurie dar nebuvo prisidėję, savo 
auka jį paremti.

Koncertinėje dalyje į sceną 
išėjo pasižymėjęs Los Angeles 
kvartetas: R. Dabšys, A. Poli
kaitis, B. Seliukas ir E. Jarašū- 
nas ir jiems akompanavusi R. 
Apeikytė. Kaip žinoma, šis 
kvartetas, susiorganizavęs prieš 
keletą metų, savo gražiu daina
vimu linksmina ne tik kalifor- 
niečius, bet ne kartą lankėsi ir 
rytiniame Amerikos pakraštyje, 
netgi tolimame Australijos kon
tinente, o dabar yra kviečiamas 
į Pietų Ameriką, taigi kvartetas 
tapęs tarpkontinentiniu. Kon
certui buvo parinkta puiki prog
rama. Poetų ir liaudies dainų 
tekstai kompozitorių (Z; Venc
kaus, Paulausko, R. Apeikytės, 
G. Gudauskienės, V. Juozapai- 
čio ir A. Jurgučio) apvilkti 
muzikine forma ir kvarteto 
skambiais balsais perteikti au
ditorijai, o R. Apeikytė dar pa
skambino „Praeliudium” (Mac 
Dowell) ir „Ugnies šokį” (De 
Falla).

Vyresnio amžiaus lietuvių reikalais apsilankius Los Angeles miesto Department on Aging įstai
goje. Iš k.: LB Vakarų apygardos pirm. Angelė Nelsienė, minimos įstaigos skyriaus vedėja Janet 
Coates ir LB Krašto valdybos Socialinių reikalų tarybos pirm. Danguolė Valentinaitė.

Dažnai buvome įpratę, kad į 
parapijos renginius būdavo 
kviečiami dainos menininkai iš 
kitur, tik šį kartą buvo rekla
muojami savieji. Ir ne be pagrin
do. Jei prieš koncertą kai kas 
buvo abejingas saviesiems, nes 
jau ne kartą girdėjęs, tai po 
koncerto tikriausiai buvo kitos 
nuomonės, ką rodė ilgi ir stiprūs 
plojimai. Kvarteto nariai 
gražiai vienodai apsirengę, 
scenoje laikėsi įspūdingai, 
auditoriją veikė ne tik skam
biais balsais, bet ir puikiai 
suderintais sceniniais judesiais.

Meninė programos pranešėja 
buvo Gailė Radvenytė, o 
pasibaigus, klebonas kun. dr. A. 
Olšauskas dėkojo programos 
dalyviams, komiteto nariams, 
šeimininkėms ir visiems daly
vavusiems. Po to buvo traukia
mi laimingieji bilietai, kuriems 
parinkti buvo pakviesta viešnia 
Daiva Skuodytė.

Ig. M.

LB VAKARŲ APYGARDOS 
SOCIALINĖ VEIKLA

Lietuvių Bendruomenė jau 
savo veiklos pradžioje buvo 
užplanavusi ir rūpestį so
cialiniais reikalais. Deja, ilgai 
truko kol ši sritis susilaukė rei
kalingo dėmesio, nes buvo 
galvojama, kad tai yra valstijos 
kompetencijoj, kuri lėšas skiria 
biudžeto keliu, o gauti kas pri
klauso — jau kiekvieno asme
niškas reikalas. Toliau įsiti
kinta, kad rūpintis kiekvieno 
tautiečio sveikata bei gerbūviu 
— tiesioginis LB uždavinys.

Jau keletas metų, kai LB 
Vakarų apygardos valdyba yra 
suorganizavusi vyresniojo 
amžiaus lietuvių kraujo spaudi
mo matavimą, kuris atliekamas 
kartą per mėnesį Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos patalpose 
sekmadieniais (paprastai, pas
kutinį mėnesio sekmadienį). 
Tuo rūpinasi Nijolė Pupienė, 
Vakarų apygardos vicepirmi
ninkė socialiniams reikalams. 
Kraujo spaudimą matuojant, jai 
talkina Birutė Prasauskienė 
(keletą metų buvusi Apygardos 
valdybos vicepirm. socialiniams 
reikalams), Anelė Vosylienė ir 
Birutė Varnienė. Joms pri
klauso didelė pagarba, kad šiam 
reikalui aukoja sekmadieniais 
savo laiką. Be šio darbo, dar 
buvo suruošta pora pašnekesių 
ir teikiami patarimai sveikatos 
klausimais.

Spalio 11 d. po pamaldų, Los 
Angeles Šv. Kazimiero parap. 
mokykloje, atvykusi iš Chicagos 
Danguolė Valentinaitė, JAV LB 
socialinių reikalų tarybos pirmi
ninkė, kalbėjo apie įvairias 
socialines programas ir vyres
niojo amžiaus sulaukusių pilie
čių teises jomis pasinaudoti. Su
sirinkusius su ja trumpai supa
žindino Nijolė Pupienė, nors yisi 
apie jos darbus Chicagoj gerai 
informuoti skaitydami lietuviš
ką • spaudą. D. Valentinaitė 
pasakojo, kad, atvykusi į Los 
Angeles, su Vakarų apyg. 
valdybos pirmininke Angele 
Nelsiene lankėsi įvairiose val
džios įstaigose, norėdamos gau

ti lengvatų mūsų vyresniojo am
žiaus tautiečiams. Socialinė vy
resniųjų globos direktorė Janet 
Coates (Department for Aging) 
prižadėjo kai kurių privilegijų. 
Ten buvo laimėta, kad vienas 
vyresniojo amžiaus lietuvis, 
mokantis anglų kalbą, išėjęs 
tam tikrą apmokymą, būtų sam
domas 20 vai. per savaitę. Toks 
asmuo gautų minimalų atlygi
nimą, jis turėtų atsakinėti į te
lefoninius paklausimus, versti 
dokumentus ir šiek tiek tarpi
ninkauti socialinio aprūpinimo 
srityje. Sužinota, kad tokį 
asmenį jau turi rusai.

Vyresnio amžiaus asmenims 
jau dažnai sunku pasigaminti 
valgį. Lietuviai galėtų turėti at
skirai pietus, pritaikytus euro- 
pietiškam skoniui. Ieškota tam 
reikalingų patalpų. Palankiai 
atsiliepė Tautinių namų 
valdyba. Reikėtų pravesti re
gistraciją, kad būtų žinoma, 
kiek asmenų norėtų gauti 
karštus pietus. Vėliau šį reikalą 
■galima būtų praplėsti, suren
giant įvairių kursų, užsiėmimų, 
patarimų, taip pat surandant

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis Į Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai

W» INTERNATIONAL*1 INDUSTRIES 
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE
Jūsų giminės bei artimieji gali sėdėti už naujos Volgos 

ar Žiguli vairo už penkių dienų! Arba: be palydovo, jiems pa
togiu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje 
Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą — taip 
pat penkias dienas po jūsų (mokėjimo.

