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(Tęsinys) 

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

Ltotuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumui G i n t a u t o I e š m a n t o ^ ATSR 

Vuktilo raj. Podžarjės 
gyvenvietėj, 

Laiškas 
Ir žinoma, taip buvo 

padaryta „autoritetingais" bei 
veidmainingais pretekstais. Ar 
neatrodo, kad tokiu būdu 
galima ne sunkiai susidoroti su 
bet kuo? Šių metų pradžioje 
„Pravdoje" išspausdintame 
straipsnyje aprašytas labai 
panašus kratos ir jos tikslų atve
jis. Kaip galima žengti į priekį 
drąsiai ir ryžtingai, nepašalinus 
grėsmingo pažeidimų šešėlio? O 
jis ne vienas. Ir ne t ik mano 
atveju. 

Nesunku parašyti pareiš
kimą, prašant paleisti ir įsi
pareigoti „nesiimti ateityje 
priešįstatyminių veiksmų", 
k a i p skambėjo pasiūlyta 
formuluotė. Bet tai reikštų 
pripažinti, kad aš kažkada 
ėmiausi tokių veiksmų, o tai 
būtų aiški netiesa. Tai reikštų 
susitaikyti su tais neteisė
tumais, kurie padaryti mano ir 
k i tų kalinių atžvilgiu. Tai 
reikštų susitaikyti su t a visiškai 
neteisinga, sąmoningai iškreip
ta mano įsitikinimų ir pažiūrų 
interpretacija, kurią pateikė 
VSK orgnai, taip pat teismas. 
Tai reikštų numoti į patirtus 
pažeidimus lageryje, numoti į 
pergyventas fizines ir dvasines 
kančias ir pasityčiojimą. Tai 
reikštų susitaikyti su kūrybos 
atėmimu, tiek suimant (rinki
nys „Lūkesys" bei moksliniam 
darbui apie susvetimėjimą 
s u r i n k t a medžiaga), t i ek 
parengtinio tardymo metus 
(VSK aš parašiau 270 eilėraščių 
i r poemą „Kelias", kurie, 
žinoma, visi pakliuvo į kal
tinamųjų rankas). Tai reikštų 
numot ranką į demokratiza
vimo procesą, esą j is ne mano 
reikalas. 

Atvirkščiai! Ne tie, kurie 
mane persekiojo, teisė, kalino, 

ne tie, kurie iš tribūnų svaidė 
prakeikimus mano adresu, yra 
širdimi ir protu už demokrati-
žavimą. Žinoma, jie šiandien 
taip pat stoja į persitvarkymą. 
Bet taip jie darė dėl žinomų 
priežasčių. Tuo tarpu visas 
mano, kaip ir kitų politkalinių, 
nueitas kančių ir išbandymų ke
lias, visos mano dvasinės 
pastangos, politinės filosofijos 
darbai ir poetinė kūryba yra 
viena tų begalinės daugybės 
vidinių ir išorinių priežasčių bei 
paskatų, vertusių ir padėjusių 
subręsti persitvarkymo idėjai, 
padvelkti naujiems vėjams. Ir 
tai sakau be jokios tendencijos. 
Štai kodėl būtina paleisti be 
išankst inių sąlygų i r 
įsipareigojimų. 

Aš suprantu, kad šiuo laišku 
rizikuoju užsitraukti naują 
valdžia ir galia disponuojan
čiųjų rūstybės potrūkį. Bet man 
nesvarbu m a n o ' asmenin i s 
gyvenimas. Man rūpi tiesos 
likimas, rūpi ateitis. Visa ką aš 
padariau, padariau vedamas šio 
rūpesčio, taip pat nerimo dėl 
Lietuvos ir lietuvių tautos ryto
jaus. Tokiu tikslu ir parašiau 
šitą nerimastingą, bet tikėjimu 
ir viltimi dvelkiantį laišką. Ru
bikonas turi būti peržengtas 
galutinai ir negrįžtamai. 

1987 m. vasario 19 d. 

Į Gintauto Iešmanto laišką 
LTSR Prokuroras a t sakė : 
„Išdėstyti laiške išvedžiojimai 
neatitinka bylos medžiagos bei 
įrodymų ir neduoda juridinio 
pagrindo imtis priemonių at
leisti Jus nuo tolesnio bausmės 
atlikimo, kurį paskyrė teismas 
1980 m. gruodžio 22 d." 

(Bus daugiau) 

Pečiulaitis i kūnu, 
bet stiprus dvasia 

Washingtonas. — Kongres-
menas Edward F. Feighan iš 
Ohio valstijos paragino Vals
tybės sekretorių G. Shultzą 
atnaujinti prašymą, kad būtų 
išleistas lietuvis-amerikietis 
Povilas Pečiulaitis dar prieš 
Amerikos-Sovietų viršūnių kon
ferenciją gruodžio mėnesį. Savo 
laiške Shultzui kongr. Feighan 
rašo, kad Pečiulaičio atvejis 
susilaukė sovietų vadovybėje 
dėmesio. Paskutiniu me tu 
vienas Vyriausiojo Sovieto 
narių aplankė Pečiulaitį ir 
pasiūlė jam nuolatinę vietovę, 
jei jis gyvens Sovietų Sąjungoje. 
Pečiulaitis atsisakė. 

Kongr. Feighan sako, jog so
vietai atsisako j daroma spaudi
mą išleisti Pečiulaitį. „Mums 
reikia nuolat jiems priminti, 
kad šis atvejis yra labai svar
bus, o viršūnių susitikimas yra 
ideali galimybė tam lūžiui". 

Buvo įrašytas 
Shultzo sąraše 

Rugsėjo mėnesį Feighan lai
mėjo, kad Pečiulaitis buvo 
įrašytas į tą sąrašą, kurį 
Shultzas įteikė Shevardnadzei. 
Detalės buvo diskutuotos su 
Shevardnadze. Kongr. Feighan 

taip pat prašė ir kitų Kongreso 
narių, kad jie keltų Pečiulaičio 
reikalą. ,,Aš esu giliai 
susirūpinęs šio amerikiečio li
kimu", sako Feighan. Ir dabar, 
kai Pečiulaitis atsisakė sovietų 
pasiūlymą priimti, jo gyvenimą 
jie ten padarys dar blogesnį". 

Sovietai kankino Pečiulaitį 
daugiau kaip 40 metų. Jis buvo 
ištremtas į Sibirą 22 metus. Jo 
sesuo Kazimiera Peredna dabar 
gyvena Clevelande. Pečiulaičio 
brolis Frank Pechulis gyvena 
Broadview Heights, Ohio, ir jų 
laukia, kad brolis atvyktų pas 
jį gyventi. 

Prezidentas Reaganas lydi Ann Dore McLaughlin į Rožių sodelį Baltuosiuose rūmuose, kur jis 
ją nominavo būti nauja Darbo departamento sekretore, kai iš tų pareigų pasitraukė William E 
Brock. 

Telšių vyskupo ir dekanų 
pareiškimas 

Kongresmenas Edward Foighan. 

Telšiai. - Šių metų rugsėjo 
mėn. 20 d. Telšių vyskupas An
tanas Vaičius ir dešimt vyskupi
jos dekanų parašė pareiškimą 
Lietuvos Telegramų agentūrai, 
atkreipdami dėmesį į tarybinė
je spaudoje skleidžiamas netei
singas informacijas apie šių 
metų vasarą LTSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiume įvykusį 
šio Prezidiumo narių susitikimą 
su katalikų Bažnyčios Lietuvo
je dvasininkijos atstovais . 
Pareiškimo nuorašai buvo 
pasiųsti Lietuvos vyskupam ir 
vyskupijų valdytojam. 

Pare i šk imo tekstas 

Iškviesti susitikimui į Lietu
vos TSR Aukščiausios Tarybos 

Sugrąžino į Vilnių 

Mūsų žiniomis, spalio 26 d. 
iš sovietinės tremties į Vilnių 
grįžo ilgametis sąžinės belaisvis 
Povilas Pečiulaitis. Jis buvo 
areštuotas 1980 m. sausio 9 d. 
Buvo apkaltintas bendradarbia
vimu pogrindžio leidiniuose ir 
tų pačių metų gruodžio 20 dieną 
nuteistas trejus metus kalėti 
griežto režimo lageryje ir 
penkerius metus pasilikti trem
tyje. Praktiškai atliko visą jam 
skirtą bausmę. 

KGB prokuroras iš Maskvos 
sausio mėnesį mėgino įkalbėti 
Pečiulaitį, kad jis pasižadėtų 
nepažeidinėti sovietinių įstaty
mų, žadėdamas tuoj grąžinti į 
laisvę. Pečiulaitis nerašė jokio 
pažado ir neprašė amnestijos, 
pažymėdamas, kad dėl to reiktų 
kreiptis kitu adresu. Reiktų 
kreiptis į tuos, kurie iš tikro 
laužo įstatymus, o ne į jį. 

Amenstija t ik nusikaltėliams 

Amnestija gali būti taikoma 
tik nusikaltėliams, o jis nėra 
nusikaltėlis. Jį, kaip nieku 
nenusikaltusi ir neteisingai 
nuteista, gali patenkinti tiktai 
absoliuti rehabilitacija. Povilas 
Pečiulaitis siūlė pat raukt i 
baudžiamojon atsakomybėn 
tuos, kurie organizavo susidoro
jimo teismus, mėgindami susi
doroti su juo ir su kitais. Po 
aštuonerių metų nelaisvės grįžo 
į Vilnių suvargintas fiziškai, 
sumenkęs kūnu, bet stiprus 
dvasia. 

Prezidiumą, vykome geranoriš
kai nusiteikę, tikėdamiesi galė
sią pasisakyti mums rūpimais 
Bažnyčios ir valstybės santykių 
klausimais. Buvome nustebinti 
tuo, kaip nušvietė šį susitikimą 
masinės informacijos priemo
nės. Šiais viešumo laikais stebi
na neteisinga informacija, gali
ma sakyti, visuomenės dezinfor
macija. Informacijos priemonės 
nurodė, kad kalbėjo valstybės 
vadovai, kunigai ir vyskupas. 

Tikrumoje kalbėjo tik LTSR 
Aukščiausios Tarybos Prezidiu
mo pirmininkas Songaila ir 
LKP CK sekretorius Šepetys. 
Leidus klausti, klausė visa eilė 
kunigų ir vyskupas. Savo 
klausimuose jie palietė Bažny
čios ir valstybės santykių žaiz
das. O į klausimus nebuvo aiš
kiai atsakyta. Dargi sekretorius 
Šepetys į Skuodo dekano pus
balsį užklausimą, ar bus 
paliktos abi bažnyčios Klaipėdo
je, atsakė: „Atsakysiu suktai — 
ir taip, ir ne!" 

Kaip suprasti tokį tendencin
gą informacijos pranešimą, kai 
vyskupas Vaičius, Kunigų 
seminarijos rektorius Butkus ir 
Skuodo dekanas Palšis „pritarė 
susirinkime iškeltoms min
tims", kai tikrumoje, visi tik 
kėlė jiems ir Lietuvos Bažnyčiai 
rūpimus klausimus. Jokio 
pritarimo nebuvo. 

Šių metų rugpjūčio 18 d. „Tie
sa" rašė, kad vysk. A. Vaičius, 
Seminarijos rektorius B. But
kus, Skuodo dekanas P. Palšis 
padėkojo „už sąlygas atlikti 
religines apeigas". Tokio padė
kojimo už sąlygas at l ikt i 
religines apeigas iš viso nebuvo. 
Ir ko verti būtų demokratinės 
valstybės vadovai, kuriems rei
kėtų dėkoti už įstatymais 
garantuotas teises?! O ko būtų 
verti tie, kurie už tai dėkotų?S 
Šitokiu išsireiškimu spauda 
pati pasako, kad tikintieji teisę 
į religines apeigas gauna tik 
kaip ypatinga vadovų malonę. 
Tai matyt suprato ir patys ko
respondentai, nes vėliau 
„Valstiečių laikraštyje'" šios 
frazės jau nebebuvo. Reikėtų 
tokio aukšto lygio susitikimus 
nušviest objektyviai ir teisingai! 

Telšiai, 1987 metai, rug-tėjo 20 
diena. 

Pasirašė: Vysk. Antanas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Paryžiuje nauju UNESCO 
viršininku išrinktas ispanų bio
chemikas Federico Mayor 
Zaragoza didele balsų dauguma. 
Jis tuoj pareiškė, jog padarys 
viską, kad sugrąžintų Ameriką, 
Britaniją ir S ingapūrą į 
Jungtinių Tautų šią kultūrinę 
organizaciją. 

— Genevoje Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos delegatai 
sutarė pradėti pas i ta r imus 
uždrausti branduolinius ban
dymus. Šios rūšies pasitarimai 
yra pirmieji, kai prezidentas 
Reaganas tapo prezidentu. Tai 
vaisius buvusių Valstybės sek
retoriaus Shultzo ir Sovietų Są
jungos Užsienio reikalų minis-
terio pasitarimų. 

— Beirute pranešama, jog 
buvęs pagrobtasis Pietų Korėjos 
pareigūnas Chae Sung matė dar 
gyvą anglikonų pas iunt in į 
Terry White ir kitus pagrobtus 
europiečius — prancūzų žurna
listą Roger Auąue ir vokietį pre
kybininką Rodolf Cordes. 

— Miami Beach mieste pre
zidentiniai demokratų kandi
datai sen. Alberte Gore ir buvęs 
Arizonos gubernatorius Bruce 
Babbit pasisakė, jog, kai buvo 
kolegijoje, yra rūkę marijuaną. 
Sen. Paul Simon pas isakė 
niekada nerūkęs marijuanos, 
bet gėręs alų. 

— Kinija ir Pietų Afrika 
slaptai s iun tė g i n k l u s 
Nikaragvos laisvės kovotojams; 
visa tai koordinavo Teisingumo 
departamentas ir CIA, rašo 
„U.S. News and World Report" 
žurnalas praėjusį šeštadienį. 

— Tuni s i jos prez identas 
Habib Bourguiba, kuriam yra 
84 m. amžiaus, buvo pašalintas 
dėl susenėjimo jo paties minis-
terio pirmininko generolo Ben 
Ali. Bourguiba padarė, kad 
Tunisija tapo viena vakarie-
tiškiausių arabų valstybių. 

Vaičius ir dekanai: kun. Ber
nardas Talaišis. Klaipėda; Sta
nislovas Ilinčius, Kuršėnai; An
tanas Striukis, Akmenė; Bronis
lovas Bumeikis, Kretinga; Ka
zimieras Gaščiūnas, Plungė; 
Petras Palšis, Skuodas; Feliksas 
Valaitis, Šilalė; Jonas Bučins
kas, Šilutė; Petras Puzoras, 
Tauragė; Juozapas Račinskas, 
Telšiai. 

