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(Tęsinys) 

Uotuvos TSR Aukščiausiosios 

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

Tarybos Prezidiumui Gintauto Iešmanto, gyv. ATSR 
Vuktilo raj. Podžarjės 

gyvenvietėj, 

Laiškas 
Jus tikriausiai pasiekė žinia, 

jog aš atsisakiau rašyti pareiš
kimą, kuriuo prašyčiau atleisti 
nuo tolesnio atlikimo. Mano įsi
tikinimu, reikalavimas rašyti 
tok} pareiškimą, kuris 
sąlygojamas, norint grįžti į 
tėvynę atitinkamu įsipareigo
jimu, prieštarauja tiesos ir tei
singumo principams, neatitinka 
persitvarkymo dvasios. Kodėl? 
Juk ne vienas sutiko su tokiu 
pasiūlymu? Nejaugi mano atve
jis kitoks? Ne tai svarbu — 
toks ar kitoks atvejis. Yra 
aukštesnių dalykų. 

Šiandien įsakmiai reikalau
jama kalbėti tiktai tiesą, 
daiktus vadinti tikraisiais var
dais, drąsiai kelti trūkumus, 
teigiama, kad tiesos niekada ne 
per daug. Apie tai girdėjome 
kalbant iš 27-ojo suvažiavimo 
bei sausio plenumo tribūnų, 
naujo požiūrio į tikrovę ir 
politiką mintys skambėjo ir 
tebeskamba, kitų vadovaujan
čių asmenų pranešimuose ir 
kalbose. Jeigu sutiksime, esą 
įmanoma atsikratyti išanksti
nio nusistatymo, tai kiekvienas 
tiesus ir sąžiningas žmogus 
įstengs pamatyti, kad aš buvau 

apkaltintas būtent tuo, jog vado
vavausi minėtais, iš tribūnų da
bar aukštinamais principais, 
buvau teistas už tiesos ir sąžinės 
balsą, kuris neleido tylėti. 

Remdamasis dialektika, aš be 
kompromisų analizavau tikrovę 
tokią, kokia ji yra poetinėje 
kūryboje, ryžtingai smerkiau 
visuomenėje kerojančias nege
roves, paliečiau ydas, apie 
kurias šiandien kalbama viešai 
ir visu balsu. Ir ne į šalį nuo 
socializmo, ne į šalį nuo 
demokratijos, kalbant žinomais 
žodžiais, o kaip tik dėl to, kad 
būtų daugiau socializmo, 
daugiau demokratijos. Įvykių 
eiga parodė, kad mano darbuose 
(„Rubikonas" ... „Tiesos liudi
jimas", „Laisvės paradoksas" 
bei kt.) ir poezijoje pateikta 
diagnozė buvo ir tebėra teisin
ga. Paimkime, kad ir „Tieso
je" išspausdinta V. Lazutkos 
straipsnį „Visuomenės mokslai: 
be kritikos nėra kūrybos" (1987 
m. vasario 11 d.). Jame daromos 
išvados ir reiškiamos mintys, 
kurias aš kėliau prieš 9-10 
metų, ilgai ir sunkiai jas 
iškentėjęs širdyje. 

(Bus daugiau) 

Armėnai reikalauja laisvės 
Jerevanas. — Užsienio spau

dos agentūros praneša, kad 
spalio 18 d. Armėnijos sostinėje 
Jerevane įvyko demonstracija, 
kuria buvo reikalaujama 
armėnų tautai grąžinti jai pri
klausiančias teises bei laisves. 
Demonstracijoje dalyvavo dau
giau kaip tūkstantis armėnų. 
Demonstracijos dalyviai norėjo 
ypatingu būdu iškelti pagrin
dinius žmogaus teisių 
pažeidimus. Yerevano miesto 
gatvėmis žygiuojančių armėnų 
demonstraciją išvaikė sovietinė 
milicija. 

Taip pat Armėnijoje, šeštadie
nį įvyko kita demonstracija, 
kuria buvo protestuojama prieš 
katastrofines proporcijas 
siekiantį gamtos užterštumą 
Armėnijoje. Daugiau kaip trys 
tūkstančiai demonstrantų 
žygiavo apie tris kilometrus nuo 
universiteto per Yerevano mies
to centrą iki operos rūmų iškėlę 
transparentus ir skanduodami 
sūkius: „Norime, kad mūsų 
vaikai užaugtų sveiki", „už
darykime atomines jėgai-
nes ! 

Prašo uždaryti atominę 
jėgainę 

Armėnai ekologistai demons
tracijoje reikalavo, kad būtų 
uždaryta Armėnijos branduoli
nė jėgainė — Nairit industrinis 
— cheminis kombinatas ir kita 
pramonė teršianti orą, vandens 
baseinus ir žemę. Ekologistų de
monstraciją, įvykusią šeštadie-
nį.sovietinė milicija atidžiai se
kė, tačiau nieko nedarė. Užsie
nio spaudos agentūrų turimo
mis žiniomis Armėnijoje kasmet 
į atmosferą yra išmetama per 
400 tūkstančių tonų įvairių fab
rikų taršos. Palyginus šiuos 

duomenis su šių metų spalio 
mėnesio „Švyturio" 19-tame 
numeryje pateikiamais 
duomenimis apie Lietuvos 
ekologinę „švarą", pastebėsime, 
kad Lietuvos padangė nė kiek 
ne giedresnė už Armėnijos! 

Užsienio spaudos agentūros, 
pranešdamos apie Armėnijoje 
šeštadienį ir sekmadienį 
įvykusias demonstracijas, pri
mena ir Pabaltijo kraštuose rug
pjūčio 23-čią dieną įvykusias de
monstracijas Hitlerio — Stalino 
sandėrio metinėse. 

Paslkėsintojas ar 
pamišėlis 

Washingtonas. — Bedarbis 
chemikas Edward Galio iš 
Worcesterio, Mass., buvo suim
tas viešbutyje, netoli Valstybės 
departamento ir apkaltintas 
grasinimu nužudyti oficialų vy
riausybės pareigūną. Pas jį buvo 
rasta trys šautuvai ir daugiau 
kaip 600 amunicijos jo mašinoje. 

Jo motina pranešė, kad jis iš
važiuodamas pasisakęs einąs 
nužudyti Valstybės sekretorių 
Shultzą. Policija pranešė, kad 
buvo nedidelis susirėmimas jį 
suimant; policininkas iššovė 
šūvį, bet niekas nebuvo su
žeistas. Policijai pasisakė esąs 
turistas ir atostogose. 
Paklaustas, kodėl turįs tiek 
daug ginklų, atsakė važiuojąs 
medžioti. 

Jo šeimos nariai papasakojo, 
kad jis neseniai prarado darbą 
ir paskutiniu metu buvo labai 
nepastovus. Jis sakėsi nepasi
tik įs politikieriais ir norįs juos 
iššaudyti. Laikomas be užstato 
ir jam bus psichiatro patikrin
ta sveikata. 

Gynybos sekretorius Caspar W. Weinberger priėmimo vaišėse Monterey, 
Californijoje, su savo žmona Jane. Ji patvirtino žinią, kad jos vyras at
sistatydina šiandien ir ji džiaugiasi, kad jis galės su ja būti visą laiką. 

Pasitraukia tas, kuris 
apginklavo Ameriką 

VVashingtonas. — Gynybos 
sekretoriaus Casper Weinberge-
rio rezignacija, kurią jis įteikė 
prezidentui šiandien, keičia visą 
Administracijos vyriausių 
pareigūnų, kurie turi įtakos 
prezidento sprendimams, 
sudėtį. Likus tik 14 mėnesių iki 
šios administracijos valdymo 
pabaigos, Weinbergerio pasi
traukimas bus didelis nuostolis. 
Jis buvo pagrindinis asmuo, 
kuris atstatė Amerikos ap
sigynimo sistemą ir sustiprino 
Ameriką kariškai. Sakoma, kad 
jis pasitraukia iš kabineto dėl 
asmeninių priežasčių; adminis
tracijos pareigūnai praneša apie 
jo žmonos blogėjančią sveikatą, 
bet ne dėl politinių priežasčių. 

Baltieji rūmai ta pačia proga 
patvirtina žinią, kad Tautinio 
Saugumo tarybos viršininkas 
Frank C. Carlucci bus nominuo
tas Weinbergerio vietai. Car-
luccį pakeis jo padėjėjas lei
tenantas generolas Colin 
Powell, kuris bus pirmas 
juodosios rasės žmogus šiose 
pareigose ir šeštas Reagano ad
ministracijoje Tautinės Saugu
mo tarybos viršininkas. 

Griežtasis apleidžia postą 
Weinbergeris buvo griežtosios 

linijos žmogus santykiuose su 
Sovietų Sąjunga. Jis niekada 
nedvejojo Amerikos strateginio 
apsigynimo programos reikalin
gumu ir jos įgyvendinimu, nors 
Kongresas apkarpė SDI biudže
tą, skirtą tos apsigynimo prog
ramos tobulinimui, Kaip 
žinome, prezidentas šiuo metu 
ruošiasi pasirašyti sutartį su 
Sovietų Sąjunga, kuria abu 
kraštai pasižadės eliminuoti 
vidutinio nuotolio ir trumpes-
niųjų distancijų branduolines 
raketas. Vienas Administracijos 
vyresniųjų pareigūnų pasakė: 
„Nespręskime apie prezidentą 
greitai. Jis žino daugiau apie 
ginklų kontrolę, negu kad 

žmonės mano, ir jis nenusileis 
Strateginio Apsigynimo Inicia
tyvos programoje". 

Švelnėja nusistatymas 

Tačiau prez. Reaganas gali 
būti paveiktas patarėjų ir daryti 
kompromisus SDI programoje, 
kad galėtų pasirašyti kitą 
susitarimą Maskvoje kitų metų 
pradžioje, kas jau yra kalbama 
ir ko sovietai beveik primygti
nai reikalauja, primena kiti 
Baltųjų rūmų pareigūnai. 
Sovietai reikalauja laikytis dar 
10 metų ABM sutarties, kuri 
draudžia Strateginio Ap
sigynimo programos įrengimų 
išdėstymus strateginėse ap
sigynimo vietose. Prezidentas 
siūlo tos sutarties dar laikytis 
7 metus. Weinbergeris siūlo 
kaip galima anksčiau sulaikyti 
tą sutartį, kuri niekada nebuvo 
ratifikuota, ir išdėstyti 
reikalingą strateginį apsigy
nimą tam tikslui skirtose 
vietose. 

Frank Carlucci iš Baltųjų rūmu į 
Pentagoną. 

Nežiūrint, jog Weinbergeris 
oficialiai pritaria INF sutarčiai, 
kuri turi būti pasirašyta gruo
džio mėnesį Washingtone, jis 
yra susirūpinęs, kad sovietai 
neapgautų Amerikos ir kad 
Valstybes sekr. G. Shultzas 
nebūtų per ,, m inkš t a s " 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vietnamo vyriausybė 
praneša, kad surado dar dešimt 
žuvusių karių karo metu ir daro 
patikrinimus. Jei bus nustatyta, 
kad ten gali būti amerikiečiai 
kariai, jų palaikai bus perduoti 
Amerikos karo tarnybai. 

— Londone Tarptautinė Am
nestijos organizacija praneša, 
jog Sirijos saugumo pareigūnai 
kankina tūkstančius politinių 
kalinių, įskaitant ir palestinie
čius, kurie pabėga iš pabėgėlių 
stovyklos. Kankinimai prasidė
jo tada, kai 1983 m. palesti
niečių vadas Arafatas buvo išva
rytas iš Damascus, nes jis ap
kaltino Sirijos prezidentą skal
dant palestiniečius ir pažei
džiant žmogaus teises. 

— Persijos įlankoje pasirodė 
dar penki Amerikos karo laivai, 
kurie gali surinkti minas ir 
vežti tankus. 
— Washingtone prezidento 
Reagano ekonominių reikalų 
patarėjas Beryl Sprinkel pakei
tė savo nuomonę ir pasiliko 
toliau Ekonominės komisijos 
viršininku. 

— Izraelio vyriausybė uždarė 
trims mėnesiams Betlėjaus uni
versitetą, kai įvyko didelės muš
tynės tarp Izraelio kariuomenės 
dalinių ir studentų. 

— Japonijos vyriausybė pra
nešė Amerikos vyriausybei, kad 
sustabdo Irano alyvos importą, 
bet nesutinka prisidėti prie 
Amerikos prekybos embargo 
prieš Teheraną. 

— Pietų Korėjos valdančios 
partijos kandidatas į preziden
tus Toh Tae Woo išleido pareiš
kimą, kad jis atsiprašo visuo
menę už tai, kad jo partijos 
žmonės valdžios pareigose yra 
pažeidę žmogaus teises. Tai pir
mas toks politinis gestas Korė
jos vidaus politikoje. 
— Beirute šiitų policijos vadas 

pranešė, jog už Pietų Korėjos 
diplomato Do Sung paleidimą, 
kuris buvo išlaikytas pagrobtas 
21 mėnesį, gavo milijoną 
dolerių. Jis pirmadienio vidur
naktį buvo išleistas į laisvę. 

— Britanijos vyriausybė 
pranešė, kad du Kuwaito laivai 
plauks su Anglijos vėliava, per
veždami alyvos siuntas. 

— Kuwaito žinių agentūra 
paskelbė, jog Irano Vidaus 
reikalų ministerija išleido pra
nešimą, kuris ragina gyventojus 
ruoštis kiekviename mieste ir 
kiekviename kaime kariauti su 
amerikiečiais pilnos apimties 
karą Persų įlankoje. 

— Washingtone Teisingumo 
departamentas praneša, jog 52 
metų senumo federalinis įsta
tymas, draudžiąs skelbti 
alkoholio sudėtį jo gamintojams 
ant alaus etikečių, yra prieš 
Konstituciją ir todėl negalio
jantis. 

pasitarimuose su sovietais nu
siginklavimo reikaluose. 

Carlucci yra plačiai žinomas, 
kaip labiau pragmatiškas biuro
kratas ar technokratas, kuris 
pritaria Shultzo nuomonei, kad 
būtų pasiektas kompromisinis 
susipratimas su sovietais. 
Weinbergeris žinomas, kaip 
griežtas ir ne išlaidus ministeris 
Gynybos departamente, bet ir 
kaip didžiausias Amerikos 
apginkluotojas šio krašto istori
joje. Jo kritikai pripažįsta, kad 
Weinbergeris pagerino ginklų 
kvalitetą, pakėlė karių moralę 
ir ginkluotu pajėgų pasitikėjimą 
savimi ir Amerika. 

Du glasnost standartai 
Vienas užsieniui, kitas vidaus gyvenime 

Maskva. — Šeštadienio vaka
re sovietų laikraščiai gavo 
Tasso žinių agentūros praneši
mą, kad Boris Yeltsin, Maskvos 
komunistų partijos sekretorius 
ir Politbiuro narys, grasino pa
sitraukti iš pareigų paskutinia
me partijos vadų posėdyje. 