šis patarnavimas siūlomas nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 1 d.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

Vyy INTERNATIONAL
Rūta Pauperienė, Įstaigos vedėja

G. T. International dėkoja visiems klientams, kurie 
prisidėjo prie sėkmingo kelionių į Lietuvą sezono.

G. T. International pirmoji 1988 m. ekskursija prasi
deda balandžio 7 d. Dvylikai dienų išvykstama į egzotišką 
Pietų Ameriką. Pirmoji ateinančio sezono kelionė į Lietuvą 
(15 dienų Lietuvoje) išvyks gegužės 16 d.

G. T. International tvarko visus kelionių reikalus oro, 
vandens ir sausumos keliais. Turizmui ar biznio kelionei 
kreipkitės pas mus.

G. T. International padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

Nori pasaulio pamatyti? Kreipkis Į G.T.

G. T. International, Ine.
10401 S. Roberts Road

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-7272

kitą vietą, pavyzdžiui Santa Mo- 
nicoj ar kitur, kur mūsų vyres
nieji galėtų gauti pietus ir 
susirinkę pabendrauti.

D. Valentinaitė papasakojo 
apie savo patyrimą Chicagoje. 
Socialiniais reikalais pradėta 
rūpintis neturint nieko savo, 
pasinaudojus „Margučio” patal
pomis. Dabar, ji sakė, turime 
nuosavas patalpas. Vyresniems 
gydytojams išėjus pensijon ir iš
važiavus kitur, kilo problema su 
vyresniųjų, ypač tų, kurie silp
nai moka anglų kalbą, sveika
ta. Į pagalbą atėjo jaunesnieji 
gydytojai. Atliekamas kraujo 
spaudimo matavimas. Namuose 
veikia restoranas ir šeši vy
resniojo amžiaus vyrai naudo
jasi patalpomis. Dar ji kalbėjo 
apie LB Socialinių reikalų 
tarybos leidžiamą mėnesinį 
„Pensininką”, kuriame spausdi 
narni gerontologijos, mitybos 
įvairių medicinos ir kitų 
giminingų sričių straipsniai. 
„Pensininko” redaktorius Karo
lis Milkovaitis žadąs" greitai 
apsigyventi Caiifornijoj.

Ig. M.

RONALD MALDUNAS
TRAVEL BROKER 

I.D. NO. MAL 
HOME: 778-2023 

PHONE (312) 471-5141 
8304 S. KEDZIE AVE. l»l p>piginiv kelionių 
CHICAGO, ILL. 80652 ‘‘"‘p“'** «»"*'<<<

Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti:

Mečys Slavinskas 
19 Iris Lane

New-Hyde Park, N.Y. 11040

JMISCELLANEOŪS

A V I L I M AŠ 
MOVING ' I

• I
Tel. 376-1882 ar 376-5996!

! 10% — 20% — 30% pigiau mokėsit uY 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pfts' 
mus. * i

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Weat 95th Street 

Tel. — GA 4-8654

----------------------------—“7
V.T. ELECTRIC CO. i ,

Licensed, Insured — Bonded
436-6937

Elektros ir namų apšildymo,, j 
sistemų pataisymai. i ‘ ■

Vytautas Tarai ... _ą j

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

WE NEED HOMES 
For Rent.

Oualified elients avail.
DOMICO REALTY 

436-7600

VALOME
KILIMUS, BALDUS 

ir
GRINDIS

J. BUBNYS 
737-5168

j PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486

------------—k_____________ _______ j;

VENCKAUSKAS, Ine.
I Builders & Remodeling ' j 

- ' !| • Porches & Decks • Floor & Wall Tile^
• Aluminum Siding i Trim • Kitehen & Baths' i
• Masonry -Rec Roorris.Į
• Additions -Insurance Repairs I

Joe (312) 582-7606 I
Peter (312) 371-7499

.......... ... . ■ -u'
----- --------------------------- —L.

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.
BEN SERAPINAS 636-2960

WAGNER and SONS
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums

patarnavimas į

; 5610 S. Pulaski Rd., Chicago
PHONE — 581-4111

marouette
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis.. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik-i 
menis ypatingai progai. Pilnai ; 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna- 

,(vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
i ketvirtadienį vakarais iki 8 valan- ' 
Idos. Antrad. irtrečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.
3314 West 63 rd Street 
tel. — PRospect 6-8998

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

r ■ ■■■ —
real estate

PARDUODAMA SAVININKO
DeLux Georgian mūrinis nams 

3531 W. 66th Street
Šeši kambariai, 11/2 prausyklų. Kaina 
prieinama — $47,000.

ublic 
ty, Ine.

Pardavime ar pirkime nuosavybes, rezi
dencinės ar komercinės paskirties dėl 
greito ir sąžiningo patarnavimo 
skambinkite

VALDAI PAŠKUS 
499-2912 arba 857-7187

ZUBRICKI REALTY, INC.
5622 S. Pulaakl Rd.

AN 'A TRAKYS - HOSTY
arba

JENNY JURIS - PODLASEK
Jei jums reikalinga pagalba parduodant - perkant 
namą arba investavimo nuosavybę, mes esame dvi 
patyrusios, lletuvlčkai kalbančios nekilnojamo tur
to pardavėjos, pasiruošusios jums padėti, 
{kainuojame nemokamai nuosavybę. Kreipkitės pas 
Anytą arba Jenny tel. 735-1300.

House for sale viclnlty 65th and Pulaski Rd. 
Price reduesd to sali.

Deluxe brick raised ranch vvith 3 large bedrooms,
1’/r ceramic baths, air-conditioned, wall-to-wall • 
carpeting, oak floors and woodwork, full finished 
basement, 2% car garage, patio. Move-in con- ’ 
dition, many extras.

Asking $87,500 Tel. 581-2275

OPEN HOUSE SUNDAY,
1 to 5 pm 

DE LUXE BI-LEVEL 
5714 S. Oak Park Av.

Face bri : home vvith large lot. 
2’/2 car garage. C/A.
BURKE AND SONS 

CONSTRUCTION LTD. 
598-2667

Apžiūrėkite gražų 3 kamb. namą su įreng
tu rūsiu. Valg. ir salonas su įrengtomis 
spintelėmis. 2 auto garažas, veranda, pa
tio,.baseinas; FHA perimama 9% paskola. 
Tik $128,900.00.