Paskutiniai posėdžiai 
prieš konferenciją 

Sutarties tekste 200 puslapių 
M a s k v a . — Sovietų vyriau

sybės pareigūnai praneša, jog 
aukšto rango pasitarimų daly
viai dar tu r i išspręsti likusius 
techniškus skirtumus, kad būtų 
galima pas i rašyt i vidutinio 
nuotolio raketų eliminavimo su
tartį. Yuli Vorontsov, pirmasis 
Užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojas, pasakė, jog jis ir kiti 
sovietų oficialūs pareigūnai dir
ba, kad su ras tų pr i imt iną 
sprendimą pasirašymui sutar
ties Washingtone gruodžio pra
džioje. 

Shevardnadze pasakė, kad jis 
pats turės susitikti su Valstybės 
sekretoriumi Shultzu paskuti
nių detalių aptarimui dar prieš 
gruodžio 7 d. Taip kalbėjo Va
karų žurnalistams Kremliaus 
priėmime aukštieji sovietų vy
riausybės pareigūnai. Jie mano, 
kad Genevoje esantieji delega 
tai galės baigti formuluoti su
t a r t i e s t eks tą . Tai g ryna i 
techniški reikalai, bet kuriems 
reikia vyresniųjų pritarimo. 
sakė kitas Užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas Vla-
dimir Petrovsky. 

Baig ia ruoš t i su ta r t ies 
tekstą 

Vorontsov, kuris neseniai 
buvo Viduriniuose Rytuose, yra 
vyriausias delegacijos vadas Ge-
nevos pasitarimuose. Nors jis 
dažnai nedalyvauja pasitarimų 
eigoje, bet , kai a tvyksta \ 
Genevą, duoda savo delegacijai 
nurodymus ir tariasi su Ameri
kos delegacijos vyriausiuoju vir
šininku Max Kampelmanu. 

Amerikos ir Sovietų delegaci
jos praneša, jog paskutinėmis 
d ienomis s u t a r t i s , k u r i o s 
tekstas dabar jau pasiekė 200 
puslapių, yra beveik baigta, tik 
reikia sutarti techniškas raketų 
patikrinimo fabrikuose detales 
ir jų kitas vietas ant žemės. Dar 
nesutarta laikas, kada raketos 
turi būti sunaikintos. Amerikos 
Senate ta ip pat yra susirūpini
mas, kaip bus vykdomas patik
rinimas ir nuo to gali pareiti tos 
sutarties ratifikavimas. 

K u b o s C as t ro special ia i 
p a g e r b t a s 

Apie šią sutartį buvo kalbėta 
ir Kremliaus didžiojoje salėje. 
kur buvo susirinkę visi sovietų 
Kongreso nariai su užsienio 
komunistinių valstybių sve
čiais, kai buvo baigiamas bolše-

Maironis vokiečių 
spaudoje 

F r a n k f u r t a s . — Įtakingiau
sias Federacinės Vokietijos 
dienraštis „Frankfurter Allge-
meine Zeitung'* savo laidoje pa 
skelbė platų pranešimą apie 
K a u n e rengiamą didžiojo 
lietuvių poeto Maironio 125-jų 
gimimo metinių minėjimą. 
Pažymėjęs, kad minėjimas 
įvyko po vakarinių Mišių prie 
netoli katedros esančio Mairo
nio paminklo, dienraštis atkrei 
pia dėmesį į LTSR generalinio 
prokuroro įspėjimą Nijolei 
Sadūnaitei, kun. Rokui Puzonui 
ir Robertui Grigui, draudžiant 
jiems dalyvauti Maironio minė
jime. „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung" atpasakoja Maironio 
biografiją ir iškelia jo poezijos 
reikšmę lietuvių tautai . 

vikų revoliucijos 70 metų 
minėjimas. Čia dalyvavo Kubos 
Fidel Castro ir Lenkijos Jaru-
zelskis. Gorbačiovas ir kiti Po-
litbiuro nariai atkreipė specialų 
dėmesį j Castro, kuris paskuti
niais keliais metais nesutiko su 
kai kuriais Maskvos spren 
dimais. Castro buvo specialiai 
pagerbtas, kai jam buvo leista 
atsistoti virš Lenino mauzo
liejaus, kai vyko paradas Rau
donojoje aikštėje. O kai vyko pri
ėmimas, tai Castro buvo paso
dintas t a r p Grobačiovo ir 
ministerio pirmininko Ryžkovo 
klausant jiems muzikos inter-
liudo ir stebint šokius. 

Nebuvo naujų ginklų 

Priėmimo metu Boriš Yeltsin, 
kuris norėjo pasitraukti iš Polit-
biuro, stovėjo atskirai ir nė vie
nas Politbiurio narys nekalbė
jo su juo. Jis dar tebėra Maskvos 
komunistų partijos sekretoriu
mi. 

Parado metu nebuvo parodyta 
jokių naujų ginklų. Kubos 
Castro visur buvo kartu pir
mose linijose. Parado metu 
kalbėjo Gynybos ministeris 
Dmitri Yazov. kuris džiaugėsi 
sovietu taika ir sakė jog vy
riausybė daro viską, kad 
išvengtų imperialistų agresijos. 

Solidarumas 
prieš apgaulingą 

demokratiją 

Varšuva . — Režimo panaikin
tosios lenkų laisvos profesinės 
sąjungos „Solidarumo" lyderis 
Walensa pranešė, kad įteiks 
valdžiai pluoštą pasiūlymų su 
raginimu juos įterpti į lapkričio 
29 diena numatomus pravesti 
liaudies apklausinėjimus apie 
valdžios rengiamas politines, 
ekonomines ;.r socialines refor
mas. VValensa pažymėjo, kad. jei 
valdžia atsisakys pasiūlymus 
įterpti į referanduma. tuo atve
ju laisvoji profsąjunga paragins 
krašto piliečius referendumą 
boikotuoti, anketa užpildant tik 
vienu žodžiu — Solidarumas. 

Pokalbyje su italų žinių 
agentūros ANSA koresponden
tu VValensa pažymėjo, kad 
liaudies referendumo svarba 
pr iklauso nuo to, kuriais 
klausimais ir kokia forma 
piliečiai yra kviečiami pasisa
kyti. Solidarumo sąjūdis prašo, 
kad i referendumą būtu įterptas 
ir profsąjunginio pliuralizmo 
klausimas, tuo suteikiant progą 
krašto piliečiams dėl jo laisvai 
pasisakyti. Be profsąjunginio 
pliuralizmo, pažymėjo VValensa, 
neįmanoma pravesti veiksmin
gų reformų. Solidarumo sąjūdis 
neketina padėti valdžiai kurti 
apgaulingą demokratiją. 

KLENDORIUS 
Lapkričio 13 d.: Valentinas. 

Pranciška. Narvydas. Grožilė. 
Didakas. 

Lapkričio 14 d.: Jukundas. 
Veneranda, Saulenė. Adeoda
tas, Gorfridas. 

ORAS 

Saulė teka 6:36. leidžiasi 4:33. 
Temperatūra diena 55 1.. nak

tį 36 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. lapkričio 13 d. 

/PORTO APŽVALGA 

III P.L.S. ŽAIDYNĖS 

POKALBIS SU 
J. JONAVIČIUM 

Prieš kelias savaites Chica-
goje lankėsi Jurgis Jonavičius, 
(tuoj po konferencijos VVashing-
tone), kur jis atstovavo Austra
lijos Lietuvių B-nei. Jis yra 
Australijos Lietuvių Sporto 
Sąjungos ir III-jų P.L.S. 
žaidynių organizacinio komite
to pirmininkas. Chicagoje jis 
tarėsi su Š. Amerikos sporti
ninkų išvykos į Australiją org. 
komitetu. Ta proga atsakė 
mums į jam pateiktus klausi
mus. 

Jurgis Jonavičius, III-jų P.L.S. 
Žaidynių Australijoje organizacinio 
komiteto pirmininkas. 

— Ar neįdomus likimas, 
kad beveik po 25 m. susitin
kame vėl panašiu reikalu? 

— Tikrai nepramatomi likimo 
keliai, bet šiuo atveju mums 
labai palankūs. Labai džiau
giuosi turėdamas progą susitik
ti su tais pačiais asmenimis su 
kuriais organizavome ir sėk
mingai įvykdėme 1964 m. 
Amerikos krepšininkų išvyką į 
Australiją. 

— J ū s ų kelionės tikslas i 
Ameriką buvo? 

— Pagrindinis mano tikslas 
buvo dalyvauti P.L. Bendruo
menės konferencijoje VVashing-
tone. j kurią mane delegavo 
Australijos LB Krašto valdyba. 
Tuo pačiu susidarė proga aplan
kyti Chicagą ir susitikti su Jūsų 
išvykos į III-sias P.L.S. žaidynes 
org. komitetu. Mums ir jums 
rūpimų klausimų asmeniškas 
aptarimas žymiai palengvins 
žaidynių rengimo procesą. 

— Kodėl Adelaidei teko gar* 
bė organizuoti III-sias P.L.S. 
žaidynes kai t uo ta rpu Syd
nėjaus ir Melbourno lietuvių 
telkiniai yra žymiai didesni? 

— Australijoje didieji sporto 
^vykiai, kaip mūsų metinės 
sporto šventės, visuomet sutam
pa su kas antri metai vykstan-
čiomis Lietuvių Dienomis, 
kurios 1988 m. vyks Adelaidėje. 
Todėl ir III-sios P.L.S. žaidynės 
vyks Adelaidėje, nežiūrint, kad 
Adelaidės lietuvių telkinys yra 
mažesnis už Sydnėjaus ir Mel
bourno. 

— Kas sudaro jūsų organi
zacinį komitetą? 

— Organizacinis žaidynių 
komitetas sudarytas iš Ade
laidės „Vyčio" klubo narių: S. 
Urnevičius, buvęs krepšininkas 
ir ilgametis „Vyčio" pirmi
ninkas, A. Skiparis, buvęs 
„Vyčio" pirmininkas, R. Sidab
ras — sporto ir spaudos dar
buotojas, P. Andrijaitis — il
gametis „Vyčio" finansų 
„ministeris", S. Visockis — 
buvęs krepšininkas ir „Vyčio" 
pirmininkas, V. Ramonaitis — 
buvęs krepšininkas ir R. Pocius 
— buvęs krepšininkas, dabar
tinis „Vyčio" pirmininkas, o 

man tenka garbė šiam komite
tui vadovauti. 

Sis komitetas savo žinioje dar 
turi pagelbinių komitetų ir 
grupių, viso, arti 40 asmenų, 
kurie rūpinasi varžybų organi
zavimu, lėšų telkimu, svečių ap
gyvendinimu, transportu, lei
diniais bei įvairiais renginiais. 

— Žinome, k a d tuo p a č i u 
metu Adela idė je v y k s i r 
Australijos Lietuvių Dienos. 
Ar programos nesikryžiuos? 

— Lietuvių Dienų pagrindi
niai renginiai vyks vakarais, 
jau varžyboms pasibaigus. Todėl 
dienos metu vykstančios žai
dynės su jomis nesikryžiuos. 

— Žinome, k a d k a r t u b u s 
švenčiama Australi jos 200 
metų s u k a k t i s . K a i p šis 
minėjimas bus įjungtas į žai
dynių programą? 

— Žaidynių metu a tsk i ro 
Australijos 200 m. sukakties 
minėjimo nebus. Tas faktas bus 
pabrėžiamas visame mūsų kon
tinente specialiai sukurtu ir iš
leistu tos sukakties ženklu, 
vėliavomis ir kitais būdais 
primenant šį jubiliejų. Čia 
mums svarbiausia, kad III-sios 
PLS Žaidynės yra įtrauktos į 
oficialią Australijos 200 m. su
kakties minėjimo programą su 
teise naudoti jubi l ie jaus 
ženklą. 

— Kaip toli y r a pažengęs 
šių žaidynių organizavimas? 

— Tenka džiaugtis, kad pasi
ruošimas žaidynėms eina gerai, 
nes joms ruoštis pradėjome jau 
nuo 1985 m. pradžios. Viskas, 
ką iki šiol buvo galima padaryti, 
yra įvykdyta. 

— Kaip sprendž ia te lėšų 
klausimą ir tok io didel io bū
rio sport ininkų apgyvendi
nimą? 

Lėšų klausimas ir atvykstan
čių užjūrio svečių apgyvendi
nimas, be abejo, yra patys di-

. džiausi rūpesčiai. Lėšas tel
kiame įvairiais būdais: susi
laukėme paramos iš mūsų bend
ruomeninių fondų, organizacijų 
ir institucijų; rengiame lote
rijas, ruoš iame r e n g i n i u s , 
renkame aukas iš sporto rėmėjų 
ir bičiulių; mūsų klubai apsidėjo 
savanoriškai specialiu metiniu 
nario mokesčiu, kur i s įmo
kamas org. komitetui, pakeltas 
sporto švenčių registracijos 
mokestis. Iki šiol jau sutelkėme 
arti trečdalį mūsų biudžete 
numatytos sumos. 

Kas liečia užjūrio dalyvių ap
gyvendinimą, bandysime su
talpinti visus Adelaidės lietuvių 
šeimose. Jei nepavyks, turėsim 
apgyvendinti nuomojamuose 
butuose ar moteliuose. 

— Kokia b u v o j ū s ų reak
cija, kai pagal iau p o ilgo 

• laukimo išgirdote Š. Ameri
kos organizacinio komiteto 
sąstatą? 

— Labai apsidžiaugėm, ne tik 
mes — Australijos org. komi
tetas, bet ir visa Australijos 
lietuvių sportininkų šeima, kai 
sužinojome, kad Š. Amerikos 
org. komite tu i vadovauja 
Australijoje visiems žinomas 
Valdas Adamkus, ir kad į komi
tetą įeina Vytautas Grybaus
k a s , pirmosios i švykos į 
Australiją 1964 m. krepšinio 
rinktinės treneris, Pranas Ber-
neckas, ŠALFAS s-gos CV pir
mininkas, ilgametis sporto dar
buotojas, PLB v-bos vicepirm. 
Rimas Dirvonis ir žinomas 

Krepsino žvaigždės - Kauno „Žalgirio" Valdas Chomičius, Rimas Kurtinaitis ir Vilniaus „Sta
tybos" Šarūnas Marčiulionis Jaunimo centre Chicagoje. 

Nuotr. J . Tamulaičio 
visuomenininkas dr. Petras 
Kisielius. 

— Kokio skaičiaus sporti
ninkų laukiate iš Š. Amerikos 
i r kitų kraštų. 

— Kuo didesnio. Esame iš
siuntę kvietimus į žaidynes taip 
pat ir Argentinos, Brazilijos, 
Anglijos, Vasario 16 d. gimna
zijos ir Punsko lietuvių gimna
zijos sportininkams. Iki šiol ga
vome atsakymą tik iš Punsko 
lietuvių, kuriems, deja, per 
didelės kelionės išlaidos nelei
džia žaidynėse dalyvauti. 

— Kaip žiūri į šią šventę ir 
organizacini darbą bei jo 
pasisekimą visa Australijos 
lietuvių bendruomenė, ypač 
ka i metų pradžioje pas jus 
v y k s P a s a u l i o J a u n i m o 
Kongresas? 

