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(Tęsinys) 
f i n a nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
LTSR Ministrų Tarybai 
LTSR Švietimo Ministerijai 
Klaipėdos rajono vykdoma

jam komitetui 

Klaipėdos rajono laikraščio 
„Banga" redakcijai 

Nuorašas: Telšių vyskupui Antanui 
Vaičiui 

Kun. Antano Šeškevičiaus, Kazio, 
ir Klaipėdos raj. Gargždų para
pijos tikinčiųjų 

Pareiškimas 
Pagal Konstitucijos teikiamą 

sąžinės laisvę (50 str.) visi mo
kytojai ir tarnautojai nebijotų 
eiti į bažnyčią, moksleiviai 
nebūtų persekiojami už bažny
čios lankymą, jų prievarta ne
rašytų į ateistines organizacijas, 
tikintieji galėtų laisvai paly
dėti savo mirusiuosius į 
kapines, kunigai galėtų laisvai 
mokyti vaikus katekizmo ir per 
ištisus metus dėstyti religiją 
moksleiviams bažnyčiose, ti
kintieji galėtų statytis bažny
čias ir turėti savo radiją bei 
daug kitų teisių... Tiesa, kitos 
socialistinės respublikos turi 
tokias teises, tik ne mes. 

Sekretorė nesiorientuoja nei 
Konstitucijoj, nei gyvenime. Ji 
gerai žino, kad tikintis moky
tojas negali viešai pasirodyti 
bažnyčioje, jei dar nori ir toliau 
mokytojauti, todėl mokytojai 
vyksta, kiek įmanoma toliau į 
kitas parapijas, kur jų niekas 
nepažįsta. Moksleiviai bent per 
atostogas išdrįsta ateiti į baž
nyčią. Kartą mokinukės pasa
kojo vienam kunigui: „Mūsų 
mokytoja griežtai draudžia 
mums tikėti į Dievą". O kiek 
tokių atvejų yra! Ne viena 
mokytoja buvo atleista iš darbo 

dėl tikėjimo. Viena gatvės 
šlavėja, kuri valė šaligatvį prie 
Gargždų part i jos rūmų , 
vesdavosi savo va ikus į 
bažnyčią. Kai apie tai sužinojo 
saugumas, jai taip prigrasino, 
kad pati nebeeina į bažnyčią ir 
vaikų neleidžia. Už duonos 
kąsnį žmogus verčiamas atsi
žadėti tikėjimo. Štai tau ir sąži
nės laisvė, kurią garantuoja 
Konstitucija! Jei jau su gatvės 
šlavėja taip elgiamasi, tai su ki
tais darbininkais a r tarnau
tojais tuo labiau; ir visi tai žino, 
niekam ne paslaptis. 

Atėmė Vilniaus Katedrą, 
Šv.Kazimiero bažnyčią pavertė 
ateizmo muziejumi, d a u g 
bažnyčių v is i ška i uždarė , 
Klaipėdos Taikos Karalienės 
bažnyčią pavertė filharmonijos 
sale: gargždiečiai va rg s t a 
bažnytėlėj-barake, o pasistatyti 
naują a r seną pa tobu l in t i 
valdžia neleidžia. Tikintiesiems 
ne tik neleidžiama nusipirkti 
autobusą pagyvenusiems žmo
nėms nuvežti į bažnyčią, bet ir 
jo išsinuomoti. Ir kaip naiviai 
tuomet atrodo sekretorės žo
džiai: „Niekur net mažiausia 
dalele tikintysis neišskiriamas 
nuo netikinčiojo". 

(Bus daugiau) 

Reikalauja sugrąžinti Vilniaus 
katedrą 

Washingtonas. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių Atstovų 
Rūmam yra įteikta rezoliucija, 
kuria Sovietų Sąjungos valdžia 
yra raginama Vilniaus katedrą 
sugrąžinti tikintiesiems dar 
prieš Lietuvos krikščionybės 
jubiliejinių metų užbaigimą. Re
zoliucijoje, kurios projektą pa
rengė ir Atstovų rūmam pateikė 
demokratas kongresmenas Ro-
bert Borski, atkreipiamas dė
mesys, kad Vilniaus katedra yra 
Lietuvos krikščionybės lopšys, 
kad ji buvo sovietinės valdžios 
37 metus atimta iš tikinčiųjų ir 
paversta meno galerija bei kon
certų sale, kad Lietuvos katali
kai įvairiomis peticijomis pa
kartotinai prašė valdžią katedrą 
jiems sugrąžinti, bet kad valdžia 
į šiudis prašymus iki šiol 
nereagavo. 

Sovietinė valdžia tad yra ragi
nama atitaisyti Lietuvos katali
kam padarytą skriaudą nedel
siant jiem sugrąžinant Vilniaus 
katedrą. Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas, vyriau
sybė ir Kongresas yra kviečiami 
Vilniaus katedros grąžinimo 
klausimą primygtinai iškelti 
sovietam. 

Tautinė šventovė 

Užsienio spaudos agentūros, 
' informuodamos apie Amerikos 
Atstovų Rūmam pateiktą 
rezoliuciją dėl Vilniaus katedros 
sugrąžinimo t ikint iesiem, 
pabrėžia, kad ši bažnyčia yra 

laikoma Lietuvos tautine šven
tove: ji buvo pradėta statyti kaip 
tik tuo metu, kai lietuviai at
sivertė krikščionybei, joje buvo 
saugojami lietuvių tautos dan
giškojo globėjo švento Kazi
miero ir Didžiojo kunigaikščio 
Vytauto palaikai. 
Agentūros primena, kad be Vil
niaus katedros dar dvi kitos Lie
tuvos ka ta l ikam ypatinjgai 
brangios bažnyčios buvo val
džios konfiskuotos ir tebėra 
naudojamos pasaul ie t in iam 
tikslam: Tai Švento Kazimiero 
bažnyčia Vilniuje, paversta ate
istiniu muziejumi, ir Taikos Ka
ralienės bažnyčia Klaipėdoje, 
dabar naudojama kaip koncer
tų salė. Dėl abiejų bažnyčių 
sugrąžinimo Lietuvos tikintieji 
pakartotinai kreipėsi į sovietinę 
valdžią. Taikos Karal ienės 
bažnyčią Klaipėdoje valdžia 
pagaliau sutiko grąžinti laike 
dviejų metų, bet tikintieji Lie
tuvoje, pastebi agentūros, nėra 
tikri, kad valdžia ištesės duotąjį 
pažadą, numatytu laiku sugrą
žinant konfiskuotąją bažnyčią. 

Atstovų rūmų speakeris J im Wr:ght klausosi Valstybės sekretoriaus George Shultzo, dešinėje, 
skaitomo šešių punktų susitarimo, kuris liečia Centro Amerikos taikos planą. Susitarimas įvyko, 
kai buvęs demokratų partijos pirmininkas Robert Strauss, kairėje, juos suvedė pasitarimui, kai 
speakeris pradėjo kištis į užsienio politikos reikalus. 

Kongresas kviečia kalbėti 
Gorbačiovą 

Mirė nuo 
psichotropinių vaistų 

Maskva. — Vakarus pasieku
siomis žiniomis, Yerevano psi
chiatrinėje ligoninėje, Sovietų 
Sąjungoje, mirė čia kalintas 
Hare Kr i ina sektos narys 
armėnas Zhamkochyan. Kaip 
p r a n e i a užsienio spaudos 

Washingtonas. — JAV Kong
reso vadai atsisakė dešimtmečių 
tradicijos, kviesdami Sovietų 
Komunistų Partijos sekretorių 
M. Gorbačiovą pasakyti kalbą 
Kongrese, kai jis atvyks į 
Ameriką pasitarimams su prezi- Į 
dentu. 

Jei Gorbačiovas sutiks, kas 
yra beveik tikra, jis bus pir
masis komunistinės valstybės 
galva, kuris turės tokią garbę, 
kuri paprastai yra suteikiama 
tik Amerikos sąjungininkų vy
riausybių galvoms. 

Paske lbė , negavę sutikimo 

Baltieji rūmai praneša, kad 
tas pakvietimas turi būti su
rištas su Sovietų sutikimu leis
t i Amerikos prezidentui kalbė
t i be cenzūros Sovietų Sąjungos 
žmonėms per televiziją. Prezi
dentas kalbėtų 30 minučių ir^ 
nebūtinai tuo pačiu metu, gali
ma būtų ir po viršūnių konfe
rencijos. Senato vadai ir Baltieji 
rūmai buvo nustebę, ir kai ku
rie susinervinę, kai tai buvo 

speakerio paskelbta, net dar 
negavus Gorbačiovo sutikimo. 
Kai Administracijos laikysena 
tuo klausimu nebuvo visai iš
ryškėjusi, tai speakerio padė
jėjas VVilson Morris paskelbė, 
kad tas jungtinis Kongreso po
sėdis išklausyti Gorbačiovo kal
bai jau nustatytas — gruodžio 9 
d. ir 9 vai. ryto. 

Jung t in io posėdžio dalyviai 

Jungtiniame Kongreso posė
dyje dalyauja prezidento 
kabinetas, Jungtinio štabo virši
ninkai, Vyriausias Teismas ir 
diplomatinis korpusas Washing-
tone. Kitų valstybių vadai visoje 
Amerikos istorijoje į tokį posėdį 

agentūros, mirties priežastis — 
intensyvi terapija psichotro
piniais vaistais. Armėnyos tele
vizija, nutylėdama tikrąsias 
mir t ies priežast is , buvo 
pranešusi, kad Zhamkochyan 
mirė nuo tariamų bado streiko 
padarinių. Yerevano psichiat
rinėje yra kalinamas ir kitas 
Hare Krišna sektos narys 
Saakyan, kuris yra gydomas 
nuo tariamos šizofrenijos. 

tebuvo pakviesti tik 70 kartų. 
Bet jungtinė Kongreso sesija 
yra tada, kai dalyvauja Atstovų 
rūmų nariai ir penatas, įskai
tant ir prezidentą. 

Sužinota, kad jau praėjusiais 
metais Senato daugumos vadas 
Robert Byrd pasiūlė tokį planą 
ir tai buvo diskutuota su Bal
tųjų rūmų štabo viršininku 
Howard Baker ir sovietų amba
sadoriumi Yur i Dubinin. 
Sakoma, jei Gorbačiovas sutiks 
kalbėti, tai padės greičiau rati
fikuoti būsimąją raketų 
sunaikinimo sutartį. 

Genevoje sovietų pasitarimų 
delegacijos vadovas Yuli 
Vorontsov antradienį pasakė, 
kad sutartis bus baigta šį 
pirmadienį. J i s tai pranešė po 
susitikimo su Amerikos dele
gacijos vadu Max Kampelman. 

Kai vyks viršūnių konferen
cija, vieną vakarą bus vals
tybiniai pietūs Gorbačiovui 
pagerbti Baltuosiuose rūmuose, 
o sekantį vakarą Reaganui pa
gerbti Sovietų Sąjungos amba
sadoje. 

Ukrainiečių protestas 
Ph i l ade lph i j a . — Ukrai

niečių Žmogaus teisių komite
tas ruošiasi didžiulei de 
monstracijai, kuri bus gruodžio 
7 d. Washingtone, kai sovietų 
Gorbačiovas susi t iks su 
prezidentu Reaganu. 

Demonstracijos tikslas yra pa
rodyti Gorbačiovui, jog „glas-
nost" ir „perestroika" yra tik 
bevertis miražas, nes tebesitęsia 
sovietų vykdomi areštai ir sulai
kymai ukrainiečių politinių 
disidentų ir jų tikinčiųjų; 
tebesitęsia Ukrainiečių Baž
nyčios persekiojimai ir tebe
sitęsia ukra inieč ių tau tos 
rusifikacija. 

Demonstracija prasidės 1 vai. 
popiet prie Ševčenkos paminklo. 
Ten bus atlikta tam tikslui skir
ta programa. Po kalbų bus žy
giuojam į sovietų ambasados 
pusę, kiek leidžia sostinės 
įstatymai. 

Visos ukrainiečių organizaci
jos yra įpareigotos šioje 
demonstracijoje dalyvauti. 

Kas veda Amerikos 
užsienio politiką 

Prezidento pastabos speakeriui 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Jeruzalės spauda rašo, jog 
žymusis liudininkas Mikalojus 
Tolstojus, kuris baigė liudyti 
Demjanjuko teisme, yra garsiojo 
rusų rašytojo Leono Tolstojaus 
ainis. 

— Italijoje susidarė vyriau
sybės krizė, kai 15 savaičių 
senumo Giovanni Goria vyriau
sybė įteikė savo rezignaciją 
prezidentui Cossiga. Manoma, 
kad bus pavesta vėl jam sudary
ti vyriausybę. 

— Maniloje sekmadienį buvo 
suimtas uždraustos Komunistų 
partijos vicesekretorius Juanito 
Rivera. Jis laikomas politinių 
žudynių specialistu. 

— Lenki joje komunis tų 
oficiali spauda paskelbė, kad 
kitais metais bus pakeltos kai
nos maisto produktams 110%, 
o šilumai ir nuomoms 200%. Tai 
esą reikalinga pagal naują 
vyriausybės ekonomijos planą. 

— Washingtone Gynybos de
par tamentas paskelbė, jog 
Sovietų Sąjunga paskutiniame 
dešimtmetyje išleido 80 bilijonų 
dolerių kariškiems erdvės 
programų reikalams. 

— Des Moines spauda 
paskelbė, jog Iowos pravestuose 
tyrinėjimuose demokratų sąraše 
į prezidentus vyrauja Paul 
Simon, o respublikonų sąraše 
Robert Dole. 

— Belgrade žmonės supir
kinėja maistą ir kitas gėrybes, 
kai vyriausybė pranešė, jog bus 
pakeltos kainos kai kurioms 
prekėms 30% ir 70% 

— Varšuvoje policija išlaužė 
buto duris ir ištempė 16 lenkų, 
kurie buvo susirinkę įsteigti 
naują Lenkijos Socialistų 
partija. J :e buvo pasikvietę 
žurnalistus painformuoti apie 
įvykį. Aštuoni Vakarų žurnalis
t a i ir vienas Austral i jos 
diplomatas buvo sulaikyti . 
Saugumas atvyko nepaženklin
tose mašinose, nutraukė elek
tros srovę ir įsilaužė į butą, kur 
vyko susirinkimas. 

— P a k i s t a n a s pasiūlė 
Jungtinėms Tautoms priimti 
rezoliuciją, kad Sovietų Sąjunga 
privalo išvežti savo karines pajė
gas iš Afganistano. 

VVashingtonas. — Preziden
tas Reaganas padarė didelį prie
kaištą Atstovų rūmų speakeriui 
Jim Wright už tai, kad jis asme
niškai ėmėsi pasiūlyti planą Ni
karagvos taikai, sakydamas, jog 
šis jo žygis nepateisinamas, nes 
sudarė sąmyšį, nežinia, kas yra 
atsakingas už Amerikos užsie
nio politikos vedimą. Wright į 
tai atsakė, kad jis tik atliko savo 
pareigą kaip Atstovų rūmų 
speakeris . Tačiau spauda 
pažymi, kad nė vienas speakeris 
nebandė vesti užsienio reikalų 
be prezidento ir Valstybės sek
retoriaus sutikimo. 

Baltųjų rūmų spaudos sekre
torius, p ranešdamas apie 
įvykusį prez. Reagano ir Jim 
Wright pasimatymą šią savaitę, 
kuriame prezidentas nurodė, jog 
bet koks Kongreso narys, jei jis 
be administracijos sutikimo ir 
nurodymų pradeda pasitarimus 
su užsienio valstybės vyriau
sybe, padaro dažnai kenksmin
gą veiksmą. 

Speaker io ambicija 

Speakeris Wright pripažino, 
kad yra įsitempimas tarp jo ir 
Baltųjų rūmų. bet jis mano, jog 
Administracija traktuoja Cen
tro Amerikos valstybes žemes-
niomis valstybėmis. Jis pasakė, 
jog niekas iš Administracijos 
jam nesakė specialiai, kad jis 
negali kalbėtis su Nikaragvos 
atstovais, nes „jei aš esu 
speakeris, aš galiu būti lygioje 
pozicijoje ir kalbėtis su jais", 
pasakė spaudai pats Wright. 