Vienas iš gražesniųjų Lemonto namų! Apa
tiniame aukšte kietmedžio grindys; didelis 
prieškambaris; svečių kamb. su „bay” 
langu; salonas; valg. kamb. su pranc. 
stiliaus durimis ir 2 mieg. kamb. Antrame 
a. 7 mieg. kamb. ir pilnas vonis kamb. 

Reikia nagingo, savo namą remontuoti 
mėgstančio savininko. Tik $74,900.00.

Olaįck &,Co. Realtors 
1180 State‘Št., Lemont, IL 
255L-71OU

PERKU TIESIAI IŠ SAVININKO 
išmokėtus apartamentinius 
namus.

585-2094

Namas atviras apžiūrėjimui
sekmad., lapkr. 1 d., 12-5 vai. p.p., 7714 
S. 78th Ct., Bridgevievv, IL. Sav. parduoda 
3 mieg. „mid-level” namą; didelis sklypas, 
aptvertas kiemas, 1-3/4 prausyklos, įreng
tas rūsys su antra virtuve, centralinis oro 
vėsinimas — $110,000.00. Tel.: 594-3741.

Skubiai parduodama deli krautuvė. 
Puiki proga įsigyti pelningą biznį. Tei
rautis angliškai pas Barbarą. Tel.: 
890-4718 arba 489-6058.

. ' FOR RENT

Išnuomojami 2 kamb. su vonia 
Marųuette Pk.

Tel.: 925-2391

HELP W A N T E D

MEDICAL OPPORTUNITIES 
HEALTH CARE AGENCY have followlng posi
tion open staff coordinator, field supervisor 
payrotl/billing derk. Homemakers full/part time 
hours, elose to home, weekly paychecks, pay 
plūs benefits, STAFF BUILDERS/T.L.C.

574-0973 WE CARE 
MUŠT SPEAK FLUENT ENGLISH

Slttsr for Infant wsntsd. Live-in or 
daytime basis; south Loop location. Call

744-6964 days 
461-9685 evenings

or
460-9685 anytlme

QĮ}^=g KOMPIUTERIŲ“
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži 
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX - INSURANCE
tr-nn o i/cn7ic

G R EITI R 'SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojamejūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600

—i “
'Oznhjpk. KMIECIK REALTORS, 

7922 S. PULASKI RD
* • . - _ •.
DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900

* ' ' Jei noritepąrduoti arpirkti savo nuo
savybę per Amerikos 'populiariausią- 
agentūrą, prašome skambinti Danutei, 
Ščerbaltel Mayer dėl sąžiningo Į»atar^ 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.j

No. 922 — 65 Ir Lawndale: 11/2 aukšto 
namas mamai. 5 kamb. ir 2 mieg. 1-mam 
aukšte su gražia kabinetų virtuve ir 
moderniška prausykla. 3 kamb. butas vir
šuj giminingai šeimai arba pajamoms; išti
sas skiepas; alum. papuošimas; naujas sto
gas ir elektra; centrinis vėsintuvas; 2 auto 
su atidarymu garažas; daug priedų — 65-ta 
ir Lavvndale. Apžiūrėkite dabar!

No. 928 —64 Ir Lavvndale: 7 kamb. mū
rinis su 3 dideliais mieg., prijungtas, puši
mis apkaltas TV kamb. arba 4-tas mieg., 
skiepe žaidimo kamb., didelis vaikams žais
ti kiemas, 2 auto garažas, naujas šild. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 64-ta ir 
Lavvndale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais. Namas vertas prašomos kainos. 
Paskubėkite — skambinkite dabar.

No. 934 - 67 ir Lavvndale: 2 butų, 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute; moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2% auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45,900 pir
mam paskambinus - paskubėkite.

No. 938 — 63 & St. Loula: 2 butų mūri
nis namas su 6 kamb. ir 3 mieg. kiekvienam 
bute; didelis sklypas su šoniniu įvažiavimu 
į 2 auto gar^ą turintį tepalui duobę; ištisas 
skiepas su virtuve sav.; daugelis gėlių ir 
priedų — 63-čia ir St. Louis. Skambinkite 
dabar.

No. 975 — 55 Ir Pulaski: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2% auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib’s. Skambinkite dabar.

AR NORITE PARDUOTI? ” t
' Savo namą galite parduoti, tik pa- 
įskambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai .jums patarnąus. Mes jums 
^galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
tjabar.

O’BRIEN FAMILY REALTY 
‘Tai. — 434-7100

GREIT
PARDUODA

———————.......... peintrait
RE/MAX 
REALTORS

RIMAS L. STANKUS 
361*5950 636-6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbanorite būti 

, Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

PRIME REAL ESTATE 
460-0880

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Tovvnship

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygasll 

Linas Gylys 
Algis Lleponls 

G. Petras Lleponls 
Bronius Nainys 

j r Rūta Sušlnsklenė
j Neapmokamai įkainuojam namus i 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

r 460-0880 ,



Kristina Raguckaitė — Miss Romeoville

VIETOJ MASKVOS 
PATEKO Į VILNIŲ

K. BARONAS

Mūsų korespondentas Europoje

Spalio mėn. 21 d. Bremeno 
futbolo komandos turėjo žaisti 
Europos taurės rungtynes prieš 
Maskvos Spartaką. FIFA (Fede- 
ration Internationale de Foot- 
ball Association) taisyklės sako, 
kad svečių vienuolikė turi teisę 
ir net privalo atvykti pas šei
mininkus 24 vai. prieš rungty
nių pradžią ir tuo pačiu šiek tiek 
aklimatizuotis prie vietinių 
sąlygų bei atlikti treningą 
aikštėje.

Lėktuvas Bremeną paliko 
spalio mėn. 20 d. 5 v.v. ir 
nusileido... mūsų sostinėje 
Vilniuje. 7 vai. 10 min. v., 
kadangi Maskvos orauostis 
skendo migloje. Žaidėjų nuo
taika, dar gera. Jie net dainuoja 
„Kalinka”. Atvažiavęs au
tobusas paima vokiečius nuo 
lėktuvo ir vežas juos prie mui
tinės pastato, primenančio 
Stalino erą. Vilniaus muitinė 
tuoj pat nori patikrinti žaidėjų 
turimus pinigus, štampuoti 
vizas. Vokiečiai atsisako, reika
laudami nakvynės viešbutyje. 
Jiems trumpai atsakoma, kad 
Vilniaus viešbučiai yra užpil
dyti, laisvų lovų nėra. Jeigu jie 
nesutinka, autobusai visą ko
mandą, žurnalistus ir turistus 
nuveš į Maskvą. Beveik 800 km 
ir 12 valandų kelionė. Vokiečiai 
nesutinka, prašo atgal lėktuvo 
į Bremeną. Vienuolikės mene
džeris susikerta su muitininkais 
pareikšdamas, kad jie nėra be
laisviai, bet žinomas Europos 
futbolo klubas. Deja, jo reikala
vimai nepatenkinami. Visa