— Netenka aiškinti, kad mū
sų bendruomenės dėmesys šiuo 
metu yra nukreiptas į gruodžio 
pabaigoje prasidedantį Pasaulio 
Jaunimo kongresą. Tačiau mes 
neleidžiame bendruomenei pa
miršti ir žaidynių. Neabejojame, 
kad Kongresui pasibaigus, atei
nančių metų visas Australijos 
lietuvių dėmesys bus nukreip
tas į sportuojančio pasaulio lie
tuvių jaunimo sąskrydį, kurio 
laukia ne tik patys sportininkai, 
bet ir visi Australijos lietuviai. 

V . G . 

AUSTRALIJON 
VYKSTANČIŲ 

BŪRYS DIDĖJA 

Į III-sias P.L.S. Žaidynes, vyk
siančias ateinančių metų gale 
Australijoje, norinčių vykti 
sportininkų entuziazmas ir 
skaičius didėja. Po ŠALFAS 
sąjungos suvažiavimo Clevelan-
de, išvykos į Australiją organi
zacinis komitetas turėjo trumpą 
pasitarimą su vykstančių j 
Australiją klubų atstovais. Pa
aiškėjo, kad ŠALFAS s-ga 
Adelaidėje bus atstovaujama 
gal net 150 JAV-ių lietuvių 
sportininkų. 4 vyrų krepšinio 
komandos — New Yorko LAK, 
Toronto „Aušra", Detroito „Ko
vas" Clevelando „Žaibas", o 
taip pat ir Chicagos „Neries" 
bei New Yorko jauniai jau yra 
užsiangažavę. Dar planuoja 
Chicagos „Lituanica" ir Toronto 
„Vyčio" su Hamiltono „Kovu" 
jungtinė, ir gal net viena mo
terų krepšinio komanda. Vyrų 
tinklinis bus atstovaujamas 
Bostono „Grandies" ir Los 
Angeles „Bangos", o moterų — 
New Yorko LAK ir Los Angeles, 
o gal net Chicagos „Neris". Ste
bėtinai daug lauko tenisininkų 
jau pasiryžę keliauti, gal net 12; 
taip pat ir keletas plaukikų, 
šachmatininkų bei golfininkų. 

Kai kurie klubai jau pradėjo 
rimtai ruoštis. Bene rimčiausiai 
planuoja Detroito „Kovas", 
kur io sportininkai turi 
kiekvieną mėnesį taupyti tam 
tikrą sumą, o lygiai tokia pat 
suma pridedama iš klubo kasos. 
Kiti daro kitokius planus lė
šoms telkti, ar net jau reikalau
ja iš sportininkų tam tikro už
stato, kad įsipareigojimas būtų 
rimtesnis. 

JAUNIMO SUSITIKIMAS 
SU KREPŠINIO ŽVAIGŽDĖMIS 

Amerikos lietuvių jaunimas 
labai domisi lietuvių sporti
ninkų pasireiškimais ir jų lai
mėjimais tarptautinėje sporto 
arenoje, džiaugiasi ok. Lietuvos 
jaunimo plačia sportine veikla, 
didžiuojasi jų pergalėmis. Ypač 
didžiuojamasi Kauno „Žalgirio" 
krepšininkų pergalėmis, laukia
ma žalgiriečių pasirodymo 
JAV-ėse. Atvejais, kai Sov. Są
jungos krepšinio rinktinė ar 
komandos, kurių sąstate buvo ir 
lietuviai žaidėjai, lankėsi 
Amerikoje, išeivijos lietuvių 
jaunimas stengėsi dalyvauti 
rungtynių stebėtojų tarpe, savo 
šūkiais paskatinti savo tautie
čius sportininkus, o po rung
tynių nors trumpai su jais susi
tikti. Tokiais atvejais apie 
artimesnį pabendravimą su ok. 
Lietuvos sportininkais tebuvo 
galima tik pasvajoti. Tačiau 
kartais ir svajonės išsipildo. 

Tokia svajonė Chicagos 
lietuvių jaunimui išsipildė š.m. 
spalio 31 d., kai tuo laiku Sov. 
Sąjungos krepšinio rinktinei 
gastroliuojant JAV-ėse ir 
viešint Chicagoje, vietos lietu
viams pas i ta ikė galimybė 
susitikti su toje rinktinėje žai
džiančiais l ie tuviais 
sportininkais. 

Spalio 31 d. ryte Chicagos 
Jaunimo centre veikiančiame 
Lituanistiniame Pedagoginia
me institute didelis sujudimas 
— laukiama trumpo ok. Lie
tuvos krepšinio žvaigždžių ap
silankymo. Lektoriams neleng
va, kai s tudentų dėmesys 
nukreiptas ne į dėstomą dalyką, 
bet į jaunimo ypatingai ger
biamų svečių atsilankymo gali
mybe. 

Dvyliktą valandą paskaitos 
nutraukiamos — visi nekantriai 
laukia svečių pasirodymo. Ir 
koks džiaugsmas, kai tarpdu
ryje pasirodo lektorius Arvydas 
Žygas su svečiais — krepšinio 
žvaigždėmis — Valdu Chomi
čium, Rimu Kurtinaičiu ir Ša
rūnu Marčiulioniu. 

Svečiai apžiūrėjo instituto 
patalpas ir buvo pakviesti susi
tikti su jaunimu. Visų gerbiami 
krepšininkai tokie malonūs, 
savi, artimi. Valandą trukusia
me pasikalbėjime svečiai atsaki
nėjo į klausimus, pasirašė au
tografus, drauge su jaunimu 
nusifotografavo. Visiems gilų 
įspūdį paliko jų raginimas bend
rauti su Lietuvos jaunimu ir 
ypač mokytis tėvų kalbos, nes jų 
žodžiais — „Be kalbos nebus 
tautos". 

Šis, kad ir trumpas Lietuvos 
sportininkų pabendravimas su 
mūsiškiu jaunimu buvo džiugi 
staigmena visiems šio įvykio da
lyviams. Asmeniškas sąlytis su 
jaunimu iš Tėvynės, stiprina ir 
mūsų jaunimo tautinį susipra
timą, skatina jų ryžtą mokytis 
tėvų kalbos, puoselėti lietuviš
kumą. 

Už šį malonų pabendravimą 
su iškiliais Lietuvos jaunimo 
a t s tova is dėkojame mūsų 
mielam mokytojui Arvydui 
Žygui ir visiems lektoriams, 
kurių paskaitos tą dieną nebe
galėjo įvykti. Ačiū mieliems 
Valdui Chomičiui, Rimui Kurti
naičiui ir Šarūnui Marčiulioniui 
— linkime Jums savo talentu ir 
laimėjimais kelti lietuvio spor
tininko ir lietuvių jaunimo 
vardą, ypač t a rp t au t i nė j e 
plotmėje. Studentė 

KUR GOLFININKAI IR KITI 
PAVIENIAI SPORTININKAI? 

Kol kas iš golfininkų tik 
Detroito „Kovas" žada siųsti ke
lis žaidėjus. Iš kitų klubų dar 
kol kas nieko negirdėti, o tų klu
bų su geru narių skaičiumi 
turime ne vieną. Ir golfo 
metinėse žaidynėse visada da
lyvių skaičius yra didelis. 
Atrodo, trūksta tik valdybų ar 
pavienių žaidėjų iniciatyvos. 
Paskutinėse mūsų pirmenybėse 
Clevelande dalyvavo geras 
būrys Sydnėjaus „Kovo" golfi
ninkų — ta i buvo kaip ir 
oficialus pakvietimas iš Aust
ralijos golfininkų dalyvauti 
Adelaidėje, kur golfo aikštynai 
yra tikrai puikūs. Tas jų kvie
timas neseniai vėl buvo pakar
totas laiške iš Sydnėjaus, ku
riame rašoma: „Su entuziazmu 
dalyvavome Clevelando žaidy
nėse, kurios buvo įdomios ir 
puikiai suorganizuotos. Ir pri
imti ten buvome labai vaišingai 
ir draugiškai. Chicaga kiek 
nusivylėme, nes patys turėjome 
susirasti viešbutį ir į ten nusi
kapstyti, nors ir buvo žadėta, 
kad būsim priimti puikiai. 
Nežiūrint to, mes lauksime 
daugelio Š. Amerikos, o taip pat 

ir Chicagos golfininkų Adelai
dėje, kur užtikriname gerą pri
ėmimą ir puikius golfo laukus, 
jau nekalbant apie visą kitą pro
gramą..." 

Be golfo, krepšinio, tinklino ir 
lauko teniso, Adelaidėje dar 
vyks stalo tenisas, plaukimas, 
šachmatai, skvašas (sųuash) ir 
bilijardas (8-ball). Stalo tenisas 
mūsų tarpe jau kaip ir miręs; 
vienintelė rimtai šią šaką prak
tikuojanti yra D. Koperskytė iš 
Hamiltono „Kovo". Šachmati
ninkų turime nemažai; reikia 
tikėtis, kad iš jų norės ten daly
vauti ne vienas. Skvašas čia 
nepopuliarus, lygiai, kaip ir bili
jardas, kuris daugiausia žaidžia
mas baruose". 

Jei sukrus golfininkai ir 
šachmatininkai, bei padidės 
plaukikų skaičius, gali būti, kad 
vykstančių į Australiją sporti
ninkų skaičius bus didesnis 
negu 150; o jei prisidės dar 
būrys šiaip keliaujančių, tai Š. 
Amerikai TU-se P.L.S. žaidynėse 
ir Australijos Lietuvių dienose 
bus atstovaujama didingai, o 
vietos organizatoriai bus dau
giau negu laimingi. 
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Lietuvis gydytojas 
3025 West SOtti Street 

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

Trec. ir sėst, uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-415* 

DU. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskvrus trec" Sešt ! 2 'ki4 vai popiet 

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

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2050 W. St St. CMcago 
Tel. 470-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS 8. RAZMA 
Sp^ualybr Vidaus ir plaučiu lifcos 

2S39 W. 7lst Si*. CMcf^tK ^-
Tel.: 43+eiSO 

i iPQQ S#iR*MrSit vfMjnwcy 
Patea MeajMs, m. OMU 

113) 301-3223 :3I«I M1-3222 

DR. LEONAS SBDUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURCIIA 
2656 W. 63rd Street 

Va i : antr. 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
Sėst pagal susitarimą 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8t*t Street 

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

Dr. TuntMonio ofis* perėmė 
DR. S. IAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
24S4 VV. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv <M2. Penkt. 2-7 

N A N C Y S T R C I T M A T T E R , M . D . 
KARDIOLOGE 

2484 W. 71 t t root 
Tol . 4 3 4 * 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

mmmšm YIŽJMS. M.D.. s.c 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 3S5-77M 

JOHN P. WAITKUS t M.D., PACS 
ORtCIAUSTAS CHIRURGAS 
Priklauso Hoty Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 037 -3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. ooojol sualtarlma •Inu 
Kate. Ir penki. m*e 3-7 v.v. 



Ruošiamės atšvęsti krikščionybės 

JUBILIEJŲ 
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TRUMPAREGIŠKUMAS AR 
NAIVUMAS POLITIKOJE 

„Perestroika" ir naujos viltys (2) 

bangos per pasaulį banguoja 
įvairūs mūsų tautos krikščio
nybės minėjimai, telkdami tiek 
lietuvius, t iek ir jų nelietuvius 
draugus bendrai maldai už Lie
tuvą. Gi įvairiomis kultū
rinėmis programomis jie turtina 
pasaulio kultūrinį lobyną. O šių 
iškilmių galima tikėtis iki pat 
1988 m. Sekminių, kada ofi
c ia l ia i ba ig ias i Lietuvos 
kr ikšč ionybės jubil iej iniai 
metai. 

Paminėjimai rengiami ne tik 
lokalinėje skalėje, kur tie 
minėjimai vyksta kiekvienoje, 
kad ir mažiausioje lietuvių ko-
lonijėlėje, bet jie vyksta ir nacio
nalinėje plotmėje. Tokių tarpe 
yra ir Kanados pagrindinis 
Jubiliejaus minėjimas š.m. lap
kričio 14-15 d., Vokietijos, 
įvykęs Mainze, ir Australijos pa
grindinis minėjimas, rengiamas 
Melbourne 1988 m. kovo 1 d., 
nors ten berods visuose did
miesčiuose j a u yra įvykę 
minėjimai. 

Minėjimai įvyko ir įvairiuose 
Europos kraštuose: Belgijoje 
(Liege), Anglijoje, Notre Daine 
katedroje Paryžiuje, jau nekal
bant apie visą eilę Vokietijos 
miestų. Brazilijoje, per kun. P. 
Gavėno pastangas, Brazilijos 
vyskupų konferencija visoms 
219 vyskupijoms išsiuntinėjo in
formaciją apie Lietuvą, ra
ginant vietoves rengti maldos 
dienas už Lietuvą. 

Tad šiuokart norisi plačiau 
nupasakoti JAV-ių pagrindines 
Kr ikšč ionybės Jubi l ie jaus 
iškilmes, kurios įvyks š.m. lap
kričio 26-29 d. Chicagoje, per 
Padėkos dienos savaitgalį. Iš
k i lmės numatomos t ik ra i 
įspūdingos. 

Prasidės su iškilmingomis Pa
dėkos Mišiomis 10 vai. ryto Pa
dėkos dieną lapkričio 26 d. puoš
nioje Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Mišios dedikuotos 
šiais žodžiais: „Dėkojant Dievui 
už 600 metų Lietuvos krikščio
nybės ir už malonę susilaukti 
mūsų palaimintojo ark. Jurgio 
Matulaičio, kuris šią bažnyčią 
pašvent ino". Mišių pagrin
diniais koncelebrantais bus trys 
lietuviai vyskupai P. Baltakis, 
V. Brizgys ir A. Deksnys. Skai
tytojos bus lietuvių moterų vie
nuolijų, turinčių* ryšį su palai
mintuoju Jurgiu Matulaičiu — 
Šv. Kazimiero ir Nekalto Prasi
dėjimo seserų vienuolijų vyres
nioji ir provinciolė Ses. M. Joa-
nella Fayert ir Ses. M. Paulė. 
Pamoksl ininkas bus Palai
mintojo atkurtos Marijonų vie
nuolijos provinciolas kun . 
Viktoras Rimšelis, MIC. Jei 
oras bus palankus, procesija į 
bažnyčią eis lauke, su gies
mėmis. Šiom Padėkos Mišioms, 
be vargonų, gros dar ir priedinių 
instrumentų ansamblis, o Šv. 
Antano parapijos choras, spe
cialiai šioms pamaldoms papil
dytas stipriais balsais, repetuoja 
jau porą mėnesių, vadovau
jamas muz. Mariaus Prapuo
lenio. Jose bus skatinamas visų 
tikinčiųjų bendravimas ne tik 
maldose, bet ir Mišių giesmėse. 