Po devyniolikos minučių 
Tasso agentūra vėl pranešė so
vietų redaktoriams, jog „katego
riškai pataria nespausdinti" in
formacijos apie Yeltsiną. Tai 
reiškia, kad Gorbačiovas turi 
sunkių politinių problemų pa
čiame Politbiure. Ir tai vyko 
komunizmo iškilmių išvakarė
se, pastebi Vakarų spauda. 
Yeltsin, kaip buvo rašyta. 
nustebino visus už Gorbačiovo 
kaltinimą nesugebėjimu daryti 
reformas greitesniu tempu vi
same krašte. Vakarų agentūros 
plačiai išplatino šią žinią, tačiau 
pačioje Sovietų Sąjungoje 
nebuvo nieko rašyta. Apie tai, 
kad Yeltsin grasino pasitrauk
ti iš Politbiuro, pranešė Centro 
Komiteto sekretorius Anatoly 
Lukyanov. 

sandinistų 
štabo majoras 

Managva. — Nikaragvos san
dinistų vyriausybė pripažino, 
kad armijos majoras pabėgo i 
Ameriką, kuris žinojo daug 
svarbių informacijų, būdamas 
Gynybos ministerio padėjėju. 
Jis tvarkė Nikaragvos karinius 
reikalus su Sovietų Sąjunga ir 
Kuba. 

Roger Miranda Bengoechea 
išvyko į Meksiką atostogų su 
žmona. Washingtone oficialiems 
pareigūnams yra žinoma apie 
majoro pabėgimą, tačiau nieko 
nesakoma, kur j is yra. Gynybos 
ministeris Humberto Ortega, 
kuris yra prezidento Ortegos 
brolis, pasakė, kad jis žino daug 
vals tybinių paslapčių ir 
„Amerikoje bus aukso 
kasyklos". J is jau pavadintas 
išdaviku ir Amerikos šnipu. 

Vertingiausias pabėgėlis 

Ortega pasakė, kad jo pabė
gimas yra labiausiai kenksmin
gas sandinistams visų aštuonių 
metų valdyme. Po jo einąs tik 
Eden Pastora, sandinistų hero
jus, kuris 1982 m. pabėgo pas 
Contras laisvės kovotojus. Orte
ga taip pat pasakė, kad jis tik
riausiai buvęs CIA angažuotas, 
kai rugsėjo mėnesį lankėsi 
Amerikoje. Miranda vesdavo 
sandinistų vyriausybės posėdžių 
protokolus ir vykdydavo vyriau
sybės įsakymus. J i s turėjo 
karinių susitarimų nuorašus su 
kitomis vyriausybėmis. Jam 
buvo žinomi visi kariniai 
dokumentai ir perorganizavimo 
planai, pagal kuriuos buvo 
numatyta pervesti greitai 
600,000 vyrų j sandinis tų 
miliciją. „Tikrai, šis išdavikas 
perdavė priešui labai svarbius 
dokumentus", kalbėjo Ortega. 

Suvaržymai viduje 

Vakarų žurnalistai Maskvoje 
rašo, jog pirmą kartą, kai 
Gorbačiovas 1985 m. kovo 
mėnesį tapo sovietų vadu, iškilo 
tūnojusios opozicinės jėgos prieš 
jo glasnost politiką pačiose 
sovietų viršūnėse. Yra iškelia
mas naujas faktas, kad glasnost 
politikoje yra naudojami du 
s tandartai : vienas Vakarų 
supratimui ir kitas vidaus poli
tikoje, kuris yra daug labiau 
apribotas ir suvaržytas. 

Jei Gorbačiovas priims 
Yeltsin rezignaciją, šis turės 
pasitraukti iš svarbių Maskvos 
komunistų vado pareigų. Jis 
buvo vienas stipriausių Gor 
bačiovo rėmėjų. J i s yra 
populiarus Maskvos gyventojų 
tarpe dėl to. kad miestas geriau 
atrodo daugelyje sričių dabar, 
negu buvo prieš penkerius 
metus. Yeltsino pašalinimas 
būtų Gorbačiovo oponentu lai
mėjimas ir signalas jo palaikyto
jams susilaikyti nuo atvirumo 
politikos ir dalinai nuo reformų. 

Visi sutaria tik 
kapinėse 

Spaudos konferencijoje Luky
anov keliskart pasakė, jog 
Yeltsin padarė politinę klaidą. 
o visi kiti. kurie tame posėdyje 
kalbėjo, pritarė Gorbačiovo li
nijai. Per daugel mėnesių buvo 
rašoma, jog Centro Komitete 
nėra nesutarimų ir niekas nėra 
baudžiamas, jei ir pasisako prieš 
Gorbačiovo politiką. Apie tai, 
kad praeityje visi sprendimai 
buvo padaryti vienbalsiai, Gor
bačiovo ekonominiu reikalų 
patarėjas Abel Aganbegyan pa
sakė po Centro Komiteto posė
džio reporteriams, kad ..tik 
vienoje vietoje visi vienbalsiai 
sutinka — kapinėse"'. 

Vienaip sakoma, kitaip 
daroma 

Gorbačiovas vienu metu šiais 
metais yra kalbėjęs apie tole
ranciją ir politinius debatus. 
„Šiandien mes einame per de
mokratijos mokyklą. Mes 
mokomės. Mums dar trūksta 
politinės kultūros, trūksta 
kultūros vesti debatus ir 
respektuoti draugus ir bičiulius, 
kurie kitaip žiūri į dalykus. Mes 
esame jautrūs žmonės. Mes gal 
būt visa tai išmoksime priimti. 
Mes subręsime", kalbėjo tada 
žurnalistų konferencijoje Gor
bačiovas. 

Šiandien atrodo, kad jo pasta
bos netinka praktikiniame gy
venime. 

Nevv York Times apie tai 
plačiai rašė keliuose nu
meriuose. Pats Yeltsin duotame 
telefoniniame pasikalbėjime 
CBS žinioms pasakė, kad jis ne
kritikavo Gorbačiovo. Vėliau 
Yeltsin. kaip minėtasis 
Lukyanov pasakė. ..prisipažino. 
kad jis padaręs klaidą". 

— Taipei Formozos vyriausy
bė pranešė, kad po 38 metu 
griežtos krašto kontrolės. 
įvedama daug demokratiniu re
formų. 

— Washingtone CIA studija 
atitinkamiems Kongreso komi
tetams pranešė, jog siūlomi Gor
bačiovo reformų planai nevyks
ta taip kaip jis norėtų ir tenka 
jam daryti kompromisus. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 5 d.: Elzbieta ir Za
charijas. Bertile. Judre. Auktu-
mas 

Lapkričio 6 d.: Leonardas. 
Edviną. Melanijus. Ašvydas. Vi-
gande. 

ORAS 

Saulė teka 6:26. leidžiasi 4:42 
Temperatūra diena 5C* i 

naktį 39 1. 
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Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane Westford, MA 01886 

LIETUVOS VYČIU 
CHORO VEIKLA 

Choras ruošiasi Lietuvos 
Krikščionybės sukakt ies 

minėjimui 

Lietuvos Vyčių choras inten
syviai ruošiasi Lietuvos Krikš
to 600 metų sukakties minėjimo 
religinei programai, kuri vyks 
Šv. Vardo katedroje Chicagoje, 
sekmadienį, lapkričio 29 d. Yra 
ruošiamos komp. Alfonso Mi
kulskio Lietuviškos Mišios, 
komp. Jono Govėdo giesmė 
„Kristui Karaliui" ir kt. 

Bendros chorų repeticijos 

Lietuvos Vyčiu choro, Dai
navos ansamblio ir Šv. Kazi
miero Seserų choro bendros 
repeticijos, ruošiantis Lietuvos 
Krikščionybės sukak t i e s 
minėjimui Šv. Vardo katedroje, 
vyks ketvirtadieniais, lapkričio 
5 ir 12 dienomis, o taip pat ir 
antradieniais, lapkričio 17 ir 24 
dienomis. Repeticijos vyks Jau
nimo centre 7:30 vai. vak. 

Paskutinė bendra šio jung
tinio choro repeticija įvyks šeš
tadienį, lapkričio 28 d., 2 vai. 
p.p. Švč. Mergelės Marijos 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke. Vadovaus 
muz. Rita Kliorienė. Į šį bendrą 
chorą kviečiami jungtis ir Lie
tuvių Operos choro nariai. 

Prieškalėdinis pobūvis 
Chicagos Lietuvos Vyčių cho

ro tradicinis prieškalėdinis po
būvis ruošiamas gruodžio 3 d. 
7:30 vai. vak. „Gintaro" sve
tainėje. Pobūvį ruošia choro 

valdyba, vadovaujama Estellos 
Rogers. 

Vertinga d o v a n a 

Lietuvos Vyčių choras yra j 
kasetes įgiedojęs „Septynis 
Kristaus žodžius" ir „Sibiro 
giesmę", palydint simfoniniam 
orkestrui. Chorui vadovauja 
muz. Faustas Strolia. Solo 
atlieka solistai Algirdas Brazis, 
Praurimė Ragienė ir Rimas 
Strimaitis. Šios kasetės yra 
tikrai vertinga dovana Kalėdų 
švenčių ir kitomis progomis vi
siems lietuviškos dainos-gies-
mės mėgėjams. Susidomėję pra
šomi kreiptis į Anna Marie Kas-
sel, 7336 Whinthrop Way, Unit 
2, Dovvners Grove, IL 60516. 

Metinis pokylis 
Lietuvos Vyčių metinis poky

lis įvyks sausio 16 d. 7 vai. vak. 
Šaulių namų salėje. Programą 
atliks Vyčių choras. Kviečiami 
visi vyčiai ir jų draugai. Kad 
užsitikrinus vietą, prašoma iš 
anksto dėl pakvietimų kreiptis 
į Vyčių choro valdybos narius. 

A. P. B. 

DARBŠTI VYTĖ 

Clevelando 25 vyčių kuopos 
narė Ursula Kuncaitis dirba su 
Vyčiais nuo pat jaunystės . 
Kasmet išrenkama į valdybą. 
Visų Clevelande rengiamų vi
suotinų suvažiavimų pirmi
ninkė. 1962 m. Centro valdybos 
sekretorė. Būtų verta, kad kuo
pa pasirūpintų išrinkti ją garbės 
nare. Netolimas Daytono mies
telis turi net 3 garbės narius. 

Vytis 

Lietuvos Vyčių Chicagoje choro nariai ir svečiai vieno pobūvio metu. 

KANADOS 
NEIŠSPRENDŽIAMOS 

PROBLEMOS 
J . VAIČELIŪNAS 

Lietuve* Krikšto sukakties minėjimą Detroite paskaitą ska i tės k u n . 
Kazimieras Pugevičius ir minėjimo rengimo komiteto pirm Liuda 
RugK-menė. 

Nuotr. J . L r b o n o 

Detroito žinios 
PATIKSLINIMAS 

Spalio 15 d. „Drauge", pra
nešant apie Lietuvos Dukterų 
draugijos Detroito skyriaus 
nauja valdybą, buvo praleista 
Bronės Viršilienes pavardė. Ji 
atstovauja Šv. Antano parapijai 
priklausančioms LDD narėms ir 
valdyboje tose pareigose yra jau 
ketveri metai. 

Pilnas LDD Detroito skyriaus 
v-bos sąstatas: Stasė Sma-
linskienė — pirm., Irena Vizgir 
dai tė — vicepirm., Kazė 
Balukienė — sekr., Bronė Sele-
niene — ižd., Bronė Viršilienė — 
narė. 

Apie pagalbos reikalingumą 
kviečiama pranešti B. Selenie-
nei, tel. 464-4385. Kreiptis 
galima ir į kiekvieną valdybos 
narę. 

J . P . 

Kanadoje y ra neišspren
džiamų problemų todėl, kad jas 
kartais sprendžia ne teisėti 
krašto pareigūnai — parlamen
to nariai, bet atskiri žmonės, ku
rių krašto gyventojai visai ne
rinko, arba ir tie asmenys, 
kurių niekas nerinko ir niekas 
neįgaliojo juos atlikti blogus 
darbus. Vienas tokių nenorma
lumų Kanadoje yra abortai. 

Kanadoje vykdomi abortai yra 
nesibaigianti krašto problema, 
į kurią krašto vyriausybė mažai 
kreipia dėmesį. Pagal Kanados 
parlamento sprendimą, Kana
doje abortai yra nelegalūs, bet 
jų padaroma labai daug. Toje 
srityje yra pasižymėjęs dr. H. 
Morgentaler. Jis jau prieš kelio
lika metų buvo nužudęs per 
6,000 negimusių kūdikių. O nuo 
1983 m. tik pęr 18 mėnesių jis 
vėl nužudė 3,000 negimusių 
kūdikių (T. St. 1986.IX.24. A.I.). 

Viename Kanados dienraštyje 
buvo įdėtos dvi nuotraukos. 
Viena — normalūs žmonės pro
testo demonstracijoje prie to 
Morgenta le r io negimusių 
kūdikių žudymo institucijos. 
Kita nuotrauka — Morgentale-
ris su savo favoritėmis mo
terimis geria šampaną ar kitokį 
gėrimą ir juokiasi. 

Ar Kanados vyriausybė atei
tyje žiūrės į parlamento spren
dimo vykdymą dėl abortų — 
k l aus imas . J u k i r dabar 
Morgentaleris ir jo bendradar
biai dr. N. Colodny ir dr. R. 
Scott buvo areštuoti dėl abortų 
vykdymo. Bet jie buvo paleisti ir 
Morgenta le r io negimusių 
kūdikių žudymo įstaiga — kli
nika tebėra atdara, iki Kanados 
Vyriausias te ismas išspręs 
anksčiau Morgentalerio pa
duotą apeliacijos skundą. Dr. H. 
Morgentaler skundžiasi, kad 
Kanados Vyr. teismas jam bran
giai atsieina, o gal jis turi kitų 
tikslų, kad jis viešai per spau
dą prašo ekonominės paramos. 
Jis sako, kad jam palankus 
teismo sprendimas duos naudos 
Kanados moterims. 

Senesniais laikais beveik 
niekas nežinojo, kad pasaulyje 
yra ir nenormalių žmonių — 
homoseksualų ir lesbianiečių. 
Jeigu ir pasitaikydavo vienas 
kitas toks nenormalus asmuo, 
j is visai nesigarsino. Dabar 
tokie nenormalūs žmonės ne tik 
ske lb ias i viešai, bet net 
reikalauja iš vyriausybės, kad 
juos viešai pripažintų norma
liais žmonėmis. Kanados Onta-
rio provincijos parlamentas jų 
reikalavimus patenkino. Dėl to 
daug kas kreivai pradėjo žiūrėti 
ir į parlamento narius. Kiek 
žinoma, parlamente tą spren
dimą nulėmė kairiųjų partijų 

atstovai. Ko gero, tie ne
normalūs žmonės pradės reika
lauti, kad juos vyriausybė 
remtų ir ekonomiškai. Vienas 
kunigas net per pamokslą pa
sakė, kad valdžia į paviršių 
iškelia supuvusį elementą. 

Sunku suprasti, kad šį 
nenormalumą teisina net kai 
kurie dvasiškiai. Vienas toks 
dvasiškis reikalauja, kad 
Bažnyčia laimintų homoseksua
lus (T.St. 1986.XII.6 A. 8.). Se
niau nenormalūs žmonės, jei jie 
nebuvo tikri bepročiai, gėdin
davosi savo nenormalumų, o 
dabar kai kas tais nenor
malumais didžiuojasi ir juos 
gina. 