laimė, kad su komanda skrido 
krikščionių-demokratų partijos 
parlamentaras Bernd Neu- 
mann, turėdamas diplomatinį 
pasą. Jis reikalauja telefono, su
jungiant su Vakarų Vokietijos 
pasiuntinybe Maskvoje. Užmez
gamas pirmas ryšys. Apie 11 
v.v. futbolininkai pajuna alkį. 
Deja, nėra sumuštinių, kavos, 
coca-cola, alaus. Visa laimė, kad 
kelios žaidėjų žmonos buvo pa- 
ėmusios Vokietijoje duoną, deš
rą, alų. Nors kiek numalši
namas alkis. Po ilgų telefoninių 
pasikalbėjimų, 2 vai. ryto 
vokiečiai gali vykti į namus. 
Futbolo rungtynės atidėtos. Tik 
5 vai. 30 min. ryte pakyla 
lėktuvas iš Vilniaus į Bremeną.

Naktį futbolininkai praleido 
180 kv. m salėje ant grindų, 
suolų, kėdžių.

Vokiečių spauda, televizija ir 
radijas plačiai minėjo šį įvykį. 
Boulevardinis „Bild” dienraštis 
pavadino tai „Horror” — bai
sumu, nuotraukose parody
damas miegančius ant grindų, 
kėdžių, suolų žaidėjus „in 
Wilna, Litauen, 500,000 Ein- 
wohner”. Frankfurto radijo sto
tis spalio mėn. 21 d. vakaro ži
niose buvo susijungusi su savo 
atstovu Maskvoje, kuris mūsų 
sostinės vardą ištarė labai tei
singai, pridėdamas dar „Li
tauen”. Televizijos pirmas 
kanalas 7 v.v. žiniose mūsų sos
tinę pavadino „Vilna”, o keli 
dienraščiai Vilnių „priskyrė”... 
Latvijai. Tai eilinis, geopolitinis 
vokiečių žurnalistų analfabetiz
mas.

kuopa ruošia Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimą.

10 vai. ryto šauliai su vė
liavomis organizuotai dalyvau
ja šv. Mišiose Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Kviečiami 
kartu dalyvauti „Nevėžio” ir 
„Neringos” tuntų skautai ir 
skautės. Po Mišių vyks trumpos 
žuvusių pagerbimo apeigos prie 
paminklo šventoriuje. 3 vai. p.p. 
Maironio Parko žemutinėje 
salėje minėjimas. Paskaitą 
skaitys LŠST Trakų rinktinės 
kapelionas kun. R. Šakalys, 
OFM, iš Kennebunkport, 
Maine.

Meninę programos dalį atliks 
šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės, dirigentės, muz. O. Ker- 
šytės. Choras giedos ir per šv. 
Mišias, kurias užprašė Dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopa.

Po minėjimo sesių šaulių pa
ruošta kavutė ir užkandžiai. 
Šauliai kviečia visus dalyvauti 
pamaldose ir minėjime. Rezer
vuokime šį sekmadienį pager
bimui žuvusių karių, šaulių, 
partizanų, o jų žuvo labai daug 
kovose dėl Lietuvos laisvės, ne 
tik per pirmąjį, bet ir antrąjį pa
saulinį karą. Prisiminkime juos 
visus, susimąstykime, pagalvo
kime, ar viską darom, kad jų 
karžygiškos aukos nebūtų vel
tui...

J. M.

Aistros yra vieninteliai 
advokatai, kurie beveik visada 
įtikina.

La Rochefoucould

RVĮ midlcind Federal
■■■■■r Savings and Loan Association

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

KRISTINA
RAGUCKAITĖ

- „MISS 
ROMEOVILLE”

Kristina Raguckaitė buvo ap
vainikuota Romeoville, III. 
miesto grožio karalaite spalio 3 
d. Ji taip pat laimėjo ryšium su 
grožio konkursu vykusius 
talentų ir gimnastikos konkur
sus. Kristina eina ketvirtų metų 
kursą St. Francis Academy 
Joliet, III., kur ji dalyvauja gim
nazijos chore, mokyklos ren
giamuose miuzikluose ir šalpos i 
projekte „Christmas for Others” 
(Kalėdos kitiems). Mokydamasi 
aukščiausiais pažymiais, Kris
tina yra garbės sąrašuose ir 
atstovauja savo mokyklai įvai
riuose šalpos darbuose. Baigusi 
gimnaziją Kristina Raguckaitė | 
planuoja įstoti į chiropraktikos 
mokyklą Lombard, III. O šiuo 
tarpu ji stos į Miss Illinois 
konkursą.

MŪSŲ KOLONIJOS
Worcester, Ma.

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS

MINĖJIMAS
Lapkričio 22 d., sekmadienį, 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių

PADĖKA

A.tA.
STANISLAVA RUDYTĖ 

ŠTARIENĖ
Mirė 1987 m. birželio mėn. 26 d., palaidota liepos mėn. 

1 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems šermenyse, 

pamaldose ir laidotuvėse; visiems pareiškusiems mums 
užuojautą žodžiu ar raštu, aukojusiems šv. Mišioms bei lab
daringoms draugijoms ir atsiuntusiems gėles.

Dėkojame karsto nešėjams: K. Adickui, V. Kazlauskui, V. 
Laniauskui, V. Scarpelli, A. Tamošiūnui ir A. Valauskiui.

Ypatinga padėka sol. Jonui Vazneliui už įspūdingą gie
dojimą bažnyčioje ir kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Dukterų draugijos kapelio
nui kun. J. Juozevičiui už sukalbėjimą rožančiaus koplyčioje 
ir draugijai už pareikštą užuojautą „Drauge”.

Taip pat nuoširdus ačiū Lietuvių Naktinės Adoracijos 
būrelio vadovei Julijai Lungienei ir nariams už sukalbėjimą 
antro rožančiaus koplyčioje.

Padėka Putnamo Seselių rėmėjoms ir p. V. Čepaitienei už 
pareikštą užuojautą ir užprašymą šv. Mišių.

Nuoširdi padėka kun. A. Rutkauskui už maldas koplyčioj, 
atlaikymą gedulingų šv. Mišių ir palydėjimą velionės į amžino 
poilsio vietą.

Ypatinga padėka mielai draugei p. Alfai Laniauskienei 
už nuolatinę moralinę paramą, velionės ligos metu ir 
visokeriopą pagalbą bei globą mūsų skausmo valandose.