Tiek šioms Mišioms, tiek ir 
Mišioms Švč. Merg. Marijos Gi
mimo parapijoje ir katedroje, 
yra paruošta speciali, dvikalbė 
Mišių knygelė, kurioje bus vi
soms pamaldoms reikalingi nu
rodymai bei vertimai, tiek į ang
lų, tiek ir į lietuvių kalbas, kad 
galėtų kuo daugiau asmenų 
visose pamaldose laisvai daly
vauti ir kar tu maldoje atšvęsti 
šį mūsų tautos jubiliejų. 

Nemažiau įspūdingos pa
maldos numatomos Švč. Merg. 
Marijos G i m i i n šventovėje 
Marųuette Parke šeštadienį, 
lapkričio 28 d., 12 vai. Šios Mi
šios yra dedikuotos už Lietuvą. 
Jų pagrindiniai koncelebrantai 

bus Europos lietuvių vyskupas 
Antanas Deksnys. Šiose pa
maldose muz. Antano Lino va
dovaujamas šios parapijos 
choras, su kamerinio orkestro 
bei vargonų palyda giedos kun. 
G. Šukio Mišias, o giesmių tarpe 
figūruoja gausi klasikinės reli
ginės muzikos įvairovė, jų tarpe 
ir Beethoveno „Džiaugsmo gies
mė" ir Haendelio „Alleliuja 
choralas". 

Sekmadienio pagrindinės Ju
biliejinės pamaldos lapkričio 29 
d. vyks Švento Vardo katedroje 
3 v. p.p.; jų pagrindinis kon-
celebranta ir pamokslininkas 
bus kard. Joseph Bernardin. 
Šioms pamaldoms gieda iš įvai
rių miestų jungtinis 130 balsų 
choras Alfonso Mikulskio „Tau
tines Mišias už kenčiančią Lie
tuvą", akompanuojami jung
tinio liaudies instrumentų an
samblio. Jie bus vadovaujami 
muzikių Ritos Kliorienės, Onos 
Mikulskienės, ses. Teresės Pap-
šytės ir Emilijos Sakadolskie-
nės. Bendruomeniniam giedo
jimui vadovaus muz. Faustas 
Strolia, vargonais akompa
nuojant muz. Robertui Mockui. 

Per šias mūsų lietuviškos 
krikščionybės jubiliejines 
pamaldas mūsų kultūra pasi
reikš ne tik muzikinėje ir 
žodinėje plotmėje, bet ir specia
liai krikšto pažadų atnaujinimo 
apeigoms paruoštuose „Gran
dies" ansamblio atliekamuose 
liturginiuose judesiuose. Šioms 
atmintinoms Mišioms pasiruoš
ti, sekmadienio rytą 10 vai. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje vyks 
susitelkimo valandėlė, kurios 
metu bus klausoma išpažinčių. 

Tačiau Jubiliejaus paminė
jimas pamaldomis nesiriboja. 
Savaitgalio metu Jaunimo cen
tre vyks Broniaus Kviklio suor
ganizuota vaizdinė-dokumen-
tinė paroda „Krikščioniškoji 
Lietuva" atidaroma Padėkos 
dieną 6 v.v., o 7 v.v. ten pat vyks 
Jaunimo šokiai. Penktadienio 
vakarą Marijos aukšt. mo
kykloje įvyks Jubiliejaus šven
tės atidarymas su akademija ir 

; literatūros vakaru. Paskaitą „l 
' ką mus kviečia tautos krikštas" 

ska i tys kun. dr. Antanas 
Paškus, po kurios bus litera
tūros laureatams premijų įtei
kimas. Antroje programos daly
je savo kūrybos trumpas ištrau
kas skaitys kun. L. Andriekus, 
K. Bradūnas, B. Brazdžionis, Č. 
Grincevičius ir A. Kairys. 

Šeštadienio vakarą Morton 
auditorijoje Ciceroje, kaip dera 
tokiai muziką mylinčiai tautai 
kaip lietuvių, vyks lietuvių 
kompozitorių muzikos simfo
ninis koncertas. M. K. Čiurlio
nio, K. V. Banaičio, V. Jaku-
bėno, J. Štarkos ir J. Juzeliūno 
kūrinius atliks solistai D. Stan-
kaitytė, D. Mongirdaitė, T. 
Freerer, Lietuvių operos choras 
ir simfoninis orkestras, diri
guojant Arūnui Kaminskui. 

Tačiau ir tai dar visų šio sa
vaitgalio iškilmių neišsemia. 
Penktadienį ir šeštadienį dienos 
metu vyksta Amerikos lietuvių 
Romos katalikų federacijos su
važiavimas Jaunimo centro ir 
Marijos aukšt. mokyklos pa
talpose. Šalia organizacinių 
svarstybų, penktadienį, 
lapkričio 27 d., 12 vai. Šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčioje 
Mišias, prašant lietuviams 
pasaukimų, atnašaus vysk. P. 
Baltakis. Vėliau, 2 v. p.p. bus 
simpoziumas apie lietuviškų ka
talikiškų vienetų išsilaikymą, o 
šeštadienį 9:30 v.r. bus simpo
ziumas „Mūsų atsiliepimas į 
tikėjimo persekiojimą Lietu
voje". 

Taigi Padėkos dienos savait
galį įspūdingai švęsime 600 
metų lietuvių krikščionybės. 

a \ » 

Tiek prezidentiniai kandida
tai savo viešose svarstybose, 
tiek šios šalies žinių tarnyba bei 
daugelis piliečių naujomis 
viltimis pasitiko paskutiniuo
sius pasikeitimus Kremliuje ir 
skirtingai aptaria naujas nuo
taikas Maskvoje. Daugelis ban
do daryti ir labai toli siekiančias 
išvadas bei spėliojimus. 

Tačiau retas kreipia dėmesį į 
tų visų pasikeitimų esmę ir ne
sugeba juos teisingai aptarti ir 
įvertinti, pasiremiant skaudžia 
praeities patirtimi. 

Mažai kas kreipia daugiau 
reikiamo dėmesio, kad Gor
bačiovas ir kiti jo politbiuro 
ideologai ir teoretikai nuolat pa
brėžia, kad jie net nemano atsi
sakyti pagrindinių komunis
tinio socializmo siekimų ir ko
munistinės dogmos. Jie ne
gailestingai pašalina visus tuos, 
kurie pareiškia bet kokias 
abejones Markso ar Lenino pa
skelbtoms teorijoms. O juk visos 
tos teorijos ir komunizmo kūrėjų 
pasauliui paskelbtos idėjos 
siekia vieno vienintelio tikslo — 
užvaldyti visą pasaulį ir visame 
žemės rutulyje įgyvendinti 
proletariato diktatūrą. 

Marksas tikėjo, kad proleta
riato diktatūra pasaulyje bus 
įgyvendinta evoliucijos keliu. 
Leninas jau ėjo pasaulinės dar
bininkų revoliucijos keliu. O 

JONAS DAUGĖLA 

Stalinas jau siekė fiziškai sunai
kinti ir išžudyti visus tuos, 
kurie šiam komunizmo procesui 
priešinasi. O kad nesuklysti, tai 
žudė ir tuos, kuvie jo manymu 
galėtų priešintis ir bandyti už
kirsti kelius komunistinei verž-
lai į pasaulį. 

Tomis pačiomis pasaulio už
valdymo aistromis gyveno ir 
tikėjo jir visi kiti jų pasekėjai ir 
Kremliaus valdų įpėdiniai. 
Nėra jokių patikimų duomenų 
tikėti, kad ir dabartinis Krem
liaus valdovas būtų šių komu
nizmo siekių atsisakęs. 

Marksas yra pasakęs, kad 
buržuazinis pasaulis, it per
nokęs obuolys, pats savaime 
nukris į komunistų sterblę. O 
Leninas tvirtino, kad naivūs 
vakarų kapitalistai patys bran
gia kaina nusipirks virvę, ant 
kurios jie bus pakarti. Deja, per 
septynis dešimtmečius šios jų 
viltys neišsipildė. Tad Stalinas 
ir kiti jo įpėdiniai paleido į dar
bą raudonąją armiją, teroristu 
bandas, propagandą ir pradėjo 
organizuoti komunistų partijas 
laisvojo pasaulio šalyse. Jie visi 
be atodairos savo valdose ir lais
vajame pasaulyje pradėjo žudyti 
milijonus žmonių ir net ištisas 
tautas. Skaitoma, kad komunis
tai pasaulyje yra tiesiogiai išžu-

dę daugiau kaip 100 milijonų 
nekaltų žmonių. Stalino siau
tėjimo metais kasdien buvo 
nužudoma 4000 žmonių. 

Savo laimėjimams patikinti ir 
vakarų pasaulį apmulkinti 
komunistai laikas nuo laiko 
bando sukurti atoslūgio nuotai
kas. Tą darė Leninas ir Stali
nas, tą daro ir visi kiti jo 
palikuonys. Šie atoslūgiai isto
rijoje buvo vadinami „detan-
tės", „appeasemento" ir kitais 
vardais. Dabartinis Gorbačiovas 
nukalė naują „glasnost" ir „pe-
restroikos" terminą. 

Ir visada vakarų pasaulis į 
šias naujas bolševikų nukaltas 
programas sudeda daug vilčių, 
o ypat ingai „amžinos ios" 
pasaulio taikos siekius. Tačiau 
visada komunistai visas šias 
naujoves išnaudoja savo naudai 
ir vakariečius apgauna. Juos 
veik visada palydi tik vakarų 
pralaimėjimai. Eisenhowerio 
laikais buvo paaukota Vengri
ja, o Kennedis leido bolševikams 
galutinai įsitvirtinti Amerikos 
žemyno pašonėje — Kuboje. 

Šiandien vėl Gorbačiovas, at-
šildęs tarptautinės politikos 
įtampą, visomis jėgomis sten
giasi išgauti rytų Europos pa
vergimo pripažinimą ir nugink
luoti vakarų pasaulį. Be to, su
smukusiai Rusijos ekonominei 
padėčiai pagerinti jam labai 

Prof. dr. Jonas Račkauskas, JAV LB Švietimo tarybos pirmininkas, Justinas Lukošius, Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės reikalų vedėjas, ir dr. Gediminas Balukas, Lietuvių Dailiojo meno 
instituto pirmininkas, po pasitarimų Prano Dorr.šaičio meno reikalais Vasario 16-tos gimnazijos 
rūmuose. 

reikalingi Amerikos doleriai. 
Tam tikslui yra sudarytos 
palankesnės turizmo sąlygos, 
vienašališkos prekybos sutartys 
ir pan. 

Visa tai Gorbačiovas tikisi 
gauti vien tik už savo ir savo 
žmonos malonias šypsenas, 
nieko neatsisakydamas, nieko 
neatsižadėdamas. 

Iki šiol Gorbačiovas dar nieko 
nepadarė naujo, ko nebuvo darė 
jo pirmtakūnai. Iki šiol jis iš
tikimai seka Lenino ir Stalino 
pėdomis. Jo žinių tarnyba ir 
toliau skleidia melą apie vaka
rų pasaulį. Raudonoji armija ir 
toliau žudo nekaltus žmones ir 
mažamečius vaikus Afganis
tane, jis siunčia ginklus į 
Angolą ir Nicaraguą. O šiomis 
dienomis jau pradėjo regimai 
remti komunistų sukilėlius, 
kur ie s tengias i nuvers t i 
demokratinę filipinų vyriau
sybę. Sovietų agentai ir toliau 
organizuoja ir ginkluoja bei ap
moko tarptautinio terorizmo 
gaujas. 

Sovietai ir toliau į savo valdas 
neįsileidžia vakarų spaudos, 
trukdo Laisvės ir Laisvosios Eu
ropos radijo programas. Tiesa, 
jie sudarė naujas kultūrinio 
bendradarbiavimo programas. 
Bet tuo pačiu dar plačiau atvėrė 
duris į vakarų pasaulį skverb
tis šnipams ir rusiškos propa
gandos agentams bei technolo
ginių išradimų vagims. 

Paskutiniu metu iš Sibiro la
gerių paleido kelis politinius 
kalinius, kurie jau buvo bebai
gia atlikti jiems paskirtas baus
mes. Bet juk tai lašas jūroje. 
Amnesty International organi
zacija spėja, kad Sibiro kon
centracijos lageriuose ir ,,psi
chiatrinėse" ligoninėse bei ka
lėjimuose dar ir šiandien yra 
apie 20,000 politinių kalinių. 

Visi džiaugiamės, kad pasku
tiniu metu pavyko išlaisvinti 
šiek t iek politinių kalinių, 
kurių keliems pavyko pasiekti 
ir vakarų laisvąjį pasaulį. Visi 
turime dėti visas įmanomas 
pastangas, kad ir daugiau jų 
būtų išlaisvinta. Ypatingai 
tektų rūpintis Helsinkio grupių 
narių išlaisvinimu. Tos grupės 
gi savo laiku buvo toleruojamos 
komunistų valdžios ir tik vėliau 
jos buvo sunaikintos ir jų nariai 
nužudyti ar įkalinti. 

Tačiau iš esmės visas civili
zuotas pasaulis ir mes turėtume 
neatlaidžiai kovoti, kad būtų pa
naikintos tokios valdymo sis
temos, kurios leidžia žmones 
įkalinti ir kankinti dėl jų reli
ginių ar politinių įsitikinimų. 
Reikia siekti, kad būtų panai
kintos vergų stovyklos ir kiek
vienoje šalyje įstatymais būtų 
apsaugotos kiekvieno žmogaus 
prigimtos teisės. Tačiau dabar 

vos tik JAV prezidentas užsi
mena apie žmogaus teises, Gor
bačiovas skubiai keičia temą ir 
kalba apie nusiginklavimą. 

Akmeninius Brežnevo ir Gro-
myko veidus pakeitė Gorbačio
vo šypsena. TV marškose vietoje 
..babuškomis" gaubtų, raukšlė
tų veidų matome vakarietiška 
skrybėlaite papuošta Raišos 
galvelę. Bet tai ir visas pakei
timas Kremliaus politikoje. Bet 
visi turėtų neužmiršti, kad vis 
dėlto tie malonūs profiliai šyp
sosi pro Kremliaus tvirtovių 
geležinius pinučius ir žiogrus. 
Jų šypsenos sklinda pro spyg
liuotomis vielomis užtvertas 
valstybių sienas. 

Tačiau jau daug kartų poka
rinėje istorijoje mus stebino 
vakarų demokratijų politikos 
vadovų nesugebėjimas teisingai 
įvertinti ir numatyti bolševikų 
užmačias ir pavojus. Mes patys, 
kurie savo akimis matėme ir iš
gyvenome bolševikinį terorą, 
esame pasižadėję įspėti vakarų 
pasaulį apie gresiančius pavojus 
jiems patiems. Tam tikslui 
naudojame visą savo galimą 
įtaką, asmeniškus ryšius, me
morandumus ir kt. 