Rūsčioji sesija 

Tą pasitarimą spaudos sek
retorius Fitzwater charakteri
zavo „rūsčia sesija", kuri tęsėsi 
40 minučių tarp Wright, Reaga
no, viceprezidento Bush, 
Valstybės sekretoriaus ir dar 
kitų asmenų. Wright gi paminė
jo, jog kai kas Administracijoje 
nenori, kad būtų taika Centro 
Amerikoje. Fitzwater pasakė, 
jog prezidentas pareiškė susirū
pinimą speakerio role, kai jis 
įsikišo į Nikaragvos reikalą, 
kuris esmėje turėtų būt i sandi-
nistų vyriausybės ir Nikaragvos 
rezistencijos dalykas susitarti 
dėl paliaubų. 

Wright pats paprašė vizito pas 
prezidentą, kadangi jis buvo 
griežtai respublikonų kriti
kuojamas už pasimatymą su 
Nikaragvos sandinistų prezi
dentu Ortega. Praėjusią savai
tę Wrihgt susitiko su Ortega ir 
kai kuriais Contras vadais ir 
kardinolu Obando y Bravo. 

Nurodyma i kardinolui 

Ortega ir Wright pranešė 
sutartą 11-kos punktų paliaubų 
planą ir liepė, kad kardinolas, 
būdamas tarpininku, jį naudotų 
pasitarimuose su Contras vado
vybe. Administracija mano, kad 
speakeris Wright pakenkė 

— Izraelyje dabar apsigyvenę 
buvę disidentai Natan Ščarans-
kis, Ida Nudel ir Vladimir 
Slepak kreipėsi į prezidentą 
Reaganą, prašydami iškelti 
žydų emigracijos reikalą Gorba
čiovui, kai šis atvyks j Wa-
shingtoną viršūnių konfernei-
jon. Ščaranskis sako, jog 
400,000 žydų nori išvykti iš So
vietų Sąjungos. 

visam taikos planui ir lyg atsis
tojo Ortegos pusėje. Bet Wright 
mano, kad jis turi dar labiau 
būti aktyvesnis Nikaragvos 
byloje. Administracijos stiprus 
nusistatymas prieš sandinistus, 
leidžiąs jam manevruoti, o ypač 
dar ir todėl, kad jis turįs gerus 
ryšius su Centro Amerika. 

Wright įsikišimas parodo, 
kaip jis pastato save ne savo 
vietoje. Jis sakosi esąs tokioje 
pat pozicijoje su lygiomis tei
sėmis kaip ir vyriausybė. Pana
šiai jis elgėsi ir biudžeto bei 
mokesčių pakėlimo klausime. 
Prilygindamas save asmeniškai 
tai pozicijai, jis padaro save 
lygiu respublikonų prezidentui 
ir administracijai, pažymi šios 
savaitės laikraščiai, ko niekad 
neparodė buvęs speakeris Tho-
mas O'Neill. 

Aplenkia Senato daugumos 
vadą 

Pavyzdžiui, biudžeto pasita
rimuose, Wright beveik nedaly
vauja, tačiau sako, kad galutinį 
žodį jis pats ir prezidentas pa
sakys, ką daryti, kai derybinin
kai bus baigę tuos pasitarimus. 
Wright atrodo nori pasidaryti 
demokratų vadu ir apeiti Sena
to daugumos vadą Robert Byrd, 
kaip Kongreso lyderį ir būti 
lygiu beveik prezidentui, rašo 
Washingtono korespondentai. 
Be to, čia pranešama, jog 
Wright kalbėjo su sekretoriumi 
Shultz, pasakydamas jam, kad 
jis susitiks su Nikaragvos kar
dinolu ir jis manąs, kad jam 
nereikėjo tam gauti leidimo iš 
Valstybės sekretoriaus. 

Speaker io nujautimas 

Wright pasakė reporteriams, 
jei Valstybės sekretoriaus asis
tentas Eiliott Abrams jį kri
tikavo ir nepasisakė savo pa
vardės, tai kai tai paaiškės, jis 
jam nusuksiąs sprandą. Pa
klaustas, kodėl jis mano, kad 
Nikaragvos vyriausybė nori jo 
pagalbos, atsakė: ,,Jie galėjo 
susidaryti vaizdą, kad adminis
tracija nežiūri įjuos kaip į sau 
lygius, bet kaip į žemesnius", ir 
dar paaiškino, kad mano nujau
timas yra daugiau priimtinesnis 
negu kad kokio ten asmens 
Baltuosiuose rūmuose". 

Nepaklausė įspėjimo 

Valstybės departamento spau
dos sekretorius Charles Red-
man paneigė, jog santykiai tarp 
Centro Amerikos ir Reagano 
administracijos būtų nelygiai 
t raktuojami. ,,Su Centro 
Amerikos kraštais mes turime 
gerus ir draugiškus ryšius". 
Redman taip pat pasakė, kad 
Wright buvo įspėtas nesitarti su 
Nikaragvos vyriausybe dar 
prieš speakerio susitikimą su 
jais. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 19 d.: Matilda, 
Pontijonas. Audronis, Severiną, 
Uainotas. Rimgailė. 

Lapkričio 20 d.: Feliksas 
Valua, Maksencija. Ande, 
Jovydas, Rūstulė, Benignas. 

ORAS 

Saulė teka 6:43, leidžiasi 4:28. 
Temperatūra dieną 38 1.. 

naktį 25 L 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. lapkričio 19 d. 

MINĖJIMUI PRAĖJUS 

Lietuvos krikščionybės 600 
metų jubiliejaus pagrindinis 
minėjimas Michigane vyko 
spalio 17-18 d. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje ir Kultūros centre 
Southfielde. Šias iškilmes 
aprašė S. Garliauskas spalio 28 
d. .,Drauge", A. Grinius 
lapkričio 5 d. „Dirvoje", A. 
Astašaitis lapkričio 3 d. „Tėviš
kės žiburiuose", J. Pikūnas 
spalio 16 d. „The Michigan 
Catholic" — strapsnis iliustruo
tas bažyčios nuotrauka ir Lie
tuvos žemėlapiu, G. Kriaučiū
nienė spalio 23 d. Lansingo 
„The Catholic VVeekly", Lillah 
Olson spalio 23 d. „The Catho
lic VVeekly" — pridėtos dvi nuo
traukos: arkivyskupas E. Szoka 
su lietuvaite tautiniais dra
bužiais ir arkivyskupas su 
vyskupu P. Baltakiu prie vaisių 
stalo; straipsnis be autoriaus pa
vardės spalio 30 d. „The Michi
gan Catholic" iliustruotas trim 
nuotraukom: arkiv. E. Szoka ir 
vysk. P. Baltakis Lietuvių reli
ginio meno parodoje prie Dom-
šaičio tapybų pokalbyje su V 

tuvio ištikimybė religijai. Prieš 
krikštą — senajai tikybai, tur
tingai dvasios vertybėmis, 
kurių dirvoje po krikšto prigijo 
katalikybė, dabar palaikanti 
tautinį atsparumą, viltį ir 
jungianti su vakarais. Popie
žiaus pavyzdžiu, kitų valstybių 
katalikai gražiai ir meiliai 
Lietuvą vadina — Jauniausia 
katalikų bendrijos dukra. 

Lietuvoje sukurtas sukaktu
vinių metų ženklas pasidarė la
bai artimas, savo simetriškumu 
primenantis Gedimino stulpus, 
regimas Lietuvoje ir čia — 
jungiantis mūsų darbus ir min
tis. Žengiame į septintą 
šimtmetį — septintą kryžių. 

j . p. 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS r 

Lietuvos kariuomenės šventę 
Detroito lietuviai švęs lapkričio 
22 d. Šv. Antano parapijos 
salėje, 1750 25 ta g-ve, kampas 
W. Vernon Hwy, Detroit, Mich. 
Tą sekmadienį 10:30 v.r. šv. Mi
šios bus aukojamos už gyvus ir 
mirusius Lietuvos karius, sava
norius- kūrėjus ir šaulius. Or
ganizacijos pamaldose daly
vauja su savo vėliavomis. Para
pijos choras giedos „Lietuviškas 
Mišias" ir šventei pritaikytas 
giesmes. 

Po pamaldų parapijos salėje 
bus akademija su menine 
dalimi. Pagrindiniu kalbėtoju 
bus žurn. Stasys Garliauskas, o 
meninę programos dalį atliks 
Detroito Moterų vokalinio 
kvarteto trio, nes viena kvarteto 
narė yra atostogose. Šventę 
rengia Detroito Ramovėnų 
skyrius, vadovaujamas Mykolo 
Abariaus. Jiems talkina „Švy
turio" jūros šauliai, St. Butkaus 
šaulių kuopa ir Birutietės. 
Detroito ir jo apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti. 

ŽIBURYS IR ŽIBURĖLIAI 

Detroito lietuviškoje pa
dangėje patvariai, intensy
viai ir patriotiškai dirban
ti, bet mažiausiai save gar
sinanti yra lituanistinė 
mokykla. Keitėsi patalpos, net 
mokyklos pavadinimai, vedėjai, 

- • r • 

Liuda RUgiemenė,Uetu««KriUton^««00i~t« sukakties Michigane 

saicio tapyoų ponaityje a« ». „ 
Černiauskiene ir D. Jurgutiene, mokytojai, mokiniai, tik nepaki 
tautinio šokio akimirka su to mokyklos tikslas — siste-aiškiai matomais keturiais 
šokėjais ir trečia — margučiai 
lėkštėje: „Detroit News" įdėjo 
tik pusės sprindžio žinutę. 
Detroito NBC 4-tas kanalas pa
rodė aukų nešėjus ir trumpai 
paaiškino apie sukaktį. 

Dailią jubiliejinių Mišių kny
gutę išleido Dievo Apvaizdos pa
rapija. Estetiškai skoningą pa
rodos lankstinuką su D. Jurgu-
tienės tekstu anglų kalba apie 
lietuvių religinį meną parūpino 
parodos rengimo komisija. 
Jubiliejaus komitetas atspaus
dino dvi programas: viena 
lietuvių kalba, antra liet. ir 
anglų kalbomis. Jose visos in
formacijos: penkios paskaitos — 
prasidėjusios kovo 15 d., jubilie
jinės šv. Mišios septyniose pa-

mingai, lietuviškai ugdyti jau 
nimą. Jau 38 metai, be jokios 
pertraukos, nuo rugsėjo iki 
birželio, kiekvieną šeštadienį 
(išskyrus Kalėdų ir Velykų ato
stogas), mokiniai bėga lietuviš-
kon mokyklėlėn, kur jų laukia 
gerai pasiruošę mokytojai. 
Kiekvieną šeštadienį nuo devin
tos iki pirmos valandos vaikai 
klasėse skaito, rašo, klauso, 
dainuoja, šoka ir vaidina lie
tuviškai. Kiekvieną šeštadienį 
Kultūros centre sutiksi tuos, 
kuriems svarbios lietuviškos 
vertybės ir kurie bando jas per
duoti mūsų jauniausiems. 
Mokyklos mokiniai yra jau ne 
Lietuvoje gimusių vaikai. Jų tė
vai ir daugelis mokytojų prieš 
keliolika metų, taip pat pasi-

Mokestis už vieną mokinį 
mokslo metams yra 160 dol. 
Mokyklos išlaikymu rūpinasi 
tėvų komitetas: Birutė Bublienė 
— pirm., Alma Sventickienė — 
ižd., ir narės — Izabelė Korsa
kienė, Jūratė Maier, Ramunė 
Mikailienė, Viktorija 
Viskantienė. 

Būtinai reikalinga kopijavimo 

respondentą Antaną Grinių 
pasiųsta 25 dol. auka. 

Albertas Misiūnas, buvęs su
važiavimo pirmininkas nuošir
džiai žodžiu atsisveikino su 
LŠST suvažiavimui ruošti komi
tetu. 

Ona Abarienė džiaugėsi, kad 
Šauliai, šaulės, ir svečiai 
suvažiavimo metu vaišėmis bu-

mašina. Norintieji padėti ją įsi- vo patenkinti; jokių priekaištų 
gyti aukas prašomi įteikti negauta 
vedėjai D. Doveinienei arba" 
tėvų komitetui. 

Mokyklos Kalėdų Eglutė ruo
šiama gruodžio 20 d. 

J. P. 
• ' • 

RENKAMI PARAŠAI 
VILNIAUS KATEDROS 

ATGAVIMUI 

- o 

Be jau minėtų, posėdyje daly
vavo: V. Tamošiūnas, Eduardas 
Milkus, B. Valiukėnas, E. Bulo
tienė, L. Mingėlienė, S. 
Kaunelienė, J. Šostakas, K. Sra-
gauskas ir J. Kinčius. 

A. Grinius 

vnsios septy muse |/«-
rapijose, komiteto ir penkių šokinėdami bėgo šeštadieninėn 
pakomitečių narių pavardės, Ar nenuostabu? Pagarba vi 

aioma Irnrip veža lituanistinei" 
ar _ 

„Volungės" koncerto programa, 
jubiliejaus proga sveikinusių 
parapijų ir organizacijų sąrašas 
su klebonų ir pirmininkų pavar
dėmis. Programose surašyta 99 
pavardės, kai kurios, dėl kele
riopų pareigų, kelis kartus 
pakartotos. Programų momen
tas — Šv. Antano lietuvių pa
rapija Detroite. 

Su nuostaba žiūrint į visas 

šiems, kurie veža lituanistinėn 
mokyklon, mokosi ir moko. 

Žinoma, problemos didėja: 
mokinių skaičius mažėja, silp
niau kalba lietuviškai, kai 
kurie vadovėliai keistini (tuo 
jau konkrečiai rūpinasi LB 
Švietimo taryba), reikia įsigyti 
moderniškų vaizdinių prie
monių. Reikia didesnių tėvelių 
pastangų. Kokių? Didžiausias 

bu nuostaDa ziunm. , VIKU r • ~ -
programose surašytas pavardes mokytojų prašymas: — Tėveliai 
pagarbiai tenka paminėti šven- kalbėkite su savo vaikais 
tėn įsijungusių parapijų kle- lietuviškai! Mokytojai yra tik 
bonus, tai kun. Viktoras Kris- Jūsų padėjėjai, teturį keturias 
čiūnevičius, kun. Alfonsas Ba- valandas savaitėje, 
bonas. kun. Kazimieras Butkus, Iž mokytojų irgi daug reika-
kun. Kenneth Schicktel, kun. laujama: taisyklingos lietuvių 
Kazimieras Simaitis, kun. Juo- kalbos, įdomaus dėstymo, zas Kluonius ir Lietuvos 
Krikščionybės Jubiliejaus Mi
chigane komiteto pirmininkė 
Liuda Rugienienė. Skaitant 
kitų, sutartinai dirbusių pa
vardes, norisi pakartoti S. Gar-
liauską: „... Dievas tikrai žinos 
jų vardus ir nuopelnus šiai iš
kilmei". Neįmanoma visas 
surašyti. 

Minėjimai viso laisvojo pa
saulio šalyse, visuose miestuose, 
kur yra bent daugiau susispie
tusių lietuvių, vyko ir dar te
bevyksta. Kur nėra lietuvių, 
popiežiaus paraginti, minėji
mus ruošia vietų katalikai 

kantrybės ir meilės, pajėgumo 
ir šeštadienį sukoncentruoti 
mokinio dėmesį. 

Šiais mokslo metais LB 
Detroito apylinkės „Žiburio" 
lituanistinę mokyklą lanko 71 
mokinys; mokykloje dirba 13 
mokytojų: Danutė Doveinienė — 
vedėja, Marija Jankauskienė — 
12 kl„ Aldona Milmantienė — 
10 ir 9 kl., Rita Giedraitienė — 
7 sk., Vida Žambo — 5 ir 4 sk., 
Nijolė Lapšienė — 3 sk., Birutė 
Barauskienė 2 sk., Violeta Aba-
riūtė — 1 sk., Taura Underienė 
— „Žiburėlis A", Danutė 
Petrulytė - „Žiburėlis B", Man 

Philadelphijos arkivyskupas 
kardinolas John Krol, Lietuvos 
Krikšto 600 metų jubiliejaus 
proga, pasiūlė imtis akcijos 
tikėjimo reikalams atgauti Vil
niaus katedrą, kuri Šiuo metu 
yra paversta dailės muziejum. 
Detroite Dievo Apvaizdos, Šv. 
Antano ir Šv. Petro lietuvių pa
rapijose parašai bus renkami 
sekmadienį, lapkričio 22 d., po 
10:30 vai. šv. Mišių. Gorbačio
vui skirta peticija bus siunčia
ma Lietuvos Katalikų Religinei 
Šalpai, kuri rūpinsis jos tolimes
niu persiuntimu. Kongreso 
atstovo Borski rūpesčiu š.m. 
spalio 29 d. Atstovų Rūmuose 
buvo įnešta rezoliucija H.R. 30 
Vilniaus katedros atgavimo 
tikslu. Reikėtų kreiptis į Michi-
gano kongresmanus prašant 
juos tapti kongr. Borski įneštos 
rezoliucijos ko-sponsoriais. 
Parašus renka JAV Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apy
linkė. 

l.r. 

VYR. SKAUČIŲ IR 
SKAUTININKTŲ DĖMESIUI 

Gruodžio 11 d. 7 vai. vak. Kul
tūros centre vyks visų vyr. 
skaučių ir skautininkių sueiga. 
Svečias v.s. A. Saulaitis, SJ, kal
bės religine ir skautiška tema. 
Visos kviečiamos dalyvauti. 

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS 

Kristaus Karaliaus minė
jimas Detroite vyks sekmadienį, jimas uetrone vyKs sen.uiauiciif, o — 
lapkričio 22 d., Dievo Apvaizdos dalinti prisiminimais ir pasi 

-.*;«.,,r+; daHar akautauiančii parapijos Kultūros centre. 
Minėjimas bus pradėtas šv. Mi-
šiomis 10:30 vai. ryto. Po 
pamaldų — 12 vai. minėji-
mas-akademija. 

Paskaitą skaityti iš Chicagos 
pakviesta atvyksta „Draugo" 
redaktorė Aldona Zailskaitė. 
Paskaitos tema — „Kristus Ka-
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KUN. A. BABONO 
JUBILIEJUS 

Kun. Alfonsas Babonas, Šv. 
Antano lietuvių parapijos kle
bonas Detroite, kunigystės si
dabrinį jubiliejų švęs lapkričio 
29 d. Tą sekmadieni Padėkos šv. 
Mišios bus 10:30 vai. r. Šv. An
tano bažnyčioje Detroite, o pa
gerbimo akademija ir vaišės bus 
2 vai. p.p. Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūriniame centre, 
2533 VV. Nine Mile Rd., South-
field, Mich. Tuo reikalu iškilu
siais klausimais prašoma kreip
tis į parapijos tarybos pirmi
ninkę Birutę Barauskienę, tel. 
258-6535. 

S. Sližys 

SKAUTIŠKOS KŪČIOS 
DETROITE" 

Detroito „Gabijos" ir „Bal
tijos" tuntai gruodžio 6 d., 
sekmadienį, 5 vai. p.p. Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje 
ruošia skautiškas kūčias. Kiek
viena šeima prašoma prisidėti 
prie kūčių stalo paruošimo, atsi-
nešant po lėkštę šiai šventei ati
tinkančio maisto. 

Kūčios yra lietuvių šeimos 
tradicinė šventė, todėl 
kviečiame visus ir visas „Gabi
jos" ir „Baltijos" tuntų ne tik 
dabartinius, bet ir buvusius,-ias 
narius,-es, kad, lgy viena šeima, 
susėdę prie bendro kūčių stalo 
galėtume pabendrauti, pasi-
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DU. A. B. GLEVECKAS 
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SURENDER KUMAR. M.D. 
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Valandos pagal susitarimą 
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JOKSA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIŲ 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. R. A. JUČAS 
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DANTŲ GYDYTOIA 
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džiaugti dabar skautaujančiu 
mūsų jaunimu. 

Žadantieji dalyvauti (o taip 
pat ir maisto reikalais), prašomi 
kreiptis į šio įvykio organizatorę 
ps. fil. Valentiną Bulotienę, tel. 
(313) 255-0863. Kviečiame -
ateikite! Uždekime Kalėdų 
Švenčių liepsnelę, kad ji nu-

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir Kraujo ligos 
Nechirurgtnis išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Puteaki ftoed. Tai. 54S-2402 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr, ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir \ namus 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 VV. 7 H t St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą U/darvta trec\ 

Paskaitos tema — „rvnsius IY«- -• -~- - _ • \ a - . ,. 
raliu, šventajam. Raitė ir • ^ " - į ^ ' S S E t 
šiandien". 

Meninę programą atliks Cle-
velando Čiurlionio ansamblio 
kanklininkės ir Rima Idzelytė. 

Visi kviečiami atsilankyti. 

Visi skautai' ir skautės daly
vauja išeiginėse uniformose. 

Milda A. 

LŠST SUVAŽIAVIMUI 
PASIBAIGUS 

LŠST atstovų suvažiavimui 
ruošti komiteto posėdis įvyko 
lapkričio 11d. Šv. Antano pa
rapijos patalpose. Posėdį pra

muš ruošia vieių iuu.tm.vai. ..~—-..,-_ „_ 
Krikščionybės sukakties ženkle vydas Šepetys — dainavimas, 
gyvename nuo pat šių metų pra- Viktorija Viskantienė — tau-
džios. Diskutuojame ir tiniai šokiai. Tikybą dėsto: V. 
gilinamės, kaip skaudžiai ji Lie- Abariūtė, A. Milmantienė, M. 
tuvon atėjo ir išdidžiai prisi- Strakšytė. 
pažįstame, kad esame jauniausi „Žiburėlių" klasėse mokosi 
krikščionys Europoje. Iškyla nuo 3 iki 6 metų vaikučiai. A 
didžiųjų kunigaikščių didingi klasėje kalbama tik lietuviškai, 
siluetai, politiniai vingiai, lie- B klasė yra dvikalbė. 

MIRĖ BERNARDAS 
NAVICKAS 

Bernardas Navickas, sulau-
kęs 64 metus amžiaus, mirė 

vedė Mykolas Abarius, sekre- lapkričio 1 d. Kūnas buvo pa-
toriavo Romas Macionis. Komi- šarvotas Vai S. Bauža laido-
teto pirmininkas Mykolas Aba- tuvių namuose. Už velionio 
rius pasidžiaugė, kad suvažia- sielą gedulingos Šv. Mišios buvo 
vimas praėjo sklandžiai, visi atnašaujamos Šv. Antano lie* 
gražiai dirbo, visiems prie šio tuvių bažnyčioje Detroite, iš kur 
suvažiavimo prisidėjusiems draugų ir pažįstamų buvo nuly-
padėkojo. dėtas į Šv. Kapo kapines, South-

Komiteto iždininkas Matas field, Mich. Velionis priklausė 
Baukys paskaitė suvažiavimo Dariaus ir Girėno klubui ir Lie 
smulkiai paruoštą apyskaitą, tuvių namų draugijai. Ilsėkis 
kuri suvesta be nuostolių. ramybėje amžinojo atilsio buvei-

Nepamiršta ir spauda. „Drau- nėję tarp daugelio tautiečių, 
gui" paskirta ir per komiteto ko- kurie pirma ten iškeliavo. 

Tat. MMUma S-1S11 
DR. WALTER J. KIRSYUK 

Lietuvis gydytojas 
M2S Waat Mth Stieet 

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

Treč ir sėst uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4150 

DR. f. KISIELIUS 
( .YDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

išskvrus treč $e$t 12 iki4 vat popiet 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

I . Hi*llvllsl, IV..U. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu IIROS 

2 t M W. 71et St, I 
Tat.: 434410a 
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INKSTU PŪSLES IR 
PROSTATO CHIRURGU A 

2454 VV. 63rd Street 
Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p. 

Sėst pagal susitarimą 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Prie Sv. Jurgio parapijos l)etroite 
stovėjusi iv. Jurgio statula, 
dabar prieglobstį suradusi 
Dainavos stovykloje. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėle*. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

M M W. M St. CMeafo 
Tat. 474-211J 

Valandos pagal susitarimą 
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KŪDIKIU IR VAIKŲ LICOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. Slst Street 

Ofiso tel. RE 7.1144; 
Rėžia. 345-4411 

Dr. Tumasonio 
perime 

DR. S. U I 
SPECIALYBE - VIDAUS LICOS 

2454 W. 71M Street 
434-2123 

Pirm 2 " Antr. ir 
ketv 9-12, Penkt. 2-7 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KAMMOLOOf 

2454 w. 71 Street 
Tat. 434-4)777 

Valandos pagal susitarimą 
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Specialybė — Vidaus ligų eydytoias 
Kalbame lietuviškai 

414$ S. Archer Ave. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

T a i . 5 8 6 - 7 7 6 6 

JJOHN r». WAfTKUt, M.O., FACt 
SP1CI AUSTAS CNtmHtOAS 
Priklauso Hoty Croas ligoninei 

27M W. 49 St, Tai. St7~SSS1 
Kalbame lietuviškai 
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Žvilgsnis į ateiti — 

KATALIKIŠKAS 
IŠEIVIJOS MODELIS 

Lietuvių Katalikų federacija, 
sukurta prieš aštuoniasdešimt 
vienerius metus, turi savo is
toriją, veiklos būdus, praeityje 
ir dabartyje įtaką organiza
cijoms ir pavieniams lietuviams 
šiame krašte. Ta įtaka ir fede
racijos poveikis svyravo laiko 
bėgyje, bet niekada neišnyko jos 
veikla vienu ar kitu būdu, kad 
lietuviai katalikai turėtų savo 
tikslą ir savo žodį. Praeityje fe
deracija nevengė nė dalyvavimo 
politinėse grupėse, kai reikėjo 
padėti atsikuriančiai Lietuvai. 
Ji dalyvavo savo įgaliotais 
asmenimis ir Tautos fonde, 
kuris rinko paramą nuo karo 
nukentėjusiems ir iš griuvėsių 
kylančiai nepriklausomybei, ne
vengė dalyvauti ir informacijoje, 
kai reikėjo kovoti už Lietuvos 
vardą ir jos teisę pačiai apspręs
ti savo likimą. 

Taip buvo praeityje. Bet fede
racija nevengia platesnio darbo 
ir netolimais laikais ar da
bartyje. Ji siunčia savo įgalioti
nius į Amerikos Lietuvių Tary
bą, dalyvauja jos sprendimuose 
su kitomis grupėmis, rūpinasi 
Lietuvos laisve ir pavergtųjų 
likimu. Nors Lietuvių Katalikų 
federacijos pirmasis tikslas 
jungti ir koordinuoti lietuvių 
katalikiškos krypties organiza
cijas ir draugijas veiklai, 
krikščioniškam gyvenimui ir 
tarnybai Bažnyčiai ir tautai, bet 
ji ir dabar nestokoja nei darbų, 
nei iniciatyvos, nei užmojų, 
kurie liečia lietuvius pasau
liečius ir jų katalikiškus darbus 
arba jungimąsi į tuos darbus, 
kurie reikalingi išlaikyti pa
rapijas ir katalikų organizacijas 
išeivijoje. 

Kviečiamas federacijos 
kongresas Padėkos šventės sa
vaitės pabaigoje (lapkričio 27 ir 
29 dienomis) yra jos darbų pra
tęsimas ir žvilgsnis dabartyje į 
ateitį, kad katalikai lietuviai 
žinotų savo pareigas šiame 
krašte ir kad rūpintųsi, kaip at
sakingi ir sąmoningi asmenys, 
krikščionišku gyvenimu. Kong
resas visų klausimų, kurie 
iškyla, neišspręs, bet tikrai duos 
nurodymus, kaip ateityje nau
dingai dirbti. 

Ecclesia semper reformanda 
— Bažnyčią nuolat reikia refor
muoti. Tai žinojo jau apaštalai, 
juo labiau krikščionys, gyvenę 
po apaštalų laikų tokiuose kraš
tuose, kurie skyrėsi savo gyve
nimo būdu, geografine padėtimi 
ir valstybine struktūra. Tris 
šimtus metų krikščionys buvo 
persekiojami. Persekiojimai 
paskirose vietose ir tautose nesi
liovė niekada. Krikščionybė 
turėjo jausti savo laiką ir savo 
vietą. Bažnyčia užėmė vie
nokias ar kitokias pozicijas, bet 
visuomet reikėjo jos vadovybei, 
atskiriems asmenims, ypač 
šventiesiems, galvoti apie refor
mas, apie atsinaujinimą, kad ir 
tie nariai, kurie labiau buvo 
atšalę, vėl įsijungtų į Bažnyčios 
gyvenimą ir savo krikščionišką 
misiją plačiau vykdytų. 

Vatikano II susirinkimas savo 
dekretais, konstitucijomis, 
nurodymais, paskiau ėjusiomis 
instrukcijomis keitė Bažnyčios 
vidaus gyvenimą, bet nekeitė 
jos esmės, nes tai buvo Kristaus 
sekimas, jo mokslo saugojimas 
ir perdavimas. Krikščionybė, 
nors buvo nuolat reformuojama 
išorėje, žmogiškoje dalyje, 
nesikeitė savo dirviška dalimi, 

kurią jai davė Kristus, kaip Die
vo pasiuntinys žmonėms. 

Dabar galvoti apie krikščio
niškų bendruomene prisi
taikymą laiko reikalavimams 
tai galvoti apie krikščioniško 
gyvenimo realizavimą savyje ir 
pasauliečio misijos supratimą 
Bažnyčios tarnyboje. Tai ir yra 
federacijos kviečiamo kongreso 
uždavinys ir tikslas. Tai turi 
pažinti ne tik federacijos 
rinktiniai vadovai, bet ir visos 
organizacijos, kurios savanoriš
kai sudaro federaciją ir jai pa
veda savo veiklą koordinuoti su 
kitomis pai ašiomis organizaci
jomis. 

Išspręsti federacijos įtaką ki
toms organizacijoms nelengva 
kongrese ar kasmetiniame susi
rinkime. Reikia kiekvienai or
ganizacijai matyti savo tikslus, 
savo siekimus, savo narių pajė
gumą tarnauti Bažnyčiai ir savo 
tautai. Kartu reikia nepereiti į 
kelią kitoms organizacijoms. 
Tai jau federacijos, kaip 
koordinatorės, uždavinys. 

RYŠIAI SU LIETUVOS LIETUVIAIS 
Juozo Kojelio pareiškimas LB politinėje 
konferencijoje Washingtone spalio 24 d. 

Mėginimas sudaryti išeivijos 
visuomenės katalikišką modelį, 
kaip kongreso rengėjų planuose 
pabrėžta, nėra taip lengva. 
Kiekviena gyvenvietė, kiekvie
na vyskupija, kiekvienas di
desnis ar mažesnis miestas turi 
savo įtaką ir lietuviškai išei
vijai, kuri tame ar kitame mies
te gyvena ir savo krikščionišką 
veiklą plečia. Vienur ta veikla 
gali ir turi reikštis tik lietuviš
koje plotmėje, mažiau amerikie-
tiškoje, bet kitur ji gali reikštis 
tik amerikietiškose parapijose 
ar svetimųjų sambūriuose, ma
žiau išimtinai savųjų tarpe, nes 
ten jų permažai arba jie perdaug 
išsisklaidę. Ir tas modelis nebus 
vienodas, net turint geriausius 
norus, nebus pakankamai tau
tiškas, jei ir bus krikščioniškas 
ir katalikiškas. 

Lietuvių uždaviniai yra pla
tesni, negu tik jų gyvenvietė ir 
negu tik jų parapijos ir organi
zacijos. Išeivija turi rūpintis, net 
pasikeitus generacijoms, savo 
pavergtaisiais broliais ir se
sėmis, turi rūpintis savo tėvų 
ar senolių okupuota tėvyne. Tas 
modelis, kurio norima ir kurį 
mėginama sudaryti, negali būti 
atitrauktas nuo pagrindinių 
rūpesčių — žmogiškų, krikščio
niškų ir dabartyje labai svarbių 
Išeivija nėra išimtis, kuri gali 
savo tėvynę užmiršti. Ji turi 
krikščionišką ir tautinę pareigą 
matyti Bažnyčią ir krikščiony
bę šalia savęs. Ji turi matyti ją 
persekiojamą okupuotuose 
kraštuose, turi matyti ją žiau
riai naikinamą primityvaus 
ateizmo, kuris nori sukurti 
naują žmogų, pakibusį tarp že
mės ir dangaus, tarp praeities ir 
ateities, bet be dabarties. 

Lietuvių Katalikų federacijos 
kviečiamas kongresas yra dau
giau negu paprastas susirin
kimas. Jei iš anksto galima 
sakyti, kad jis neturės tokio pa
veikumo, kokį turėtų turėti, dėl 
perkrovimo ir sujungimo su 
krikščionybės sukakt ies 
minėjimu, bet reikia į jį žvelgti, 
kaip į sprendimą, kaip į naujų 
kelių ieškojimą ir kaip į pa
sauliečių pareigų Bažnyčioje ir 
krikščionybėje geresnį išryški
nimą. Šias pastangas reikia 
sveikinti. Linkėtina, kad kon
gresas būtų tas kelrodis, kuriuo 
galėtų sekti ir kitos katalikų or
ganizacijos išeivioje. 

A. D. 

Ryšių reikalas su Lietuvos 
lietuviais iškilo, vos pirmie
siems lietuviams peržengus 
Vokietijos sieną 1940 m. birželio 
mėnesį, kai rusų karinės jėgos 
okupavo kraštą. Tas klausimas 
gyvas šiandien ir bus gyvas, kol 
Lietuva bus okupuota. 

Svarstant dabarties ryšių su 
Lietuvos lietuviais klausimą, 
nūdienos realybei suprasti svar
bu turėti tam tikrą laiko per
spektyvą. Tad verta trumpai 
žvilgterėti į praeitį. 

Pirmosios bolševikų okupa
cijos metu, kai dabartinė vyres
nioji karta gyveno Lietuvoje, 
užsienyje atsiradusių lietuvių 
ryšiai su Lietuvos rezistencija 
buvo palaikomi ryšininkų, slap
ta pereinančių Lietuvos-Vokie
tijos sieną. Nacių okupacijos lai-
kotariu antinacinės rezis
tencijos ryšiai su laisvuoju pa
sauliu buvo kiek lengvesni, nes 
šiokie tokie kanalai buvo per 
Berlyną, Baltijos jūrą ir Suomi
ją-

1944 m. rusams reokupavus 
Lietuvą, 1945 m. pasibaigus II 
pasauliniam karui ir Lietuvoje 
vykstant partizanų kovoms, 
išeivijos ryšiai su krašto lie
tuviais buvo dviašmeniai. Iš 
vienos pusės abipusių ryšių 
siekė Lietuvos rezistencija ir pa
bėgėliai užsienyje, iš antros, 
Maskva tiesiog ir per savo sta
tytinius okupuotoje Lietuvoje 
bandė primesti vienašališkus 
„ryšius": iki 1955 Jaltos susi
tarimų dingstim stengėsi pa
bėgėlius grąžinti prievarta. Tai 
akcijai nepasisekus, 1955 sovie
tai pabėgėliams paskelbė am
nestiją už „karo nusikaltimus" 
ir Rytų Berlyne karinio sau
gumo įstaigą pabėgėlių rei
kalams pavadino „Komitetu už 
grįžimą į tėvynę". Pabėgėliai 
neskubėjo siūloma sovietų 
„malone" naudotis, tad 1961 tai 
į s taigai buvo duotas pa
trauklesnis pavadinimas: „Ko
mitetas už grįžimą į tėvynę ir 
kultūrinius ryšius su tautiečiais 
užsienyje". Apie 1964 komiteto 
centras iš Berlyno perkeltas į 
Maskvą, nubraukta pavadinimo 
dalis „už grįžimą į tėvynę" ir 
palikti tik „kultūriniai ryšiai", 
o Maskvos centro filialės įsteig
tos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Ukrainoje, Gudijoje ir Kabar
dinų autonominėje respublikoje. 

Tuo tarpu lietuvių tautos va
liai atstovaujanti rezistencija ir 
išeivija ryšius palaikė iki Stali
no mirties per pavojingais 
keliais iš ten ir iš čia vykstan

čius pasiuntimus ir protarpiais 
susižinojimu radijo signalais. 
Chruščiovo valdymo metu pra
sidėjo laisvesni asmeniški 
kontaktai. 

Užsienio lietuviai komunistai 
ištikimai sekė laužytą Maskvos 
liniją: pradžioje rėmė Molo-
tovo-Ribbentropo paktą, vėliau 
„didįjį tėvynės karą", bet visada 
didžiąja laime laikė „sava
norišką Lietuvos įsijungimą į 
Tarybų Sąjungą". 

Žmonės linkę prasiskverbti į 
ateitį. Ir mes čia kolektyviniu 
svarstymu bandome numatyti 
ateitį, kad galėtume tiksliau or
ganizuoti dabartį. Buvo ban
dymų išeivijoje numatyti ateitį 
ir anksčiau. Sakysime 1961, 
kada, kaip minėjau, „Komitetas 
už grįžimą į tėvynę" buvo pava
dintas „Komitetu už grįžimą į 
tėvynę ir kultūrinius ryšius su 
tautiečiais užsienyje", šalia 
komunistų atsirado ir pabėgėlių 
kartos balsų, raginančių nau
jausiomis galimybėmis pasi
naudoti. Atsiliepdamas į tuos 
balsus, žurnalistas Henrikas 
Žemelis „Dirvoje" (1961.11.17) 
„kultūrinio bendradarbiavimo" 
klausimu paskelbė straipsnį, iš 
kurio cituoju porą paragrafų. 

„Komunistinėje sistemoje joks 
politinis ar kultūrinis veiksmas 
nėra daromas, neturint kokio 
nors tai sistemai naudingo 
tikslo. Užtenka tik stebėti jų pa
stangas tremtinių atžvilgiu... 
Jos visuomet siekė vieno ir to 
pačio tikslo — visomis prie
monėmis palaužti mūsų atspa
rumą, idant neliktų nė vieno 
laisvo balso, kalbančio jų 
nenaudai. 

„Tas pats yra ir su dabar
tinėmis kultūrinėmis piršly
bomis — toks nekaltas ir beveik 
patriotinis pasiūlymas jau rado 
ir mūsų tarpe entuziastų, kurie, 
apsimesdami politiniais neiš
manėliais, nori pasirodyti lietu
viškais New Frontiers ieško
tojais, kad, girdi, tie pasenę 
senų idėjų šalininkai negali 
numatyti tų naujų ir viliojančių 
galimybių. Jei tikėti kai ku
riems spėliojimams, kad 
lietuviški bimbininkai reika
lingi pavaduotojų, tai tie naujų 
kelių ieškotojai, nori ar nenori, 
turės užimti jų vietą, jei ir toliau 
tikės naujoms komunizmo 
iškaboms". 

Bandant atsakyti į klausimą, 
kiek Žemelio numatymai išsi
pildė, nuomonės išsiskirtų. 
Reiktų abejoti, ar ir pats 
Žemelis po tuo pareiškimu 

šiandien pasirašytų. Viena yra 
tikra, kad pačioje pradžioje visi 
politiniais pabėgėliais jautėsi 
tremtiniai, pasiryžę kovoti dėl 
Lietuvos laisvės. Ilgainui nuo
taikos keitėsi. Atsirado svy
ravimų. ,,Kultūrinio bendradar
biavimo" pasiūlos poveikyje 
pasigirdo tarpinių, „trečiafron-
tininkų", balsų tarp laisvės 
kovą remiančių ir nusiangažuo-
jančių. Kai kurie žmonės ėmė 
keisti pozicijas, bet kad bet 
kurioje situacijoje savo „iš
mint ingus p rama tymus" 
galėtų pacituoti, iš vienos pusės 
aukštino laisvės kovą, iš antros 
— niekino kovojančius, o iš 
vienos — nepalankiai kalbėjo 
apie neatsakomingą bendradar
biavimą, iŠ antros — teisino 
tokius bendradarbiautojus. 
Viena burnos puse akcentavo 
politinės veiklos primatą, antra 
— kultūrinės. Šios metaforos 
viršūne galima laikyti daili
ninko Vytauto Jonyno „Gimtojo 
krašto" reklamai naudojamą 
pareiškimą: „Gimtasis kraštas 
palaiko mano gyvybę svetimoje 
žemėje". O juk per kelis dešimt
mečius tą gyvybę palaikė 
Amerikos lietuvių tikinčiųjų jo 
kišenėn suplaukę daugelis tūks
tančių dolerių. 

Kas kokių ryšių siekia? 
Kalbant apie aną pusę, ryšių 

su išeivija pasiūla tebėra dvejo
pa. Vienokių ryšių pageidauja 
pavergta lietuvių tauta, kitokių 
— okupacinio režimo atstovai, 
kurie vykdo Maskvos nustatytą 
politiką. 

Lietuvių tautos pageidaujamų 
ryšių pobūdį apsprendžia pa
grindinės tautos aspiracijos, ku
rias dr. Bronius Nemickas yra 
nusakęs taip: „Visa tauta yra už 
lietuvių tautos laisvę, už Lie-

j tuvos nepriklausomybę". Tas 
savo aspiracijas tauta pareiškia 
įvairiais būdais, kaip pogrindžio 
spauda, viešųjų rezistencinių or
ganizacijų (Lietuvių Helsinkio 
grupė, Tikinčiųjų teisėms ginti 
komitetas) pareiškimais, sąži
nės kalinių pasisakymais. Tas 
nuotaikas taip pat galima patir
ti pokalbiuose su Lietuvos lie
tuviais. 

Tokiam tautos nusiteikimui 
charakteringas yra buvusio 
įtakingo komunisto poeto Gin
tauto Iešmanto pasisakymas 
Aukščiausiajai Lietuvos tary
binės respublikos tarybai, pa
reikštas 1987 vasario 19 d. 
rašte. Iešmantas atsisakė rašyti 

Ramunė Kubiliūtė, „Draugov bendradarbė. ..Klumpės" šokėja, buvo 
išrinkta „Miss Holiday Folk Fair" ir ji atstovavo lietuviams, kalbėdama apie 
lietuvius radijo, televizijos pranešimuose, rašydama laikraščiuose. Tarptau
tinis festivalis šiemet bus Mihvaukee lapkričio 20-22 dienomis. 

malonės prašymą, kad po šeše
rių įkalinimo metų būtų atleis
tas nuo prievartinės tremties. 
Jis buvo kal t inamas noru 
atplėšti Lietuvą nuo Sovietų 
Sąjungos. \ tai jis atsako, jog 
rėmėsi sovietų konstitucija, 
kuri leidžia kiekvienai res
publikai išstoti iš Sovietų Sąjun-
gos: „Aš buvau teisiamas, pes aš 
tikėjau, kad ta teisė egzistuoja 
ne tik popieriuje, lyg koks ma
salas ar apgavystė, bet kad 
tokius norus galima pareikšti ir 
tikrovėje... Mano asmeniškas 
gyvenimas man nėra svarbu. 
Man rūpi tiesa ir ateitis. Tas 
rūpestis, o tai pat baimė dėl Lie
tuvos ir lietuvių tautos ateities 
yra mano veiklos kelrodis". 

Tokias nuotaikas patyrė prieš 
devynerius metus, dar būdamas 
labai jaunas, apsilankęs Lie
tuvoje, ir šiame simpoziume 
dalyvaująs Viktoras Nakas. Jo 
nuomone, tenykščio lietuvių 
jaunimo akimis „tautinės kul
tūros puoselėjimas išeivijoje ne 
tiek svarbus, kaip politinis 
aktyvumas..." Todėl išeivija .jų 
galvojimu, užuot skyrę daug 
pastangų ir energijos reikalui. 
kurio vis tiek negalima laimėti. 
verčiau daugiau pastanga ir 
dėmesio skirtume Lietuvos 
bylai padėti". 

Kalbant apie ryšius, kuriuos 
siūlo okupacinis režimas, noriu 
tuoj pat pastebėti, kad šioje 
pusėje visai neseniai atsiradęs 
rezistentas Vytautas Skuodis 
spalio 10 d. Vliko seime Mon-
trealyje stipriai užakcentavo, 
kad okupantas lietuvių tautos 
ryšių su išeivija nenori. Aš drįs
tu aiškinti Skuodžio teigimą ta 
prasme, kad okupantas būtų 
laimingas, jei išeivijos nebūtų, 
o jei ir būtų, tai politiškai pasy
vi, ir ja būtų galima visai 
pamiršti. į* 

Kad eliminuotų tautos ir išei
vijos daugumos savitarpės trau
kos jėgą, sovietai noroms neno-
roms imasi iniciatyvos patys 
piršti savas ryšių formules. Lie
tuvių okupacinio režimo parei
gūnų siūlomos bendradarbia
vimo su išeivija formos yra nu
statomos centrinių sovietų val
džios agentūrų ir kontroliuoja
mos sovietų saugumo. Kad taip 
yra, šalia kitų autoritetingų 
liudijimų, prisimintinas Leonar
do Dambriūno 1972 „Akiračiuo
se" padarytas pareiškimas: 
„Visi gimnazistai žino. kad 
visus įsakymus visoms sritims 
Lietuvoje atsiunčia Maskva. 
Lietuviams belieka tik vyk
dyti"". Nėra duomenų tvirti
nimui, kad šiandien yra kitaip. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 
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Dabar, kai atėjo laikas valgyti, užėjom į Rasa 

Singapūrą. Tai buvo lyg ir mažų restoranų mugė po 
vienu stogu. Valgių pasirinkimas įvairiausias, kinie-
tiškų, malajų, indoneziečių virtuvėlės kiekviena siūlė 
savo valgius. Valgių vardai buvo egzotiški ir nesupran
tami, tačiau prie pavadinmo buvo ir valgio piešinėlis, 
bent žinojai, kaip tavo valgis atrodys, nors dėl skonio 
turėjai rizikuoti. 

Čia mes išbandėm indonezišką valgį su žemės riešu
tų padažu. Tas riešutinis skonis paskui mus lydėjo per 
visą Indonezijos kelionę. Išbandėm ir niekad neragau
tą gėrimą — sojos pupelių pieną. Jis buvo toks gardus, 
gaivinantis, kad tuoj pat užsisakiau antrą stiklą. 
Pagalvojau, kad galbūt ši soja augo Illinois, mūsų namų 
pašonėj, bet tik Oriento išmintis ją padarė gardžią. Esu 
tikras, kad tas, kuris, kada nors paskleis sojos pieną po 
Ameriką, taps milijonierium. 

Kiekvieną keleivį Oriente lydi baimė — ar neteks 
susirgti. Ta baimė suvaro amerikiečius į Hiltono bei 
Sheraton viešbučius, kur jie gyvena atriboti nuo to 

Kai tarnavau kariuomenėje, turėjom išklausyti 
kursus, kaip keliauti ir nesusirgti. Daug pasimokiau 
ir iš straipsnių serijos mediciniškam žurnale, kuriuos 
paskelbė vienas higienos profesorius. Jis keliavo per 
Orientą, vežiodamas su savim kilnojamą bakteriolo
ginę laboratoriją ir tyrė vandens ir valgių švarumą. 
Jo patirtis buvo labai įdomi, ir gaila, kad ji nėra 
plačiau žinoma. Jis rado, kad šiltojo krano vanduo visur 
buvo be bakterijų, net ir tokiam Bangkoke, kur 
siamiečiai prisipažįsta, kad jų vandentiekis visuomet 
užkrėstas. 

Vanduo nebūtinai turi užvirti, kad būtų švarus nuo 
bakterijų. Jei vandens temperatūra pasiekia 80° C ir 
pasilaiko tam lygy pora valandų, visos bakterijos žūs
ta. Jei vandens temperatūra naktį nukrinta, o dieną 
vėl pakyla, tai dar geriau, žūsta ir išsisklaidžiusios bak
terijų sporos. Galima sakyti, kad toks vanduo būna 
pasterizuotas, jis yra saugus gerti ir apsiplauti. Tuo 
tarpu ledukai, kuriuos šinkuoja į gėrimus, Oriente yra 
dažnai pilni bakterijų ir alkoholis jų neužmuša. 

Reikia taip pat saugotis ką valgai. Visos 
amerikiečių taip mėgiamos salotos yra tabu, daržovės 
turi būti virtos. Valgius sutaisytus su želetina ir ma
jonezu reikia traktuoti kaip bakterijų kultūras. Taisyklė 
liečianti vaisius yra ta: jei pati nulupai, gali valgyti, 
jei vaisius patiektas nuluptas — verčiau ne. Japonijoj 

Mums per visa kelione taip ir nepasitaikė susirg
ti, nors kai kurie mūsų bendrakeleiviai Kinijoje turėjo 
kentėti ir mano vežiojama vaistinėlė beveik ištuštėjo. 
Laimei tokie turistiniai susirgimai paprastai būna 
nepavojingi, viduriavimas praeina per dieną ar dvi. 
Singapūras ir čia skirtingas. Valdžia su pasididžiavimu 
tvirtina, kad jų restoranai, net ir mažiausi, yra švarūs 
ir saugūs, valdžios organų tikrinami. 

Singapūras yra puikus pavyzdys, ką gali pasiekti 
nevaržoma ekonominė sistema. Tai tik mažytė salelė. 
25 mylių ilgumo, gyventojų 2.5 milijono. Jokių žemės 
turtų, jokios žemdirbystės, o tačiau jų gyvenimo 
standartas aukščiausias visoj Azijoj. Miesto centre sko
ningi dangoraižiai, pavažiavus j šonus, daugiaaukščiai 
butai. Žeme jie turi taupyti, vienaaukščiu namukų, kaip 
Amerikoj, beveik nepamatysi. Užtat jie negaili vie

tos parkams ir sodams. Jų botanikos sodas puikus. 
Bepigu jiems tokiam klimate medžius auginti. Eini per 
džiungles, kur saulė per lapus negali prasiskverbti, stai
ga išeini i orchidėjų sodą su 2500 orchidėjų. Gražūs 
tvenkiniai kuriuose auga lotosai ir plaukioja gulbės, 
viskas švaru, rūpestingai prižiūrima. O jei nori patekti 
į skirtinga pasauij. gali autobusu nuvažiuoti į Kinijos 
parka. Ten nustebom vėl pamate Beijingo tiltą ir 
marmurinį laivą. Žinoma kopiio ir kiek mažesnės 
negu Beiįinge, bet įspūdi sukelia. Pagodos, menulio 
vartai, akmeniniai liūtai, visai kaip Kinijoj, tik jie čia 

Mokslas be auklėjimo, tai 
kaip svirtis be atramos. 

Maddini 

Taa, kuris neturi būdo, yra ne 
žmogus, o daiktas. 

Chamfort 

pardavinėdavo nuostabiai dideles, viliojančias braškes, švarūs, spalvingi, senovės nepaliesti. Cia pat prie 
bet mums tai būdavo uždraustas vaisius. Visos virtos, kinietiško glaudžiasi ir Japonijos parkas, su ton var-
taip pat ir raugintos bei marinuotos daržovės yra saugu tais. tvenkiniais ir auksinėm žuvytėm, apvalainais til-
valgyti, vištos kiaušiniai yra saugūs visose formose, tukais. daugiastogėm šventyklom, bonzai medeliais 

krašto, su kuriuo susipažinti jie atvažiavo. Tačiau balta netgi ir kinietiški „šimtamečiai" kiaušiniai, kurie iš Buvo >eštadiems tai visur vaikščiojo t ik šiandien susi 
staltiesė ir mandagus padavėjas dar negarantuoja tikro yra ne šimto metų, o tik šešių mėnesių senumo, tuokusios porelės su savo pulkais ir fotografavosi kiek-
švarumo tų valgių, kuriuos paruošia vietiniai žmonės Tačiau anties kiaušiniai yra pavojingi, juose dažnai vienoj gražesnėj vietoj Tok ia jau Singapūro tradicija. 
virtuvės užkulisiuose. glūdi paratifo bakterijos. i Rus daugiau I 
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Pasikalbėjimas su dr. Jonu Račkausku, 
Švietimo tarybos pirmininku 

LIUDA RUGIENIENĖ 

Lidija (Ječiutė) ir Saulius Soliūnai 

NAUJA 
LIETUVIŠKA ŠEIMA 

Kiekvienas naujas pareigas 
pradedant, trunka laiko susipa
žinti, kas ir kaip buvo daroma 
anksčiau, reikia laiko sudaryti 
savo planus ir suorganizuoti 
asmenis, kurie juos vykdytų. 
Pasikeitus JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos vado
vams, keitėsi Švietimo tarybos 
p i rmininkai . Iš ilgamečio 
švietimo vadovo Jono Kavaliū
no pareigas perėmė dr. Jonas 
Račkauskas, kurio užsimojimai 
dabar yra jau ne planavimo, o 
vykdymo stadijoje, todėl jam 
pateikiau keletą klausimų, 
liečiančių lituanistinį švietimą. 

— Dr. Račkauskai , mūsų 
visuomenei labai rūp i kokia 
yra lituanistinių mokyklų pa* 
dėtis. Koks yra mokyklų ir 
mokinių skaičius? 

— JAV šiuo metu yra 26 
aktyvios lituanistinės mokyk
los. Chicagoje 7 — Pedagoginis 
lit. institutas, Chicagos aukš
tesnioji, Dariaus ir Girėno, Kr. 
Donelaičio, Marąuette Parko, 
Brighton Parko, Kriaučeliūnų 
Montessori vaikų darželis. Ar
timose Chicagos apylinkėse 3 — 
Lemonto ir Lemonto Montessori 
vaikų darželis, Gary lit. 

knyga. Latviai jau yra išleidę 
„Let's speak Latvian" knygą su 
šešiomis garsinėmis juostelė
mis, iš viso 12 valandų. Jie davė 
mums sutikimą naudoti pagrin
dinį formatą, reikia tik pakeisti 
į lietuvių kalbą. Danguolė 
Tamulionytė paruošė knygą 
„Lietuviais norime ir būt", o 
dabar susitarta su mokytoja 
Sofija Jonyniene, kuri turi 30 
metų patirties, kad paruoštų 
pirmam ir antram skyriui lie
tuviškai nemokantiems specia
lų vadovėlį ir darbo knygą. 

— Kokias pas tangas deda 
Švietimo t a ryba padidint i li
tuanistinių mokyklų mokinių 
skaičių? 

— Šis yra vienas iš didžiausių 
rūpesčių. Iš tikrųjų nežinome ką 
daryti. Mažėjantis narių skai
čius yra ryškus ir organizacijų 
tarpe. Mūsų galvojimu, tai yra 
tiesioginis rezultatas tėvų iš
sikraustymo į užmiesčius. Esu 
įsitikinęs, kad nėra sumažėjęs 
šeimose vaikų skaičius, t ik 
tėvų, pasiryžusių vesti į mokyk
las vaikus. 

las ir kitus reikalus. Keturis 
kartus metuose visi mokytojai 
gauna „Švie t imo Ga i res" . 
Bandome išvystyti kontaktą ne 
tik tarp direktorių ir Švietimo 
tarybos, bet tiesiogiai su mo
kytojais, kad jie jaustųsi viso šio 
darbo dalimi. 

— Švietimo t a rybos sudėt is 
didelė, ka ip sekas i dirbti kar
tu? Ar visi į s ipareigoja ir pa
d e d a d i r b t i , a t e i n a s u 
g e r o m i s i r p r a k t i š k o m i s 
idėjomis, pa ta r imais .? 

— Turime nepaprastai gerą, 
labai darbščią Švietimo tarybą. 
Visi esame pasiskirstę į savo sri
tis. Turime 14 narių, kurie savo 
specifines užduotis kruopščiai 
atlieka, dirba daugelį valandų 
ir paaukoja nemažai savo asme
niško laisvalaikio. 

— Li tuanis t in is auklėj imas 
y r a ne t ik Šviet imo t a rybos , 
b e t ir visos v isuomenės at
sakomybė . Ko l auk ia te ir pa
geidaujate iš m ū s ų ? 

— Lietuvių charta sako, kad 
į lietuvių visuomenės pareiga yra 
; remti mokyklas ne vien finan-
į siškai, bet ir joms kitais būdais 

padėti, ypač reikėtų skatinti 
j vaikus jas lankyti. Tėvai turėtų 
į rag in t i vaikus , seneliai — 
i vaikaičius. Švietimo taryba iš 
: savo pusės turi stengtis, kad 
mokyklos būtų patrauklesnės. 
Tuo būdu turime visi bendra
darbiauti, išvystyti tamprų ryšį 

CLASSIFIED GUIDE 

Labai dažnai oras spalio mėn. 
yra nepatikimas ir niekas neži
no, ko tikėtis — vieną dieną ly
ja, kitą diena saulė šviečia, 
paskui būna šalta ir t.t. 

Spalio 3 d. pasitaikė puiki 
rudens diena — šilta, malonu ir 
saulė švietė. Ne tik saulutė, bet 
ir laimė šyptelėjo tą dieną Li
dijai Ječiūtei ir Sauliui Šoliū-
nams, kur ie sukūrė naują 
lietuvišką šeimą. Sumainę 
aukso žiedus, L. Ječiūtė tapo 
Šoliūniene, ir pradėjo jiedu 
naują gyvenimą kartu. 

Šio naujo gyvenimo liudi
ninkais buvo susirinkusi pilna 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčia 
Brighton Parke — jų tarpe tė
vai, seneliai, draugai bei kiti 
giminės ir pažįstami. Pa t i 
jaunųjų palyda sudarė juostų 
var tus , per kuriuos žengė 
jaunoji, lydima tėvelio Kęstučio 
Ječiaus. Palydą sudarė pirmoji 
pamergė, jaunosios sesuo Rima 
Ječiūtė-Niemi (jos vestuvės 
buvo vasario mėn.) ir Tom Fink, 
pirmasis pabrolys, Sauliaus 
geras draugas nuo vaikystės 
dienų. Daiva Ilginytė ir Linas 
Šoliūnas, Rita Likanderytė ir 
Andrius Pabedinskas. Vida 
Šoliūnaitė ir Arūnas Pabe
dinskas, jaunavedžiai Regina ir 
Edis Sauliai. Audronė Šoliū-
nai tė-Norušienė ir Kęs t a s 
Ječius ir Zita Šoliūnaitė-Ku-
šeliauskienė ir Algis Ječius. 
Gėlių žiedelius ant balto takelio 
metė jaunojo seserėčia Aušra 
Norušytė, o jos broliukas Vytu
kas Norusis nešė pagalvėlę su 
aukso žiedais. 

Mišių apeigos buvo tikrai 
įspūdingos. Mišias laikė kun. 
Antanas Saulaitis, skaitymus 
atliko jaunojo brolis Kastytis 
Sol iūnas. solo giesmes giedojo 
Dalia Pol ikai tytė , Da r iu s 
Polikaitis sau pritardamas gita
ra padainavo ,The Wedding 
Song'. o Vidas Neverauskas var
gonavo. Daug kas net ašarą 
nušluostė, kai Dalia Polikaitytė 
savo švelniu balsu giedojo 
giesmę apie meilę. 

Šauni puota vyko Šv. Helenos 
ir Konstantino graikų salėje. 
Salėje mirguliavo žvakės, ma
tėsi išpuoštai vestuvinis pyra
gas ir bendrai jautėsi pakili nuo
taika, kaip ir dera tokiai svar
biai progai. Po kvieslio Aro Lin-
tako kalbos ir pakvietimo daly
vauti šioje šventėje ir smagiai 
praleisti vakarą pro ..Spindulio" 
šokėjų iškeltu juostų vartus įėjo 
jaunieji Lidija ir Saulius Soliū
nai su visa vestuvine palyda. 
Juos su duona, druska ir vynu 

pasitiko jų tėveliai Dalia ir Kęs
tutis Ječiai bei Aldona ir Vytau
tas Soliūnai, linkėdami savo 
vaikams tik viso geriausio. Ves
tuvinę puotą pravedė jaunojo 
sesuo Rasa Šoliūnaitė-Poskoči-
mienė, kuri papasakojo, kaip 
Saulius ir Lidija susipažino ir 
susidraugavo ma aišku, per 
„Spindulio" taut. šokių grupę) 
ir supažindino su pulku. Toliau 
pirmasis pabrolys Tom Fink (ar
ba Tomas Finkauskas, kaip mes 
jį praminėm) iškėlė taurę, pa
sveikino savo draugą ir jo jau
ną žmoną ir palinkėjo jiems 
daug laimės, meilės ir džiaugs
mo. Lietuviškai panašias min
tis pakartojo pirmoji pamergė 
Rima Niemi. Kun. Saulaitis 
sukalbėjo invokaciją ir greit 
prasidėjo vakarienė, per kurią 
visą laiką girdėjosi stiklų barš
kinimas arba „karti, karti"... 

Po skanios vakarienės vyko 
sveikinimai. Pirmiausia svei
kino jaunosios tėvas fil. Kęs
tutis Ječius, toliau sveikino jau 
net penktą vaiką išlydėjęs į 
vestuvinį gyvenimą, jaunojo 
tėvas Vytautas Šoliūnas bei jo 
senelis Pranas Šapalas. Visi 
lengvu humoru palinkėjo jauna
vedžiams gražaus naujo gyve
nimo. Po jų malonių žodžių 
visiems padėkojo patys jaunieji 
Lidija ir Saulius. Lidija lietuviš
kai padėkojo tėvams už gerą 
auklėjimą ir parodytą meilę, o 
Saulius, norėdamas tą patį iš
reikšti anglų kalba, susigrau
dino savo parašytais žodžiais. 
Matėsi didelė meilė tarp sūnaus 
ir tėvų ir dabar tarp jaunojo ir 
jo jaunos žmonos. Rasa, 
braukdama ašarą, aprišo juos 
abu su specialiai iš Lietuvos 
atvežta juosta. Po to Saulius, 
pakėlęs savo smulkią žmoną, 
nulipo laipstais nuo scenos, dar 
vis juosta aprišti, kur jų laukė 
susijaudinę tėvai. 

Pagaliau buvo laikas atsi
sveikinti su jaunystės draugais. 
„Spindulio" šokėjai priėmė į 
savo tarpą jaunuosius Šoliūnus 
ir gražiai pašoko „Rezginėlę". 
Toliau pirmas valsas. Šoko 
jaunieji, jungėsi tėvai ir pulkas, 
tada šokėjai ir visi svečiai. Net 
vietos nebuvo! Grojant Vyčio 
orkestrui, ilgai sukosi poros. 
Vakaras, kaip ir kiti smagūs 
vakarai, pergreit pasibaigė ir 
jau buvo laikas atsisveikinti su 
jaunaisiais. Buvo padarytas il
gas tiltas nuo pat scenos iki 
durų. Visi linkėjo jauniesiems 
viso geriausio, niekas nenorėjo 
Sauliaus ir Lidijos paleisti. 

Jaunoji Lidija Ječiūte Šoliū-

mokykla. Kitos 16 yra šiose 
vietovėse: Bostone, Clevelande, 
Detroite, New Yorke, Los 
Angeles, Omahoje, St. Peters-
burge, Washingtone, Philadel-
phijoje, Rochesteryje, Eliza-
bethe, Hartforde, Brocktone, 
Pittsburghe ir neakyvaizdinė 
„Žiburio". Šalia šių išvardintų 
veikia 4 Lietuvos Vyčių, kuriose 
po sekmadieninių pamaldų susi
renkama mokytis lietuvių kal
bos ir apie Lietuvą, jos pap
ročius. Jos netiesiogiai re
miamos per Lietuvių Fondą. 
Mokinių šeštadieninėse mokyk
lose skaičiuojame 1,111. 

— Dažnai diskutuojama, 
k a d šių laikų vaikai nemoka 
lietuviškai. Koks procentas 
l a n k a n č i ų l i t u a n i s t i n e s 
mokyklas yra kalbos nemo
kantys? 

— Galima sakyti, kad 15-20% 
lankančiųjų lietuvių kalbą 
moka labai silpnai, tačiau vis 
tiek šiek tiek supranta. Jiems 
reikalinga rimta pagalba. 

— Kaip jiems padeda Švieti
mo taryba? 

— Švietimo taryba kalbos ne
mokantiems leidžia visą seriją 
knygų: „Eglė, žalčių karalienė", 
„Pelenė", „Aš esu", „Kalbė
kime lietuviškai". Ruošiama 
taip pat ir garsinių juostelių 
serija, vadovėlis su darbo 

nienė, Akademinio Skautų sąjū
džio vadijos pirmininko 
Kęstučio Ječiaus ir jo žmonos 
Dalios pirmgimė duktė), baigė 
mokslus U of I Urbanoje, kur 
buvo įsijungusi į Pabaltiečių 
veiklą (Baltic House). Įsigijo 
laipsnį iš kompiuterio mokslo ir 
dabar sėkmingai dirba savo sri
ty. Šoka su „Spindulio" taut. 
šokių grupe, lankė taut. šokių 
kursus ir priklausė buvusiai 
Aušros draugijai. 

Saulius Šoliūnas, visuomeni
ninkų Aldonos ir Lemonto LB 
apylinkės pirmininko Vytauto 
Šoliūno šeštasis vaikas, nuo 
mažens buvo pripratęs prie lie
tuviškos veiklos. Jis nuo pat 
įsikūrimo dienų šoko „Spin
dulio" tautinių Šokių grupėj, 
lankė taut. šokių kursus, buvo 
skautas ir ateitininkas, lankė 
Lemonto Maironio lit. mokyklą 
bei St. Xavier kolegiją. Dabar 
dirba automobilių pramonėj. 

Daug laimės ir meilės Lidijai 
ir Sauliui linki visi jų giminės, 

draugai ir pažįstami. Te lie
tuviška dvasia būna su Jumis ir 
žengiant į naują gyvenimą. 
Valio, Sauliau ir Lidijaų 

Rita Likanderytė 

Pasikalbėjimo autorė Liuda Rugienienė ir dr. Jonas Račkauskas. 

— Kokie yra planai pakel t i 
mokymo ir mokymosi lygiui? 

— Lapkričio pirmą dieną — 
pirmoji mokytojų konferencija 
Chicagoje. Su panašiomis kon
ferencijomis vyksime į kitus 
miestus. Pagrindinis jų tikslas 
yra peržiūrėti mūsų lituanisti
nių mokyklų programas, steng
tis jas pagyvinti, paįdominti, 
kad vaikai mokyklose ne tik iš
moktų lietuvių kalbą, bet ta ip 

tarp mokyklų, Švietimo tarybos 
ir Lietuvių Bendruomenės, nes 
tik su visų pagalba mokyklos 
išsilaikys. 

— O d a b a r no r iu pak laus t i 
š i e k t i e k k o n t r o v e r s i n į 
klausimą: a r ga l ima išsilai
kyti b e ka lbos? Yra asmenų, 
ku r i e teigia, j o g svarb iaus ia 
l ie tuviška dvas ia , patriotiz
mas. Ar tokia teorija t inka at
sk i r iems ind iv idams a r ją 

pat būtų tautiškai auklėjami, ga l ima ta ikyt i v isuomenei? 
Šioje Švietimo tarybos kaden
cijoje tautinio auklėjimo vadovė 
yra Regina Kučienė. Jau at
spausdinta visa eilė lanksti
nukų, plakatų ir knygoms 
aplankų. Perspaudinta ištrau
kos iš J. Daumanto „Partizanų" 
ir E. Juciūtės „Pėdos mirties zo
noje". Žadama išleisti ištraukas 
iš pogrindžio „Aušros" ir „LKB 
Kronikos". V. Kučas parengė ir 
Švietimo taryba išleido Lietuvos 
vaizdų 270 skaidres . 10 
mokyklų jas gavo veltui. Regina 
Kučienė planuoja reng t i 
konkursus. 

— Kaip sekasi pa la ikyt i 
ryšius su mokyklomis? 

— Mėginame palaikyti tie
sioginius santykius su moky
tojais. Turime jų sąrašus, sten
giamės informuoti apie stovyk-

RE/MAX 
REALTORS 

OMIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
301-5950 030-0100 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašom* 
paminėti, kad esat* aroa.nonte būti 
Rimo OaaaSeae Kliifitait. Nuosa
vybės įkainavimas 

REALESTATE 

D 'HOF ' KOMPIUTERIŲ 
pagalba galit* PIRKTI ar PARDUOTI 
KAMĄ miestą ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S KEOZJE 
77S-UM . 

H E L P W A N T E O 

TROCKERS 
OVVNER/OPERATORS 

Lease Purcftase Available 
Noeoed to pull our trailers. We offer miteage pay. 
discount fuel. teamster benefits and more 
Recruiter avaiiaole for application and interv<ew 

Call 312-354-4200 Ex 211 
Mušt speak ftuent English 

ecĮuai opportunity employef nvf 

MISCELLANEOUS 

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

Tel . 376-1882 a r 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Vt W M ' 95tti Street 

Tai. — GA 4-0054 

GREIT Ift^SĄŽININOAI 
PATARNAUJAME PIRKIME -

BEI PARDAVIME NUOfAVYHU. 
Nemokamai {kainuojame jūsų nuosa

vybe, 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 

7622 6. PULASKI * 0 

DANUTĖ SČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti arpirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danqftst 
teerbatteJ Marse dėl sąžiningo patart, 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo: 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
V tautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR RENT 

Išnuomojamas 1 mieg kamb. butas, 
2a., Vilta Park; arti traukinio. Nuoma 
$350.00 į mėn. Parūpinama šiluma ir 
virtuvės įrengimai. Tel. 941-8991. 
Skambinti vakarais. 

Išnuomojamas 5 kamb. butas, $300 į 
mėn. vyresnio amžiaus porai arba vie
nai moteriai. Jokių gyvuliukų, jokių 
vaikų. Skambinti tel. 436-5216. Kalbė
ti su Rose, angliškai. 

No. S34 -17 Ir U«nrtaH: 2 butų, 3 kamb. 
ir t mieg. kiekvienam bute; moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2vi auto 

į su atidarymu garažas. Tiktai $45,900 pir
mam paskambinus - paskubėkite. 

No.t7S — S5 Ir PulasM: gražus 4 mieg 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2Vi auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

AR NORITE 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 — 
Jabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai. - 434-7100 

6841 S. Talman Ave. $59.900, par
duodamas labai gražus 4 mieg. kamb. 
namas su valgomuoju kamb.; ištisas rūsys, 
2 auto. garažas; arti Šv. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios ir mokyklos, šv. Kryžiaus ligo
ninės ir lietuviškų krautuvių. Priimami kon
kretūs pasiūlymai. Skambinkite Račky, 
CoMusE Raat— Real l 

— Nėra jokios abejonės. 
Vienintelis dalykas, kuris jun
gia visą tautą yra kalba. Be 
kalbos — neišsilaikysime! Už
miršime papročius ir viską kitą. 
Geriausias pavyzdys — tai 
Vasario 16 gimnazija. Čia suva
žiuoja vaikai iš viso laisvojo pa
saulio: Australijos, JAV, Kana
dos, Pietų Amerikos, Prancū
zijos, Afrikos. Vienintelė kalba, 
kurią jie gali susikalbėti, yra 
lietuvių. Tad ne jų ten buvimas, 
o kalba visus suriša j bendrą 
lietuvišką šeimą. 

Ačiū, dr . J . Račkausku i , už 
pasikalbėjimą i r už nuoširdų 
pas i ryž imą rūp in t i s mūsų 
j a u n i m o n e t i k išauklėjimu, 
bet i r l ietuvių ka lbos išmo-
k y m u . 

„RUGIAPJŪTĖ" 
LIETUVIAI ŠOKĖJAI MILYVAUKEE, WISCON3IN 

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

2 Ferma to choosa from. 
Each form $10.00 

Makes 20 pcs. — Small pierogi 
14 pcs. — Largo pierogi 

tanai $16.00 
Te J. CMypnSaca 

0353 W. Schoel St. 
CMcago IL 00034 266-0675 

MMMSTAUMirr 
nu m. »nm. 

r ^ a w H r^^%^m â vRMP^pnv 

f t M W. UTM. FlAtA 

HOLIDAY POLK FAIR 
Pasirodys 40 tautybių, tarp jų GINTARO šokėjų grupė 

iš Toronto, SPINDULYS iš Lemonto ir KLUMPĖ iš VViscon-
sin. Tuo pačiu metu vyksta tautinės parodos, tarptautinė 
mugė, visokių valgių ragavimas ir daug daugiau... Lietuviai 
šįmet pasirodys ypatingame vaidmenyje, kaip pagrindiniai 
šokėjai ir kultūrinių eksponatų paruošėjai. 

ŠOKIŲ SPEKTAKLIAI VYKSTA: 

PENKTADIENĮ, lapkričio 20 ŠEŠTADIENI, lapkričio 21 
6:06—0:30 v.v. 1:30-6:00 p.p. 

PIEROGI KING 

4 SEKMADIENI, lapkričio 22 
1:00-6:30 p.p. 

.GINTARO" ŠOKĖJŲ GRUPĖS SPEKTAKLIS 
ŠEŠTADIENI, lapkričio 21 

5:00 v.v. 

VAIKŲ PROGRAMA 
SEKMADIENI, lapkričio 22 

3:00 p.p. 



SUJUNGTI JĖGAS 
LAISVEI 

Vytauto Jokūbaičio Vliko 
vicepirmininko pranešimas seime 

Šiame savo pranešime nekal
bėsiu apie politines grupes, su
darančias Vliko tarybą ir san
tykiavimą tarp jų. Mums 
visiems yra tai gerai žinoma. 
Bet tegul man būna leista, nors 
trumpai, pasidalinti mintimis 

: su jumis apie organizacijas ne
įeinančias į Vliko tarybos su
dėtį, bet vienokiu ar kitokiu 
būdu palaikančias santykius su 
Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetu. 

Vlikas palaiko nuoširdžius 
savitarpio respekto dvasioje 
santykius su diplomatine ir 
konsularine tarnyba. 

Santykiai su bažnytine kata
likų hierarchija yra glaudūs ir 
nuoširdūs. Lietuviai vyskupai ir 
kiti dvasiškiai dalyvauja Vliko 
seimuose, savo sveikinimuose 
patvirtina Vliko vedamą Lie-

: tuvos laisvinimo liniją. Šv. Sos
tas nepripažįsta Lietuvos oku-

'. pacijos. Šv. Tėvas Jonas Paulius 
II sutvarkė Seinų lietuvių sielo
vados reikalus, vėl yra leistos 

; lietuviškos pamaldos Seinų 
''bazilikoje. Popiežius, įvertin-
• damas Vliko veiklos darbą ir 

pirmininko dr. K. Bobelio pasi
šventimą Lietuvos laisvinimo 
darbe, apdovanojo jį ordinu. 

Artimus santykius palaiko ir 
Vliko veiklą remia jau daugiau 
kaip 40 metų senųjų lietuvių 
įkurta Amerikos Lietuvių Tary
ba, kuri atliko ir atlieka daug 
darbų Lietuvos laisvinimo bylo
je. Praeityje Altas rėmė Vliko 
veiklą ir finansiškai, o dabar 
veikia sutartinai Lietuvių 
teisėms ginti komitete. Talkina 
informuodami JAV-bių valdžios 
pareigūnus ir visuomenę, išsiųs
dami tūkstančius laiškų apie 
Lietuvos okupaciją. Leidžia nau
dotis Altos būstinės patalpomis 

_Vliko tarybos ir komisijų posė
džiams. Vieni kitus papildy-
darni siekiame to paties tikslo 
— laisvos ir nepriklausomos Lie-

. tuvos. Mūsų santykiai yra geri 
ir darnūs. 

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos Ramovės skyriai ir na
riai visokeriopai remia Lietuvos 
laisvinimo veiksnių kovą ir 

; reiškia norą visais galimais bū
dais ir priemonėmis kaip ir 

> Vlikas kovoti prieš Lietuvos 
okupantą — Sovietų Sąjungą, 

, iki bus pašalinta iš Lietuvos 
) okupacinė valdžia ir atstatyta 
l laisva, nepriklausoma Lietuvos 

valstybė. Mes matome nemažą 
. būrį ramovėnų Tautos Fondo 

aukotojų eilėse. Ramo venai 
savo suvažiavimuose visuomet 
pareiškia pritarimą Vliko 
veiklai. Lietuvių karių vete-

: r anų sąjunga Ramovė turi daug 
skyrių JAV, Kanadoje, Aust-

* ralijoje ir Europoje. Tai yra tvir
tas vienetas kovoje su okupan
tu. Vlikas įvertina jų pastangas 
ir norą palaikyti ryšius su Lie-

- tuvos laisvės bylai palankiais 
' kraštų valdžios asmenimis bei 
; visuomene, informuojant apie 

Lietuvos okupanto daromas 
skriaudas Lietuvai ir lietuvių 
tautai. 

Lietuvos Šaulių sąjungos or-
' ganizacijos nariai visokeriopai 

remia Vliko veiklą, ne vienas 
dalyvauja Tautos Fondo atsto
vybėse rinkdami lėšas Vliko 
uždavinių įgyvendinimui ir pa
tys aukoja. Beveik visi Vliko 

seimo rengimo komitetai neap
siėjo be jų pagalbos, tad ir šio 

PAIEŠKOMI ASMENYS: 

Vliko seimo rengimo komitetui 
vadovauja Vilniaus šaulių 
rinktinės Kanadoje pirm. 
Juozas Šiaučiulis. Jam talkina 
kun. St. Šileika, K. Toliušis, P. 
Gabrys, Kasperavičius, A. Mylė 
ir kiti Mindaugo šaulių kuopos 
nariai. Malonu matyti Lietuvos 
Šaulių sąjungos organizaciją 
talkinant Vlikui ir palaikant 
gražius santykius. 

Su bendru Amerikos lietuvių 
šalpos fondu santykiai taip pat 
yra palaikomi. Reikalui esant 
Vlikas jam talkina įvertin
damas Balfo atliekamą šalpos 
darbą, jo pastangas ir ištiestą 
pagalbos ranką naujiems pabė
gėliams bei ateiviams iš 
okupuotos Lietuvos. 

Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo sporto 
sąjungos vadovybė laikosi veiks
nių nusistatytos linijos, neprita
ria bendradarbiavimui su 
okupuotos Lietuvos parei
gūnais, iškvietimui ar santykia
vimui su sporto komandomis iš 
okupuotos Lietuvos. ŠALFAS 
stengiasi išlaikyti lietuvių spor-
tuojantį jaunimą tautiškai 
lietuvišką, stiprų dvasiškai ir 
tvirtą fiziškai. 

Lietuvos Vyčiai, daug narių ir 
įtakos į JAV visuomenę turinti 
Amerikos lietuvių organizacija. 
Jų įnašas gana didelis Lietuvos 
byloje. Mūsų santykiai yra 
draugiški ir nuoširdūs, mes 
tikimės ir ateityje jų paramos 
Tautos Fondui ir Vyriausiajam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetui. 

. Vlikas taip pat palaiko ryšius 
su didelės įtakos į Kanados 
parlamentą turinčia Kanados 
Pabaltiečių veteranų lyga. Jie 
savo memorandumais Kanados 
vyriausybei daug pasitarnauja 

i Pabaltijo valstybių okupacijos 
! nepripažinimo ir laisvinimo 

byloje. 
Vlikas sutartinai dirba Pabal

tiečių santalkos komitete, bū
damas to komiteto nariu. Gra-
paus bendradarbiavimo dėka 
buvo suruoštas teismas Sovie
tams Kopenhagoje, laisvės iš
vyka Baltijos jūra iš Stokholmo 
į Helsinkį, Vienos demonstra
cijos ir šiais metais įsteigtas 
bendras Pabaltiečių biuras 
Strasburge Prancūzijoje, kad 
būtų galima tvirčiau kelti Pa
baltijo išlaisvinimo klausimą ir 
palaikyti ryšį su Europos parla
mentu. 

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

Mečys Slavinskas 

Vliko prezidiumas šių metų seime Montrealyje, Kanadoje Iš kairės: kalba Vliko valdybos vicepirm. 
V. Jokūbaitis, prezidiumo pirm. K. Burba, VI. Soiiūnas, St. Jakaitis, M. Pranevičius, J. 
Norvaiša-Girinis ir dr. J. Stikliorius. 

paskirtas. Šio Vliko seimo ren
gimo komiteto vicepirmininkas 
yra LB Montrealio skyriaus pir
mininkas A. Staškevičius. 

Venecuelos LB krašto valdy
bos pirmininkas Henrikas Ga-
vorskas yra ir Vliko atstovas. 
Santykiai yra draugiški. 

Prancūzijos LB krašto val
dybos pirmininkas Ričardas 
Bačkis remia Vliko veiklą. Inž. 
Venskus yra Vliko atstovas ir 
talkina Klimaičiui. 

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
sąjungos vadovybė su pirm. J. 
Alkiu artimai bendradarbiauja 
su Vliku — surengė 1986 m. Vli
ko seimą Londone, padeda leis
ti ir platinti Eltą angių kalba 
Europoje. Didžiosios Britanijos 
lietuviai nuoširdžiai aukoja 
Tautos Fondui. 

Australijoje Adelaidės, Mel-
bourno ir Sidnėjaus LB apy
linkių nar ia i yra įsijungę 
į Tautos Fondo atstovybės eiles, 
nuoširdžiai pritaria ir remia 
Vliko veiklą, kaip Melbourno 
LB apylinkės valdybos pirmi
ninkas K. G. Lynikas sveikina 
Vliko pirmininką ir dėkoja už 
visas Vliko pastangas Lietuvos 
laisvinimo byloje. Tai vis gražūs 
atsiliepiemai, p r i ta r imai ir 
paskatinimas tolimesnei Vliko 
veiklai. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba užmiršo savo 
paskirtį, kuri yra nusakyta Lie
tuvių chartoje, ir pradėjo eiti pa
vojingu jai keliu, norėdama ap
imti tas veiklos sritis, kurios jai 
nepriklauso, primiršdama lietu
vybe, ne jungdama, bet skaldy
dama lietuvių visuomenę ir 
noras perimti Vliko politinę 
veiklą darosi kaip atskira 
valstybė valstybėje. Bet Vliko 
taryba laikydamasi Vliko sta
tuto bendrųjų nuostatų 2 
paragrafu kviečia PLB pirmi
ninką į tarybos posėdžius daly
vauti patariamuoju balsu. Vliko 
valdyba bandė ir bando išlyginti 
atsiradusią įtampą, o tai 
galima, tik reikia PLB pirmi
ninkui atšaukti viešai savo 
įžeidžiantį 1986 m. lapkričio 24 
dienos laiško turinį Vliko seimo 
atstovams Londone. Vlikas 
siekia visų lietuviškų veiksnių 
nuoširdaus sutarimo, vien
ingumo ir koordinuoto darbo. 

Vliko santykiai su atskirų 
kraštų Lietuvių Bendruome
nėmis ir visuomene, su Kanados 
geri ir sutartini. Kanados 
lietuviai gausiai aukoja Tautos 
Fondui, pritardami Vliko 
veiklai. LB Kanados krašto vai-

19 Iris Lane dybos pirm. Alg. Pacevičiui pa-

New-Hyde Park, N.Y. 11040 prašius paskirti Vliko ryšininką 
- į jų valdybą, toks atstovas buvo 

Su JAV LB krašto valdyba 
santykiai nepasikeitė, veikiame 
sutartinai Lietuvių teisėms gin
ti komitete nuo įsteigimo 
dienos. Reorganizuotos Lietu
vių Bendruomenės vadovybė ir 
nariai stipriai remia Vliko 
veiklą ir gausiai aukoja Tautos 
Fondui. Pr. metais grupė RLB 
narių, vadovaujama valdybos 
pirmininko dr. Vytauto Dargio, 
aktyviai dalyvavo Vienos de
monstracijoje, prisidėdama prie 
jos pasisekimo. Pirmininkas vi
suomet dalyvauja ir pasveikina 
V liko seimą. 

Vasario 16 gimnazijos moki
niai, vadovaujami dir. A. Smi
to, dalyvavo Vienos demonstra
cijoje, apsirengę lietuvių tau
tiniais drabužiais ir nešdami 
gausybę plakatų atkreipė visų 
dėmesį, savo dalyvavimu prisi
dėjo prie demonstracijos pasi
sekimo i r Lietuvos vardo 
garsinimo. 

Didžioji išeivijos lietuvių 
spauda nuoširdžiai remia Vliko 
veiklą, įvertina jo pastangas 
Lietuvos laisvinimo byloje ir 
garsina. Už tai Vlikas lietuviš
kajai spaudai ir jos bendradar
biams yra dėkingas. 

Vlikas tęsia ir vykdo duotus 
tautos įsipareigojimus ginti Lie
tuvos laisvę, nes pačios tautos 

Nuotr. A. Kalvaičio 

veikla yra okupanto slopinama. 
Mes turime bombarduoti ameri
kiečių ir kitų kraštų spaudą 
savo straipsniais, keliant Sovie
tų daromas skriaudas lietuvių 
tautai. Prašykime JAV kong-
resmanų, senatorių, JAV vy
riausybės, parlamentų atstovų, 
kad reikalautų Lietuvai laisvės. 
Tai atlikti turime stengtis pri
traukti ne tik organizacijas, bet 
ir paskirus šiam uždaviniui tin
kančius visuose pasaulio kraš
tuose gyvenančius lietuvius. 

Nepamirškime ir jaunimo 
auklėjimo organizacijų — skau
tų, ateitininkų ir kitų, kuriems 
yra skiepijama tėvynės meilė, 
nes jie yra mūsų ateities pa
galba Lietuvos laisvinimo ilgo
je kovoje. 

Baigdamas noriu pakartoti 
pora eilučių iš Vliko deklara
cijos, kur primena ir pabrėžia 
mūsų nepalūžtantį užsispyrimą 
ir įsipareigojmą laisvės kovai. 
Cituoju: „Lietuvos kova už tau
tos laisvę ir savą valstybę nesi
keičia. Ji yra nuolatinė, visuo
tinė, besąlyginė ir vedanti į per
galę". 

Tad sujunkime jėgas ir vienin
gai dirbkime, kol taps laisva ir 
nepriklausoma mūsų tėvynė 
Lietuva! 

MOSU KOLONIJOSE 
Milwaukee, Wisc. 

ALG. KEZIO MENINĖS 
FOTOGRAFIJOS PARODA 

Lapkričio 11d. čia įvyko iškil
mingas Alg. Kezio meninės foto
grafijos parodos atidarymas, į 
kurį susirinko daugiau 100 
žmonių. 

Alg. Kezys visiems susirinku
siems dalyviams padėkojo už 
gausų dalyvavimą ir trumpai 
papasakojo apie save bei šių jo 
darbų tematiką. Lietuvą paliko 
būdamas 17 metų amžiaus. Ir 
dabar po 40 metų pirmą kartą 
buvo nuvykęs į Lietuvą 10 
dienų vizitui pas savo seserį. 
Tos viešnagės metu foto ob
jektyvo pagalba ir menininko 
pajautimu paruošė puikių pa
veikslų, atspindinčių Lietuvos 
peizažą, žmones, j a u t r i a i 

pagaudamas jų charakterį, 
buitį, vaizdžiai juos inter
pretuodamas. Parodos svečių 
amerikiečių buvo labai šiltai 
įvertintas. 

Si paroda suruošta ne at
sitiktinai Mihvaukee mieste. 
Kaip jau buvo rašyta, norima 
Folk Fair festivalio metu pla
čiau supažindinti visuomenę su 
lietuvių tautos menu ir kultū
ra. Tikimasi, kari ir mūsų tau
tiečiai aplankys šią parodą 
Mihvaukee ir pasigėrės mūsų 
vienu iš žymiausių meninės 
fotografijos atstovo Alg. Kezio 
darbais. Paroda vyks iki lap
kričio 25 d., 411 E. Wisconsin 
Ave. Parodos paruošimui ir jos 
organizavimui labai daug talki
ninkavo prof. V. Janušonis. 

Po iškilmingo atidarymo vyko 
svečių priėmimas. Vaišes 
paruošė ir skoningai pateikė 
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A.tA. 
WALTER J. KALVAITIS 
Gyveno Marąuette Park apylinkėje. 
Staiga mirė 19S7 m. lapkričio 17 d., 3 vai. p.p. sulaukęs 

57 m. amžiaus. 
Gimė Čikagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Dale Ann C. Suchy, 

sūnus Joseph, duktė Ann Marie Grygiel, žentas John, motina 
Constance Kalvaitienė, brolis Michael, brolienė Veronica, 
sesuo Emily Kacka, švogeris John ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Lietuvos Vyčiams, 
Marąuette Parko Namų Savininkų draugijai ir parapijos 
bažnyčios komitetui. Buvo pirmininkas Šv. Vardo draugijos, 
taip pat past-commander Dariaus ir Girėno Posto 271 . 
Priklausė taip pat Veteran of Korean Conflict, Telephone 
Pioneers of America, IBOEN 1859 ir Knights or Columbus 
(Card. Mundelein Council 3024). 

Kūnas pašarvotas penktadienį, lapkričio 20 d. nuo 1 iki 
9 vai. vak. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks lapkričio 21 d. šeštadienį. 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 j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus, duktė, motina ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

i 

mūsų moterys Eliutė Skali-
šienė, Sigutė Damašienė, dr. 
Palmyra Janušonienė, neatsi
liko nuo mamos ir Gintas Janu
šonis, o taipgi daug jėgų atida
vė ir Mary Happ. Daug kas pa
pildė žinias apie mūsų tautos 
vaišingumą, gerą skonio pa
jautimą bei aukštą jos kultūrą. 

Dar kartą nuoširdžiai kviečia
me visus lietuvius, lankantis 
lapkričio 20-22 Folk Fair festi-
valyje,neaplenkti ir šios tikrai 
vertos dėmesio parodos, Mil-
waukee, 411 E. VVisconsin Ave., 
Winmar Bldg. 

Kitos reklaminės parodos yra 
centre Second and Wisconsin 
Ave.. Plankington Bldg. vitri
noje, miesto rotušės pagrin
dinėje menėje ir apskrities 
teismo rūmų 111 aukšte prie a p 
skrities viršininko kabineto. 

Milda Neumanienė 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos k*aina 8 dol.. su persiuntimu 
9 50 dol. Illinois gyventojai moka 
10 14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

Algimanto Kezio nuotraukų parodą Milwaukee atidarant. 

A.tA. 
VLADUI PAŠKEVIČIUI 

staiga mirus, jo žmonai ALDONAI ir dukrai GENO
VAITEI su vyru ir vaikais, likusiems giminėms ir 
draugams nuoširdžią užuojautą reiškia. 

Viktorija Jonikienė 
Kristina ir Ramūnas Vidžiūnai 
Danutė, Jurgis ir Dainius Vidžiūnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Tele fonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th Street - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974-4410 
9 2 3 6 S. R o b e r t s Rd. - Te l . 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x Keturių laureatų litera
tūros vakaras Chicagoje Į vyks 
lapkričio 27 d., penktadienį, Ma
rijos aukšt. mokyklos auditori
joje. Šiame Lietuvos krikšto su
kakties renginyje savo kūrybą 
skaitys šiais metais literatūros 
konkursus laimėjusieji ar litera
tūros premijas gavę rašytojai: 
Bern. Brazdžionis, Leonardas 
Andriekus, Česlovas Grin-
cevičius ir Anatolijus Kairys. 
Kazys Bradūnas yra šio vakaro 
organizatorius ir programos 
vedėjas — komentatorius. 

x B ū k i m e Romoje šį 
penktadienio vakarą. Jaunimo 
centro kavinėje 7:30 v.v. bus ro
doma videojuosta, kurią padarė 
Vatikano televizijos studija. Joje 
rodomos Lietuvos kr ikšto 
sukakties minėjimo įvykiai Ro
moje. Vakaronę ruošia Chicagos 
sendraugiai ateitininkai. 

x Danutė Korzonienė, ilga
metė Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos reikalų 
vedėja, nuo š. m. lapkričio 1 d. 
iš šiu pareigų pasitraukė. 

x Nijolė Balzarienė, Graži
n a Gražienė, Rita Penčylienė, 
Danutė Puodžiūnienė ir Birutė 
Jasaitienė sudaro ..Grandies" 
tautinio ansamblio motinų ko
mitetą, kuris talkina ansamblio 
vadovei Irenai Smieliauskienei. 
Šiuo metu visas rūpestis yra su
kauptas gražiai priimti ir pavai
šinti ansamblio tradicinio vaka
ro svečius. Vakaras bus šį šeš
tadienį 7 vai. vak. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. 

x Čiurlinio simfoninė poe
m a „ J ū r a " sukurta dideliam 
simfoniniam orkestrui su var
gonais. Poema labai turtinga 
muzikinėmis temomis. „Jūrai" 
būdingi platus vaizdai, jungian
tys įvairią teminę medžiagą, 
polifoninė technika, sudėtinga 
ritmika ir subtili instrumen
tuotė. Čiurlionis laikomas savi
tu Vakarų Europos neoroman
tinės krypties atstovu. Jo kūrinį 
„Jūra" bus labai reta proga iš
girsti simfoniniame koncerte, 
kurį diriguos Arūnas Ka
minskas, lapkričio 28 d., 7:30 
vai. vak., Morton mokyklos 
teatro salėje, 2433 S. Austin 
Blvd., Ciceroje. 

x Kalakutas bus skanus , 
bet nepamirškime atvykti į 
šokius lapkričio 26 d. 7:00 v.v. 
Jaunimo centre. Ruošia Pasau
lio Lietuvių jaunimo sąjunga. 
Gros du lietuviški orkestrai. 

x „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos" knygų įvai
riomis kalbomis, o taip pat pa
dėkos laiškų iš įvairių kraštų 
paroda bus atidaryta ketvirta
dienį, lapkričio 26 d., tuoj po Br. 
Kviklio paruoštos „Krikščio
niškoji Lietuva" parodos ati
darymo. LKB Kronikos paroda 
vyks Jaunimo centro I-mo aukš
to klasėje. Visi kviečiami šią pa
rodą aplankyti. 

x Jaunimo centro valdyba 
savo paskutiniame posėdyje nu
tarė dar prieš žiemos šalčius į 
mažąją salę įvesti nauja ir atski
rą apšildymą. Projektas bran
gus, bet reikalingas. Taip pat 
visuomenė prašoma sugrąžinti 
laimėjimų bilietu šakneles. 
Traukimas bus gruodžio 6 d. 
jubiliejinio pokylio metu. Del 
vietų rezervacijų skambinti i 
Jaunimo centrą. 

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

(sk.) 

x Chicagos Lietuvių Opera 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus proga rengiamame kon
certe atliks V. K. Banaičio 
operos „Jūratė ir Kastytis" 
pirmąjį veiksmą ištisai. 1972 
metais statytoje operoje šis 
veiksmas buvo trumpintas. Kū
rinio orkestraciją šiam koncer
tui parašė muz. Arūnas Ka
minskas. Koncertas bus šešta
dienį, lapkričio 28 d., 7:30 vai. 
vak. Morton aukšt. mokyklos 
salėje Cicero. Bilietai gaunami 
Vaznelių parduotuvėje. 

x Mary Kinčius, Chicagis 
Katalikų federacijos apskrities 
sekretorė ir Nekalto Prasi
dėjimo parapijos raštinės vedėja, 
rūpinasi informacijos pa
ruošimu ryšium su Katalikų 
federacijos kongresu Chicagoje 
lapkričio 27-28 dienomis. Tuo 
reikalu ji yra išsiuntusi apskri
ties valdybos vardu specialius 
kvietimus visiems Chicagos ir 
apylinkių dvasiškiams, ra
ginant juos dalyvauti kongreso 
programoje. 

x Muz. Faustas Strolia. Lie 
tuvos vyčių choro dirir itas, 
Chicagos aukšt. litua ikos 
mokyklos ir Dariaus xno 
lituanistinės mokyki 'T -
tojas, lapkričio 18 d. 71 
gatvėje, prie „Ner re
gyklos, pravažiuoj as-
bilio buvo sunkia: Su
žalota galva, s J-i rak
tikaulis ir netekt? . • ,b kraujo. 
Gydomas Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. 

x Vysk. Pau l ius Baltakis 
teiks Sutvirtinimo sakramentą 
ateinančių metų balandžio 10 d. 
Chicagos ir apylinkių lietu
viams. Sakramentą teiks lietu
vių kalba. Suaugusieji iki gruo
džio 1 d. gali registruotis pas 
kun. Leoną Zarembą, SJ, jau
nieji — savo lituanistinėse mo
kyklose arba pas Jolandą Moc-
kaitienę tel. 968-7377 po 6 vai. 
vakaro. 

x Sol. Timothy Freerer , te
noras dainininkas iš Chicagos, 
šiuo metu gyvenąs Philadelphi-
joje, kur ruošia operų partijas, 
dainuos jubiliejiniame koncerte 
Kastyčio partiją iš Banaičio 
operos „Jūratė ir Kastytis". 
Koncertas bus lapkričio 28 d. 
7:30 vai. vak. Morton mokyklos 
teatre, 2423 S. Austin Blvd., 
Cicero. Jį rengia Lietuvos krikš
to jubiliejaus komitetas užbai
giant minėti 600 metų sukaktį. 

x Lietuvos genera l in iam 
garbės konsului pageidaujant, 
numatoma Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 70 m. 
jubiliejaus paminėjimą rengti 
vasario 18 d., ketvirtadienį, Il
linois universiteto patalpose. Šis 
minėjimas visai nesusikirstų su 
rengiamu minėjimu lietuvių 
visuomenei. Marijos aukšt. 
mokykloje. I šį minėjimą būtų 
kviečiami konsularinio korpuso 
nariai, miesto ir valdžios atsto
vai, universiteto vadovybė, 
mums draugiškų pavergtų tau
tų, amerikiečių spaudos ir mūsų 
organizacijų atstovai. Tai būtų 
pirmutinis toks bandymas. 

x Komp. J u l i a u s Štarkos 
kūrinys „Tušt i paliktieji 
namai", kurio eilės yra poeto 
Kazio Bradūno, bus atliktas 
koncerte, kuris bus lapkričio 28 
d., 7:30 vai. vak . Morton 
mokyklos teatro salėje Lietuvos 
krikščionybės jubil iejaus 
šventės metu. To koncerto bilie
tai gaunami Vaznelių preky
boje, 2501 W. 71st. St„ kartu ir 
su autobusų bilietais. 

x Birutė Jasa i t i enė , PLB 
vicepirmininkė švietimo ir tau
tinio auklėjimo reikalams, 
lapkričio 24 d. išvyksta į 
Australiją paruosti kai kurias 
detales Pasaulio Lietuvių jau
nimo kongresui, kuris vyks šių 
metų pabaigoje ir ateinančių 
metų pradžioje. J i aplankys 
didžiąsias lietuvių gyvenvietes 
Australijoje. 

x Muz. A n t a n a s Linas kar
tu su K. Skaisgiriu ir dr. L. 
Šimučiu suorkestravo kūrinius, 

x J o n u i Paukšč iu i , Lie
tuvos Vyčių ir Dariaus-Girėno 
posto veikėjui, buvusiam pirmi
ninkui, pagerbimas bus The 
Landmark banketų salėje 
lapkričio 20 d., penktadienį, 
6:30 vai. vak. Vakarienę ir pa- kuriuos giedos Švč. M. Marijos 
gerbimą rengia Lietuvos Vyčių Gimimo bažnyčioje šeštadienį, 
24 kuopa, kurios pirmininkė 
yra Aušra Padalino. Vietas 
galima užsisakyti skambinant 
Aušrai Padalino tel. 767-2400 
arba Bruce Neberieza tel. 
582-6741. 

x Savanoris-kūrėjas Juo
zas Tamulis, minint nepri
klausomos Lietuvos ka
riuomenės 69 metų atsikūrimo 
sukaktį, tars žodį prie Laisvės 
kovų paminklo, pagerbiant žu
vusius kovotojus už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę 
lapkričio 22 d. Jaunimo centro 
sodelyje. 

x Patricija Bakūnienė, Bal-
zeko Lietuvių kultūros vaikų 
muziejaus direktorė, gruodžio 5 
d. 10 v.r. praves vaikams nuo 
4-12 m. pamoką, kaip pasidaryti 
lietuvišką saldaininę pirkelę. 
Visus saldumynus duoda muzie
jus. Lėšas tam parūpino muzie
jaus Moterų gildija. 

x Inž. Algirdas Idika, iš
buvęs pusantrų metų viešnagėje 
pas savo dukterų šeimas ir 
pažįstamus JAV-ėse, grįžta 
atgal į Braziliją. Jo adresas bus: 
Rua Taquaritinga 152, 11750 
Peruibe, S.P., Brazil. 

Tenoras sol . Timothy Feerer, kuris atliks „Jūratės ir Kastyčio" 
partiją koncerte Morton mokyklos salėje. operos 

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE 

x Kazys Ulevičius, Crystal 
Lake. 111., su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 20 
dol. dienraščio paramai. K. 
Ulevičių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

lapkričio 28 d., 12 vai. A. Linas 
vadovauja bažnytiniam chorui. 
Taip pat giedos Bethoveno ir 
Haendelio kūrinius. 

x Dail. V ik to ro Petravi
čiaus skulptūros ir medžio 
raižinių-grafikos paroda bus 
Michigano mieste, Indiana, 
Community Center for the Arts 
Lubeznik galerijoje nuo lap
kričio 20 iki gruodžio 30 d. 
Dailininko pris tatymas bus 
lapkričio 22 d., sekmadienį, nuo 
2-4 vai. p.p. Parodoje bus išsta
tyta paskutiniųjų metų 20 
kūrinių. 

x Lietuvos krikščionybės 
jubil iejaus simfoniniu kon
certu susidomėjimas plečiasi ir 
amerikiečių tarpe. Dalyvaus 
muzikos kr t ikai, dirigentai. 
Lietuviai kviečia savo darbo 
bendradarbius, giminaičius. 
Gražų pavyzdi rodo šeimos, 
planuodamos ats i lankyt i į 
koncertą su vaikais ir anūkais. 
Šis koncertas yra mūsų muzikos 
genijų pasididžiavimas. I kon
certų salę eis specialūs autobu
sai. Koncertas vyks lapkričio 28 
d., šeštadieni, Morton aukšt. 
mokyklos salėje Cicero. Simfo
ninio koncer to dir igentas 
Arūnas Kaminskas. 

x Marija Macevičienė ir 
Vytautas S inkus iš Chicagos, 
111., pratęsdami ,,Draugo" pre
numeratą, kiekvienas pridėjo po 
15 dol. auka. Labai dėkojame. 

JUBILIEJAUS KOMITETO 
POSĖDIS 

Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus komitetas lapkričio 
17 d. turėjo posėdį Jaunimo cen
tre. Posėdį pravedė pirm. J. 
Kavaliūnas. 

Apie pamaldas Šv. Antano 
bažnyčioje pranešė kun. J. Ša-
rauskas. Pamaldas celebruos 
vysk. P. Baltakis, vysk. V. Briz-
gys ir vysk. A. Deksnys. Arkiv. 
P. Marcinkus negalės atvykti. 
Choras padidintas su instru-
mentaliniu ansambliu. Chorui 
vadovaus muz. M. Prapuolenis. 
Užsakyti „Drauge" specialūs 
vokeliai. Bus parūpinti ir lanks
tinukai. Numatoma pasirašyti 
peticiją Gorbačiovui, kad 
grąžintų Vilniaus katedrą, Šv. 
Kazimiero bažnyčią. 

Švč M. Marijos Gimimo par. 
bažnyčioje koncelebruos lie
tuviai vyskupai ir vysk. 
Abramovvicz. Pamokslą sakys 
vysk. A. Deksnys. Giedos pa
rapijos choras su instrumentų 
palyda. Tam stropiai ruošia
masi. Orkestre bus 16 žmonių. 
Kun. A. Zakarauskas priminė, 
kad religine prasme jubiliejaus 
pamaldos bus ypač reikšmingos. 
Marųuet te Pa rke jos bus 
įamžintos vaizdajuostėje. Chi-
cagai pamaldoms yra paruošta 
4000 giesmynėlių. 

Bus užsakyta daug autobusų 
vykti į pamaldas katedroje. Ten 
giedos 120 amsenų choras. Diri
guos pasikeisdami trys choro 
vadovai: R. Kliorienė, E. Saka 

dolskienė ir O. Mikulskienė 
(kanklėms ir birbynėms). Buvo 
numatytas bendro giedojimo 
dirigentas F. Strolia, bet jis 
buvo sužeistas ir pateko i 
ligoninę. 

Aukas neš V. Skuodis, gen. 
kons. J. Daužvardienė, gen. 
kons. V. Kleiva, J. Kavaliūnas. 
Bus nešama Lietuvos žemės. 
Rūpintojėlis, duona, vynas. 
Tarp garbės svečių numatyti ir 
t rys paskut inės Lie tuvos 
vyriausybės ministeriai: A. 
Damušis, M. Mackevičius ir B. 
Vitkus. Kardinolui jubiliejaus 
medalį neš L. Stukienė su jau
nimo palyda. Pakviesti keturi 
televizijos kanalai filmuoti. Fil
muos ir lietuvių bažnyčiose. A. 
Plėnys darys iškilmių vaizda
juostę. Katedros pamaldose bus 
nešamos lietuvių organizacijų 
vėliavos. Dalyvaus ir „Gran
dies" šokėjų apie 50, apsirengu
sių tautiniais rūbais, jie neš žva
kes. Svarbu katedroje pamaldas 
pradėti ir baigti laiku, nes 
katedra tą dieną turi dar ir savo 
pamaldas. 

Vaišes Jaunimo centre paruoš 
L. Matulevičienė. Numatoma 
arti 360 svečių. Po parodos ati
darymo vaišes paruoš M. 
Stončienė. Penktadienį aka
demijos metu bus priimti svei
kinimai, įteiktos premijos, lite
ratūrinis vakaras. Numatyta. 
kad viskas neturi ilgiau užsi

tęs t i kaip pora va landų . 
Posėdyje aptartos visos mi
nėjimo smulkmenos. Koncerte 
orkestras, salės nuoma, kelio

nės, gaidų paruošimas, honora
rai solistams, apdrauda sudarys 
išlaidų 34,000 dol. Vien orkest
rui reikės sumokėti 27,000 dol. 

E. Sakadolskienė painforma
vo apie katedros pamaldų muzi
kinę pusę. Koncertas bus ypa
tingai aukšto lygio, kokio jau 
daug metų nebuvo ir kokio greit 
nebus. Turt inga programa, 
stiprūs dainininkai, pajėgus 
orkestras, koncertas tinkamoj 
vietoj, kur būna lietuvių operos. 

Posėdis tęsėsi daugiau kaip 
tris valandas. Viskas buvo 
smulkmeniškai numatyta ir ap
tarta. 

Juoz. Pr . 

MOTERS KELIAS 
ORGANIZACIJOS 
PRIEGLOBSTYJE 

Gyvenamasis laikotarpis for
muoja reikalavimus, norus, įsi
pareigojimus ir tikslus. Tiktai 
organizuotas darbas duoda 
gerus rezultatus. Lietuvės mo
terys visuomet turėjo sugebėji
mą dirbti organizacinį darbą. 
Jos mėgsta mąstyti, pasikeisti 
idėjomis kultūrinėje ir sociali
nėje plotmėje. Moterys nevengia 
įsijungti ir į politinį veikimą. 

Lietuvių moterų organizacinė 
veikla prasidėjo prieš 80 metų, 
kai 1907 m. rugsėjo 23-24 d. 
buvo sušauktas pirmutinis Lie
tuvos moterų suvažiavimas 
Kaune. Tame suvažiavime daly
vavo apie 300 narių. Buvo 
svarstomos dar ir mūsų laikams 
labai aktualios problemos, pvz. 
apie moters profesinį išsila
vinimą, moterų garbės apgy
nimą, moterų įsipareigojimą 
priaugančioms kartoms, moterų 
organizavirnąsi ir apie 
laikraščių leidimą. To suvažia
vimo metu išryškėjo dvi pagrin
dinės organizacijos: Lietuvių 
Moterų sąjunga Vilniuje ir Lie
tuvių Katalikių sąjunga Kaune. 
Nežiūrint, kad moterys veikė 
skirtingose organizacijose, jos 
visuomet rado bendrą kalbą 
kilus svarbiems reikalams. 

Prasidėjus antrajam pasauli
niam karui ir daugeliui atsidū
rus išeivijoje, lietuvė moteris 
pasiliko ištikima savo idealams 
ir principams. Globa vaikams, 
ligoniams, seneliams buvo pir
maeilės lietuvės moters parei
gos. Puoselėjimas gimtosios 
kalbos, išsaugojimas tradicijų 
būsimoms kartoms buvo didelis 
lietuvės moters įsipareigojimas. 
Todėl ir stovyklose, pasibaigus 
antrajam pasauliniam karui, 
moterys organizavosi į komi
t e tus , norėdamos rast i 
tęstinumą buvusioms laisvoje 
Lietuvoje organizacijoms, arba 
kurti naujas, gyvenamajam 
laikotarpiui aktualias organiza
cijas. Lietuvės moterys suėjo į 
artimą kontaktą su seseriškų 
bendro likimo tautų moterimis, 
kaip latvėmis ir estėmis. Didelio 
organizuotumo dėka 1947 m. 
kovo 8 d. Esslingene, Vokie
tijoj, buvo įkurta Pabaltijo Mc~ 

Komitftas, s»urenges kun. Jono BoreviėiauH, 
Momkus, A. Likanderienė, K. Milkovaitis, M 

SJ, auksini kunigystės jubiliejų. Is kairės: V. 
Marcinkiene, jubiliatas kun. J. Borevičius, S. 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Kun. Petrui Barauakiui, 
MIC, Marianapolio ilgamečiui 
mokytojui, šiandien sueina 80 
metų amžiaus. Jis yra gimęs 
1907 m. lapkričio 19 d. New 
Jersey. Marijonas nuo 1935 m. 
Kunigu įšventintas 1939 m. 
sausio 22 d. Savo gyvenime yra 
buvęs vyresniuoju Marianapoly, 
Thompson, Conn., ir Maria 
Hills, Clarendon Hills, fil, Nors 
ir sulaukęs brandaus amžiaus, 
jis jaučiasi gerai ir atlieka visas 
vienuoliškas, mokytojo ir kuni
go pareigas. 

— 1988 m. sausio 17 dieną 
L o s A n g e l e s l ietuviai iš
kilmingai paminės generalinio 
garbės konsulo Vytauto Čeka
nausko konsularinės tarnybos 
dešimtmetį. Šios šventės ren
gimo komitetą sudaro: Jonas 
Petronis — pirmininkas, Rim
tautas Dabšys, dr. Rolandas 
Giedraitis, Vladas Gilys, Vincas 
Juodvalkis, Albinas Marke
vičius, Antanas Mažeika, Liu
cija Mažeikienė, Julija 
Petronienė, Rūta Šakienė ir 
Alfonsas Tumas. 

— D e n v e r i o l i e tuv ia i 
mokosi dainuoti ir dainoms 
susirenka kas antrą šeštadieni 
kiekvieno mėnesio 7 vai. vak. 
pas Urbonus arba Aldoną 
Dambravienę. Lapkričio 14 d. 
bus pas Urbonus, o gruodžio 12 
d. pas A. Dambravienę. 

terų taryba. Tą pačią dieną lie
tuvaitės suformavo Lietuvių 
Moterų tarybą. Pabaltijo Mo
terų tarybos ir Lietuvių Moterų 
tarybos pirmininke buvo iš
rinkta dr. Marija Žilinskienė. 

Atsivėrus durims tolimesnei 
emigracijai ir dr. Marijai Ži
linskienei išvykus į Ameriką, 
abiejų tarybų pirmininke buvo 
išrinkta Birutė Novickienė. Su 
Birutės Novickienės išemigra-
vimu į JAV Pabaltijo Moterų 
taryba ir Lietuvių Moterų tary
ba buvo perkeltos savo veiklai 
į New Yorką. 

Tarp 1949 m. ir 1953 m. buvo 
emigrantų įsikūrimo laiko
tarpis naujuose pasauliuose. 
Daugeliui buvo labai sunkus 
įsikūrimas naujuose namuose. 
Svetimas, nors ir svetingas 
kraštas, svetima kalba, sunkios, 
neįprasto darbo sąlygos ne vie
nam buvo sunkiai priprantama 
realybė. Lietuvės moterys 
nepasimetė naujoje situacijoje ir 
stengėsi prisitaikyti naujame 
gyvenime. Moterys rūpinosi 
savo jaunosios kartos auklėjimu 
ir išmokslinimu. Kada dalinai 
įsikūrimo darbai buvo atlikti, 
lietuvės moterys vėl suskato or
ganizuotis. New Yorkas tapo 
lietuvių moterų judėjimo cen
tru. Atsikūrė Lietuvių Moterų 
taryba, pakeitusi savo vardą į 
Lietuvių Moterų atstovybe. 
1959 m. lietuvaitės buvo priim
tos narėmis į pasaulinę moterų 
organizaciją, vadinamą General 
Federation of Women's Club. 
Nuo 1963 m. Lietuvių Moterų 
atstovybė pasivadino Lietuvių 
Moterų klubų federacija. 

Lapkričio 22 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre Chicagoje L.M. 
federacijos Chicagos klubas 
ruošia iškilmingą 40 metų 
L.M.K. federacijos įsikūrimo 
paminėjimą su akademija, 
menine programa ir vakariene. 
Pagrindinė to vakaro kalbėtoja, 
kuri tai progai atvyksta iš New 
Yorko, yra L.M.K. federacijos 
centro valdybos vicepirmininkė 
Saliomėja Valiukienė. 

Ta proga laukiame didelio 
Chicagos lietuvių dėmesio. 

Jo l anda Kerelienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Aveirac 

Chkago, IL 60629 
Tel. - 776-8700 

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

EndriJonienė, J. KarSas. S. Plenienė ir St Bara« Nuotr J. Tamulattio 