Taip pat nuoširdžiausia padėka Seselei Mary Theophane, 
SSC, už nuolatinį ligonės lankymą Loretto ligoninėj, maldas 
ir didelę moralinę paramą.

Nuoširdi padėka laidotuvių direktorei p. Sally Butkus už 
tokį rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą.

Labai atsiprašom visų, kad gilaus skausmo prislėgti, 
nepajėgėme anksčiau padėkoti.

Nuliūdę: vyras Aleksas, duktė Agnietė Malėlienė, 
žentas Romas.

PADĖKA

AtA.
VINCAS IZOKAITIS

Mirė 1987 m. spalio 3 d. Palaidotas spalio 9 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse, Čikagoje.

Mano didžiojo skausmo ir liūdesio dienomis visiems daug 
man padėjusiems, laidotuvių ir kitus reikalus tvarkant, 
nuoširdžiai dėkoju: Kun. Fabijonui Kireiliui už maldas šerme
ninėje, atnašautas šv. Mišias Nekalto Prasidėjimo Brighton 
Parko lietuvių parapijos bažnyčioje, už paguodos žodžius ir 
atliktas laidojimo apeigas kapinėse. Klebonui Jonui Ku
zinskui už maldas ir paguodą.

Solistams Margaritai ir Vaclovui Momkams už giedojimą 
šv. Mišių metu bažnyčioje. Karsto nešėjams, lietuviškai 
spaudai ir radijui. Visiems mano giminėms ir draugams už 
globą ir visiems skaitlingai atsilankiusiems šermenyse ir 
bažnyčioje, pareiškusiems užuojautą asmeniškai ir laiškais, 
aukojusiems šv. Mišioms ir laidojimo reikalams ir už gražias 
gėles prie karsto. Laidotuvių direktoriui Gaidas-Daimid už 
rūpestingą ir malonų patarnavimą ir visiems palydėjusiems 
a.a. VINCĄ į amžino poilsio vietą.

Liūdesy pasilikusi žmona JULIJA.

PADĖKA

Praeitą šeštadienį per lietų palydėjome brangų Tėvelį, 
Senelį ir Prosenelį į kapines, prisimindami jo pamiltos 
Psalmių knygos žodžius:

Apšlakstyk mane ysopu, Viešpatie, ir būsiu apvalytas,
Nuplauk mane, ir pasidarysiu baltesnis už sniegą.
Pasigailėk manęs, Dieve, dėl savo didžio gailestingumo.
Visa Gilvydžių šeima nuoširdžiai dėkojame visiems mus 

paguodusiems užuojautos žodžiu, malda, atsilankymu, 
gėlėmis, auka šv. Mišioms, Tautos Fondui, Lietuvių Fondui.

Ypatingai esame dėkingi Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonui kun. Viktorui Krikščiūnevičiui už rožinio sukalbėjimą, 
šv. Mišių atnašavimą, paskutiniąsias maldas prie kapo; 
Benediktui Neverauskui už skaitinių skaitymą šv. Mišių 
laiku, Ritai Neverauskaitei-Giedraitienei už vargonavimą ir 
giedojimą, teisininkui Stasiui Šimoliūnui ir Sauliui Šimoliū- 
nui už atsisveikinimą koplyčioje ir žinias spaudoje; laidotuvių 
direktorei Jolandai Zaparackienei ir Algiui Zaparackui už 
laidotuvių tvarkymą.

Mes prašome visus pasimelsti už Alpo Gilvydžio sielą ir už 
mūsų tėvynę Lietuvą, į kurią jam jau neteko sugrįžti.

Išgelbėki, Dieve, mūs mylimą šalį
Ir surink mus iš tautų,
Kad galėtume girti
Tavo šventą Vardą
Tėvynėj laisvoj.

Gilvydžių šeima
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PADĖKA

A.tA.
STASYS STANAITIS

Mano mylimas vyras mirė 1987 m. spalio 21 d. ir buvo 
palaidotas spalio 24 d. lietuvių Tautinėse kapinėse, Chicagoje.

Aš noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkoju kun. F. Kireiliui už apsilankymą 
koplyčioje ir palydėjimą į kapines.

Dėkoju Lietuvių Bendruomenei ir Lietuvių Šaulių 
sąjungos Vytauto Didžiojo rinktinei.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, 
pareiškė man toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui D. Gaidas 
ir G. Daimid už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Žmona

A.tA.
ONAI BUTKIENEI

mirus, liūdinčių dukrų ALDONĄ KLYGIENĘ, jos 
šeimų, gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame

Marija ir Juozas Grabauskai

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS

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

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ

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

VASAITIS-BUTKUS
lJ\II)OTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003

marouette park
2657 WEST69th STREET 

925-7400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 LIETUVOS AIDAI
EVANS-EVANAUSKAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
BRIDGEV1EW

8929 S. HARLEM AVĖ. 
598-9400

i3L*i HOS1MG
LENDER

1
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9:00 v. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga.

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

Tel: (312) 839-2511

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

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
Koplyčios taip pat Marąuette Parke Chicagoje ir 

priemiesčiuose
Tel. — 422-2000
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x Marijonų bendradarbių
susirinkimas — popietė bus 
lapkričio 1 d., sekmadienį, 1 
vai.p.p. Marijonų vienuolyno 
svetainėje. Bus svarstomi svar
būs reikalai, vaišės visiems na
riams ir svečiams, gera nuo
taika. Visus kviečia valdybos 
pirmininkė Stella Kaulakienė ir 
jos pagelbininkės.

x Dr. Elena Repšienė per
sikėlė gyventi į naują vietą. Jos 
dabartinis adresas yra 5937 So. 
Kedvale Avė., Chicago, 60629. 
Naujas namų telefonas yra 
284-6740. Jos dantų gydytojos 
kabinetas lieka toje pačioje vie
toje: 2652 W. 59 St., tel. 
925-4478.

x „Journeys”, Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos mėne
sinis laikraštis, nr. 5, pasiekė re
dakciją. Šiame numeryje, kaip 
ir kituose, rašoma apie vie
nuolijos ir paskirų vienuolių 
veiklą, laimes — jubiliejus, įža
dų atnaujinimą, nelaimes — kai 
kurių seserų mirtį. Pabaigoje 
gerai parašyta apie Dievo tar
naitę motiną Mariją Kaupaitę. 
Laikrašti redaguoja sės. 
Agnesine Dering su komisija.

x Arvydas Žygas lapkričio 1 
d., sekmadienį, Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje supa
žindins su lietuvių tautodaile, 
kur vyksta lietuvių tautodailės 
paroda.

x Už a.a. Sofijos Zukienės 
sielą, amžinybėn iškeliavusios 
prieš dvejus metus, šv. Mišios 
bus atnašaujamos pas Tėvus Jė
zuitus lapkr. 7 d., 10 vai. ryto.