Tad nenuostabu, kad ir šian
dieninių prezidentinių kandi
datų naivumas mus stebina. Bet 
dar daugiau stebina, kad Gor
bačiovo neaiškios „glasnost" ir 
„perestroikų" programos rado 
atgarsį ir mūsuose. Ir pas mus 
atsirado, kurie pradėjo tikėti 
bolševikų pasikeitimu, pradėjo 
įžiūrėti kažkokias didžiules 
pe rmainas bolševikiniam 
pasaulyje. O tomis permainomis 
net ir satelitinių šalių bolše
vikai netiki ir labai abejingai 
jas pasitinka. Tačiau keli mūsų 
veikėjai, net „išeivijos kultūros 
ministeriais" Vilniaus orauos-
tyje pakrikštyti, pradėjo bandyti 
bolševikų partijos pastumdėlių 
pagalba ieškoti kažkokių naujų 
ryšių su tauta. Bet kai jie pa
togiai su kompartijos agentais 
sėdėjo Vilniaus operos ložėse, ki
ti agentai šautuvų buožėmis 
Beloviežo miškuose daužė mūsų 
laisvės kovotojus, kurie 
nesilaikė komunistų partijos 
siūlomų tabu — nekalbėti apie 
Lietuvos pavergimą ir trė
mimus į Sibirą. 

Stebina JAV politikų nai
vumas, bet yra tiesiog neįtikė
tinas mūsų viengenčių trumpa
regiškumas ir tautinės savigar
bos jausmų netekimas. 

PLEČIA AUKLĖJIMĄ 

Kai kurios Chicagos ir apylin
kių mokyklos jau pradeda įvesti 
specialias auklėjimo pamokas, 
siekdamos, kad jų moksleivių 
elgesys būtų geresnis. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
* 
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Malonu buvo maudytis šiltam vandeny, gulėti ant 
karšto smėlio, vaikščioti tarp vešlių žalumynų ir jaus
tis dalimi malonios ir geravališkos gamtos. Pabuvojom 
turbūt keturiose salose ir jau plaukėm namų link, kai 
aš pamačiau pažįstamą salą. Tai buvo nedidelė plokščia 
sala, visa padengta smėliu, tik pakraščiuose, lyg var
tai, kyšojo du aukšti lavos kuorai, č i a mes prieš 27 
metus su vaikais praleidom kelias valandas. Būtinai 
turim šioj saloj sustoti! Tačiau nesustojom. Priplaukę 
arčiau pamatėm, jog joje gamta džiaugėsi jauna porelė 
Adomo ir Ievos kostiumuose. Nutarėm jų netrukdyti. 

Ta Kinų jūros dalis, kur mes maudėmės buvo 
Lingayen įlanka, istorinė vieta. Čia 1941 metais 
išsikėlė japonų kariuomenė ir, sugrūdus amerikiečius 
į Bataan pusiasalį, užėmė visą Luzoną. Lygiai po trejų 
metų McArthur'as iškeldino savo kariuomenę toje 
pačioje Lingayn įlankoje. J šiaurę nuo Lingayen prasi
dėjo kalnai, žali, džiunglėmis padengti kalnai. I juos 
mes dabar važiavom prisiminimų vedami. 

Anais laikais, tik neilgai pagyvenę Clarko bazėj, 
mes išgirdom apie nuostabią vietą, kuri vadinosi 
Bagio. Kokie ten kalnai, kaip ten gražu, kokie ten 
puikūs pušų miškai, koks ten saldus oras. Apie saldų 
orą aš klausiausi skeptiškai, bet pirma proga nuvažia

vom į Bagio ir mes. Pirmiausiai ilgai važiuoji pro įpras
tinį Filipinų gamtovaizdį — palmės, žali ryžių laukai, 
juose eilute išsirikiavusios susilenkusios moterys, 
vandenyje besimirkantys buivolai, kiekvienas su savo 
vaiku — palydovu, nipa triobelės ant aukštų stulpų iš
pintos iš palmių lapų. Privažiuoji kalnų papėdes ir 
staiga patenki į kitą pasaulį. Kalnų pašlaitėse, kur 
žemė nebetinka ryžiams, prasideda tropinės džiunglės, 
tokios pačios, kurias Panevėžy matydavau. Tarzano 
filmuose. 

Milžiniški medžiai stiebėsi į viršų, uždengdami 
saulę, juos pynė plonos kaip gyvatės lijanos. Vyravo 
žalia tyluma tik vietomis čiurleno upeliai. Vietomis jie 
šniokšdami kriokliais krisdavo žemyn ir purškiantis 
vanduo sublizgėdavo vaivorykšte. Pakely mus lydėjo 
ta būtinoji Filipinų gėlė, hibiskai, o aukštai ant medžių, 
gerai įsižiūrėjęs, galėdavai pamatyti kabančias orchi
dėjas. Kelias vingiavo zigzagais ir kėlė mus aukštyn. 
Gamta pamažu keitėsi, medžiai darėsi mažesni, ne 
tokie egzotiški, o privažiavus visai prie viršūnių kelią 
ėmė supti garsiosios visuose Filipinuose vienintelės 
Bagio pušys. 

Plaučiai šiaipjau pripratę prie drėgno tropikų oro 
čia gėrė vėsų, sausą, pušų sakų iškvėpintą orą sų tokių 
pasigardžiavimu, kaip troškulio iškankintas geria šal
tinio vandenį. Čia, kaip niekur kitur, jautei kaip oras 
eina į kūno vidų ir norėjosi kvėpuoti dar ir dar. Supra
tau ką žmonės norėjo pasakyti apie saldų Bagio orą. 

Už Bagio kalnai tęsėsi dar pora šimtų mylių. Jų 
slėniuose gyveno puslaukinės tautelės, kiekviena su 
skirtinga kalba, skirtingais rūbais, skirtinga religija 
ir dažniausiai jcs pešdavosi viena su kita. Prie Bagio 
gyveno Igorotai, toliau Ifugao, Kolinga, ir daugybė 
kitų. Kiek jų ten buvo nei patys filipiniečiai nežinojo, 
ftitnrtsp kalminsp tnrv*»no ir leeendariniai gaivu medžio

tojai (Headhunters). Jie skaitėsi apmalšinti ir būk tai 
įtikinti, kad galvų medžiojimas yra tabu, bet kiek tai 
buvo tikra, niekas nežinojo. Tačiau buvo žinoma, kad 
pora metų prieš mums atvykstant į Filipinus, du 
seržantai išsileido i ilgą kelionę į Luzono kalnus ir ne
sugrįžo. Po kurio laiko juos surado. Surado jų kūnus, 
bet be galvų. Iš esmės tuos laukinius sunku buvo ir 
kaltinti. Pagal jų papročius vyras negalėdavo vesti tol, 
kol neįrodydavo savo vyriškumo atnešdamas jaunajai 
nukirstą vyro galvą. 

Vasarodami Bagio mes susidurdavom daugiausiai 
su Igorotais, kurių papročiai nebuvo tokie griežti. Jie 
labai skyrėsi nuo vidutinio filipiniečio, buvo žemo ūgio, 
polineziškų veido bruožų. Moterys vilkėjo labai 
margai dryžuotus sijonus ir palaidas bhuskas. Igoro-
tų vyrų tautinis kostiumas atrodo buvo ankštai suverž
tas vystyklas, bent taip jie savo kaimeliuose vaikščio
davo. Eidami į Bagio jie turėdavo užsivilkti marški
nius, kitaip sargyba jų į miestą neįleisdavo. Kelnių 
atrodo, jų niekas negalėdavo priversti užsimauti, taip 
jie ir vaikščiodavo po miestą vienmarškiniai ir basako
jai. Sykį dvi mano ligonines slauges išsikalbėjus 
prisipažino, kad joms labai nervus gadindavo žiūrėti 
į Bagio Igorotus nežinant, ar jie turi ką nors po marš
kiniais ar ne. 

Igorotai buvo labai gabūs medžio skulptoriai, iš 
tikrųjų atrodė, kad tai buvo pagrindinis jų verslas bent 
jau Bagio apylinkėse. Jie sėdėdavo bananu lapais 
dengtoj pašiūrėj, kojomis suspaudę laikydavo ma-
hogano medžio gabalą, o rankomis jį skaptuodavo. 
Civilizacija jiems dar nebuvo įteigus, kad kojos nėra 
antra rankų pora. Nenoromis pagalvodavai apie 
beždžiones ir evoliucijos teoriją. 

'Bus daugiau^ 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Florida 

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 

Po ilgesnių atostogų kun. Vy
tautui Pikturnai grįžus vėl pra
sidėjo lietuviškos pamaldos. 
Š.m. lapkričio 1 d.. Visų Šven
tųjų dieną St. Paul of the Cross 
bažnyčioje kun. Vytautas 
Pikturna atnašavo šv. Mišias už 
a.a. dailininko Antano Petri-
konio. mirusio prieš penkis me
tus, sielą. Mišios buvo užpra
šytos našlės Liucijos Petrikonie-
nės. Mišių skaitymus atliko 
Povilas Mikšys. Mišiom patar
navo Gitas Jameikis. Kun. 
Pikturna pasakė gražų pa
mokslą, liečianti palaimintojo 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
gyvenimą. 

Po pamaldų kun. Pikturna 
pranešė, kad lietuviškos pa
maldos bus laikomos kiekvieną 
sekmadienį 2 vai. p.p. šioje 
bažnyčioje, išskyrus kiekvieno 
mėnesio antrą sekmadienį, 
kurio metu jis vyksta į Pompa-
no laikyti lietuviškų pamaldų. 

VĖLINĖS 

Š. m. lapkričio 2 d. įvyko Lie
tuvių kapų sekcijoje Vėlinės — 

NOBELIO 
PREMIJOS 

Kodėl Tolstojus, Thomas Har
dy ir Graham Greene negavo 
Nobelio premijos už literatūrą, 
o ją gavo Theodor Hommsen, 
Paul Heyse ir Asturias? „Lite
ratūros premijos istorija yra 
daugiausia pastangos išaiškin
ti neaiškiai pareikštą norą", 
rašo Kjell Espmark, švedų poe
tas, literatūros istorikas ir 
Akademijos narys. Atsakymo 
reikia ieškoti tarp švedų 
Literatūros akademijos narių ir 
pasikeičiančios vadovybės, kuri 
skiria premijas. Kaip pvz. 
šiemet paskyrė premiją mažai 
žinomam Joseph Brodsky. 

Alfredo Nobelio, dinamito iš
radėjo, testamentas sako, kad 
premija turi būti skiriama au
toriui, ..kuris idealia žodžio 
prasme atliko geriausią darbą". 
Šitas sakinys yra akademijos 
narių labai konservatyviai 
aiškinamas. 

1902 metais akademija atsisa
kė paskirti premiją Tolstojui už 
„Karą ir taiką", nes jis savo 
veikale pagal narius propagavo 
teoretišką anarchizmą ir mistiš
ką krikščionybę. Premija buvo 
paskirta vokiečiui Theodor 
Hommsen. standartinio veikalo 
apie romiečių istoriją autoriui. 

Espmark knyga „Literatūros 
Nobelio premija, pradžia ir 
vertybės už jos" ima medžiagą 
iš akademijos Nobelio archyvų 
200 metų senumo. Švedų rašyto
jai ir mokslininkai parenka 
akademijos narius iki jų gyvos 
galvos. Akademijos archyvai po 
50 metų pasidaro atviri 
publikai taip, kad kiekvienas 
gali sužinoti, kodėl vienas ar 
kitas rašytojas gavo ar negavo 
premijos. 

Thomas Hardy 1910 metais 
buvo atmestas dėl to, kad jo 
romane moterys „atrodė be re
liginio ir etinio supratimo". 
Emil Zola atmestas dėl „šalto 
ciniško natūralizmo", o Ibsenas 
dėl savo „negatyvizmo". 

Švedų žymus rašytojas Au-
gust Strindberg niekad nepa
teko kandidatu premijai, kaip ir 
Joseph Conrad. Daugiausia 
pirmųjų laikų laureatų, kaip 
Prudhomme, Maeterlinck ir 
Pontoppidou, išskvrus mažą 
specialistų skaičių, yra beveik 
neskaitomi autoriai. „Istorijos 
ironija yra ta, kad akademija, 
kuri veda provincinę kovą 
prieš naujas idėjas ir stilius, 
skiria pačią svarbiausią litera
tūros premiją", sako Espmark. 

mirusiųjų prisiminimas ir jų pa 
gerbimas. Kun. V y t a u t a s 
Pikturna atnašavo šv. Mišias už 
visus mirusius ir žuvusius dėl 
Lietuvos laisves ir pasakė gražų 
pamokslą, skirtą šiai šventei. 

Po pamaldų Lietuvių Bend
ruomenei a ts tovas Vincas 
Šalčiūnas gražiai apibūdino 
Vėlinių prasmę — mirusiųjų 
prisiminimą ir jų pagerbimų. 

Lietuvių kapų sekcijos pirm. 
Jonas Jakubauskas padarė 

trumpą pranešimą apie sekcijos 
gera finansinę padėtį, bet, kad 
ji būtų dar geresnė, prašė visus, 
kad ir jie sumokėtų pasižadėtą 
įnašų. Šiose kapinėse jau yra 18 
palaidotų lietuvių. Kiekvienas 
jų kapas papuoštas gražiom 
azalijom. 

Solistei Onai Šalčiūnienei 
vadovaujant, visi sugiedojo 
Marija, Marija ir Lietuva 
brangi. 

Po to visi lankėm čia palai
dotų savo artimųjų kapus. 

Esam dėkingi J. Jakubauskui 
už suorganiavimą šios Vėlinių 
šventės. 

DAILININKĖS 
ZOTOVIENĖS PARODA 

S. m. lapkričio 1 d. - gruodžio 
2 d. Lighthouse Gallery vyksta 
dial. Rimgailės Zotovienės meno 
kūr inių paroda kar tu su 
amerikiečių dailininkais. Pa
roda susidomėjimas gana didelis 
— be amerikiečių dalyvavo ir 
kelios dešimtys lietuvių. Tik 
įėjus į pirmą galerijos kambarį 
žiūrovų didelį dėmesį patraukė 
dail. Zotovienės dideli, gražūs 
paveikslai. Tik nežinia, kodėl po 
jais buvo parašas, kad jie nepar
duodami. Ir kituose kamba
riuose buvo įvairių, gražių Zo

tovienės didelių ir mažų meno 
kūrinių. Jų kainos įvairios, bet 
ne aukštesnes kaip 500 dol. 
Amerikiečių dailininkų meno 
kūriniai irgi gana gražūs. 
Gražus spalvų žaismas, bet tų 
moderniųjų-abstrakcinių sunku 
supras t i mintį bei turinį. 
Kainos labai aukštos — virš 
1000 dol. Dalyvaujant tik pirmą 
parodos dieną, neteko pastebėti, 
kiek jų buvo parduota. 

P. Mikšys 

Talentai bręsta vienatvėje, 
charakteris — gyvenimo srovėje. 