Kriminalistų yra visuose 
kraštuose. Kai kur kriminalis
tai už savo padarytus nusikalti
mus baudžiami griežčiau, o kai 
kur — švelniau. Kanadoje kri
minalistai baudžiami švelniai, 
todėl čia nemažai kriminalistų 
po kelis kartus patenka į 
kalėjimą, jei jie sugaunami, ir 
po nedidelės bausmės jie vėl iš 
kalėjimo išeina. Kai kuriuos 
kriminalistus kalėjimas pataiso, 
o kai kuriuos — dar labiau pa
gadina. Kanadoje nusikaltė
liams ir pati bausmė kalėjime 
yra lengva, nes kalėjime yra ge
ros gyvenimo sąlygos: geras 
maistas, dažniau vienam kali
niui atskiras kambarėlis, lova. 
stalas, šiltas, šaltas vanduo, pa
togumai, galima rūkyti, skaityti 
laikraščius, knygas. Todėl 
primityvų gyvenimą vedantieji 
kriminalistai kalėjimo nesibai
do. 

Daug kriminalistų atsirado, 
kai Vietnamo karo metu JAV 
komunistų ir komunistuojančių 
į Kanadą atbėgo per sieną be 
jokių vizų. Čia jie nebuvo 
gaudomi kaip nelegalūs krašto 
gyventojai, o jie patys čia pra
dėjo terorizuoti valstybines 
šalpos įstaigas, reikalaudami 
sau pašalpos. 

Jie buvo prasti piliečiai JAV, 
prasti yra ir Kanadoje. Tų 
komunistų Kanadoje priveisė 
Kanados liberalų vyriausybė su 
min. pirm. P. Trudeau prieša
kyje. P. Trudeau rodė palan
kumą komunistams, todėl jis 
gavo Maskvos taikos premiją — 
50,000 dol. Maskvos valdovai 
taiką supranta kitaip, negu 
Vakarų pasaulio normalūs 
žmonės. Maskvos komunistai, 
kai jie užpuola ir pavergia kitą 
kraštą, tai vadina taika. Jei 
Vakarai prieš tokius užpuo
limus protestuoja, tada Maskva 
šaukia, kad Vakarai prieš taiką. 
Tokias nesąmones gali daryti ir 
sakyti tik komunistai. 

Paskutiniu metu Kanadoje 
padažnėjo užpuolimai maisto 
produktų krautuvių, kurios yra 
atdaros 24 valandas paroje. Vie
nas k rau tuv in inkas tokį 
užpuoliką nušovė. Tada net per 
TV pasigirdo balsų, kad tokiu 
atveju geriau atiduoti užpuo
likui pinigus, negu nušau
ti žmogų. Ar taip pasakė val
džios atstovas a r privatus 
asmuo, bet jis viešai padrąsino 
kriminalistus padidinti savo 
veiklą. 

Kanadoje kasmet apiplėšimo 
tikslu nužudoma po kelias
dešimt žmonių, bet žudikai mir
ties bausme nenubaudžiami, 
nes jos Kanadoje nėra. O daug 
žmogžudžių nepagaunama. 
Nužudoma net policijos bei 
kalėjimo pareigūnų. Kai kas 
aiškina, kad Kanadoje mirties 
bausmė bus vėl įvesta, kai pa
gaus žmogžudį, nužudžiusį mi-
nisterį ar parlamento atstovą. 
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N . LNUS JL SIMYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2*36 VV. 71*t Street 
Priima treciad nuo 2 ik i 5 v v. 
Ketvirtad nuo 10 v.r. iki 6 v.v 
Susitarimui skambint 436-354* 

DR. VUAY BAJAi, M.D., t.C. 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

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

Priklauso Hoty Cross ir Crtnst ligoninėms 
2434 W. 71 atrast, CMeaflo 
Tel. 434 Wtm (veikia 24 vai.) 

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

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

DR. FRANCIS UA2BKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

6-0; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

O f s . 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą , 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIV LIGOS 

2455 W. 49 St. 
Tel. 774-9491 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 471.3309; re*. 4424297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Keetele Ave., 
^•"•^•are^^P'af'f SVSa ^ W F W 3 P » 

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

Ofiso te l . - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKSA 
V A IK y LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buildino 

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 

Namu 584-5527 
DR. ALStS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS- ••••• 

C HIRURGIIA 
t>132 S. Kedzie. Chicago, I I I . 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., E l j įn , I I I . HH20 

Tel. 742-0255 
Valandi>s fMK.il susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OPOS IK.OS 

KOSMF TINĖ C H I R U R G I Ų 
Valandos pa>;al susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemorotdų gydymas 
5540 S. Putoki Roed. Tel. 545-2402 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir \ namus 

Tel. RK-Nence 5-1411 
DR. WALTER J . KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 551h Street 

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

Treč. ir iest. uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
C.NP\TOI.-\S IR CHIRURGAS 

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

išskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

Jonas Vaitkus - Washingtono Lietuvos krikščionybės jubil iejaus rengimo 
pirmininkas. 

DR. I R E N A K Y R A S 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles 
tėteliai plokštelės ir bendroji praktika 

2559 W. 59 St. Chtcefo 
Tel. 474*2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L B. PETRBKJS 
DANTŲ (.YnVTCHA 
8104 S. Robcrts Road 

I mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 5*3-0700 

Valandos pasai susitarimą 

DR. FRANK PLECRAS 
•Kalba lietuviškai' 

OPTOMA TRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

.Contait lenses" 
2M8 VV. 7 M St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą L/darvta treč 

P r T ura.iMtnid ofisą perėmė 

T. RAMA. M.0. 
Speualvbe C hirurgija 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Sp«?<. i.ilvbė Vidaus ir plaučiu lijjos 

2434 W. 71et 44., CMMfe. M. 
TeL: 4*4-4149 

11M 

112) 441 :31t)*41 

DR. LEONAS SENUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURCHA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Of i so tel. 776-2480, rez. 444-5S4S 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81»t Street 

O f i so tel. RE 7.1168; 
Rezid. 345-4411 

Dr. TurriMonio ofišapereme 
DR S LAI 

SPECIALYBĖ - V IDAUS LIGOS 
2454 VV. 71»t Street 

434-2123 
Pirm 2 7 An t r ir 

ketv 9-12. Penkt 2-7 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

24S4 W. 71 Street 
Tol. 434.4777 

Valandos pagal susitarimą 

Ummšm vitims. NU.. S.C 
Specialybė — Vidaus liftu Jtydvtoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. M6-7766 

JOHN P. WAITKUS, M.O., FACS 
SPECIALISTAI CHIRURGAS 
Priklauso Hoty Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 027-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. paeel susitarimą ptnn., 
Ketv. Ir penkt. mra 3*7 tr.tr. 
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Amerikos konstuticiją 

AIŠKINA 
VYRIAUSIAS TEISMAS 

Kai kūrėsi Amerikos Jung
tinės Valstybės, daug prakaito 
išliejo ir daug naktų nemiegojo 
vadinamieji valstybės „tėvai", 
sudarydami konstituciją. Ji 
buvo atremta laisve, pagarba 
žmogui, lygybe prieš Dievą ir 
prieš žmones. Konstitucijoje 
buvo pasakyta, kad Ameriką 
valdys trys nepriklausomos 
valstybės sakos — prezidentas 
su savo vyriausybe, kongresas, 
kuris leis įstatymus, vyriausias 
teismas, kuris aiškins įsta
tymus, palygindamas juos, kad 
jie atitiktų konstitucijos nuosta
tus. Vėliau atsirado papildymai, 
kurie konstitucijai pridėjo 
tokius nuostatus, kurių pirmi
nėje redakcijoje nebuvo O jų ne
buvo, kad nei vadinamieji „tė
vai" nežinojo konkrečių pasikei
timų ir reikalų, kuriuos iškėlė 
pats gyvenimas ir žmonės savo 
laiku. 

Vyriausias teismas turėjo ir 
turi galias, kurių neturi kitų 
valstybių teismai. Jis ne tik 
aiškina konstituciją ir įsta
tymus konkrečiu atveju, bet 
taip pat dažnai daro savo spren
dimus, kurie nebūna palankūs 
vyriausybei ar kongresui, įsta
tymus leidžiančiai institucijai. 
Kongresas yra renkamas ir at
stovauja savo valstijoms, kaip 
senatoriai, arba savo rajonams, 
kaip Atstovų rūmų nariai. Tie, 
kurie leidžia įstatymus, turi 
taikytis savo rinkėjams, savo 
valstijoms, nes nuo jų priklauso, 
ką jie atneš į jungtinę federa
ciją, tai yra kaip jie atstovaus 
savo rinkėjams aukščiausioje 
vietoje visoje valstybėje. 

Tuo tarpu te i smas nėra 
renkamas. Jo teisėjai yra ski
riami prezidento. Senatas tik 
tvirtina, kad tas ar kitas asmuo 
tinka būti vyriausiojo teismo 
nariu. Ir svarbiausia — vyriau
siojo teismo nariai skiriami iki 
gyvos galvos arba kol pats pra
deda jaustis nepajėgus ir susi
pranta iš tų pareigų atsisakyti. 
Dėlto vyriausiajam teisme ir 
atsiranda įstatymų aiškinimas 
pagal pažiūras, konstitucija 
pasidaro tik priemonė žmonėms 
pataikauti, įstatymai keičiami 
pagal daugumos valią. Kas pir
miau buvo gera, pasidaro nau
jai vyriausiojo teismo sudėčiai 
negera. 

Borką, jis buvo geras federalinis 
teisėjas, kuriuo taip pat buvo 
skirtas. Jis buvo geras teisių 
profesorius, kai dėstė būsi
miems teisininkams įstatymus 
ir teisės mokslą. Jis buvo tik 
konstitucijos ir įstatymų aiš
kintojas, ką jis pats apie teisėjus 
yra pasakęs, kai jis taikė įsta
tymus konkretiems atvejams. 

Gal jis nepatiko kai kuriems 
senatoriams savo pažiūromis. 
Tai galėjo būti, nes tik masės 
žmogus neturi aiškių savo 
pažiūrų. O šiame krašte tokių 
yra daug. Bet jis turėjo savo 
tikrą ir aiškią nuomonę, kokios 
neturėjo api J įstatymus ir kon
stituciją senatorių dauguma. 
Svarbiausia, kad čia lėmė ne 
žmogus, ne teisės žinovas ir ge
ras teisėjas, bet politika, partija, 
kurios prestižas yra smukęs 
visame krašte. 

Reikia laukti naujų rinkimų, 
kurie pasakys, ar senatoriai, 
balsuodami prieš Borką, buvo 
teisingi ar jie norėjo tik save iš
garsinti. Partija gali ap
gaudinėti savo narius, bet ne
gali apgaudinėti visos Amerikos 
ir visų balsuotojų. 

MOKSLO PADĖTIS VISUOMENĖJE 

Dabar galime L.okti iš prezi
dentūros naujų pasiūlymų ir 
naujų vardų, kurie buvo žinomi 
kaip geri teisėjai ir geri teisi
ninkai. Paskutiniuoju metu 
jau skaitome komunikacijos 
žiniose, kad senato teisinė 
komisija iš anksto pasisakė 
prieš kai kuriuos kandidatus. 
Ta pati komisija jau pasiūlė ir 
savus kandidatus, kurie patiks 
ar nepatiks prezidentui, bet bus 
kandidatai, belaukia nomina
cijos. Ir vėl naujas viešas skan
dalas, kurį kelia ne teisės ir tei
singumo ieškojimas, ne įstaty
mo ir konstitucijos aiškintojų 
skyrimas, bet partinė politika, 
šiuo metu esanti demokratų 
rankose. 

Ne be reikalo patys Amerikos 
teisininkai kalbėjo ir kalba apie 
savo teismų korupciją. Illinois 
gyventojai jau beveik kiekvieną 
dieną girdi žiniose ar skaito 
laikrašiuose apie teismų korup
ciją, apie buvusių teisėjų atsta
tymą ir nuteisimą ilgomis 
kalėjimo bausmėmis. To tikrai 
negalėtų būti, jei partijos nesi
kištų į teismų reikalus ir teisėjų 
skyrimus ar rinkimus. Išrenka
mi teisėjais net tokie, kurie ne
turi teisėjo kvalifikacijų, bet 
užima teismo kėdę tik dėl to, 
kad partija tą ar kitą palaiko. 
Paskui, kai reikia pripažinti 
kaltu, kai teismas ir prokurorai 
įrodo viešus nusikaltimus, tų 
teisėjų atsižada ir partija ir tie 
artimieji, kurie jį į nelaimę 
įstūmė. 

Šiandien visų akys yra nu
kreiptos vėl į naują senato 
cirką, kuris bus viešas ar ne vie
šas, skiriant naują vyriausiojo 
teismo kandidatą. Vyriausias 
teismas turėtų turėti kvali
fikuotą teisės žinovą, neuž-
siimantį partine politika, nepri
klausantį korupciniams sluoks
niams ir mokančiam bei ger
biančiam konstituciją, kuria 
turi atsiremti visi šio krašto 
įstatymai. Ja juk atsiremia lais
vė ir pagarba žmogaus asme
niui. Vyriausiojo teismo ir tei
sėjas turi būti žmogus teisi
ninkas, kuris žinotų, kad nusi
kaltimas prieš žmogiškumą ir 

buvo išaiškinti prieš žmogišku- žmogaus teises laisvoje valsty-
mą ir žmogaus vertę. beje yra didelis nusikaltimas 

Žiūrint tik į vyriausiajam teis- prieš žmoniją ir valstybės ateiti, 
mui nominuotą kandidatą R. p, g# 

Suprantamas ir tas cirkas ap-
klausinėjant prezidento paskir
tą kandidatą Robert Bork į 
vyriausiąjį teismą, kai jį 
apklausinėjo vadinamas senato 
teisinis komitetas, kai ten savo 
iškalbą rodė tokie senatoriai, 
kurie savo vardus jau yra 
pakankamai sutepę. Neturime 
ginti naujo kandidato, nes vy
riausias teismas nuo to nebūtų 
pasikeitęs, bet tas skandalingas 
senato žmonių nusižeminimas 
ir savo politinio pasimetimo 
viešas rodymas buvo tikras 
Amerikos pažeminimas, kad to
kie atstovai reprezentuoja vals
tijas ir dargi kai kurie kandida
tuoja į prezidentus. Gerai, kad 
kiti kandidatai pamatė šių silp
nąsias vietas, užstojo Amerikos 
ateitį ir patys save, gal ir savo 
partiją. Bet tai nė kiek nepatai
sė vardo tokių senatorių, kurie 
neieškojo teisybės, neieškojo 
konstitucinių garantijų kraštui, 
bet tik mėgino išlaikyti tuos 
konstitucijos pakeitimus, kurie 

Pavergtos Lietuvos aka
demikas Juozas Matulis komu
nistinėje spaudoje (M.G. 1984. 
Nr. 3, 6 p.) nagrinėja temą 
„Mokslo padėtis visuomenėje". 
Didžiausią to straipsnio dalį 
užima mokslinės praeities 
apžvalga. Jis sako, kad šių laikų 
mokslas prasidėjo maždaug 
XVI-XVII amžių sandūroje, kai 
ėmė formuotis kapitalistinė sis
tema. Nors eksperimentais pa
grįstas mokslas atsirado prieš 
350 metų, jis buvo laikomas 
savarankiška žmogaus veiklos 
sfera. Mokslas buvo laikomas 
tuo, kuo dabar laikomas menas. 
Mokslas, kaip gamybinė jėga, 
prasidėjo XIX amžiaus antroje 
pusėje. Nuo to laikotarpio skai
toma žmonijos civilizacijos pra
džia žemėje. 

Tiesa, paskutiniu laiku 
techniškoji civilizacija pašoko 
labai aukštai, bet dvasinė civili
zacija nukrito. Ji nukrito dėl to, 
kad pasaulyje išaugo bedieviška 
sistema — komunizmas. Komu
nistai skelbia, kad ne Dievas su
tvėrė žmogų, bet žmogus sutvė
rė Dievą. Tokias nesąmones 
skelbia tie bedieviški komunis
tai. Bet iš kurgi atsirado 
žmogus? Jeigu pagal komunis
tinį mokslą žmogus kilęs iš 
neprotingų būtybių — 
beždžionių, tai ir žmogus turėtų 
būti neprotingas. Betgi taip 
nėra, neskaitant komunistų. 

Komunistai savo skelbia
mame moksle labai maišosi. 
Vieni jų sako, kad žmogus 
žemėje atsirado prieš 2 mil. 
metų. Kiti sako, kad prieš 
500,000 metų. Dar kiti skelbia 
dar kitokias žmogaus atsira
dimo žemėje datas: „Manoma, 
kad gamtinę ugnį žmonės 
naudojo jau prieš 4 mil. metų 
(M.G. 1984. Nr. n, n p., D. 
Kimtienė). 

J. Matulis aiškina, kad tik ko
munistai iškėlė mokslo vertę. 
Bet komunistinis mokslas 
yra labai žemo lygio. Komu
nistai savo kraštus aptvėrė 
geležine uždanga, išžudė mili
jonus nekaltų žmonių. Ar tai 
mokslas? Tiesa, kai kas pasa
kys, kad čia ne mokslas, o poli
tika. Blogą politiką veda tik 
neišsilavinę žmonės. 

J. Matulis sako, kad iki pirmo
jo pasaulinio karo mokslą finan
savo ne valstybė, bet turtingos 
kompanijos. Mokslo atradimai 
nebuvo jokia paslaptis. Tais 
laikais labiau plėtojosi matema
tikos ir chemijos mokslai, nes jų 
atradimai buvo praktiškesni 
gyvenime. Kodėl komunis-

J. VAIČELIŪNAS mąjį karą bei visokias revoliu
cijas? 

J. Matulis susirūpinęs, kad 
pasaulyje dar nesuvaldyta ter
mobranduolinė reakcija. Di
džiausios tos termobranduolinės 
reakcijos nesuvaldymas pasi
reiškė raudonosios Maskvos 
imperijoje. Kas bus su reakcija 
tokios pat stoties, kuri statoma 
pavergtoje Lietuvoje Ignalinoje? 

Jis sako, kad labai užteršiama 
atmosfera. Jeigu atmosferoje 
atsiras per daug angliarūgšties, 
dėl to gali pakilti oro tempera
tūra ir pradėti tirpti ašigalių le
dynai, iškeldami vandenynų 
vandenį ir sudarydami žmonijai 
pavojų. Taip pat sakoma, kad 
Žemėje tėra 1.5 mlrd. gero dir
vožemio, o 23 mlrd. ha ganyklų. 
Ar gali ganyklos užimti didesnį 
plotą už dirbamos žemės plotą? 
Dirbamos žemės plotai mažėja 
dėl įvairių priežasčių: dėl dirvų 
erozijos, tiesiamų kelių, sta
tomų miestų ir kitų priežasčių. 
Dėl dirbamos žemės mažėjimo, 
o žmonijos didėjimo, susidaro 
didelė problema dėl žmonijos iš-
maitinimo. Ir dabar ne visi že
mės gyventojai sočiai privalgo, 
o 20-50 mil. žmonių kasmet 
miršta badu. Kas bus po 20-30 
metų, kada žemėje bus per 6 
mlrd. gyventojų ir daugiau? 
Kinijoje bandoma žmonių prie
auglį stabdyti įstatymais, bet 
tas mažai duoda naudos. 

J. Matulis sako, kad dabar 
mokslo reikalams visame 
pasaulyje kasmet skiriama 250 
mlrd. dolerių. Jis sako: „Tai 
nemaža suma. Bet kas su tais 
milijardais daroma? Apie 40% 
tų lėšų, atitinkamai ir moksli
nio personalo, skiriama karo 
reikalams". Tik nepasako, kad 
sovietai karo reikalams skiria 
didžiausias sumas. Jie per 
pastaruosius 15 metų karo 
reikalams sunaudojo 500 mlrd. 
dolerių. Tai baisi suma pinigų 
karo reikalams. O juk visokia 
gamyba labai pigi. Bet tie 
duomenys spaudoje neskelbia
mi. 

Čia buvo kalbama apie dideles 
pinigų sumas karo reikalams, 
tik nė žodžio nebuvo pasakyta 
apie pavergtų tautų išlais
vinimą iš sovietų vergijos. 
Suprantama, taip kalbėti tary
biniams žmonėms neįmanoma. 
Čia ir mokslas apie tuos 
reikalus nekalba. Tautų pa
vergimas — XX-jo amžiaus 
vergija yra lyg slaptas reikalas, 
kurs prie mokslo nagrinėjimo 
tarsi nesiderina ar bijoma. Tuos 

tiniame krašte mokslą remia 
tik valstybė, o kultūringuose 
kraštuose mokslą remia ir 
kompanijos? Komunistų val
domuose kraštuose nėra kompa
nijų, nes viso to krašto visokie 
turtai, net trobelninko sklypas 
priklauso tik valstybei — ko
munistų partijai. 

Esą, XLX šimtmetyje Anglijos 
ministeris pirmininkas buvo 
Disraelis, didelis konserva
torius. Kartą jis priėjo prie 
mokslininko Faradėjaus, kurs 
tada dirbo elektros ir magne
tizmo srityje, ir tarė: „Kam 
reikalingi tie tavo žaisliukai?" 
Autorius užsigavo, bet atsakė: 
„Sir, iš tų žaisliukų išeis maši
nos, jūs apdėsite jas mokesčiais 
ir valstybė turės didelį pelną". 
Faradėjaus žodžiai išsipildė. 
Prasidėjo mokslo evoliucija. 
Skaitoma, kad ji prasidėjo XIX 
šimtmečio pabaigoje, kada atsi
rado įvairių, net elektrinių 
mašinų. Kodėl prasidėjo moksli
nė evoliucija, o ne staigi 
mokslinė revoliucija? 

Mokslas žmonijai davė daug 
naudos. Betgi tas mokslas davė 
ir nuostolių. J. Matulis sako: 
„Kapitalistinėse valstybėse 
esama dešimtys milijonų be
darbių ir jų visą laiką daugėja. 
Tai tokio masto socialinė pro
blema, kokios pasaulis dar neži
nojo". Sovietų vergai neskai
tomi bedarbiais, nes jie negali 
dirbti savo nuolatinio darbo? 

J. Matulis kalba ir apie termo
branduolinio karo problemą. 
Tas karas gali sunaikinti mūsų 
civilizaciją. Jis sako: „Dar 
niekada tokiu plačiu mastu ir 
taip aktyviai nebuvo kovojama 
už taiką. Kokie bus rezultatai, 
galima tik spėlioti. Be abejo, 
visa pažangioji žmonija stoja už 
taiką, bet yra ir labai stiprių 
jėgų, siekiančių balansuoti ant 
karo ribos". Tik nepasako, kaip 
ta pažangioji visuomenė kovoja 
už taiką, jei tos pažangiosios 
visuomenės vyriausybė — rau
donosios Maskvos imperijos va
dai visą laiką veda puolamuo
sius karus. Jau septyneri metai 
kai raudonosios Maskvos val
dovai veda puolamąjį karą 
Afganistane, kur jau išžudyta 
per milijonas žmonių, sunaikin
ta turto už daug bilijonų dolerių. 
Ką tuo reikalu daro pažangioji 
visuomenė? Ką pažangioji vi
suomenė darė, kai Maskvos val
dovai puolė Suomiją, okupavo 
Pabaltijo kraštus, kai Maskva reikalus pilniau gali paliesti tik 
finansavo Š. Vietnamo puola- laisvojo pasaulio žmonės. 
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Priemiesčio, kur gyvena muz. O. Mikulskienė, burmistras Richard Mc Keon 
su LB Kultūros tarybos pirmininke Ingrida Bubliene, prieš atiduodant miru
sio muz. A. Mikulskio archyvą j Balzeko Lietuvių kultūros muziejų Chicagoje. 

DEMONSTRACIJOS LENKŲ 
IR VOKIEČIŲ SPAUDOJE 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Visa vakarų pasaulio spauda 
pažymėjo demonstracijas 
Vilniuje, Rygoje ir Taline. Pasi
rodo, kad ir Sov. Sąjungos sateli
tiniai kraštai, pasinaudodami 
TASS agentūros pranešimais, 
taip pat patalpino gana plačius 
straipsnius, savaime aišku, 
užtempdami demonstracijas ant 
Maskvos kurpalio, suversdami 
visą kaltę Vakarų radijo stotims 
bei JAV senatoriams. 

Lenkiškas Stetino dienraštis 
„Kurier Scecinski" rugpjūčio 24 
d. trečiame psl. (Wydavzenia, 
kraj, svviat — įvykiai, kraštas, 
pasaulis), uždėjęs gana didelę 
antraštę „Provvokacyjne zebra-
nia w Wilnie,Talline i Rydze" — 
Provokaciniai susirinkimai 
Vilniuje, Taline ir Rygoje, rašo, 
kad sekmadienį Vilniuje įvyko 
prieštarybinė demonstracija, in
spiruota Vakarų radijo stočių. 

Nežiūrint perduodamų radijo 
instrukcijų, pranešant laiką ir 
susirinkimo vietą (prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo) susi
rinko tik („zaledwie") 250-300 
asmenų. Jų tarpe atsirado pra
eiviai, kadangi demonstracijos 
vietai buvo pasirinktas gana 
judrius ir turistų lankomas 
senamiesčio kampelis. 

Neišsipildė rengėjų viltys ti
kint, kad prie jų prisijungs ir ti
kintieji, kurie tuo pačiu metu 
klausė Mišių šv. Onos 
bažnyčioje. Bet sekmadienio 
Mišios nebuvo nutrauktos. 

Nedidelė gal 30 asmenų eks
tremistinė grupė atvyko prie A. 
Mickevičiaus paminklo. Čia 
buvo giedamos religinės 

giesmės, sakomos trumpos 
kalbos, metami šūkiai . 
Demonstracijoje norėta taip pat 
reabilituoti karo nusikaltėlius, 
kurie nužudė apie 700 tūks
tančius asmenų ir po karo prie
globstį rado užsienyje. Jie dabar 
vaidino („udają"' - nuduoda) 
kovotojus už žmogaus teisę. 
Tarp tų karo nusikaltėlių buvo 
ir Algirdas Klimaitis, daly
vavęs Kauno žydų naikinime. 
Jo sūnus Algis Klimaitis, vadi
namos pasaulinės pabaltiečių 
sąjungos raštinės vedėjas, buvo 
vienas sekmadienio demonstra
cijos Vilniuje organizatorių. 

Stetino laikraštis kaltina taip 
pat CIA bei 20 JAV senatorių, 
kurie taip pat kurstė lietuvius 
šios akcijos pravedimui. 

Reikia spėti, kad ir kt. Len
kijos laikraščiai, ypačiai ko
munistų oficiozas „Trybuna Lu-
du" patalpino TASS'o pra
nešimus ir savo komentarus. 

Rytų Vokietijos komunistų 
partijos organas „Neues Deut-
schland", leidžiamas rytiniam 
Berlyne rugpjūčio 24 d. taip pat 
patalpino demonstracijų pra
nešimą, pavadindamas straips
nį „Antisowjetische Provoka-
tion i n Litauen gescheitert"— 
Nepavykusi priešsovietinė 
provokacija Lietuvoje. Rytų 
Vokietijos dienraštis, 
pasinaudodamas TASS'o pra
nešimu, antisovietinės 
demonstracijos kurstytojais 
laiko Vakarų pasaulio radijo 
stotis bei CIA globėjus. Ir kiti 
Rytų Vokietijos dienraščiai 
patalpino pranešimą apie 
įvykius Pabaltyje. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 
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Bekraunant lagaminus, pro duris įkišo galvą vienas 

iš muškietininkų. „Ateikit pažiūrėti mūsų kambario. 
Pamatysit, ko nematėt!" Jo kambarys buvo ne kam
barys, o visas butas, salonas, miegamasis ir vonia, 
vienas po kito „traukinio" sistema, kaip kadaise mūsų 
butas Brooklyne. Tačiau šito buto milžiniškos išmie-
ros palyginimą su Brooklynu darė juokingu. Į šį vonios 
kambarį būtų sutilpęs visas mūsų Brooklyno butas. 
Miegamasis — taip kaip gera parapijos salė. Salonas 
dar didesnis. Dvi spartietiikos lovos miegamajam ir 
mažas staliukas su pora kėdžių šiaip visai tuščiam 
salone darė liliputišką įspūdį. Mes patys pasijutom lyg 
sumažėję. Buvo aišku, kas Kinijoj buvo „status sym-
bol". Ne laivai, ne brangūs automobiliai, o gyvenvie
tės erdvė. Bendrakeleiviai šnarėjo po butus ir prie
menes, rodydami vienas kitam savo sales. Mūsų su 
Giedre kambarys, nors erdvus, buvo normalaus dydžio, 
pasirodo todėl, nes mes pataikėm gauti buvusią sar-

sodus. Išėjau į lauką — mes buvom bambukų miške prie 
ežero. Tirštas rūkas gaubė visą aplinką, vaikščiojant 
po truputį iš viršaus besiskverbianti šviesa atskleisdavo 
vis ryškesnį vaizdą. Vaizdo elementai buvo tie patys: 
vanduo, rūkas, bambuko stiebai, pailgi lapai, panašūs 

dangoraižiai. Jie glaudėsi vienas prie kito, ant daugelio 
stiebėsi aukšti vienakojai kranai, kurie tempė į viršų 
plienines sijas. Argi čia jau Hong Kongas? Mes gi dar 
nepravažiavom sienos. 

Iš esmės čia ir buvo lyg ir Hong Kongas, 
į gluosnio lapus. Tačiau kas keli žingsniai vaizdo nesulaikomai išsiliejęs per bambukinę uždangą. Mes 
visuma poetiškai keitėsi. Aš jaučiausi lyg vaikščiočiau važiavom per Shenzheu, Kinijos išimtinėj ekonominėj 

Charakterio verte suprasi iš 
to, kiek žmogus yra pasiryžęs 
aukotis savo idealams. 

Woerlmueller 

Ne nuo mūsų priklauso 
neturėti aistrų, tačiau nuo 
mūsų pareina jas apvaldyti. 

J. J. Rousseau 

po kinietišką paveikslą. Toks gražus ir nuotaikingas 
atsisveikinimas su Kinija.' 

Tai buvo paskutinis rytas Kinijoj. Autobusas 
nuvežė mus į geležinkelio stotį, iš kur važiavom į Hong 
Kongą. Atsisveikinom su vadove, ji džiūgavo, kad mūsų 
grupė buvo tokia gera, prisipažino bijojusi, kad mes 
būsim labai nepatenkinti ilgu naktiniu važinėjimu ir 
primityviu viešbučiu. „Ką tu, mergele, tik duok mums 
daugiau tokių įdomių viešbučių" raminom ją. Ati
davėm jai visas angliškas knygutes, Reader's Digest 
numerius, kiek jų dar buvo pasilikę. 

Kelionė traukiniu buvo šimtą kartų įdomesnė negu 
laivu. Vietovaizdis buvo labai įvairus ir vis besikeičian
tis. Kalvos, kalvelės glaudėsi ir lipo viena ant kitos. 
Dauguma jų buvo išdailintos ryžių terasomis, kurios 
blizgėjo vandeniu ir ryškia žaluma. Visur plušo juo
dai apsirengę kaimiečiai. Moterys nešiojo juodas, 
plokščias, skėčio didumo skrybėles su kabančiomis 
prijuostėlėmis ant briaunų. Tos skrybėlės buvo geras 
išradimas apsisaugoti nuo saulės, nes klimatas čia 
tikrai buvo beveik tropinis. Traukino vagonas buvo pa
togus, su minkštom sėdynėm, plačiais langais. Girkš-
nodami arbatą mes godžiai žiūrėjome į mūsų pasku
tinius Kinijos vaizdus. 

Hong Kong 

gybinių buveinę. 
Anksti rytą, kitiems dar miegant, išėjau pasidai

ryti, kur mes nakvojom. Vila kvadratu supo didžiulį 
vidinį sodą, kuris buvo skoningai papuoštas, uolie- vis i sužiurom nustebę, nes vietovaizdis pasikeitė 
nomis, tekančiu vandeniu ir priminė Japomjoj matytus {[\mo greitumu. Vieton žaliųjų ryžių terasų iškilo 

zonoj. Kinijos valdovai, užmiršę, kad kapitalizmas yra 
jų mirtinas priešas, pakvietė Hong Kongo kapitalą 
gerinti jų gyvenimą. Shenzheu, kurio mūrai dabar 
slinko pro mūsų traukinio langus, buvo geriausias 
Markso teorijų klaidingumo pavyzdys: Marksui kapi
talas buvo baubas, čiulpiantis iš žmogaus gyvybinius 
syvus. Ar ne geresnis apibūdinimas tiktų, kad kapi
talas tai baterija, kuri sukaupia žmonių energiją, lyg 
elektrą, ir vėliau panaudoja ją ten, kur ji labiausiai 
reikalinga? 

Shenzheu stoty mes perėjom sieną. Vėl turėjom išsi
rikiuoti pagal pavardes, stovėjome eilėse gauti iš
važiavimo antspaudus, pakeisti yuanus į Hong Kongo 
dolerius, tampėm lagaminus ir staiga atsiradom vaka
rietiškam pasauly. Švarus ir elegentiškas traukinys 
vežė mus per Kovvloono pusiasalį į Hong Kongo miestą, 
į pažįstamą Meridien viešbutį. Čia iširo mūsų grupė, 
vos spėjusi susidraugauti per tris savaites. Viena diena 
Hong Konge ir viena naktis viešbutyje buvo dar mūsų, 
bet kiekvienas tvarkėmės atskirai. Lakstymo buvo 
daug. Reikėjo atsiimti pasiūtus rūbus, batus, reikėjo 
pakeisti kažkada Hong Konge pirktą lagaminą į kitą 
(Hong Konge pirktą) lagaminą. Sutemus išėjom ieško
ti vakarienės. 

'Bus daugiau) 
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Į DIDŽIĄJĄ ŠVENTĘ 
J . K O N Č I U S 

Dauguma vyresniosios kartos 
lietuvių dar gerai prisimena 
Lietuvos parapijose vykusius 
atlaidus. O jų būdavo kiek
vienoje iš jų net po keletą. Kiek 
jie buvo visų laukiami ir kiek 
jiems būdavo ruošiamasi, dar su 
malonumu apie tai prisimena
ma ir dažnai pakalbama. Atro
do, kad šis gražus paprotys dar 
nėra išnykęs Lietuvoje ir šian
dien. Neskaitant didžiųjų atlai
dų, k a i p a n t a i Ši luvoje. 
Žemaičių Kalvarijoje, jie vyks
ta Lietuvos parapijose, j juos 
suplaukia minios žmonių, ten jų 
kartais net bažnyčios nesutal
pina. 

O kaip pas mus čia Ameriko
je? Tiesa, vyresnioji emigracijos 
karta nepamiršo savo iš tėvynes 
atsivežtų tradicijų ir palaikė šių 
religinių švenčių tęsinį dva
siniam ir moraliniam atsigaivi
nimui. Tačiau vyresniajai kar
tai retėjant, ši graži tradicija jau 
baigia mūsuose išnykti, nes 
parapijos nebepajėgia sutraukti 
savo išsisklaidžiusių po plačias 
apylinkes narių. Vis dėlto kar
tas nuo kar to būna dar ir čia 
viena kita pakilesne šventė, į 
kurią atsi lanko nemažas skai
čius mūsų išsklidusių tautiečių. 
Gražus pavyzdys galėtų būti 
šiais metais vykstą 600 metų 
krikščionybės jubiliejai. Gana 
pakiliai jie buvo atšvęsti dau
gelyje l i e t u v i ų parapi jų 
Amerikoje, o taip pat ir kituose 
kraštuose, neskaitant j au di
džiųjų iškilmių Romoje ir Lie
tuvoje. Plačiau apie tai rašo 
spauda ir ateityje reikia manyti 
dar daug rašys. 

Vienas iš didžiųjų šio jubilie
jinio 600 metų Lietuvos krikš
to atžymėjimų įvyks Padėkos 
dienos savaitgalį Chicagoje. Jau 
seniai ir kruopščiai ruošiasi tam 
t iks lu i s u d a r y t a s specialus 
komitetas, kur iam vadovauja 
mokytojas Jonas Kavaliūnas. 
Chicaga vis dėl to la ikoma 
lietuvių išeivijos sostine, tad ir 
ši didžioji šventė turėtų būti 
visų kuo iškilmingiausiai at
švęsta. J au ne kartą „Draugo" 
dienraštyje skaitėm detalią šios 
šventės programą ir norėtųsi 
tikėti, kad kiekvienas Chicagos 
apylinkėse gyvenantis lietuvis 
kar tu su visų lietuviškų pa
rapijų bendruomenėmis įsijungs 
į šią iškilmių eigą. O taip pat 
t i k i m a s i s u l a u k t i nemaža 
svečių ir iš tolimesnių Amerikos 
vietovių. Suglaustai priminsime 
čia šios šventės eigą. 

Ketvirtadienį, lapkričio 26 d.. 
10 vai. ryto bus iškilmingos Pa
dėkos Mišios Cicero Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Vakare 6 
vai . bus a t i d a r y m a s vaiz-
d inės-dokument inės parodos 
, ,Kr ikšč ion i ško j i L ie tuva ' " 
Jaunimo centre. Parodą jau 

kuris iaikas kruopščiai rengia 
Br. Kviklys su savo ta lki 
ninkais. Parodą apžiūrėjus, bus 
gal ima ten p a t v i s i ems 
pabendrauti. 

Penktadieni, lapkričio 27 d., 
Marijos aukštesniojoje mokyklo 
je bus akademija ir literatūros 
vakaras. Čia bus kun. dr. A. 
Paškaus paskaita ,.\ ką mus 
kviečia tautos kr ikš tas" ir di
dysis l i t e r a t ū r o s v a k a r a s , 
kuriame savo kūrybą skait \ s 
kun. L. Andriekus. K. Bra-
dūr.as. Bern. Brazdžionis, C. 
Grincevičius ir A. Kairys. 

Šeštadienį, lapkričio 28 d., 
bus atnašaujamos šv. Mišios už 
Lietuvą Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar-
quette Parke. Mišias konceieb-
ruos vysk . P. B a l t a k i s , o 
pamokslą sakys vysk. A. Deks-
nys. Vakare bus viena iš svar
biausių kultūrinės programos 
dalių, būtent simfoninis or
kestras su Chicagos Lietuvių 
Operos choru, diriguojant muz. 
Arūnui Kaminskui, atliks t a m 
vakarui pritaikytą programą. 
Programoje bus M K. Čiur
lionio. K. V. Banaičio. V. Jaku-
bėno. J. Starkos ir J . Juzeliūno 
kūriniai. Koncerto programą 
taip pat a t l iks solistai D. 
Stankaityte. D. Mongirdaite. T. 
Freerer. Reikia paminėti , kad 
tiek operos choras, tiek ir solis 
tai šiam koncertui su nepapras
tu a t s idav imu j a u s e n i a i 
ruošiasi. įdėdami daug valandų 
kruopštaus darbo. 

Sekmadienį, lapkričio 29 d.. 
10 vai. bus susitelkimo valanda 
Jėzuitų koplyčioje. Po pietų 3 
vai. Šv. Vardo Katedroje. 735 X. 
State St., bus atnašaujamos 
Jubiliejinės Mišios, kurias kon-
celebruos ir pamokslą pasakys 
kardinolas Joseph Bernardinas. 
Mišių metu A. Mikulskio mišias 
giedos jungtinis lietuvių choras, 
vadovaujamas jaunos , energin
gos muzikės Ritos Kliorienės 
Vakare 6 vai. dar kartą bus pa
bendravimas Jaunimo centro di
džiojoje salėje, ir po to 8 vai. pa
rodos „Krikščioniškoji Lietuva" 
uždarymas. 

Visą šią programą apimant, 
bus t ikrai didingas renginys, 
kuris ir pritinka lietuvių sos
tinei. Programos ruoša jau vyks
ta pilnu tempu, t ik norėtųsi 
paklausti, ar mes irgi jau esame 
numatę ir apsvarstę įnešti savo 
dalį. kad ši didžioji šventė kuo 
iškilmingiau praei tų. O tai 
galime padaryti visur dalyvau
dami, ir ne tik religinėje dalyje 
bažnyčiose, bet ir koncerte. 
Morton aukštesniojoje mokyklo
je, literatūros vakare Marijos 
aukštesnioje mokykloje, o taip 
pat gausiai aplankydami parodą 
„Krikščioniškoji Lietuva" Jau
nimo centre. Bilietus koncert- ; 

Skaitymus šv Mišiose atlieka Washingtone. minint Lietuvos krikščionybės 
600 metu sukaktį. 

LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJUS MAINZE 

Iš visos eiles minėjimi+,Vokie-
tijoje Mainze vykęs y ra pava
d i n t a s p a g r i n d i n i u . J į 
suorganizavo Lietuvių sielova
dos d i rek tor ius kun . A n t a n a s 
Bunga , padedamas eilės kitų 
asmenų. J a u spalio 23 d. buvo 
a t idary ta Mainzo katedros prie
angio koridoriuose paroda apie 
persekiojamą Lietuvą. Tą pačią 
dieną vyko ir spaudos konfe
rencija, ku r ' a J šk ino apie Lie
tuvos dabar t inę padėtį sielo
vados vedėjas kun. An tanas 
Bunga . šventės ruošimo komi
teto narys Vincas Bartusevičius 
ir S t u t t g a r t o lietuvių kape
lionas kun. Kazimieras Senkus. 
Š e š t a d i e n i v i suose Ma inzo 
laikraščiuose buvo aprašymai ir 
fotografijos. Paroda buvo gau
siai l ankoma visas t r i s dienas. 

Sekmadien i Mainzo vyskupas 
dr Kari Lehmann k a r t u su 

ir l i t e ra tū ros vakarui gal ima 
j au įsigyti Vaznelių prekyboje 

Gifts In te rna t iona l . 2501 W. 
71st St.. P a t a r t i n a bi l ie tus jau 
dabar įsigyti, nelaukiant pasku
t inės dienos prie įėjimo, kur 
sus idarys nere ika l ingas susi
k i m š i m a s ir nepa togumai . 

Reik ia many t i , kad lietuvių 
v isuomenė neliks abejinga šių 
iški lmių eigai . Ne t ik patys 
visur dalyvaus, bet pasikvies ar 
pakalb ins atvykti ir tuos. kur iu 
ga lbūt nepasiekia spausd in tas 
žodis. O tada mes visi pilnutinai 
išgyvensime šios didingos šven
tės gilią p rasmę ir ateičiai susi
ku r s ime sau dvasinę atgaivą. 

vysk. Antanu Deksniu, sielo
vados vedėju k u n . A n t a n u 
Bunga , Mainzo o r d i n a r i a t o 
n a r i u pabėgėl ių r e i k a l a m s 
M a v e r i r dar 8 l i e t u v i a i s 
kunigais laikė iškilmingas šv. 
Mišias už Lietuvą. Be jų. dar 
dalyvavo buvęs Mainzo vysku
pas kardinolas Volk ir v ienas 
mainzietis arkivyskupas, ku r i s 
šiuo metu yra nuncijus Ugan
doje. K a t e d r a b u v o p i l n a 
žmonių, jų tarpe apie 200 lie
tuvių. Sielovados vedėjas kun . 
Bunga uždegė didžiulę žvakę. 
Vysk. Lehman, jau pradėdamas 
šv. Mišias, kalbėjo apie Lietuvą 
ir jos krikšto sukaktį, ypatingai 
iškeldamas tikrąją jos padėtį, 
kurioje esą sunku pastebėti, kad 
Sovietų Sąjuogoj bū tų įvykęs 
koks nors pagerėjimas religijos 
prakt ikavimo atžvilgiu. Savo 
pamoksle j is gana išsamiai 
nupasakojo Lietuvos kr ikš to 
aplinkybes, pabrėždamas reli
gijos reikšmę lietuviams per 
visus laikus. Jis t a ip pat pa
brėžė, kad krikštu buvo labai 
suar t in tos lietuvių ir lenkų 
tau tos . 

Toliau jis sakė, kad ypač mūsų 
šimtmetyje Lietuvai yra t ekę 
pakel t i daug kančių tiek iš 
vokiečių, t iek ir iš rusų okupa
cijų. Ypač rusiškoji l ietuvius 
k a n k i n a j a u l a b a i i l g a i . 
Dešimtmečiais tęsėsi ž iaurus 
tikinčiųjų persekiojimai, kur ie 
nėra baigęsi nė šiandien. Šiose 
kančiose lietuvių t a u t a nars iai 
liudija, kad ji yra t ikint i , kad ji 
yra kata l ikiška t au t a . Tautoje 
y ra susidaręs brandaus pasi
priešinimo branduolys. Tebe
veikia tik viena kunigų semi
narija ir jos kandidatų skaičių 
apriboja komunist inė vyriau
sybė. Visos vienuolijos y r a 
uždraustos. Bažnyčiai nėra lei
džiama leisti jokio spaudos 
organo, jokių knygų. Šv. Raštas, 
tiesa, buvęs leistas atspausdinti, 
bet labai mažu skaičium. Yra 
uždaryta apie 80 bažnyčių ir 

apie oOO koplyčių. Vilniuje Šv. 
Kazimiero bažnyčia yra pavers
ta priešreliginiu muziejumi. 

Užtai ir vokiečiai yra susi
rūpinę mažos t au tos didelėmis 
kančiomis ir užtai „apeliuo
jama į Sovietų sąjungą, kad ji 
imtų laikytis Hels inkio aktų, 
kad ji a t i duo tų išniekintas 
bažnyčias ir k a d nekliudytų 
religiniam gyvenimui . Mūsų 
tikėjimo brol iams lietuviams 
mūsų vyskupijoje mes užtik
riname šiandien, kad juos rem
sime, ypač Lietuvių gimnaziją 
Huettenfelde". 

„Lietuva yra kryžių žemė. 
Nuolat mėg inama ten kryžius 
i šna ik in t i . T a i ypač liečia 
garsųjį Ju rga ič iu kalną, ant 
kurio vis iš naujo atnešami 
kryžiai, vietoj išnaikintųjų. Šie 
kryžiai y ra ženklas šios tautos 
kančių. J i e perspėja ir mus. Ir 
mes negal ime galvot i , kad 
mūsuose krikščionybės laisvė 
y ra savaime s u p r a n t a m a ir ga
liojanti visiems la ikams". 

Toliau vysk. Lehmann dar 
primine Lietuvos šventuosius 
Kazimierą ir a rk iv . Jurgį Ma
tulaitį. Užbaigė kreipiniu į 
Dievo Motiną Mariją, paimtu iš 
Šv. Tėvo apaštal inio laiško Lie
tuvos vyskupams: „Tu, o Mo
tina, esi t a r y t u m Bažnyčios at
mintis. Tu visada atmeni , savo 
širdyje saugoji a t sk i rų žmonių 
ir ištisų tau tų rūpesčius. Tau 
pavedu Lietuvos brolių ir seserų 
per šešis šimtmečius sutelktą 
paveldą. P rašau tave, padėk 
jiems būti ir visada išlikti ištiki
miem Kristui i r Bažnyčiai". 

Per aukojimą Vasario 16 gim
nazijos moksleiviai atnešė prie 
altoriaus kepalą lietuviškos 
duonos, vynuogių ir taut inę 
juostą. Per Mišias buvo sugie
dotos taip pat dvi lietuviškos 
giesmės, o šiaip jau katedros 
choras giedojo lotyniškai. Mišių 
pabaigoje kun. A. Bunga įeikė 
kard inolu i Volk ir Mišias 
laikiusiajam vysk. Lehmann po 
gintarinį rožančių, kuriuos j is 
y ra gavęs iš Lietuvos. 

Giedant „Marija, Marija ", visi 
aukojusieji šv. Mišias nuėjo prie 
Marijos a l tor iaus , k u r kun. 
Bunga padėjo j a u per šv. Mišias 
degusiąja didžiulę žvakę. 

Tada miesto aikštėje prieš ka
tedrą Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai pašoko lietuviškų 
tautinių šokių. Žiūrovų tarpe 
buvo ir vysk. L e h m a n n . Toliau 
buvo akademinė šventės dalis 
Kolpingo namuose. J a i vado
vavo Vincas Bar tusev ič ius . 
Rheinland Pfalz krašto atsto
vas viceministeris dr. Christoph 
Stolberg p e r d a v ė k r a š t o 
vyriausybės sve ik in imus ir 
palinkėjo l ietuviams ištvermės. 
Prof. dr. Pau l ius Rabikauskas, 
SJ , atvykęs iš Romos, skaitė 
paskaitą vokiečių kalba apie 
Lietuvos krikštą. Tarp kitko jis 
pasakė, kad l ie tuvių gyvas 
tikėjimas yra j iems pats charak
teringiausias. Taip pat jis pa
brėžė, kad lietuvių krikšte nėra 
minimi jokių misijonierių var
dai. Kaip krikštytojai yra mi
nimi jos valdovai, kur ie yra 
krikščionybės įvedėjai. Užsklan
dai } sceną išėjo solistė Lilija 
Šukytė, palydima pianinu V. M. 
Vasyl iūno. J o s me i s t r i ška i 
atliktos dainos dalyvių buvo su
tiktos šiltais plojimais. Galiau
siai visi buvo pakviesti tuose pa
čiuose Kolpingo namuose papie
tauti . 

Kun. Bronius Liubinas 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P W A N T I O 

Restatrant/Lounge 
— į 

Exciw>g "e * Dei. Restau'ant & Loung* »itn large food 
cour anr>ex opening soon. .s seeking WaitfesvWaiter. 
Sus. Cleancs. Casr„efs. Coc*s & Bartenoefs Get ir on 
the g'Ouna Koor ot this NEW opefation m the Loop 

Mus' speak Ftuent EnglisK 
APPLY IN PERSON . 

230 W MONROE 
Lcmtt -evei Oucago 

HELP WANTEO 
Supermarket experienced, p.t., f.t., 
cashiers & deli. Southvvest suburb. 

location, male/female. 
458-1973 

Rood sander supervisor. Mušt 
have leadership skilis, 2 yrs. exper 
with 8 " drum, edging. staining, and 
seal ing. Mušt speak Engl ish. 
348-30:5 7 

BANOUET VVAlTRESSSS 
CKPERIL <CCO 

PART TIME MUŠT SPEAK ENGLISH & HAVE 
GREEN CARD. OWN TRANSPORTATION 
NECESSARY 

APPLY IN PERSON 
HILTON INN Of OAK LAWN 
9333 S CICERO. OAK LAVVN 

8ETWEEN 2 - 4 PM M-F 

MISCELLANEOUS 

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

Tei. 376-1882 ar 376-5996 

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

FBjyr: ZAPOLIS 
32O0Vx W H ' 9 5 t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

855-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Paulius Jurkus 

KAI V I L N I A U S 
LIEPOS Ž Y D I 

Žlbunto sakmės apia V i ln ių 
(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

šios knygos autorius yra ži
nomas kaip legendarinių pasakų ir 
poemų rašytojas. Knygą sudaro 12 
atskirų pasakojimų, kurie vyksta 
Vilniaus artimesnioje ar tolimes-
nioje praeityje. Skaitydamas jauti 
anų laikų epochos dvasią ir jų le-
gendarinį spalvingumą. 

Išleido Varduva, 160 psl. 
Brooklyn, 1985. Kaina su persiun
timu $10.00. Illinois gyventojai 
moka $10.64. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4S4S W. 63rd 6t . 
CMeafO, IL 60626 

PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Pa i e ško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19 Iris Lane 

New-Hyde Park, N.Y. 11040 

REAL E8TATE 

03.-įįįį KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . 6ACEVIČIU6 
BELL-BACE REALTORS 

INCOMt TAX - IHSURAHCM 
6529 S. KEDZIE 

771-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai {kainuojame jūsų 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 

KNUECtKREALTORB 
7622 6. PULA6KI66 

DANUTĖ 6ČER8AITE MAYER 

2 8 4 - 1 6 0 0 

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

PARDUODAMA SAVININKO 
DeLux Georgian mūrinis nams 

3 8 3 1 W. 6661 Street 
Šeši kambariai, 11/2 prausyklų. Kaina 
prieinama — $47,000. 

ATVIRAS APŽIŪRĖJIMUI 
SefcmadUnĮ 1 - 4 v. p.p. 

3730 W. 63rd PI. naujas „raised randi" 
namas: 3 mieg., t% prausykla; ištisas 
rūsys; ąžuolines spintelės: daug priedų. 
Apžiūrėkite dabar. 

Ne. 322 — 65 Ir Latmdate: V/z 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 — 664a 
ir Lawndale. Apžiūrėkite dabar! 

Ne. 323 —64 Ir Lavmdele: 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 šikJ. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 64-ta ir 
Lawndale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais. Namas vertas prašomos kainos. 
Paskubėkite — skambinkite dabar. 

Lietuvių Moterų gildos susirinkime Iš ka;res sėdi: Marija Rermcne,Stasė Semėnienė ir Matilda 
Marcinkiene; stovi — Vilhelmina Lapienė — seiminink*-

Nuotr. J . T a m u l a i f i o 

EASY PIEROGI MAKER 
With the hetp of my form no need 
to pinch with fingers to make all 
šame size pierogi. 

2 Forms 
Makes 20 pcs. — Small pierogi 

14 pcs. — Large pierogi 

Send $16.00 
To J. CMypnlaci 

4334 W. Handerson 
Chlcego IL 66641 266-6675 
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PIEROGI KING 

ČESLOVO G R I N C E V I C I A U S 

VIDUDIENIO VARPAI 
pasakojimų ir pasakų knyga 
Apie šią knygą daugelio romanų ir 

novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
„Laiškuose lietuviams" tarp kitko 
rašo: „Dešimt rinktines pasakojimų 
rodo įvairias epochas, turi buities skonį 
pasakos žanre.. . Autor ius yra 
intensyvejančio (spūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo 
metodas!.. Plonoji (120 puslapių) 
.Vidudienio varpų' rinktin* yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu" . 

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas. Kaina su persiuntimu 7 dol Illi
nois gyventojai moka $7.50. 

Rašyti: 
DRAUGAS 
4S4S W. 63rd St. 
CMcefO, IL 60026 

Ne. 334 - 67 Ir U M M B B K 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 2yh auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45,900 pir
mam paskambinus • paskubėkite. 

Ne. 333 — 33 A St. Lovls: 2 butų mūri
nis namas su 6 kamb. ir 3 mieg kiekvienam 
bute; didelis sklypas su šoniniu įvažiavimu 
į 2 auto gantą turintį tepalui duobę; ištisas 
skiepas su virtuve sav.; daugelis gėlių ir 
priedų — 63-6a ir St. Louis. Skambinkite 
dabar. 

No. 373 — 55 Ir PutasM: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2V2 auto garažas; gerame 
stovyje; St. Tnb's Skambinkite dabar. 

AR NORITI PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai. jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamas. 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Ta i . - 464-7166 



rinco ežero rastoje laužavietėje, Česnys (M.G. 1978 Nr.8,4 p.). Jis 
kurios amžius 1,5 mil. metų, rašo: „Žmogus išsivystė iš arti-
šalia gyvulių kaulų, gerai ap- miausių savo gamtinių giminai-
dirbtų titnaginių skiltuvų, rasta &ų, maždaug prieš 10-20 mil. 
ir sukepusio molio." Ką tuo no- metų. Žmoginių beždžionių, kū
rimą pasakyti? Ar kad jau tada rių viena šaka davė pradžią į 
žemėje gyveno žmonės, ar kad žmogų panašioms būtybėms 
jau tada žmonės vartojo iš tit- t vadinamoms bendru hominidų 
naginio skiltuvo išgautą ugnį. Iš vardu, o k i ta šaka dabar 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. lapkričio 5 d. 

Washingtono Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos 1987 m. abiturientai su Lietuvos atstovu 
ir Diplomatijos šefu dr. St. Bačkiu. Iš kairės: Angelė Bailey — mokyklos vedėja, Žalgiris Almenas. 
Paulius Lukas, Rimgailė Kondrotaitė, Renata Žilionytė, Liudas Landsbergis, Pranas Čižiūnas, 
dr. St. Bačkis ir Dalė Lukienė — Tėvų kom. pirmininkė 

Nuotr. Aro Dailidės 

UGNIS IR ŽMOGUS 
J. VAIČELIŪNAS 

Ugnis yra gamtos reiškinys, labai priklauso nuo to, ką de-
Sakoma, kad ugnis — degimas giname. Pvz., vandenilio ir oro 
yra medžiagos jungimasis su mišinio degimo temperatūra — 
deguonimi oksidacijos reakcija. 1900 laipsnių C , acetelono ir 
Kai iškyla klausimas, kas pir
miau atsirado žemėje: žmogus 
ar ugnis? Suprantama — ugnis, 
nes yra gamtos reiškinys. Gam
ta atsirado anksčiau n e g u 
žmogus. Kada žmogus atsirado 
žemėje, tiksliai nepasako nei 
vienas ateistinis mokslininkas. 
Dėl žmogaus atsiradimo žemėje 
duodama įvairių laikotarpių. 
Vieni ateistiniai mokslininkai 
aiškina, kad žmogus atsirado 
žemėje prieš 2 mil. metų. Kiti — 
prieš 500,000 metų. O dar kiti 
duoda ir kitokius laikotarpius 
apie žmogaus a t s i r a d i m ą 
žemėje. 

Štai chem. Danutė Kimtienė 
(M.G. 1984, Nr.H,n p.), kalbė
dama apie ugnį, sako: „Gamtine 
ugnimi žmogus naudojosi jau 
prieš 4 mil. metų, o prieš 
100,000 metų žmogus išmoko 
pats ugnį išgauti. Pradžioje trin
damas vieną medį į kitą. Vėliau 
jau naudojo akmeninius bei 
geležinius skiltuvus, kuriuos 
dabar mechanizavome, automa
tizavome ir pavadinome žiebtu
vėliais. Jau nuo XIX amžiaus 
ugnis kuriama degtukais. Juos 
apie 1830 metus sugalvojo 
švedų chemikas K. Bedgeromas. 

Paprastas degimas-degamos 
malkos židinyje arba žvakė — 
būtų lyg tarpinis procesas tarp 
lėtų ir labai greitų oksidacijos 
reakcijų. Jo greitis paprastai bū
na nuo 0,3 iki 15 cm sek. 
Sprogimas — net 1500 - 3500 
cm/sek. Liepsnos temperatūra 

deguonies — 3000 laipsnių C , o 
cianacetelono ir ozono — 6000 
laipsnių C. Degant vyksta 
vadinamosios grandinės reak
cijos. Toks degimo mechanizmo 
a i šk in imas padėjo suprasti 
grandininio a tomų skilimo 
mechanizmą ir įgalino sukurti 
atominę bombą." Betgi sakoma, 
kad atomus skaldo fizikai, o ne 
chemikai. Taipgi atomo suskal
dymas turėtų būti fizinis, o ne 
cheminis reiškinys. Ar ato
miniai reiškiniai turi daug ben
dro su cheminiais reiškiniais? 

Toliau D.K. rašo: „Oras turi 
21% deguonies. Toks oras yra 
geriausias degimui. Jei oras 
turėtų 15-18% deguonies, de
gimas negalėtų įvykti, nebūtų 
galima uždegti medžio nei sau
sos balanos. O jei deguonies 
koncentracija būtų 30-70%, tai 
pirmas žaibo smūgis virstų 
katastrofa — net šlapias medis 
degtų kaip parakas. Taigi jeigu 
mūsų žemėje nebūtų susidariu
sios tokios sąlygos, vargu ar 
Prometėjas būtų sugebėjęs 
padovanoti žmogui ugnį ir tuo 
pačiu padaryti jį tokį galingą..." 
Autorė nepasako, kas sukūrė 
gerą gamtą su naudingu deguo
nies procentu ore. Pati gamta 
nėra protaujanti institucija. O 
tokia gamta susikūrė prieš 
milijonus metų. Ji veikia pagal 
jai nustatytus dėsnius. Kas nus
tatė jai tuos dėsnius? Prome
tėjas yra legenda. Tą legendą 
sukūrė graikai. Pati autorė 

sako, kad žmonės gamtinę ugnį 
naudojo jau prieš 4 mil., metų. 
Graikų istorija nesiekia tokio 
laikotarpio — 4 mil. metų. 
Kodėl ateistiniai mokslininkai 
lengvai tiki į visokias legendas, 
pasakas, bet netiki į Dievą. 

Kitame M.G. (1984 Nr.10) 
rašoma: „Afrikoje, Kenijoje, ne
toli Cesonovo vietovės, prie Be-

CHICAGOS 2INI0S 

KALĖDOS MUZIEJUJE 

Mokslo ir pramonės muziejuje 
Chicagoje kalėdinė įvairių taa-
tų programa prasidės lapkričio 
27 d. ir tęsis iki sausio 3 d. Bus 
išstatyos 37 įvairių tautų eglu
tės, bus giedamos kalėdinės 
giesmės ir scenoje bus pavaiz
duojami t a u t ų kalėdiniai 
papročiai. 

N A U J A S TEATRAS 

General Cinema bendrovė 
suorganizavo naują teatrą Ford 
City vietovėje, Chicagoje. Tai 
bus didžiausias teatras šiame 
mieste su 14 ekranų. Jo pa
daliniai būsią nutiesti į kai 
kuriuos bankus ir restoranus. 
Teatre bus 4,500 vietų. Bus 
įrengta Fordo srities pietvaka
riuose. Būsiąs įrengtas kitais 
metais. 

DVIGUBAI SUMOKĖJO 
MOKESČIUS 

Cook apskrity yra apie 3,100 
savininkų, kurie yra sumokėję 
mokesčius už nuosavybes du 
kartus tais pačiais metais. Pir
mą kartą įmokėjo juos globo
jančios finansinės institucijos, o 
antrą kartą jie patys. Dabar bus 
išsiuntinėti tokiems raštai, pra-
nešantieji, kas yra įvykę. 

kur nustatoma, kad ta lauža
vietė yra 1.5 miL metų senumo. 
Juk vienokius ar kitokius skil
tuvus žmonės ir Europoje 
(Lietuvoje) naudojo. Tokius skil
tuvus vartojant matė ir šias 
eilutes rašantis. Afrikos gyven
tojai dar labiau atsilikę, taigi jie 
dar vėliau galėjo vartoti vieno
kius ar kitokius skiltuvus. Esą, 
ta laužavietė yra 1,5 mil. metų 
senumo. O gal gi yra 15 ar 150 
metų senumo? Juk vėjas, lietus 
ir audros laužavietes lengvai 
likviduoja, jei jos nėra prideng
tos nedegamos medžiagos sto
resniu sluoksniu. Kur dingo tos 
laužavietės žmonės? Turint savo 
— titnaginę ugnį, jau galima 
gyventi, ypač prie ežero, kur tu
rėjo būti daug žuvų, o buvo ir 
žvėrių. 

Dar toliau apie žmogaus atsi
radimą žemėje rašo doc. G. 

gyvenančioms žmogbeždžio
nėms: gibonai, gorilos, orangu
tangai, šimpanzės. Natūralios 
atrankos veikiamas, mūsų pro
tėvių kūnas tolydžiai keitėsi, 
taikydamasis prie specifinės 
žmogiškos aplinkos, ir dabar
tinis žmogus morfologiškai ge
rokai skiriasi nuo artimųjų 
giminaičių- beždžionių". Kodėl 
vienos beždžionės hominidais 
tapo prieš 20 mil. metų, o kitos 
tik prieš 10 mil. metų, jei jos 
gyveno kartu? Kodėl vienos 
beždžionės keitėsi į hominidus, 
o kitos — ne? Autorius sako: 
„Natūralios atrankos veikia
mas, mūsų protėvių kūnas 
tolydžiai keitėsi, taikydamasis 
prie specifinės žmogiškos aplin
kos". Kaip galėjo taikytis prie 
žmogiškos aplinkos, jei tada 
žmonių visai nebuvo? O jei ir 
būtų buvę tada žmonių, žmonės 

Nauja LST Korp! Neo-I.ithuania Chicagos padalinio valdyba. Sėdi: Indrė Toliutyte — narė. Vita* 
Plioplys — pirm., Petras Vėbra sekret.; stovi: dr. Alvydas Arba* — vicepirm. ir Juozas Mikužis 
— iždininkas. Pareigas perims iškilmingame posėdyje lapkričio 7 d. Liet. Tautiniuose namuose. 

Nuotr Vyt. A. Račkausko 

A.tA. 
ANTANINA JANKAUSKAS 

Gyveno Chicagos Westside. 
Mirė 1987 m. lapkričio mėn. 3 d., sulaukusi 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Helen Mos-

geris, žentas Ernest ir Virginia Cuchra, žentas Thomas, 
anūkas Christopher Craig ir kiti giminės. 

Velionė buvo našlė a.a. Peter. 
Kūnas pašarvotas Lack-Lackavičiaus koplyčioje, 2424 W. 

69th St. Chicago, 111.60629. Lankymo valandos lapkričio mėn. 
4 d., trečiadieni nuo 3 iki 9 v.v. 

Laidotuvės įvyks lapkričio mėn. 5 d., ketvirtadienį. Iš 
koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 
737-1213. 

1987 m. lapkričio 8 d., 10 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioj 
prie Draugo bus atnašaujamos šv. Mišios už LIETUVIŲ 
AGRONOMU SĄJUNGOS Chicagoje mirusius narius: 

A.tA. 
Julius Grinkevičius 
Balys Špokevičius 
Matas Serepka 
Motiejus Rutka 
Petras Laužikas 
Kazimieras Jacevičius 
Prof. Vitas Manelis 
Prof. Vincas Katelė 
Juozas Dauparas 
Povilas Šalčius 
Juozas Klevaitis 
Pranas Čečergis 
Jonas Pročkys 
Elena Vaičeliūnienė 
Alfonsas Putna 
Juozas Sadūnas 
Jonas Bertašius 
Alfonsas Indreika 

1952 
1956 
1957 
1958 
1959 
1961 
1965 
1967 
1970 
1971 
1971 
1972 
1973 
1973 
1973 
1974 
1975 
1976 

Alfonsas Mūrelis 
Juozas Beliūnas 
Aleksandras Gaška 
Bronius Barcevičius 
Aleksandras Šeštokas 
Algirdas Rimavičius 
Vytautas Aglinskas 
Prof. Kazimieras Alminas 
Vilius Žirgulevičius 
Vaclovas Tallat-Kelpša 
Jonas Dagys 
Balys Karazija 
Aldona Petravičienė 
Prof. Pranas Jucaitis 
Kazimieras Brencius 
Prof. Jonas Paltarokas 
Salomėja Janulaitienė 
Natalija Šantarienė 

1977 
1977 
1977 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1981 
1983 
1985 
1985 
1985 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 

ir visus kitus agronomus mirusius Sibire, Lietuvoje ir laisvajame 
pasaulyje. 

Kviečiame visus kolegas ir šeimas dalyvauti. 
Lietuvių Agronomų sąjunga Chicagoje 

Skausmai ir nelaimės — tai žemiškos stotys, 
Po jų visus lauks amžinasis dangus... 

Kun. K. Žitkus 

Myl imam vyrui 

KPT. PRANUI ŽITKUI 
mirus , skaudaus l i ū d e s i o va landose g i l ia i ir 
nuoširdžiai užjaučiame ŽMONĄ J A N I N Ą , MARČIĄ 
HALINĄ, gimines ir artimuosius. 

Kun. M. Kirkilas 
J. A. Dagiai 
V. /. Jonynai 
J. V. Jurkūnai 
V. J. Kasniūnai 
J. O. Kavaliūnai 

Beverly Shores, Ind. 

Jonas Lukas 
Leonas Nekus 
J. D. Noreikai 
O. Z. Mickevičiai 
K. E. Pociai 
P. M. Ruliai 

negalėjo įsakyti beždžioniš
kiems kūnams, kad jie pasi
keistų į žmogiškus kūnus. Kas 
įsakė vienoms beždžionėms 
pasikeisti į žmones, kurių 
pavyzdžių dar nebuvo, o kitoms 
žmogbeždžionėms nepasikeisti? 
Kodėl vienos žmogbeždžionės 
keitėsi į hominidus, o vėliau į 
žmones (kada?), o kitos nesi
keitė, bet dar laukė 10 mil. me
tų? Dabar žmogbeždžionės, ypač 
tos, kurios gyvena ZOO soduose 
ir mato žmogiško gyvenimo 
pavyzdžius ir sąlygas, bet jos į 
žmogų nepasikeičia autorius ne
pasako, ar prieš 20 mil. metų 

kada gyvenusieji žmonės ar 
panašūs sutvėrimai jau naudojo 
savo išgautą ugnį? Gamtinė ug
nis atsirado tada, kada atsirado 
žaibai, kurie ir dabar padega 
net ištisus miškus. 

Ateistiniai mokslininkai ne
pajėgia nustatyti, kada atsirado 
žemėje žmogus, kada jis įskėlė 
ugnį skiltuvu, kurį ir mes ma
tėme prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą. O po keletos metų buvo ir 
žiebtuvėliai. Dabar žmonijos 
pažanga mtuojama dešimt
mečiais, kai ateistai tą žmonijos 
pažangą matuoja mil ionais 
metų. 

A.tA. 
PRANAS GAIGALAS 

Gyveno Oak Lawn, anskčiau Marųuette Parke. 
Mirė 1987 m. lapkričio mėn. 2 d., 3:30 vai. p.p. sulaukės 

75 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Milėnų kaime. Ameriko

je išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Regina, duktė 

Gražina, žentas Aloysius Sturonas, dvi anūkės: Violetta ir 
Beatriče, brolis Jonas Gaigalas su žmona Aldona San Fran-
cisco, Kalifornijoje, keturios seserys Lietuvoje: Bronė, Van
da, Stefanija ir Adelė su šeimomis ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas buvo pašarvotas penktadienį, lapkričio 6 d. nuo 1 
iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St., 
Chicago, 111. 60629. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 7 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas i Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, anūkės, brolis ir seserys. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. Cal i fornia A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St. , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 50 th Av. t C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIIX)TUVIU DIREKTORIAI 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. lapkričio 5 d. 

x Krikščionybės 600 m. ju
biliejaus iškilmes bus Chica-
goje per Padėkos dienos savait
galį. Literatūros vakaras bus 
lapkričio 27 d. Marijos aukštes
niosios mokyklos salėje, simfo
ninis koncertas lapkričio 28 d. 
7:30 vai. vak. Morton aukštes
niosios mokyklos salėje. Cicero. 
II! Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje. Visuomenė kviečia
ma j š.uos renginius atsilankyti. 

x Liudas Šimaitis ir Juozas 
Vasiukevičius, nemokamai 
aukodami savo laiką ir jėgas 
daugiau kaip tris savaites, įren
gė naujas patalpas Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrui 
iLTSC) Jaunimo centro rūsyje. 
Čia bus patalpinta dalis a. a. 
Juozo Kreivėno knygų palikimo 
LTSC. LTSC perėmė ir jau per
vežė daugiau kaip 20.000 kny
gų, kurios praturtins LTSC bei 
Pasaulio lietuvių rinkinius. 
LTSC tarybos narys istorikas 
Jonas Dainauskas tvarko šias 
knygas. A. a. Juozas Kreivėnas 
buvo Žilevičiaus-Kreivėno 
Muzikos archyvo, LTSC padali
nio, direktorius. 

x Gail. sesuo Elena Per-
žinskienė praneš apie pensi
ninko sveiką valgį Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadienį nuo 2 v. p.p. Kun. 
Juozo Juozevičiaus kilnios min
tys, maldos su visais dalyviais 
už mirusius ir gyvus ir palaimi
nimas. Gydytojo atsakymai į 
sveikatos reikalu paklausimus. 
Kraujospūdžio matavimas. Di
džiausiame ekrane video bale
tas. Alvudo gėrybėmis pasivai-
šinimas. Visi laukiami. 

x Metinė „Kasos" kredito 
unijos direktorių ir tarnautojų 
darbo konferencija bus lapkričio 
7-8 dienomis Marco Island Flo
ridoje. Iš Chicagos vyksta sky
riaus vedėjas Vytenis Rasutis. su 
visa eile tarnautojų bei „Kasos" 
direktoriai — Lietuvos generali
nis konsulas Vaclovas Kleiza ir 
dr. Tomas Remeikis. Šiuo metu 
..Kasos" skyriai veikia New 
Yorke. St. Petersburge. Fla., 
Detroite, Mich., ir VVaterbury, 
Conn. 

x A. a. Nellie Brazinskienė, 
gimusi Lietuvoje, prieš 90 me
tų atvykusi į Ameriką, sulau
kusi 107 m. amžiaus, mirė Cice
ro prieglaudoje. Jos jaunesnė 
sesuo Adelė Kevvder mirė prieš 
savaitę Sun City, Ariz., sulau
kusi 105 m. Liko tik anūkas, 
penki proanūkai. 18 pro-pro-
anūkų ir šeši pro-pro-anūkai. 
Turėjo du sūnus ir dvi dukteris, 
bet jie jau buvo mirę anksčiau. 

x Liet. Mot. federacijos 
Chicagos klubo narių susi
rinkimas bus lapkričio 8 d., 
sekmadienį, 12 vai. Jaunimo 
centro posėdžių kambary. Pro
gramoje pirmininkės J. Kere 
lienės pranešimas iš New Yor-
ko suvažiavimo ir pasitarimas 
artėjančios šventės reikalu. 
Nares prašomos susirinkime 
dalyvauti. 

x Moterų sąjungos 20 kuo
pos narių susirinkimas bus 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje lapkričio 8 d. 11 vai. tuoj 
po lietuviškų pamaldų. Visos 
narės ir norinčios būti narėmis 
kviečiamos dalyvauti. 

x GEROJO GANYTOJO 
rudeninis piknikas Cedar Lake. 
Indianoje ruošiamas lapkričio 
mėn. 8 d. Visuomenė kviečiama 
ten džiugiai praleisti sekma
dienį. Norintys vykti nuomo
jamu autobusu registruojasi tel. 
737-4148 arba 778-5434. Kelias 
94. autostrada į Indianą - 41 
keliu (Indianapolis Blvd.) į pie
tus iki Cedar Lake; ties šviesa 
133 gatve į rytus, iki dešinėje 
pasirodo ežeras: po to. pakran
tės vaistinė f John's Pharmacy); 
nuo jos Cline gatvė į šiaure pri
veda prie Gerojo Ganytojo 
vartų 

(sk.) 

x Chicagoje nebėra tautybių 
festivalio. Taip nusiskundė 
vienas laiškų redakcijai 
rašytojas ..Chicago Tribūne". 
Jis norėtų sakyti „Važiuok į 
Mi!\vaukee lapkričio 20-22 d. 
Tada vyks Holiday Folk Fair". 
Tautybių festivalis, vienas iš di
džiausių festivalių etninėms 
grupėms pasirodyti, bus ypa
tingas 1987 m., nes lietuvių 
tauta bus pagerbtoji etninė 
grupe, viena iš daugiau kaip 40 
etninių grupių, kurios kasmet 
pasirodo Milvvaukee. 

x Part izano Daumanto 
ate i t in inkų k u o p o s susi
rinkimas bus lapkričio 8 d., 
sekmadienį. 12:30 vai. dienos 
Ateitininkų namuose. Lemonte. 
Kuopos valdyba prašo visus na
rius susirinkime dalyvauti. 

x Dėmesio Dainavos an
samblio nariams! Kviečiam jus 
užsukti valandą anksčiau į Jau
nimo centrą prieš repeticiją 
penktadieni ir dalyvauti An
tano Kulbio vakaronėje. Pro
grama prasidės punktualiai 7 
v.v. Galėsite po repeticijos su
grįžti linksmavakariui. 

x A. a. Zigmo Budelskio pa
minklą Sv. Kazimiero lietuviu 
kapinėse lapkričio 1 u., daly
vaujant gausiam artimųjų bū
riui, pašventino prei. J. Prun-
skis. Šventinimo apeigos paly
dėtos giesme Marija. Marija. 
Minint mirties metines, daly
vavusieji buvo pakviesti pietų i 
lietuvišką Seklyčią Marąuette 
Parke. Čia visais rūpinosi velio
nio našlė Eugenija, dukterys bei 
kiti šeimos nariai. 

x Jeigu Sovietų paštas ką 
nuskriaudžia savo blogu patar
navimu, apie tokius faktus, ati
tinkamai dokumentuotus, pra
šome pranešti Amerikos Lietu
vių tarybai. 2606 VV. 63 St.. Chi
cago. 111. 60629. Duomenys bus 
perduoti kongresmenui Benj. A. 
Gilman. kuris daro pastangas, 
kad Sovietų Sąjunga laikytųsi 
tarptautinių pašto susitarimų, 
tuo klausimu renka medžiagą ir 
kelia tarptautinėje plotmėje, 
ynač jei įvyksta skr iaudų 
siuntinių persiuntimuose. 

x Pros ta tos vėžys — 670 
Alvudo radijo paskai ta šį 
sekmadieni 7:45 v.r. Frances ir 
Anatolijaus Siutu radijo valan
dos metu. 

x ČALM Rudens Balius -
Čikagos aukštesniosios mo
kyklos tradicinis balius įvyks 
š.m. lapkričio 14 d. 7 v.v. Jau
nimo centre. Dalyvius links
mins įdomi programa, bus šilta 
vakarienė, ir šokiams gros Aido 
orkest ras . Visus malonia i 
kviečiame smagiai praleisti 
vakarą ir tuo pačiu paremti 
ČALM mokyklą. Rezervacijas 
priima: Violeta Paulienė telef. 
584-5527, Audrone Užgirienė 
telef. 433-5608 ir Gražina Ka-
raitienė telef. 430-3505. 

bk j 

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

(sk.) 
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IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Iš ok. Lietuvos po ilgų 
pastangų pas savo gimines 
Giedraičius atvyko Ločerių 
šeima. Laimutis Ločeris yra 
dailininkas ir architektas. Jo 
žmona Saulė Jurgaitė Ločerienė 
yra lituanistė, mokslus baigusi 
Vilniuje. Sūnus Rytas yra bai
gės rusų kalbą ir literatūrą. 
Duktė Greta yra antro sk. 
mokinė. Dabar ieško tinkamo 
buto ir darbo. 

- Junės Mockutės ir Gyčio 

- Solistai Gina Čapkaus-
lrienė ir Rimas Strimaitis 
Aušros Vartų par. bažnyčioje 
Montrealyje rugsėjo 20 d. atliko 
programą Lietuvių katalikių 
moterų draugijos Montrealio 
skyriaus 35 metų sukaktyje. 
Akompanavo M. Roch. 

— Lietuviška radijo pro
grama „Gintariniai aidai" 
veikia jau dešimti metai. Trans
liuojama iš McMaster universi
teto stoties. Stotis išlaikoma 
universiteto administracijos ir 
studentų unijos. Lietuviškai 

Žiaugrų dukrelė buvo liepos 26 programai vadovauja Eduardas 
d. Aušros Vartų par. bažnyčioe Labuckas, Aušra Pleinytė ir 

Lietuvių Operos choras, kuris čia matomas ar liekant Verdi . j teąuiem". diriguojamą Aleksan
dro Kučiūno, grojant Chicagos Simfonijos nariams, o solo partijas atliekant Danai Stankaitytei, 
Aldonai Stempužienei, Stasiui Barui ir Jonu: Vazneliui. Lapkričio 28 d. 7:30 vai. vak.. Morton 
mokyklos salėje. Cicero mieste, a t l iks Lietuvos krikščionybės 600 metu paminėjimo koncertą. 

Nuotr Vlado Juknevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KYLANTIS TALENTAS 

Gintaras J. Žemaitis dirba Du 
Page apskrityje „Press Publica-
tios Nevvspaper Group" tarp 
trylikos su ilgesnę pat i r t ; 
turinčių reporterių. Jų straips
niais naudojasi daugiau kaip 10 
laikraščių. 

Illinois Spaudos sąjunga 
spalio 9 dieną Peorijoje, Ui., 
turėjo metine konvenciją 
įvertinti Illinois laikraščius, 
išskyrus „Chicago Tribūne" ir 
„Sun-Times". Ir spalio 23 diena 
Northern Illinois laikraščių 

x „Mūsų Vaikas", rugsėjo 
mėnesio 7 nr., išėjo iš spaudos. 
Tai žurnal iukas sk i r iamas 
mažu vaikų šeimoms. Siame 
numery rašo dr. P. Domans-
kienė. D. Petrutytė, N. Cijū-
nėlienė. Taura Underienė. M. 
Kucinienė. Visos jos gerai pažįs
ta Montessori auklėjimo me
todus ir juos taiko šeimoms. Re
daguoja Stasė Vaišvilienė 

x Smulkių daiktų laimė
j imas bus lapkričio 8 d., 
sekmadienį, 9 vai. ryto. Jau
nimo centro vestibiuly prieš 
PLB būstine- Laimėj imus 
ruošia LB Vid. Vak. apygardos 
valdyba, vadovaujama B. 
Vindašienės. Stabtelkit prie 
mūsų stalo, gal bilietas bus 
laimingas. 

x Zigmas Grybinas, O'Fal-
lon. 111., apmokėdamas sąskai
tą, pridėjo ir 8.45 dol. ..Draugo" 
paramai . P ra tę sdami pre
numeratą, atsiuntė po 5 dol. 
aukų: L.S. Leone, K. Kynas, A. 
Sinkevičius. Visiems tariame 
ačiū. 

x Dale Murray, Brookfield. 
Wisc, „Moterų Dirvos" redak
torė, Julius Pakalka, Beverly 
Shores. Ind„ įvairiomis pro
gomis parėmė „Draugą" au
komis. Labai ačiū. 

x Dr. A. L. Čepulis . Wil-
loughby Hills, Ohio. Danutė 
Daniene. Ottavva. Ont.. Kana
da, tam tikromis progomis pa
rėmė „Draugą" po 15 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Lietuvių fotografų paro
dos užbaigtuvių vakaronė bus šį 
penktadienį, lapkričio 6 d„ 8 
v.v. Jaunimo centro kavinėje 
Bus įteiktos premijos parodos 
konkurso laimėtojams ir pa
rodytas Daivos Kezienės video 
filmas apie Lietuvos Krikšto 
sukakties minėjimą Romoje. 
Vakarone rengia Budrio vardo 
Lietuvių Foto Archyvas. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

x Algimanto Kezio foto pa 
rodos atidarymas bus šj penkta
dienį, lapkričio 6 d.. 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

sąjunga turėjo panašią metinę 
konvenciją De Kalb. 111. 

Gintaras J. Žemaitis Peorijoje 
laimėjo 2-trą vietą „Honorable 
Mention" už straipsnius Busi
ness Series, 3-čią vietą už 
„Single Business Stories" ir De 
Kalb. !!!.. 1-mą vietą „Hono
rable Mention" už „Business 
Story". 

Iš jų didelės laikraštininkų 
kompanijos tik vienas redak
torius laimėjo 1-mą vietą už 
gerus vedamuosius, o iš 13 
reporterių Gimaras Žemaitis 
vienintelis laimėjo tris premijas. 

- K. 
SUSIPAŽINIMAS SU 

ST. XAVIER KOLEGIJA 

Sekmadieni. 
Šv. Ksaviero 
susipažinimą 
gimnazistams. 

lapkričio 8 d., 
kolegija turės 
„open house") 
apylinkės stu

dentams, tėvams ir tiems, 
kurie domisi pradėti arba tęsti 
savo kolegijos mokslą. Mokslas 
vyksta dienomis, vakarais, sa
vaitgaliais. Kiekvienas gali 
pasirinkti sau patogų laiką. Šv. 
Ksaviero kolegijoje galima įsi
gyti magistro laipsnį įvairiose 
moksio šakose. 

Specialus informacinis susi
rinkimas bus lapkričio 8 d. 1:15 
p.p. asmenims, kurie yra 23 ar 
daug i au metų ir domisi 
gal imybe lankyti kolegiją. 
Informacinis susirinkimas bus 
ten pat 3:15 p.p. apie įvairias 
stipendijas ir finansinę paramą. 
Yra galimybės studentams gau
ti finansinę paramą iš įvairių 
šaltinių. 

Šv. Ksaviero kolegija turi 27 
mokslo šakas bakalauro laips
niui ir magistro. Laipsniai yra 

teikiami iš komercinės admi
nistracijos, kriminalistikos, pe
dagogikos ir gailestingosioms 
seselėms. 

Susipažinimo metu bus apro
domos kolegijos patalpos ir bus 
galimybė susipažinti su profe
soriais ir studentais. Norint 
daugiau informacijų prašome 
skambinti 779:3300, ext. 220. 

ATIDARYTA BENDROJI 
DAILĖS PARODA 

Spalio 30 d. 4038 Archer 
A ve.. Chicago. gausiam meno 
gerbėjų būriui susirinkus, ati
daryta šių metų bendroji Dailės 
paroda. Dalyvauja 16 išeivijos 
dailininkų. Paskirtos trys pre
mijos: Stasė Grigaliūnienė iš 
Forest Park, 111., laimėjo dail. 
M. Šileikio 600 dol. premiją uz 
tapybą „Apaštalas Judas", dail. 
Vlada Stančikaitė-Abraitienė iš 
Celveland, Ohio — Čiurlionio 
Galerijos, Inc. 500 dol. premiją 
už aliejinį kūrinį „Visatos Dva
sia" ir dail. Irena Šimkienė iš 
Floridos — dail. T. Petraičio 400 
dol. už spalvoto stiklo darbą 
„Regata". Dail. Ilonos Braz
džionienės kūrinys „Šešios 
žąsys", premijų pri trūkus, 
atžymėtas garbės žymeniu. 

Parodai savotišką žymę užde
da įspūdingas, dabarčiai ir vi
siems laikams aktualus dail. S. 
Grigaliūnienės sukurtas Judo 
išdavystės ir jos vaisių pa
veikslas. Seselė Mercedes išsta
tė Šiluvos Madonos ir palaimin
tojo Jurgio paveikslus. 

Premijas paskyrusioje Jury 
komisijoje dail. Mikas Šileikis, 
skulptorius Aleksandras Mar
čiulionis ir dail. Valentinas 
Ramonis. 

Montrealyje pakrikštyta Kris
tinos Onos vardais. Krikštijo 
kun. J. Aranauskas. Krikšto 
tėvai buvo Audronė Jonelytė ir 
Edis Mockus. 

— Hamiltono Lietuvių ka
talikių moterų draugija numato 
padaryti prieškalėdinį meno ir 
rankdarbių išpardavimą lapkri
čio 28 d. Jaunimo centre prie 
Aušros Vartų parapijos bažny
čios. 

— Prisikėlimo parapijos 
bankelis Toronte atšventė savo 
25 metų gyvavimo sukaktį. 
Prisikėlimo parapijos salėje 
susirinkę apie 400 bankelio 
tarnautojų ir narių prie vaišių 
stalo, gėrėjosi puikia programa, 
kurią atliko N. Benotienės 
vadovaujamas „Svajonių" kvar
tetas. Pažymėtina, kad N. Beno-
tienė atvyko iš Lietuvos prieš 
kelerius metus ir įsijungė į lie
tuvišką veikią. Turėdama 
muzikinių gabumų, pasirodo 
plačiai visuomenėje. 

Liuda Stungevičienė. Lietuvių 
kalbos pranešimai ir skelbimai 
priimami nemokamai. 

VOKIETIJOJE 

— Vasario 16 gimnazija da
lyvavo Lietuvos krikščionybės 
600 metų sukakties iškilmėse 
Romoje ir arkiv. Jurgio Matu
laičio palaimintuoju paskelbi
me. Iš Vasario 16 gimn. važiavo 
3 autobusai, apie 200 žmonių. 
Romoje pasireiškė choras, vado
vaujamas muz. Arvydo Paltino, 
skaitytojos per iškilmingas šv. 
Mišias, kryžių eisenos dalyviai 
ir kt. 

— Eugenija Lucienė at
šventė ne eiline amžiaus 
sukaktį. Ją sveikino gimnazijos 
direktorius Andrius Smitas, LB 
pirm. inž. Juozas Sabas, Vida 
Sabienė, dr. O. B. Šreifeldienė. 
Visi džiaugėsi, kad sukaktuvi
ninkė yra judri ir rūpinasi gim
nazijos gerove. 

Antanas Kulbis iš Bostono atvyksta j Chicagą ir penktadieni, lapkričio 
6 d., Jaunimo centre rodys „Legenda apie Geležinį Vilką" ir kitus 
lietuviškus filmus. 

Paroda lankoma darbo die
nomis, išskyrus trečiadienius, 
12-4 vai., sekmadieniais — 1-5 
vai. Paroda uždaroma lapkričio 
15 d. 

KONKURSAS MOKINIAMS 

JAV LB Švietimo tarybos 
Tautinio auklėjimo skyrius, 
norėdamas mokinius labiau su

dominti Lietuvos gyvenimu, jos 
gamta, istorija, geografija, norė
damas labiau mokinius įtraukti 
į studijas apie Lietuvą, skelbia 
Lietuvos vaizdų albumo kon
kursą. Konkurso tema — Ke
liaujame per Lietuvą. 

Konkurso dalyviai turės pro
gos susirasti įvairių lietuviškų 
laikraščių, žurnalų, atvirukų, 
kuriuose įdėti Lietuvos vaizdai. 
Konkurso dalyvių amžius yra 
nuo 12 iki 16 metų. Pasi
ruošimas pareikalaus nemažai 
laiko ir kantrybės, todėl medžia
gą albumui reikia pradėti ruošti 
nuo konkurso paskelbimo datos, 
t.y. lapkričio 1 dienos. Geriausi 
albumai bus premijuojami. 

Lietuvos vaizdų albumai turi 
būti užbaigti ir prisiųsti verti
nimo komisijai ne vėliau ge
gužės 1 dienos. Vertinimo 
komisiją sudaro: Regina 
Kučienė — pirmininkė, Alicija 
Brazaitienė ir Ramunė Rač
kauskienė. Albumus siųsti pir
mininkės adresu: Regina Kučie
nė, 8626 So. Mozart, Chicago, 
111. 60652. 

Smulkesnė informacija išsiųs
ta mokyklų vedėjams. 

akademikai. U kairės: Lilija Lapkričio 1 d- i seniorus pakelti LST Korp! N'eo-Lithuania 
Balciauskaite. Andriu? Kelpša. Pranute Barakauskaitė ir Lore Blažvtė. Korp' spalvos jiems bus 
uždėtos lapkričio 7 d. iškilmingame posėdyje Lietuviu Tautiniuose namuose. 

N'uotr. Vyt. A. Račkausko 

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. 