(sk.)
x Baltic Monunients, Ine., 

2621 W. 71 Street, Chicago, III. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis.

(sk.)

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

(sk.)

x Lietuvių Opera prašo
visus, kurie dar neatsiuntė lai
mingųjų bilietų šakneles, jas 
tuoj pat sugrąžinti, nes 
laimėjimo diena jau čia pat — 
lapkričio 7 d. Operos baliaus 
metu Balzeko muziejaus Gin
taro salėje. Prašome ir tuos, 
kurie negalėjo tų bilietų išpla
tinti, atsiųsti nors knygutes, nes 
jų reikia Operos valdybai. 
Operos balius rengiamas tam, 
kad Opera galėtų tęsti savo kul
tūrinę veiklą. Tad nuoširdžiai 
prašome dalyvauti baliuje ir vie
tas užsisakyti Vinco Momkaus 
telefonu: 925-6193.

(sk.)
x REIKALINGA MOTE

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

(sk.)

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

(sk.)

ARAS
Dengiame ir taisome visų rūšių 

STOGUS
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats prižiuriu darbų. 
ARVYDAS KIELA 

737-1717
arba tarp 10 v.r. ir H v.v. ( 

lel. 434-9655 «

x Lietuvių Bendruomenės
Kultūros tarybos šaukiamas 
lietuviškojo teatro režisierių bei 
darbuotojų pasitarimas bus šį 
šeštadienį, spalio 31d., Jaunimo 
centro posėdžių kambaryje. Pra
džia 10 vai. ryto. Pasitarime 
dalyvaus Los Angeles, Toronto, 
Hamiltono, New Yorko, Phila
delphijos, St. Petersburgo, Cle
velando, Chicagos ir kitų vie
tovių atstovai.

x Aldona Veselkienė, lap
kričio 2 d., pirmadienį, 7:30 vai. 
vak. skaitys paskaitą apie lie
tuviškų juostų audimą ir palies 
menišką pusę bei lietuviškas 
tradicijas. Paskaita bus muzie
jaus Galerijos parodoje, kuri bus 
uždaryta lapkričio 14 d.

x Daina Kojelytė praves 
diskusijas po dr. Sauliaus Sužie
dėlio paskaitos „Vokiečių 
okupacijos istorinė metodologija 
ir OSI”. Paskaita įvyksta „Atei
ties” akademinio savaitgalio 
metu šeštadienį, spalio 31 d., 
10:30 v.r. Čiurlionio galerijoje.

x Juzė Boreviėiūtė-Iva- 
šauskienė (ne Borisevičiūtė) 
turėjo būti parašyta „Drauge” 
spalio 29 d. laidoje, rašant apie 
kun. Jono Borevičiaus jubiliejų. 
Už klaidą atsiprašome.

x Stasė Semėnienė, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
ryšių palaikytoja, spalio 24 d., 
šeštadienį, parodė eksponatus 
atvykusiems iš Moraine Valley 
kolegijos. Ji aprodė muziejų, 
Marąuette Parko bažnyčią, kur 
kun. A. Zakarauskas paaiškino 
apie jos architektūrą, aplankė 
Marijos aukšt. mokyklą, Šv. 
Kryžiaus ligoninę, Dariaus ir 
Girėno paminklą, pietavo lietu
viškame restorane, pirkosi 
dovanų lietuviškose krautuvėse 
ir maisto parduotuvėse. Lanky
tojų grupėje buvo ir Dariaus 
pusseserės Rancaitės.

x „Draugo” adm. 1988 ge
gužės mėn. vidury organizuo
ja dviejų savaičių ekskursiją į Eu
ropą, aplankys Vieną Austrijoj, 
Budapeštą Vengrijoj, Zagrebą, 
Dubrovninką ir Medjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
nius reikalus tvarko American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Avė., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. Išvy
kimo data ir kita platesnė 
informacija bus paskelbta

x 1988 m. vasario 17 d. 
ŠLUTŲ radijo programa ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Mek
siką, kur bus aplankyta Mexi- 
co City, Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreiptis į American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Avė., Chicago, III. 
60643; tel. (312) 238-9787.

(sk.)
x Darome nuotraukas pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Avė., 
Chicago, III., 60634. Tel. 
238-9787.

(sk.)
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, VVestchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu mes 
negalim parduoti: mes galim 
patys nupirkti!

(sk.) /
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169.

(sk.)

x Rasa Razgaitienė komen
tuos dr. Sauliaus Sužiedėlio pa
skaitą „Vokiečių okupacijos is
torinė metodologija ir OSI”. Pa
skaita įvyksta „Ateities” aka
deminio savaitgalio metu šešta
dienį, spalio 31 d., 10:30 v.r. 
Čiurlionio galerijoje.

x Dalia Polikaitytė ir Linas 
Eitmanas yra pagrindiniai pa- 
gelbininkai Antano Kulbio „Le
gendos apie Geležinį Vilką” 

vakaronėje. Kviečiami dideli ir 
maži rimti ir išdykę, penkta
dienį, lapkričio 6 d., 7 v.v. į Jau
nimo centro mažąją salę.

x Vytautas Simokaitis, bu
vęs Sibiro lageriuose už mė
ginimą lėktuvu patekti į laisvę, 
iš Prancūzijos, kur yra apsigy
venęs, kai jį išleido iš ok. Lie
tuvos, atskrido į Ameriką. Tuo 
tarpu Tolstojaus draugijos pa
stangomis jis yra apsigyvenęs 
Arizonoje.

x Autobusas iš Nekalto 
Prasidėjimo parapijos lap
kričio 22 d. 9 vai. išvyks į Mil- 

' waukee, Wisc., vykstantį tautų 
festivalį, kuriame šiemet bus 
pagerbta lietuvių tauta. Infor- 
muotis ir registruotis reikia 
Brighton Parko klebonijoje, pra
šant Mary Kinčius, tel. 
927-4990.

x Patikslinimas. K. Milko- 
vaičio išleistuvėse, kurios buvo 
Seklyčioje, aprašyme „Draugo” 
30 d. laidoje buvo klaidingai pa
rašyta, kad invokaciją sukalbėjo 
kun. V. Bagdanavičius. Iš tik
rųjų maldą sukalbėjo kun. 
Jonas Borevičius.

x Inž. Raymond Mieželis,
Miami, Fla., anksčiau gyvenęs 
Chicagoje, lietuviškos spaudos 
rėmėjas, pratęsė „Draugo” pre
numeratą su 25 dol. auka. Inž. 
R. Mieželiui, mūsų garbės pre
numeratoriui, tariame nuoširdų 
ačiū.

x Leo Oksas, Los Angeles, 
Cal., su prenumeratos pra
tęsimu atsiuntė 20 dol. auką. L. 
Oksui, mūsų garbės prenumera
toriui, tariame nuoširdų ačiū.

x LAIŠKAI LIETUVIAMS
ruošia 2 savaičių ekskursiją į 
Pietų Ameriką 1988 m. balan
džio 22 d. Bus lankomasi Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Iguassu 
Falls ir Buenos Aires. Kreiptis: 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Avė., 
Chicago, IL 60643. Tel. 
312-238-9787.