J. W. Goethe 
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NAUJĄ CABLE PATARNAVIMĄ: 47 PAGRINDINIAI KANALAI IR HBO 

TIKTAI $19.95 MĖNESIUI 
NOW SHOVVING 
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Šis naujas pirkinys leidžia daug sutaupyti: j jį [eina NEMOKAMAS nusta
tinėjamas iš to lo (remote control). standartinis prijungimas prie video apa
rato. Cablet ime" mėnesinis žurnalas. 1 dol . instaliacijos kaina Priedo 
gaunate HBO. jūsų bilietą j pasakišką filmu bei specialių programų 
pasirinkimą: virš 100 skirtingų programų kas mėnesį, tik per HBO rodomos 
gyvų sporto žaidynių transliacijos, neužmirštami koncertai, komedijų pro
gramos bei pasaulines premjeros specialiai jums sukurtų filmų. 

Norint užsisakyti šį Chicago Cable HBO pirkinį su 47-iais įdomiais 
pagrindiniais kanalais už tik 19.95 dol. plius 1 dol. už instaliaciją, 
skambinkite CHICAGO CABLE TV AT 434-7014 

Gausite daugiau pramoginių programų, geresnį patarnavimą ir puikų pirkinį. Skambinkite dabar. 

SuperStatkn rtšt 
> CMMMKIJ* i * w ą TV aparatą « © * « « • • » *" 

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

Mečys Slavinskas 
19 Iria Lane 

New-Hyde Park, N.Y. 11040 

H E L P V i A N T I D 

TRUCKERS 
OVVNER/OPERATORS 

Lease Purchase Available 
Needed to puli our trailers. We offer mileage pay. 
discount fuel. teamster bomfHs and mor*. 
Recr uiter avaiiaoie for appticatton and interview. 

CaH 312-354-4200 Ex 211 
Mušt speak ttuent Engksh. 

egual opportunity f n p t o y r mff 

Reikalingas ..salesman" pardavinėti mėsos 
produktus Kompanija parūpins masiną, 
Denziną ir leidimą. Aptikantas turi turėti vai-
ruotoio leidimą, saugaus vairavimo rekor
dą ir turi būt „bondar'-". Skambinti: (312) 
722-1070 tik tarp 7 ir 0 vai. ryte. 1 

REALESTAT8 

Jm= Utfiįį KOMPIUTERIŲ" 
pagalba galite — ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

BEU-BACE REALTORS 
mcomr/u-: 

6629 S. KEOZJE 

OJtf ITiR"tĄabNNMlAI 
PATARNAUJAMI PIRtUaM 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 

787-0800 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°/5 — 20% — 30% pigiau mokėsit u*r 
apdratidą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOU8 
3208Vs W e * ' 9 5 t h S t r e e t 

T a i . — Q A 4 - 8 6 5 4 

7832 8.PUIASKII 

DANUTĖ S C I RSAITE MAYER 

Jei noriteparduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti DamRet, 
feertMNeiMsver dėl sąžiningo patač 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.,. 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

No, 022 — M W Lawn*tele: V/t aukšto 
namas mamai. 5 kamb. ir 2 mieg. 1-mam 
aukšte su gražia kabinetų virtuve ir 
modemiška prausykla. 3 kamb. butas vir
šuj giminingai šeimai arba pajamoms: išti
sas skiepas; alum. papuošimas; naujas sto
gas ir elektra; centrinis vėsintuvas; 2 auto 
su atidarymu garažas; daug priedų — 65-ta 
ir Lavvndale. Apžiūrėkite dabar! 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

No. 034 • 07 Ir Laindale: 2 butų, 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute; moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2% auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45,000 pir
mam paskambinus • paskubėkite. 

POPULAR 
UTHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devinto* laida 

Jittė Daužvardten* 
Šiomis dienomis „Draugo", 

spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita-i 
taučius supažindindami juos; 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu SS.SO 
Illinois gyventojai moka SS.S4 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
mm w. MM u , 

n. totas 

No. 070 — SS Ir PutaekJ: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2Vt auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

AR NOfHTS PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai .jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY R IALTY 
Tai . — 4 3 4 - 7 1 — 

Virš 3 akrų sklypas su mūriniu 4/5 mieg. 
namu. 2 a. bibliotekos kamb.; salonas turi 
skliautų lubas ir židinį. Poilsio kamb., 
šeimos kamb., veranda, patto, ištisas rūsys, 
didelis kiemas, nuostabiai graži aplinka! 
$329,000. Century 21 CHsic & Co 257-7100 

Bus pastatytas „2 step rancn" namas ant 
% akro sklypo. 3 mieg. kamb., 1 ** prausyk
los; šeimos kamb. su židiniu; vakj. • pus
ryčių kamb. su pusryčių bufetu; nepilnas 
rūsys. Visa tai tik $149,900. Century 21 
Olsick & Co. 257-7100. 

Oletck A.Co. Realtors 
1180 State St.. LemoM, I L 

J8S9-71SJI.. 

FORRCNT 

Išnuomojamas 3 mieg. „bungalow" 
namas Hickory Hills. Skambinti 
Paulinai po 6 v.v. 

874-8424 

* . "S ' 

JURGIS OUAUDA 

inm fluuni. A irterary approcn to htstory. 
Translated from Lithuanian by Jonas Zdanys. 

Ši knyga išleista 1985 su parama Lietuvos Šaulių 
sąjungos, kuriai vadovauja Karolis MHkovaitis. 
Didelio formato, 288 psl. Tai gera ir vertinga dovana 
bet kokiomis progomis, nes joje laikrodžio tikslumu 
aprašomas mūsų tautos laisves ir nepriMauirjrrrybss 
praradimas. Kaina su persiuntimu 13.80 dėt. (Il
linois gyventojai dar prideda 98 et. valstijos 
mokes&o). 

Užsakymus siųsti: 

Draugas, 4848 W. 83rd St., 

file:///HKOW
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LF tarybos pirm. P. Kilius įteikia LF steigėjams žymenis. Iš kairės: dr. 
dr. K. Ambrozaitis ir T. Blinstrubas. 

F. Kaunas,-dr. B. Poškus, 
Nuotr. J. Tamulaičio 

* 

RĖMĖJŲ IR SESELIŲ 
BENDRA DARBI AVIMAS 
NAUDINGAS DAUGELIUI 

Jau tampa tradicija, kad Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių viemiolyne Putname 
rudenimis vyksta metinis 
vienuolyno ir seselių darbų 
rėmėjų sąskrydis. Šiais metais 
sąskrydis vyko spalio 25 d. 
Sąskrydininkai turi galimybės 
pabendrauti ne tik savo tarpe, 
bet ir su vienuolyno seselėmis, 
arčiau vieni kitus pažinti, išgirs
ti kitiems pagalbos reikalin
gumą ir jos teikimą, sužinoti 
reikalingų darbų tolesnį 
vykdymą, kurie gilintų tikėjimą 
į Dievą ir būtų naudingi 
lietuviams ir Lietuvai. Į šį 
sąskrydį atvyko daugiau kaip 
šimtas žmonių, ne tik iš 
aplinkinių, bet ir iš tolimesnių 
lietuviškų kolonijų. 

Sąskrydis pradėtas ryte J. 
Bružo rodomu filmu iš iškilmių 
Romoje, ten švenčiant Lietuvos 
600 metų krikščionybės sukaktį 
ir arkivysk. Jurgio Matulaičio 
palaimintuoju paskelbimą. 
Filme daug vaizdų su seselėmis, 
nes joms šventėje teikta kai 
kurių pirmenybių — jos arki
vyskupo įsteigtos vienuolijos 
narės. 

Vienuolyno koplyčioje 11 vai. 
ryto laikytoms šv. Mišioms 
vadovavo kun. V. Cukuras, kon-
celebruojant dar trims kuni
gams. Pamoksle kun. V. Cuku
ras nurodė, kad Lietuvoje 
krikščionybė įleido gilias šak
nis, nes senoji lietuvių tikyba 
rėmėsi vienu aukščiausiu Dievu 
— Praamžiumi ir puoselėjo labai 
aukštą moralę. Tai ir dabar per
sekiojama lietuvių tauta turi 
nemažą skaičių kankinių. Kan
čios ir kenčiantieji lietuviai yra 
žinomi daugybei geros valios 
žmonių visame pasaulyje. 

Tuoj po pamaldų visi dalyviai 
susirinko bendriems pietums 
vienuolyno svečiams vaišinti 
salėje. Prel. V. Balčiūnas pras
minga malda pradėjo pietus. 
Pietų pabaigoje susirinkusius 
sveikino vienuolijos provincijole 
ses. Paulė. Ji džiaugėsi sąskry-
dininkų gausa, dėkojo visiems 
už vienuolyno ir seselių darbų 
rėmimą. Ji sakė, kad darbingų 
seselių yra tik saujelė, tačiau 
bendromis pastangomis, keliose 
lietuviškose apylinkėse yra 
įsteigti ir veikia maldos apaš
talavimo rateliai. Vienuolyno 
patalpose dažnai susirenka 
lietuvių ir nelietuvių grupės 
tikėjimo gilinimo reikalais, o 
lietuviai kartais ir kultūriniais 
bei visuomeniniais reikalais. 
Tęsiamas „Eglutės" (laikraš
tėlis vaikams) leidimas, spaus
dinami ir administruojami 
„Laiškai lietuviams", spaus
dinamas ir skirstomas lietuviš

koms bažnyčioms sekmadienių 
mišiolėlis ir kai kuri kita spau
da. „Neringos" stovykla jau
nimui vasaromis tęsia veiklą ir 
lietuviukams skiepija tėvynės 
meilę ir gilina tikėjimą. Rėmėjų 
pagalba į šventę Romoje galėjo 
vykti 24 seselės. Architektas R. 
Mozoliauskas sukūrė palaimin
tojo arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio statulos modelį (išsta
tytą koplyčioje), o pati sta-
tula-paminklas rengiamasi pa
statyti prie įėjimo į vienuolyną. 
To paminklo pastatymui jau 
suaukota kai kuri suma, bet 
reikia dar daug daugiau lėšų. 
Praėjusiais metais praplėstas 
plotas kapinėms. Kapinėse lai
dojamos seselės ir kiti vie
nuolyno įstaigose gyvenę ir 
mirę, bet galima laidoti ir 
rėmėjus, kai apie tai susita
riama su seselėmis. „Neringos" 
stovyklos koplyčios statyba 
uždelsta (ne dėl seselių kaltės*, 
bet kitais metais tikimasi ją už
baigti. Yra ir daugiau atliktų ir 
atliekamų darbų, bet nėra 
reikalo juos visus išskaičiuoti. 

Rėmėjai prašomi ir toliau rem
ti vienuolyną ir seselių darbus. 
Visų prašė skatinti lietuviškąjį 
jaunimą jungtis į lietuviškus 
darbus, vykti j lietuviškas sto
vyklas, ypač į „Neringos", ir net 
finansuoti jaunimą, bent nepajė
gius išlaidų padengti. 

Ta pačia proga pranešė, kad 
rėmėjų centro valdyba papra-

rėmėjų pagalbą seselėms ir 
vienuolynui. 

Po pietų visi vyko į vie
nuolyno „Dangaus vartų" kapi
nes, kuriose kun. V. Cukuras 
pašventino kelis ant mirusių 
kapų pastatytus paminklus, jų 
tarpe ses. Apolonijos. Turėjo 
būti pašventintas ir paminklas 
ant E. Juciūtės, rašytojos ir Si
biro kankinės, kapo, bet pa
minklas nespėtas atvežti. Tiesa, 
šio paminklo išlaidoms padengti 
laukiama visuomenės aukų. 
Aukas siųsti ar įteikti vie
nuolyno rastinėje. Taip sąskry-
dininkams buvo sudaryta gali
mybė aplankyti kapinėse palai
dotus savo artimuosius, pri
siminti mirusius ir pasimelsti 
už juos. 

Pagal dienos programą 3:30 
vai. p.p. sąskrydininkai susi
rinko vienuolyno koplyčioje reli
giniam koncertui ir Švenčiau
siojo pagarbinimui. Koncertas 
skirtas Lietuvos 600 metų 
krikščionybės sukakčiai ir 
arkiv. Jurgio Matulaičio pa-' 
laimintuoju paskelbimui pa
minėti. Solistė Laima Stepai-
tienė atliko giesmių ir himnų 
programą, padalintą į tris sky
relius (išėjimus). O muzikas 
Manigirdas Motekaitis var
gonais, įsiterpdamas dviem 
išėjimais į solistės programą, 
pagrojo tris kūrinius. Jis var
gonais akompanavo solistei. 
Solistė Stepaitienė buvo pasi
rinkusi daugiausiai lietuvių 
muzikų kūrinius, o muz. Mote
kaitis — J. S. Bacho, W. A. Mo-
zarto ir L. Boellmano. Šv. 
Sakramento pagarbinimo metu 
sol. L. Stepaitienė dar giedojo 
W. A. Mozarto „LaudamusTe". 
Pats Šv. Sakramento pager
bimas baigtas visų galingai 
sugiedotu himnu „O Kristau, 

syta ir sutiko pasilikti ta pati, ,. . . . . 
jos pirmininkas dr. Č. Masaitis, ****uho V a l d o ™ 
sekretorė A. Lipčienė. 

Pranešėja pasidžiaugė, kad 
vienuolijos seselių veikla gerai 
žinoma Norwicho (vietos) vys
kupijos kurijoje ir daugelyje 
amerikiečių parapijų. Vyskupas 
Daniel P. Reilly sutiko atvykti 
į pal. arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio pagerbimą, ruošiamą 
angliškai kalbantiems š.m. 
gruodžio 12 d. popietėje vie
nuolyno patalpose. Pagerbime 
prašomi dalyvauti ir artimesnių 
apylinkių lietuviai. 

Dr. Masaitis savo kalboje visų 
rėmėjų vardu dėkojo seselėms 
už jų tikėjimo ir lietuvybės 
kėlimo darbus, pažadėjo savo ir 

Religiniam koncertui pro

grama gerai parinkta. Tik gaila, 
kad solistė giedojo būdama ant 
viškų, ne žemai koplyčioje. Tai 
kliudė koplyčios patalpos rezo
nansui. Bendrai solistė pasireiš
kė gražiai, o muz. Motekaitis 
savo dalį tiek akompanavimą, 
tiek pasirinktus kūrinius atliko 
labai puikiai. Ačiū atlikėjams 
už šią kilnios muzikos popietę. 

Sąskrydžiui baigiantis, prieš 
išsiskirstant, dauguma dalyvių 
dar kartą susirinko didžiajame 
vienuolyno valgomajame už
kandžiui ir pabendravimui. Pa
justa, kad sąskrydis glaudžiau 
subūrė rėmėjus, taip pat pa
drąsino juos ir seseles tęsti 
užsimotus darbus: kelti lie
tuvių tikėjimą į Dievą ir 
dirbti lietuvių ir Lietuvos 
naudai. 

Spalio 18 d., sekmadienio, 
vakare Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyno Raudondva
rio salėje buvo suruošta 
vakaronė, skirta pagerbti vieš
nias iš Chicagos ir pabendrauti 
Putname gyvenantiems. Vieš
nios buvo Aldona Prapuolenytė 
ir M. Kuprienė. Pirmoji ypač 
pasižymi seselių rėmėjų veikla 
— daug pasidarbuoja sumosiant 
madų parodas. Vakaronės 
programą: paskaitymus, savo ar 
kitų žinomų autorių humoris
tinio pobūdžio kūrinius atliko 
seselė Ona M., rašytoja Danutė 
Augienė ir P. Totoraitienė. 
Augienė sukūrė įdomų humoris
tinį, madų parodą aprašantį, 
feljetoną eilėmis. Programa 
nuoširdžiai juokino dalyvius, 
kas buvo atgaiva kasdienybės 
rūpesčiuose. 

Po programos susirinkusieji 
pabendravo ir pasivaišino ska
niais užkandžiais. Ačiū ren
gėjoms už malonų, prasmingą ir 
ligi ašaras keliančio juoko 
programą. 

J. Kr. 
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A.tA. 
STEFANIJAI JAGĖLIENEI 

mirus, vyrui JUOZUI, sūnui ALGIUI, dukrai NI
JOLEI su šeimomis reiškiu gilią užuojautą. 

Bronius Beržanskis 

ŽINIARAŠTIS APIE OSI 
Americans for Due Process 

yra išleidę trečią žiniaraštį apie 
OSI. Jame yra vėliausios nau
jienos apie bylų teisinę eigą ir 
daromus žygius. Aprašoma 
Juozo Kungio išpilietinimo 
byla, kuri spalio 13 d. buvo su
grįžusi tolimesnėms diskusi-

raelį, Didžiąją Britaniją, Ka
nadą, Italiją, V. Vokietiją ir 
Sovietų Sąjungą. 

Americans for Due Process 
(ADP) žiniaraštyje taip pat 
galima rasti adv. Žumbakio 
vėliausią laišką parašytą OSI 
direktoriui Neal Sher ryšium su 

RIISSBOOK 
SAVINGS 

SJJ* 

joms į Aukščiausią teismą. Tei- kompiuterių vartojimu, kai OSI 
sėjai turės spręsti, ar J. Kungio vyksta į Sovietų Sąjungą depo-
pamelavimas dėl gimimo datos zicijom. Adv. Žumbakis siūlo 
ir vietos yra reikšmingi melai, 
dėl kurių reiktų jam pilietybę 
atimti. Žiniaraštyje duodama 
amerikiečių spaudos apžvalga 
OSI tema. Taip pat parūpina
mas sąrašas aktyvių išpilie
tinimo ir deportacijos bylų ir pa
teikiamas jų stovis teismo pro
cese. Be to, dar apibūdinama 
vėliausiai įvykiai J. Demjan-
juko, B. Koziy ir A. Artukovic 
bylose kituose kraštuose. 

Straipsnyje apie Australiją 
pabrėžiama, kad tas kraštas 
pasirinkęs kriminalines, o ne ci
vil ines bylas. Aprašomas 
Australijos vyriausio tyrinėtojo 
Robert Greenwood atvykimas į 
JAV-es šiuo reikalu. Australijos 
žydų spauda pristatė jo kelionę 
į: , 3 - Greemvood aplankys OSI 
(kuri panaši į jo paties vedamą 
įstaigą) ir turės pasikalbėjimus 
su Povilu Žumbakiu, vienu iš 
žymiausių gynybos advokatų 
OSI bylose Amerikoje". Austra
lija šiuo metu tiria 200 bylų. R. 
Greenwod toliau keliavo į Iz-

OSI įsigyti Toshiba rūšies kom
piuterius, nes juos lengva pri
jungti prie KGB naudojamų mo
delių. 

ADP savo vėliausiame žygyje \ 
ragino pareigūnus įsileisti 
vakarų laikraščių korespon
dentus į OSI imamas depozicijas 
Latvijoje. Užuot įsileidus nepa
tikimus vakariečius, Maskva 
atsiuntė savo „Novosti" 
spaudos reporterį. ADP ir atei
ty ragins sovietus atskleisti šių 
depozicijų procedūrą. 

ADP šį anglų kalba leidžiamą 
žiniaraštį parūpina amerikiečių 
spaudos atstovams, Kongreso 
nariams, įtakingiems politikie
riams ir pan. Paskiri asmenys 
žiniaraštį gali užsisakyti šiuo 
adresu: Americans for Due Pro* 
cess Newsletter, Post Office Box 
85, Woodhaven, New York 
11421. ADP žiniaraštis eina 
neperiodiškai. Aukos paremti jo 
leidimui yra mielai priimamos 
pažymėtu adresu. 

Q u i t t e r l y 

••• us for 

M ou* iow ura 
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Mutual FederaĮ 
Savinas and Loan 

2212 W l t T CEHMAK ROAO CHICAGO. ILL. 
Casartauskss, Pn*. T«i.: 247-7747 

•MM- Mft.*M.rrft.*»4 ffe«.*« M*. V I 
ftRVINC CHICACOLAND SINCE IMS 

Charakteris — tiek vyrui, tiek 
moteriai — visada yra tikriau
sia dorybės apsauga, tvirčiausia 
religijos parama ir geriausias 
atpildas už nuostolius, kuriuos 

8TAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC - SAAB 

6621 W. OGDEN, BERWYN 
312-766-5700 

SAAB CONVERTIBLE 
IN STOCK NOW! 

laikas yra padaręs. Išorinis 
grožis veikiai blykšta, bet pro
to ir charakterio gerumai 
kasmet vis auga. 

S. Smiles 

The most mteUųįnit cars ever kulL 

Immediate Delivery $27,115. 

A.tA. 
SOFIJAI GARMIENEI 

mirus, jos dukrą IRENĄ RIMAVIČIENE ir jos seimą 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Kęstutis ir Olga Jau aiškiai 

A.tA. 
SOFIJAI GARMIENEI 

mirus, jos dukrai HIENAI RIMAVIČIENEI su šeima 
ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Zibuntas Mikšys 
Niola ir Algis Čerekai 

A.tA. 
VLADUI PAŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmonai ALDONAI, dukteriai GENOVAI
TEI, žentui KHALED, va ikaič iams, ki t iems 
giminėms, draugams ir pažįstamiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

R. ir J. Tamuliai 
V. Točilauskienė 

A. Kniukšta 
Al. Dundulis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x „Krikščioniškosios Lie
tuvos" parodos eksponatai jau 
pilnai paruošti ir sutvarkyti. I i , 
Morkūno spaustuvėje spaus
dinamas specialus leidinėlis. 
Paroda bus iškilmingai ati
daryta lapkričio 26 d., ketvirta
dieni. 6 vai. vak. Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo centre ir 
tęsis visas keturias savaitgalio 
dienas. Chicagos l ietuvių 
visuomenė ir svečiai kviečiami 
ją aplankyti ir apžiūrėti ver
tingus eksponatus. 

x Marijos Vilutienės pavar
dė buvo praleista Beverly 
Shores lietuvių užuojautoje, 
mirus kpt. Pranui Žitkui. M. 
Vilutienė yra aktyvi visuomeni
nėje veikloje, ilgametė Beverly 
Shores Lietuvių klubo 
vicepirmininke. 

x Lietuvos kr ikščionybės 
j u b i l i e j a u s pagr indin ių 
iškilmių metu rengiamų Chi-
cagoje lapkričio 28 d. simfoniniu 
koncertu Aust i n auditorijoje. 
Cicero mieste, rodomas didelis 
susidomėjimas. Ši salė lietu
viams labai gerai pažįstama, 
nes čia rengia savo pastatymus 
Lietuvių opera. Koncerto lanky
tojai į Austin salę galės nuva
žiuoti specialiais autobusais. { šį 
koncertą rengiasi atvykti lie
tuviai organizuotai ir iš 
tolimesnių vietovių. 

x Liet. Mot. federacijos cen
tro valdybos vicepirmininkė S. 
Valiukienė iš New Yorko skai
tys paskaitą apie federacijos 
įs ikūrimą ir veiklą per 
akademiją lapkričio 22 d. Jau
nimo centro kavinėj. 

x Ignas Bumelis, Lakeside, 
Mich.. artinantis sakesniam 
orui, išvyko į Ormand Beach, 
Fla., pakeisdamas „Draugo" 
siuntinėjimo adresą, paaukojo ir 
10 dol. Labai dėkojame. 

x Alfa L a u r a i t i s , buvęs 
,,Draugo" dienraščio admi
nistratorius, yra Lietuvių Ka
talikų akcijos fondo reikalų ve
dėjas. Jis padarys pranešimą, 
apie fondo augimą ir tolimesnę 
veiklą Lietuvių Kata l ikų 
kongreso metu. Lietuvių 
Kataliku akcijos fondas yra 
Amerikos Lietuvių Romos 
katalikų federacijos padalinys. 

x Patikslinimas. Lapkričio 7 
d. ..Draugo" laidoje .,Aplink 
mus" buvo parašyta netiksliai. 
kad JAV LB Wisconsino ir 
Waukegan-Lake County rudens 
balius įvyks lapkričio 17 d. 
Balius su pasisekimu ivyko 
spalio 17 d. Baliaus dalyviai 
gražiai finansiškai prisidėjo prie 
lietuvių išlaidų padengimo 
Miivvaukee tautybių festivalyje 
lapkričio 20-22 d. 

x Liet. Mot. Fed. Čikagos 
k lubo valdyba ruošia Fede
racijos 40 m. gyvavimo sukak
t ies iškilmingą minėjimą 
lapkr. 22 d., sekmad. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro kavinėje. Vietas 
užsisakyti prašome iki lapkr. 18 
d. skambinant 737-9483 J. Ja-
nulevičienei. 

!sk.) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R imas 
Stankus , te L 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Albinas Kurkulis , akcijų 
brokeris, dirbąs sų Rodman & 
Renshaw, Inc. , patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisų nuolaidą* Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 

x Stella Kaulakienė, Ma
rijonų bendradarbių Chicagos 
apskrities pirmininkė, su savo 
valdyba rūpinasi, kad susi
rinkimas ateinantį trečiadienį, 
lapkričio 18 d., 1 vai. p.p. 
Marijonų vienuolyno salėje ge
rai pavyktų. Visi nariai ir norin
tieji būti nariais kviečiami susi
rinkime dalyvauti. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x ALRK Moterų sąjungos 
46-tos kuopos Padėkos dienos 
ir mirusiųjų sąjungiečių pager
bimo šventė bus ateinantį šešta
dienį, lapkričio 14 d., 1 vai. p.p. 
Marijonų vienuolyno koplyčioje, 
6336 S. Kilbourn Ave. Mišias 
atnašaus kun. Antanas Švedas. 
Viktorija Leone skaitys pri
taikytas maldas mirusiųjų 
sąjungiečių pagerbimui. Po 
Mišių salėje bus susirinkimas ir 
užkandis. Šeimininkės bus Vai 
Stanaitis ir Vicky Leone. Narės 
maloniai kviečiamos susirinkti 
koplyčioje. 

x Holiday Folk Fair ap
si lankymui reikia skirt pilną 
dieną ir patogius batus. Mat 
Milvvaukee, WI, tautybių fes-
tivayje lapkričio 20-22 d. lie
tuviai bus pagerbtoji etninė 
grupė. Tačiau atvykę norės ap
vaikščioti „Sidewalk Cafe", 
„.VVorld Mart", „Cultural Ex-
hibits". ,,Coffeehouse", „De-
monstration Workshops", „Old 
Pabst P a r k " ir pamatyt i 
spektaklius Mecca auditorioje. 
Svečių būna tūkstančiais, et
ninių grupių — daugiau kaip 40. 
Holiday Folk Fair Hotline tel. 
414-344-7227. 

x Jaun imas , kuris mėgsta 
šokti, dainuoti, su draugais 
pašnekėti, kviečiamas atvykti į 
Padėkos dienos šokius lapkričio 
26 d. 7 vai. vak. Jaunimo cen
tre. Gros „Aido" ir „Gintaro" 
orkestrai. 

x „Grandies" tautinio an
samblio metinis vakaras bus 
lapkričio 21d., šeštadienį, Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Programoje ..Grandies" jau
nimas šoks ir deklamuos. Visi 
bus pavaišinti skania vakariene 
ir mamų keptais pyragais. 
„Grandies" jaunimas kviečia 
visus tėvus, senelius, tetas ir dė
des, brolius ir seseris, draugus 
ir kitus lietuvius praleisti kelias 
valandas lietuviško jaunimo 
tarpe. 

x Sutvirtinimo sakramentą 
lietuviškai teiks ateinančių 
metų balandžio 10 d. vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, Chi
cagos ir apylinkių lietuviams, 
šio sakramento dar neturin
tiems. Suaugusieji iki gruodžio 
1 d. registruojasi pas kun. Leoną 
Zarembą tel. RE 7-8400, jau
nimas — lituanistinėse mokyk
lose pas tikybos mokytojus ar
ba kreipiasi į Jolandą Mockai-
tienę tel. 968-7377 (po 6 vai. 
vak.). 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo par. choras, vadovaujamas muz. Antano Lino, giedos Lietuvos 
krikščionybės sukaktį minint lapkričio 28 d. 12 vai. Prieky sėdi: muz. K. Skaisgirys, muz. 
Mondeikaitės-Kutz, klebonas kun. A. Zakarauskas, muz. A. Linas ir muz. Alvyde Eitutytė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x 600 metų Lietuvos Krikš
č i o n y b ė s j u b i l i e j a u s mi
nėjimo simfoninį koncertą 
atliks Lietuvių operos choras 
lapkričio 28 d. 7:30 v.v. Morton 
aukšt. mokykloje. Specialūs au
tobusai išvyks nuo Švč. M. M. 
Gimimo parapijos bažnyčios 
69th St., ir S. Washtenaw Ave., 
6 v.v. ir sustos prie Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčios 
44th St. ir S. Califomia 6:15 v.v. 
paimti Brighton Parko lie
tuvius. Koncerto ir autobuso 
bilietus galima gauti N. ir J. 
Vaznelių — Gifts International 
parduotuvėje, 2501W. 7lst St., 
tel. 471-1424. 

x Mirties metines minint už 
a.a. Kazimierą Kasinską šv. Mi
šios bus atnašaujamos Tėvų Jė
zuitų koplyčioje lapkričio 15 d., 
10:15 v.r. Nuoširdžiai prašome 
visus gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti a.a. Kazimierą 
savo maldose. 

(sk.) 

ISTORINĖS IŠKILMĖS 
MARQUETTE PARKE 

Didžiausioje išeivijos lietuvių 
"kolonijoje Chicagos Marąuette 
Parko apylinkėje bus švenčia
mas pagrindinis 600 metų Lie
tuvos krikščionybės jubiliejus 
šeštadienį, lapkričio 28 d., 12:00 
vai. vidurdienyje Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Koncelebruotas šv. 
Mišias laikys keturi vyskupai — 
vysk. P. Baltakis, vysk. V. Briz-
gys, vysk. A. Deksnys, vysk. A. 
Abramowicz (Chicagos arkivys
kupijos augziliaras) ir tris
dešimt kunigų. Per šv. Mišias 
giedos didingas šios parapijos 60 
balsų choras su 16 instrumentų 
orkestru ir vargonais, kuriems 
diriguos muz. Antanas Linas. 
Bus giedama G. Šukio Mišios ir 
Šimkaus, Dambrausko, Gruo
džio ir Naujalio kūriniai. 

x LB M a r ą u e t t e P a r k o 
apylinkės valdyba nusamdė 3 
autobusus nuvykti į 600 metų 
Lietuvos krikšto iškilmingas 
pamaldas Šv. Vardo katedroje. 
Norintieji pasinaudoti šiais au
tobusais registruojasi Balfo 
raštinėje 2558 W. 69th St. dar
bo valandomis. Kaina 2.50 dol. 
asmeniui. Išvykstama sekma
dienį, lapkričio 29 d., 1:30 vai. 
p.p. nuo parapijos bažnyčios. 
Minėjimo komitetas kviečia 
visus gausiai dalyvauti. 

x A. a. Simanui Stanke
vičiui mirus, jo artimieji Chi
cagoje įamžino jį Tautos fondo 
Lietuvos Laisvės ižde sudėtine 
200 dol. auka. Visos aukos Tau
tos fondui skiriamos okupuotos 
Lietuvos vadavimo kovai 
finansuoti. 

x Just in Skuodas , De Kalb, 
111.. parėmė „Draugą" 25 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. J. Skuodui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Petras Gauronskas , San
ta Monica, Cal., atsiuntė visą 
šimtinę su prenumeratos pra
tęsimu vieneriems metams. P. 
Gauronską įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
mielą auką labai dėkojame. 

x Stasys Nutautas, VVoodha 
ven, N.Y., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą dvejiems metams 
ir dar pridėjo 20 dol. paramai. 
St. Nutautą įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
palaikymą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Lietuvių Fondui užbaigti 
4-tą milijoną vajaus proga auko
jo: $1,000 dr. Antanas G. Raz
ma, $400 Rimtautas ir Birutė 
Vizgirdai, po $200 Liuda Ungu-
raitienė, Tadas ir Elena Varan-
kai, po $100 Vladas ir Birutė 
Čyvai, JAV LB Cape Cod 
apylinkė, Feliksas Mikuckis, 
Kostas Mitinąs, dr. L. D. Petrei-
kis, Džiugas ir Dalia Staniškiai. 
Lietuvių Fondas visiems nuošir
džiai dėkoja. Prašome aukas 
siųsti - 3001 W. 59th St.. Ohi-
cago, 1L 60629. 

fokj 

Sis parapijos choras yra 
žinomas ne vien lietuvių tarpe, 
bet ir kitataučių įvertinamas 
ir yra giedojęs tris kartus Chi
cagos Šv. Vardo katedroje ir du 
kartus Grant Parke arenoje, 
kada popiežius Jonas Paulius II 
ten laikė šv. Mišias. 

Ruošiantis 600 metų jubilie
jui, daug valandų įdeda choro 
nariai ir narės, solistai, muz. K. 
Skaisgirys ir muz. dr. L. Šimu
tis, kurie orkestruoja choro kū
rinius, kad choralinė muzika 
būtu aukščiausio lygio. Klebo
nas kun. Antanas Zakarauskas, 
pats būdamas geras muzikas, 
stropiai rūpinasi parapijos choro 
pasiruošimu šiai šventei, kad ir 
bažnytinė choro muzika gražiai 
atšviestų Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus reikšmę. 

Taipgi reikia pastebėti, kad 
visos lietuvių bažnytinės šven
tės ir beveik visi didingi tau
t iniai minėjimai Chicagoje 
vyksta Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje, nes lie
tuviai nori išgirsti pagarsėjusį 
parapijos chorą. Chicagos lie
tuviai džiaugiasi, kad šis pa
rapijos choras per septyniolika 
metų savo muzika garsina 
lietuvių vardą ir kultūrą ir sy
kiu prašo Dievo palaimos cho
rui, kad ilgai dar savo religine 
muzika žavėtų klausytojus. 

M. J . Pe t roš ius 
PAREMKIME CHICAGOS 

AUKŠTESNIĄJĄ LIT. 
MOKYKLĄ 

Šį rudenį Chicagos aukštes
nioji lituanistikos mokykla, vei

kianti Jaunimo centre, pradėjo 
trisdešimt aštuntuosius mokslo 
metus. Per savo gyvavimo laiką 
ji išleido 36 abiturientų laidas 
su 944 baigusiais. Baigusieji 
reiškiasi įvairiose lietuviškojo 
gyvenimo srityse. Pirmosios 
laidos absolventas Vaclovas 
Kleiza iškilo į pačias lietuviš
ko gyvenimo viršūnes — jis. 

visi žinome, yra Lietuvos gene
ralinis konsulas Chicagoje. Dau
giausia, atrodo, nuėjo dirbti į 
lituanistines mokyklas, nors 
kasdieninę duoną pelno iš kitų 
profesijų. Aštuntosios laidos 
absolventas Jonas Račkauskas 
šiuo metu yra JAV LB Švietimo 
tarybos pirmininkas, besi
rūpinąs visos Amerikos lietuvių 
jaunimo lituanistiniu švietimu. 
Ričardas Mačiulis vadovauja 
kaimyninei Lemonto lituanisti
nei mokyklai, o Daiva Matulio-
nytė — Bostono. O mokytojo 
darbą dirbo ar tebedirba toje 
pačioje CALM šie absolventai: 
Gintaras Aukštuolis, Danutė 
Bruškytė, Giedrė Čepaitytė, 

Mokslo ir kūrybos simpoziu
muose, dirba lietuviškų pro
gramų siuntime ne tik Ameri
koje, bet i r Europoje (E. 
Juodvalkytė). 

Paminėjau čia tik mažytę dalį 
mūsų mokyklą baigusiųjų ir lie
tuviškame gyvenime besi-
reiškiančiųjų, o tokių yra visose 
srityse kelis kartus daugiau. Pa
minėjau keletą, nes kai kas iš 
nežinojimo ar piktos valios, ypač 
kai mėgini kviesti į mokyklos 
vakarą ar paprašyti aukos, nau
doja šį nepagrįstą motyvą 
atsikratymui: „Nematau nė 
vieno, baigusio lituanistinę 
mokyklą, toliau besireiškiančio 
lietuviškoje veikloje"... Norint 
matyti, reikia ir žinoti: nė vie
nam veikėjui nėra ant kaktos 
parašyta, kokią jis lituanistinę 
mokyklą baigė ar nebaigė. 

Chicagos aukštesnioji lit. mo
kykla, mūsų pačių mėgstama 
sutrumpintai vadinti Č ALM, te
beveikia, teberuošia naujas 
sąmoningų lietuvių gretas. Jos 
darbas vyksta šeštadieniais, 
tyliai, nesireklamuojant, mažai 
kam pastebint. Bet kartą per 
metus mokykla nori pasirodyti 
ir tėvams, ir visuomenei, su-
ruošdama tradicinį vakarą. 

I vakarą kviečiami visi. Tėvai 
suvažiuoja iš pareigos, nes jų 
vaikai čia vaidina, šoka tau
t inius šokius. Sumažėjus 
mokinių skaičiui, vieni tėvai 
nebeužpildo salės. Laukiama ir 
plačioji lietuviška visuomenė: 
tie, kurių vaikai seniai ar dar 
neseniai šią mokyklą baigė, ir 
tie, kurių joks ryšys su mokykla 
neriša, o t ik jutimas, kad lie
tuvišką mokyklą išlaikyti 
reikia visiems, ne vien tik tė
vams. Kalbėk ime a tv i ra i : 
mokykla ruošia vakarą ne todėl, 
kad kuo nors ypatingu norėtų ir 
turėtų pasirodyti, bet kad gautų 
iš visuomenės paramos. 

Kas šeštadienį Chicagoje 
būna po keletą parengimų, ir 
visi jiė pilni, nepaisant, kas tą 
parengimą ruoštų. Jei paren-

Rimas Černius, Mykolas Drun- girną ruošia mokykla — salė 
ga, Rasa Kaminskaitė. Vilija 
Kereiytė, Audra Kubiliūtė. Dai
va Matulionytė, Nijolė Pupienė, 
Linas Rimkus, Dovas Šaulys. 
Augusta Šaulytė. Kiti dirba ki
tose mokyklose: Kr. Donelaičio 
— Rimas Rekašius. Svajonė 
Kereiytė irkt.. Dariaus Girėno 
— Marija Smilgaitė... Ir kitose 
srityse rasi mūsiškių: vaidina 
Antrame kaime (E. Būtėnas, J. 
Jakštytė, J. Riškus ir kt.), daly
vauja foto parodose f ir pasku
tinėje), dešimtys dalyvauja 

apytuštė. Pasiūlai bilietą į 
mokyklos vakarą, ir jis ima 
visaip teisintis, net gaila pasi
daro, kad kai tik tą vakarą bus 
jį apnikusios kelios bėdos ir jis 
dalyvauti negalės. 

Norim matyti ČALM vakare 
šį šeštadienį daugybę svečių ir 
viešnių Mums reikia ir rėmėjų, 
aukojančių mokyklai vakaro 
proga ar ir be jokios progos. 
Laukiame atsilankant į tradi
cinį vakarą lapkričio 14 d. 7 v.v. 
Jaunimo centre, laukiame Jūsų 
aukos. 

J u o z a s Masiolionis 

KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS 

LKVS „Ramovės" Chicagos 
skyriaus ramovėnai ir DLK 
Birutės draugijos centrinio 
skyriaus birutininkės rengia 
Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 69 metų 
sukakties minėjimą lapkričio 22 
d., sekmadienį, Jaunimo centre. 

Iškilmingos pamaldos bus 
lapkričio 22 d. 10:15 vai. r. Jė
zuitų koplyčioje, šv. Mišias 
atnašaus ir tai dienai pritaiky
tą pamokslą pasakys kun. Jonas 
Borevičius, SJ. Pamaldų metu 
koplyčioje giedos solistai Marga
rita ir Vacys Momkai 

Apeigos prie Laisvės kovų pa
minklo bus tuojau po pamaldų. 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

z Lietuvių Bendruomenės 
politinėje konferencijoje Wa-
shingtone iš Los Angeles atvykę 
dalyvavo G. Grušas, J, ir E. Ko-
jeliai, D. ir A. Mažeikai, A. 
Nelsienė, A. Raulinaitis ir V. 
Vidugiris. Iš Seattle buvo atvy
kusi Ina Bertulytė Bray, kurią 
nesen ia i Sea t t l e mies tas 
iškilmingai pagerbė, apdova
nodamas „Spirit of Liberty" 
žymeniu. 

— Los Angeles lietuviai 600 
m. krikščionybės jubiliejų švęs 
lapkričio 22 d. Los Angeles Šv. 
Vibiana katedroje ir New Otani 
viešbutyje. I iškilmes atvyksta 
lietuvių vyskupas Paulius Bal
takis, OFM. Bilietus į minėji-
mą-banketą platina dr. D. Gied
raitienė, S. Korienė ir B. Vis
kantienė. Viešbutis spaudžia 
apie dalyvių skaičių gana iš 
anksto pranešti. Norintieji daly
vauti bilietus turi nedelsdami 
įsigyti. 

Meninę dalį atliks Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės mo
terų choras, vad. Sodaičio. 
Paskui bus dalyvių bendri 
pietūs. 

Chicagoje ir jos apylinkėje lie
tuvių organizacijas su vėlia
vomis, nariais ir visa lietuvių 
visuomenė nuoširdžiai kviečia
ma dalyvauti mūsų kariuo
menės atsikūrimo 69 metų 
sukakties minėjimo šventėje. 

- R 

TRADICINĖ FAZANŲ 
MEDŽIOKLĖ 

Amerika yra toks kraštas, kad 
medžioklė priskaitoma prie tra
dicijos. Medžiojo šiame krašte 
indėnai, medžiojo pirmieji pili
grimai ir medžioklės sportu la
biau negu kuris ki tas kraštas 
tebesidomi visa Amerika. 

Cicero medžiotojų klubas jau 
artėja į trečios dekados pabaigą. 
Fazanų medžioklės sezonas 
kasmet atidaromas apie vidurį 
lapkričio mėn. Šiais metais 
fazanų medžioklę a t idarė 
lapkričio 7 d., šeštadienį. 
Nežiūrint, kad visą savaitę 
prieš medžioklę oras buvo malo
nus ir nešaltas, bet oro biuras 
pranašavo šeštadieniui lietų. 
Medžiotojai, kaip geri kariai 
fronte, nežino blogo oro. Šešta
dienio rytmetys buvo pusiau ap-
siniaukęs, bet sausa. Kaip 
vokiečių priežodis sako, „Wenn 
die Engei reisen, der Himmel 
lacht". (kaip angelai keliauna, 
dangus juokiasi), Cicero medžio
tojams tikrai dangus juokėsi. 
Medžioklė prasidėjo 9 vai. ir 2 
vai. p.p. baigėsi su pirmais lie
t aus lašais. Kodėl tokia trumpa 
medžioklė? Tik 5 valandas! Vie
nam medžiotojui \ dieną lei
džiama nusišauti tik du faza
nus, o 2 vai. jau visi turėjo po du 
fazanus. 

Medžioklei susirinko 16 klubo 
narių. Buvo malonu matyti 
buvusį klubo pirmininką dr. 
Joną Šalną iš Wisconsino, seno 
klubo narį dr. Domą Giedraitį iš 
Michigano, Bronių Jurgutį iš 
Wisconsin Delis. 

Per daugelį metų mūsų klu
bas pasidarė kaip viena šeima. 
Sugrįžę išvargę medžiotojai 
rado Sigutę Žemaitienę ir Rūtą 
Mačiulienę, belaukiančias me-

Šventės dalyviai, organizacijų džiotojų su karštais pietumis. Po 
skanių pietų ir atsigai
vinimo, skambant tarp ošiančių 
ąžuolų lietuviškai sutartinei, 
mes pasijutome, kad tebesame 
viena ir draugiška lietuviška 
šeima. 

J . Žemaitis 

Ina Bertulytė Bray, Seattle, Wa»h., LB pirmininkė, kalbasi <?u kongr Henry 
Miller, lietuvius ' a ta l iku" ginti grtipf< pirmininku, ir arkiv. R HuTithn»spn, 
minint Lietuvo? Krikšto 600 metii suknktj Seattle. 

Nuotr „The Froirr****". 

vėliavos vyks prie Laisvės kovų 
paminklo pagerbti visus ko
votojus žuvusius už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Žo
dį tars savanoris-kūrėjas Juozas 
Tamulis. 

Akademinė dalis, bus 
Jaunimo centro mažojoje salėje 
šia tvarka: minėjimą atidarys 
skyriaus valdybos pirm. And
rius Juškevičius. JAV ir Lie
tuvos himnus giedos sol. Marga
rita ir Vacys Momkai. Invoka-
ciją sukalbės kun. Jonas Bo
revičius. Po to bus sveikinimai 
ir dr. Leono Kriaučeliūno 
paskaita. 

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. 