(sk.)

x 7 dienų kelionė laivu iš 
Miami į Karibų salas 1988 m. 
sausio 30 d. Kainos iš Chica
gos, New Yorko, Clevelando, 
Detroito ir kitų miestų nuo 915 
iki 1015 dol. Iš Miami tiktai 615 
iki 715 dol. (plius 35 dol. uosto 
mokesčiai). Kreiptis į Ameri
can Travel Service Bureau, 
9727 S. Western Avė., Chica
go, ILL. 60643; tel. 
312-238-9787. (gk}

x Planuokite jau dabar da
lyvauti G. T. INTERNATIO
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
į egzotišką ir nuotykių pilną 
Pietų Ameriką, įskaitant Bra
ziliją, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis: G. T. Interna
tional Ine., 10401 S. Roberts 
Rd., Palos Hills, III. 60465, tel.: 
(312) 430-7272.

(sk.)

x Prieš bet kur užsakant 
paminklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą, matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Taip pat pa
darome paminklus mūsų dirb
tuvėje pagal jūsų pageidavimą 
— brėžinius. Visada prieš sta
tant į kapines, jūs apžiūrėsite ir 
įsitikinsite, kad paminklas pa
darytas, kaip Jūsų buvo pagei
dauta. Savininkai Lilia ir 
Vilimas Nelsonai, 445-6959.

(sk.)

Washingtone lietuviai paminėjo Lietuvos krikščionybės 600 metų sukaktį, suruoštą specialaus 
komiteto. Washingtono, D.C., komitetas iš kairės sėdi: Elvyra Vadopolienė, kom. pirm. Jonas 
Vaitkus, Sigita Naųjokaitienė, kun. Tomas Žiūraitis, OP, Janina Čikotienė ir Elena Dambriūnienė; 
stovi: Aldona Kindurienė, Laura Lauciutė, Arūnas Pemkus, Rita Bureikaitė, Juozas Laučka, 
Birutė Saldukienė, Joseph Simanis, Audronė Pakštienė ir Arvydas Barzdukas.

Nuotr. B. Čikoto

IŠ ARTI IR
JA VALSTYBĖSE

— Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties minėjimas bus 
New Yorko St. Patrick kated
roje lapkričio 8 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. Kardinolas John 
O’Connor kartu su lietuvių vys
kupu Paulium Baltakiu ir 
daugeliu kunigų aukos koncele- 
bracines šv. Mišias. Kardinolas 
pasakys ir pamokslą. Dalyvaus 
ir neseniai iš ok. Lietuvos at
vykęs, iš Sibiro lagerių paleis
tas, prof. Vytautas Skuodis. Po 
Mišių bus priėmimas Hotel 
Intercontinental.

— Lietuvos šventė Kultū
ros Židinyje Brooklyne bus 
spalio 31 d., šeštadienį. Bus 
įteiktos premijos rašytojams 
Česlovui Grincėvičiui iš Chi
cagos, Pauliui Jurkui iš New 
Yorko, Antanui Vaičiulaičiui iš 
Bethesdos, Md., dalyvaujant ir 
poetui Bernardui Brazdžioniui 
iš Los Angeles. Meninę pro
gramą atliks sol. Gina Čapkaus- 
kienė iš Montrealio ir pianistas 
William Smiddy.

— Diakonas Antanas Sa- 
malionis iš Nevvarko vys
kupijos dalyvavo diakonų susi-

x Už a.a. Stasį Kietą šv. 
Mišios bus aukojamos sekmad., 
lapkr. 1 d. 9 vai. ryto Tėvų Ma
rijonų kopi. prie „Draugo”. Pra
šome pasimelsti už velionį. Liū
dinti dukra.

(sk.)
x Vėlinės Šv. Kazimiero 

Lietuvių kapinėse bus mi
nimos sekmadienį, lapkričio 1 
d., 12 vai. prie Steigėjų pa
minklo. Apeigose: dvasiškio 
maldos, pasauliečio žodis, mi
rusiųjų pagerbimui vainiko pa
dėjimas, įžiebimas Vėlinių 
žvakės ir giesmės. Vytauto 
Didž. šaulių rinktinė dalyvaus 
garbės sargyboje. Po iškilmių 
vyks individualus kapų lanky
mas. Bendruomenės pasauliečių 
komitetas ir Sklypų savininkų 
draugija kviečia visus dalyvau
ti Vėlinių iškilmėse.

x Spalio 31 d., 6:00 v.v. 
Martiniųue pokylių salėje įvyks 
Lietuvių Fondo 25 metų veik
los paminėjimas ir banketas. 
Bilietų dar galima įsigyti L.F. 
raštinėje.

(sk.)
x Ispanija-Porgugalija-Fa-

tima. 2 sav. kelionė, pradedant 
1988 m. balandžio 23 d. Atlanto 
ir Viduržemio jūros pakraščiu, 
pro Pirenėjų ir kitus kalnynus. 
Kraštai turtingi žavia gamta, 
menu, architektūra, istorija, 
šventovėm. Kelionės vadovas 
kun. dr. K. Trimakas. Rengia 
Travel Advisers, Ine., 1515 N. 
Harlem Avė. Suite 110, Oak 
Park, IL 60302. USA. Telef. 
312-524-2244.

(sk.)

tikime Detroite su popiežium 
Jonu Paulium II. Iš Newarko 
vyskupijos dalyvavo 39 nuola
tiniai diakonai, bet tik jis vienas 
lietuvis, priklausąs Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos 
bažnyčiai.

— Kun. Rapolas Krasaus
kas, gyvenąs Putname, Conn., 
ir pamažu tvarkąs Alkos muzie
jų, baigia suredaguoti a.a. kun.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
NUOTRAUKŲ PARODA

Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre, Chicagoje, spalio 23 d. 
buvo atidaryta šešioliktoji 
metinė fotografų paroda. Ati
darė daug prie jos sudarymo 
pasidarbavęs Stasys Žilevičius, 
pakviesdamas parodą api
būdinti Algimantą Kezį. Jis 
iškėlė nuotraukų menišką 
vertę. Pažymėjo, kad antroje 
salėje nuotraukos išstatytos 
nežymint fotografo pavardės, 
tik numerį, kad lankytojai 
galėtų bešališkai pabalsuoti, 
kurie darbai geresni, kurie verti 
specialaus įvertininlo. Šioje 
salėje nuotraukos vaizduoja 
gamtą įvairiais metų laikais, o 
džiojoje salėje išstatytos nuo
traukos jau su fotografų vardų 
pažymėjimu, palikus jiems lais
vai pasirinkti nuotraukos temą 
ir vaizdą. Dr. M. Budrienė, 
vadovaujanti dr. Budrio vardo 
foto archyvui, padėkojo už gau
sų dalyvavimą ir už parodos 
surengimą.

Parodoje su savo nuotrau
komis dalyvauja kaip gar
bės svečias pasižymėjęs foto 
specialistas Aurelijus Pra
puolenis iš Downers Grove, III. 
Dauguma kitų yra iš Chicagos 
ar Cicero, o yra ir iš tolimesnių

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo vakarienėje meninę programą atlikę 
muz R. Mockus ir sol. Audronė Gaižiūnienė.

Nuotr. Č. Genučio

TOLI
Stasio Ylos neužbaigtą antrą 
Šiluvos tomą. Pirmas tomas 
išėjo 1970 m.

Z
ARGENTINOJE

— Pavasario šventė vyko 
Lietuvių Susivienijimo pa
talpose rugsėjo 26 d. Dalyvavo 
iš Urugvajaus atvykęs „Ąžuo
lyno” ansamblis ir daug svečių.

miestų. Parodoje su savo foto 
kūriniais dalyvauja R. 
Avižienienė (Washingtonas), D. 
Bartkus (Beveriy Shores), E. 
Būtėnas, K. Daugėla (Bedford 
NH), R. Dichavičius (Vilnius), 
A. Gražulis (Westland, MI), E. 
Jakaitis (Warrington, PA), M. 
K. Jasevičius, R. Jautokaitė, A. 
Kaminskienė, L. Kanaitis 
(Hartford, CT), A. Kezys, V. 
Kašubaitė-Matranga, V. Kučas, 
A. Kulbis (Allston, MA), įdomus 
savo penkiomis nuotraukomis, 
vaizduojančiomis Gedimino 
sapną), L. Lukas (Potomac, MD), 
G. Mankus, E. Meilus (Auburn, 
MA), T. Meiluvienė (Auburn, 
MA), R. Miliauskaitė, R. Muso- 
nytė (Oak Lavvn, IL), P. Ražiū- 
nas, A. Remeikis, Gr. Santoski, 
A. Sutkus (Vilnius), J. Švipaitė 
(Hinsdale, IL), A. Viliušis, St. 
Žilevičius.

Taigi parodoje fotografų ir 
temų didelis įvairumas. Džiugu, 
kad ši paroda sudomino net ir 
tolimesnių valstijų foto meni
ninkus. Paroda dar bus atidary
ta ir lapkričio 1 d. savaitgalį: 
penktadienį 7 vai. vak., o šešta
dienį ir sekmadienį nuo 10 v.r. 
iki 9 v.v. Ją verta pamatyti. 
Oficialus rengėjas — Budrio var
do lietuvių foto archyvas.

Juoz. Pr.

— Susivienijimo Kultūros 
komisija rugsėjo 20 d. savo 
patalpose surengė Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukak
ties minėjimą. Paskaitą skaitė 
Algimantas Rastauskas.

— Ansamblis „Dobilas”
lapkričio 6-8 dienomis dalyvaus 
Rosario mieste vykstančiame 
tradiciniame festivalyje, kurj or- 
ganizuoja Rosario miesto 
valdyba. Jame dalyvaus įvairių 
tautų jaunimas su savo tau
tiniais drabužiais ir tautiniais 
šokiais.

— Lanus mieste ant 
Rivadavia gatvės buvo 
iškilmingai atidaryta „Imigran
tų Alėja”. Kiekviena tauta 
turėjo savo aišktelę. Lietuvių 
aikštelę pašventino kun. Aug. 
Steigvilas. Buvo iškabinta Lie
tuvos vėliava. Pagrindinę kalbą 
pasakė Lanus burmistras 
Manuel Quindimil. Įvairių 
tautų ansambliai pašoko savo 
šokius. Lietuviams atstovavo 
Susivienijimo ansamblis 
„Dobilas”, meniškai pašok
damas lietuviškus tautinius 
šokius. Taip pat buvo ir Argen
tinos raiteliai ir įvairūs svečiai.

x Imigrantų šventė buvo 
nuo rugpjūčio 30 iki rugsėjo 4 
dienos Buenos Aires. Prieš 
specialias pamaldas žodį tarė 
Julius Mičiūdas. Lietuvių atsto
vė, gavusi specialų diplomą, 
buvo Stefanija Morkūnienė. Lie
tuvių Centro ansamblis „Inka
ras” pašoko keletą tautinių 
šokių. Šventę užbaigė Ispanų 
klube, kur buvo ir Argentinos 
prezidentas R. Alfonsin. Iš lie
tuvių dalyvavo Zeferinas 
Juknevičius ir Julius Mičiūdas. 
Z. Juknevičius per prezidento 
sekretorių įteikė R. Alfonsinui 
vieną tomą „Kronikų”. Imig
rantų šventės proga buvo pa
gerbti vieni iš seniausių imig
rantų Julius Jokubka ir Stasys 
Kacevičius.

— Ernestas Vanagas, 45
metų amžiaus, po trumpos ligos 
mirė rugpjūčio 14 d. Buenos 
Aires mieste. Palaidotas Cha- 
carita kapinėse. Liūdesyje liko 
žmona Emilija, du sūnūs, mo
tina Elzė Pileckienė, patėvis ir 
brolis.

— A.a. Akvilė Janušaus
kaitė Baranauskienė nuo 
širdies smūgio mirė rugpjūčio 
27 d. Velionė buvo gimusi 1906 
m. rugpjūčio 10' d. Kupiškio 
valsč., Panevėžio apskr. Nuliū
dime liko vyras Juozas, sūnus 
Albertas su šeima, giminės ir 
kaimynai. Palaidota Lanus 
kapinėse.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą.

ADVOKATAS 
TONY MANKUS 

1121 VVarren Avė.
Suite 230

Downers Grove, IL 6051S 
Tel. 852-7230

Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Avė., Ste. 18-2
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą


