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(Tęsinys) 

Alytus. 

TSKP CK Generaliniam Sek-
retoiui M. Gorbačiovui 

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

Nuorašai: TSK GB Pirmininkui 
Čebrikovui, 
LTSR Saugumo Viršininkui 
Lietuvos Vyskupams ir vyskupijų 
Valdytojams 

Kun. Antano Gražulio, gyv. 
Lietuvoje, Alytaus m., Pušyno 

Pareiškimas 
1987 m. sausio 8 d. laikraštis 

„Pravda" atspausdino Tarybų 
Sąjungos KGB Pirmininko 
Čebrikovo straipsni. Jame auto
rius pažymi, jog yra atvejų, kai 
saugumo pareigūnai pažeidi
nėja įstatymus. 

Gerb. Gen. Sekretoriau, 
jausdamas, kad Lietuvos 
saugumo komiteto nariai savi
valiauja, kreipiuosi į Jus. 

1986 m. lapkričio 17 d. kaž
kokie du vyrai (nepažįstami), 
prieš tai pranešę telefonu, kad 
lauktų svečių, atėjo pas mano 
seimininkę Jarmalienę, gyve
nančią Pušyno 6 (čia ir aš 
gyvenu nuomininko teisėmis). 
Jie prisistatė esą saugumo dar
buotojai. Seimininkei įsakė 
išeiti į miestą ir negrįžti 
anksčiau 13 vai. Po pietų vėl jai 
buvo įsakyta išeiti iš gyvena
mojo namo. Likę vieni kamba
riuose saugumiečiai kažką dir
bo, nes girdėjosi plaktukų dūžiai 
ir kiti garsai. Neprašyti svečiai 
išėjo tik sutemus. 

Nuo lapkričio 17 d. maždaug 
dvi savaites kaimyno Bendora-
vičiaus šuo buvo apnuodytas 
įtartinomis aplinkybėmis. Ne 
kartą prie šeimininkės sandėlio 
tamsiu paros laiku, net lietui ly
jant, pastebėdavom su broliu 
kažkokius du nepažįstamus vy
rus. Mus pastebėję, jie tuojau 
pat pasišalindavo. 

Vėliau šeimininkei buvo 
įsakyta 6 vai. atrakinti namo 

duris. Atbėgę du vyrai 6 vai. 07 
min. (tai ir aš su broliu mačiau) 
įėjo į namą, šviesos nedegė, pra
aušus, kaip ir anksčiau, liepė 
šeimininkei išeiti į miestą ir 
grįžti tik jų nustatytu laiku. Per 
pietus brolis, paprašęs 
šeimininkę leisti paskambinti 
telefonu pamatė du nepažįs
tamus vyrus: užsidengdami 
savo veidus, jie įbėgo į kambarį. 
Pagaminusi pietus, namo šeimi
ninkė vėl turėjo palikti 
„svečius" vienus kambariuose 
iki vakaro. Per tą laiką už 
sienos girdėjosi, kad kažką jie 
dirbo. Neprašyti svečiai išėjo 23 
vai. 35 min. Po jų išėjimo mano 
ir seimininkės radijo imtuvuose 
atsirado kažkoks pašalinis gar
sas, trukdantis klausyti net Vil
niaus radijo stoties laidas. Tar
pais beveik visiškai nesigirdi 
minėtos radijos stoties progra
mos. Dėl trukdymo klausytis 
Vilniaus radijo stoties laidų 
kreipiausi į Alytaus BGA kom
binatą. Paaiškino, kad tokių 
darbų kombinatas neatlieka. 
Pažįstami radijo imtuvų spe
cialistai įtaria, kad gali būti 
įrengti pasiklausymo aparatai 
pas šeimininkę arba gretimame 
name. Lapkričio 30 d. 6 vai. 15 
min., išvykdamas draugas kelio
nėn, pastebėjo stovint prie namo 
kampo vyrą, kuris, jį pamatęs, 
greitai pasišalino. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
KUBIEČIŲ PADĖTIS 

Kubos vyskupų konferencijos 
sekretorius vyskupas Garcia 
Menocal, prancūzų žinių 
agentūrai France Presse duota
me interview pažymėjo, kad 
krašto kata l ikų Bažnyčia 
nesiliauja kovojusi už pagrin
dinių žmogaus teisių bei laisvių 
apsaugojimą, ypatingu būdu 
rūpinasi politinių belaisvių 
likimu. Vyskupas pažymėjo, 
kad Bažnyčia tęs ia savo 
pastangas norėdama, kad 
valdžia išlaisvintų politinius 
kalinius ir leistų jiem emigruoti 
į užsienio kraštus. Pagal turi
mas neoficialias informacijas, 
Kubos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyskupų konferencijų 
pastangų dėka apie dviem 
šimtam kubiečių buvusių ir 
tebekalinamų politinių belais
vių bus duotas leidimas emi
gruoti į Šiaurės Ameriką. 

GORBAČIOVO ŽODIS 

Austrijos katalikų žinių agen
tūra Kathpress praneša, kad 
sovietų komunistų partijos ge
neralinis sekretorius Gorbačio
vas neseniai įvykusiame visasą
junginės „Mokslo" draugijos 
suvažiavime pareiškė, jog religi
ja neišnyks komunistinėje sant
varkoje, kad ateistai ir valdžios 
organai turi pagaliau liautis 
vadinę ir laikę tikinčiuosius 
antraeiliais piliečiais ir kad 
ateizmas iš viso neturi esminės 

reikšmės sovietinės visuomenės 
gyvenimui. 

Pasirašykime peticiją 
Chicago. — Čia prasidėjo 

Lietuvos krikšto 600 metų jubi
liejaus paminėjimo iškilmės 
praėjusį ketvirtadienį, kuris 
baigsis sekmadienį pamaldomis 
Sv. Vardo katedroje. Į šį jubilie
jaus paminėjimą yra suvažiavę 
daug žmonių iš daugelio JAV 
miestų, kuriuose gyvena lietu
viai. Šių jubiliejinių Lietuvos 
krikšto iškilmių metu lietuviai 
apeliuoja į Sovietų Sąjungos vy
riausybę ir specialiai į ok. Lie
tuvos vyriausybę, kad būtų su
grąžinta Vilniaus bazilika, kuri 
kitais metais švęs 600 metų su
kaktį nuo jos pastatymo. 

Lietuviai yra prašomi pasi
rašyti peticijoje — parašai yra 
visur renkami. Ant tokios peti
cijos jau pasirašė ir Philadelphi-
jos kardinolas John Kroli, kuris 
ragino, kad ne tik lietuviai, bet 
ir kitų tautybių žmonės pasira
šytų ir tuo būdu prašytų, kad 
Vilniaus bazilika būtų sugrąžin
ta Lietuvos tikintiesiems, 
kuriems ji priklausė per šeše
rius amžius. 

Vilniaus bazilika — Lietuvos tikinčiųjų simbolis. Šalia bazilikos — varpinė. Okupacinė sovietų 
valdžia 1956 m. ją nusavino iš katalikų ir pavertė paveikslų galerija ir koncertų sale. Ant bazilikos 
pagrindinio fasado stogo nesimato kryžiaus ir statulų, kuriuos sovietai nugriovė. 

Leiskite vyskupui Steponavičiui 
sugrįžti į savo vyskupiją! 

— Lietuvoje teatrai ir artistai 
verčiami pagarbinti spalio re
voliuciją. Tam reikalui 
rengiami įvairūs spektakliai vi
suose miestuose, pavadinti 
„Vainikas Spaliui". 

Washingtonas. — Dvidešimt 
penki amerikiečiai senatoriai 
spalio 22 dieną pasirašė ir 
pasiuntė laišką Religijos reika
lų tarybos pirmininkui Maskvo
je Kharčevui reikšdami susirū
pinimą vyskupo Julijono Stepo
navičiaus liki.nu ir prašydami 
sovietine valdžią jam leisti ne
delsiant iš tremties sugrįžti 
atgal į Vilniaus arkivyskupiją 
ir joje eiti savo ganytojines pa
reigas. 

Amerikiečiai senatoriai laiške 
Kharčevui atkreipia dėmesį, 
kad vyskupas Steponavičius jau 
beveik prieš 27 metus buvo iš
tremtas iš savo vyskupijos be 
teismo nuosprendžio, nors nieku 
nenusikalto prieš valstybę. Jis 
buvo išsiųstas į tremtį vien dėl 
to, kad priešinosi valstybės ki-
šimuisi į Bažnyčios vidaus rei
kalus, kad atsisakė uždrausti 
kunigam katekizuoti vaikus o 
jaunimui dalyvauti procesijose 
ir patarnauti Mišiose, taip pat 
dėl to, kad pasipriešino valdžios 
siekiam kontroliuoti parinkimą 
kandidatų į kunigų seminariją. 
Tokie kaltinimai vyskupui, rašo 
amerikiečiai senatoriai, mums 
atrodo iš vis neįtikėtini. 

Prašome nebeuždelsti 
ištrėmimo 

Senatoriai laiške pastebi, kad 
turimomis žiniomis Sovietų Są
jungoje yra ruošiama baudžia-

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. T. Švambarys 

Lapkričio 3 d. Kelmės ligo
ninėje mirė a.a. kun. Tomas 
Švambarys, Šaukėnų ir Vidso
džio parapijų klebonas. Velionis 
buvo gimęs 1911 m. vasario 4 d. 
Kunigu įšventintas 1936 m. 
gegužės 30 d. Telšiuose. Palai
dotas lapkričio 9 d. Šaukėnų 
kapinėse. 

Tai jau šešioliktas šiemet oku
puotoje Lietuvoje ir pirmas Tel
šių vyskupijoje miręs kunigas. 
Telšių vyskupijoje daugiau kaip 
60 parapijų neturi savo kunigo 
ir yra aptarnaujamos iš kitur 
atvykstančių kunigų. Bet dalis 
yra ligoniai arba pasenę ir 
nebegali važinėti. 

— Filipinuose amerikiečių 
bazėse kariai yra paruošties sto
vyje, nes padidėjo komunistų 
partizanų puolimai prieš juos. 

mojo kodekso reformą, pagal ku
rią, tarp kita ko, numatoma pa
naikinti ištrėmimo bausmę. Tai 
labai sveikintinas užmojis, rašo 
senatoriai, ragindami sovietinę 
valdžią nelaukiant reformos 
pravedimo ilgiau nebeuždelsti 
vyskupo Steponavič iaus 
ištrėmimo. Atsižvelgiant į 
vyskupo amžių — kaip tik šio
mis dienomis jam suėjo 76 
metai, rašo senatoriai, o taip pat 
turint omeny, kad jis jau taip il
gai yra priverstas gyventi trem
tyje, leiskite vyskupui sugrįžti 
į savo vyskupiją ir vėl perimti 
Vilniaus apaštalinio administ
ratoriaus pareigas. Šį prašy
mą Kharčevui, kaip minėta, pa
sirašė 25 amerikiečiai sena
toriai. 

Vyskupas Julijonas Steponavičius, 
Vilniaus apaštalinis administrato
rius su rezidencinio vyskupo teisė
mis. Valdžios ištremtas i Žagarę. 

Nanurlmsta 
VVIasenthalis 

Londonas. — Britanijos par
lamentarų grupei, kuri tiria 
karo nusikaltimus, ir kurios pir
mininku yra Darbo partijos 
narys Merlyn Rees, pakvietė du 
uolius naciu gaudytojus atvykti 
ir duoti savo pranešimus. Viena 
iš jų yra Beate Klarsfeld, kuri 
užvedė bylą Prancūzijoje Klaus 
Barbie, o antras yra JAV OSI 
įstaigos viršininkas Neil Sher. 
Minėtoje parlamentarų grupėje 
yra ir lietuviškos kilmės žydas 
Greville Janner. Ta grupė tyri
nėja šešių Britanijoje gyvenan
čių tariamai nacių nusikaltėlių, 
kuriuos apskundė Simon Wie-
senthalio centras Amerikoje, 
bylas. 

Prašome grąžinti 
Vilniaus baziliką 

J a i ta ip pa t 600 metų sukakt i s 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Trečiadienio dienos laidoje 
pirmame puslapje buvo įdėta 
dail. Ados Sutkuvienės daryto 
plakato nuotrauka su pa
vergtoje Lietuvoje ir visame 
Vakarų pasaulyje naudojamu 
Lietuvos krikšto jubiliejaus 
ženklu — septyniais kryžiais ir 
po jų apačioje dailininkės su
kurtais karaliais Mindaugu, 
Vytautu ir Jogaila. Informacinė 
dalis apie simfoninį koncertą, 
įvykstantį rytoj vakare, išleista. 

— Chicagoje laikinuoju 
miesto meru, kai staiga mirė 
Harold Washington, yra vice
meras David Orr, miesto tary
bos narys, kuris iš profesijos yra 
teisininkas ir universiteto pro
fesorius. Tarybos narių tarpe 
prasidėjo agitacijos už naują 
merą, kuris bus išrinktas baigti 
terminui. 

— Atlantoje federalinis 
teisėjas Marvin H. Shoob, kuris 
kelis metus veda kubiečių pabė
gėlių bylas, pasakė, jog vyriau
sybė juos laiko kaip „asmenis be 
jokių teisių". 

— Beirute arabų laikraštis 
An-Nahar paskelbė, jog 24 va
landų metu dar buvo pagrobti 
22 užsieniečiai, jų tarpe ir aštuo
ni amerikiečiai. 

— Santa Barbaroje, kur yra 
prezidentas išvykęs Padėkos 
dienos savaitgaliui, pasakė, kad 
yra labai susinervinęs Irano-
Contras išleistu pranešimu, 
kuriame jis kritikuojamas už jo 
taktiką. Bet Baltųjų rūmų vir
šininkas Howard Baker pareiš
kė spaudai, kad „tai jo nesunai
kins". 

— Maniloje uraganas 
užmušė daugiau kaip 270 filipi
niečių ir tūkstančiams sugriovė 
namus, kai viesulas lėkė 127 
mylias per valandą 250 mylių 
nuo sostinės. 

— Pakistanas, kaip praneša 
Amerikos žvalgyba, ką tik 
pabaigė gaminti branduolinę 
bombą. Pakistano ambasada 
Washingtone atsisakė tą prane
šimą komentuoti. Tuo būdu Pa
kistanas tampa devintąja pa
saulio „branduolinio klubo" 
valstybe. 

— Johannesburge paskelb
ta, kad Pietų Afrikos preziden
tas Botha lankėsi kariuomenės 
daliniuose, kurie padeda kovoti 
prieš sovietų — kubiečių karius, 
palaikančius komunistinį reži
mą Angoloje. 

Roma. — Vatikano radijo 
dienraštis, kuris yra perduoda
mas į visą pasaulį daugiau kaip 
trisdešimčia įvairių kalbų, pa
skelbė žinią apie Jungtinių 
Amerikos Valstybių Atstovų 
Rūmam pateiktą rezoliuciją, 
kuria Amerikos vyriausybė yra 
raginama padaryti atitinkamus 
žygius, kad Sovietų Sąjungos 
valdžia Lietuvos tikinčiųjų ben
druomenei sugrąžintų Vilniaus 
katedrą. Vatikano radijo dien
raštis primena, kad Lietuvos 
sostinės Vilniaus katedra prieš 
daugiau kaip 30 metų buvo iš 
tikinčiųjų atimta ir paversta 
meno galerija. Amerikos Atsto
vų Rūmam įteiktos rezoliucijos 
autorius yra respublikonų par
tijos atstovas iš Pensilvanijos 
Robert Borski. Rezoliucijoje jis 
pabrėžia, kad Vilniaus katedra 
yra krikščionybės Lietuvoje lop
šys. Dėl to Lietuvos katalikam 
ji turėtų būti sugrąžinta Lietu
vos „Krikšto" jubiliejaus proga. 

Pastatyta tuoj po krikšto 

Robert Borski, be to, pažymi, 
kad Vilniaus katedros 1988 
metais bus minimas šešių šimtų 
jubiliejus. Vilniaus katedra 

Britų spauda apie 
demonstracijas 

Londonas. — „... Rusai — t.y., 
didžiarusiai — turi teisę tvarky
ti savo pačių... ir savo etninių 
pusbrolių baltarusių, bei 
mažarusių, ar ukrainiečių 
reikalus, nors daugelis 
ukrainiečių su tuo nesutiktų", 
Londono dienraštyje The Daily 
Telegraph, rugp. 30 d. rašė 
Geoffrey YVheatcroft. „Bet rusai 
neturi jokios teisės, išskyrus 
užkariavimo teisę, valdyti 
Pabaltijo lietuvius, latvius ir 
estus, ar Kaukazo gruzinus bei 
armėnus, ar vidurio Azijos 
musulmonus; nedaugiau teisės, 
kiek mes anglai turėjom valdyti 
Indiją ar Nigeriją, istoriniai 
daug mažiau teisės negu Angli
ja turėjo valdyti Airiją. Rusijos 
ekspansija buvo apgaulinga, nes 
ji plito žemyne, o ne užjūriuose. 
Bet paskutinė didžioji pasaulio 
kolonijinė imperija tebėra. Jau 
pats laikas, kad į ją atidžiai 
pažvelgtų Jungtinių Tautų 
dekolonizavimo komitetas, bet 
aš abejoju, kad tai įvyks". 

Įtakingasis savaitraštis The 
Economist rugpjūčio 29 d. ko
mentavo: „Kaip iš savo žemės 
išrautieji Krymo totoriai, kurie 
praėjusį mėnesį Maskvoje pro-
testovao už teisę sugrįžti į savo 
tėvynę, pabaltiečių grupės 
nusprendė išbandyti .glasnost' 
ribas ir pareikalauti, kad būtų 
pasakyta tiesa apie tai, ką 
Stalinas jiems padarė... Iki 
dabar, diskusijos apie Staliną 
net ir tarp (atviresnių) sovietų 
istorikų ribojasi jo ekscesais ket
virtojo dešimtmečio kolektyvi
zacijos metu. jo nepasiruošimu 
karui, ir — už uždarų durų — 
baisiomis žmonių aukomis, 
kurių visa tai pareikalavo. 
Pranešdama apie dalį vietinių 
žmonių pasipiktinimo dėl 
Stalino 1939 m. sandėrio su 
Hitleriu (nors ir tam, kad tą 
pasipiktinimą atmestų), oficia
lioji sovietų spauda pirmą sykį 
palietė jautrų Stalino darbelių 
užsienyje klausimą". 

(Elta) 

buvo pastatyta vietoj senosios 
pagonių šventyklos tuoj po Lie
tuvos krikšto. 

Ji statyta Jogailos rūpesčiu ir 
pašventinta 1388 m. gegužės 7 
d. Amžių būvyje daug kartų 
buvo sunaikinta gaisrų, bet vis 
atstatoma, didinama ir graži
nama. Joje buvo įrengta eilė 
koplyčių, tarp jų gražiausia šv. 
Kazimiero koplyčia, galutinai 
baigta karaliaus Zigmanto 
Vazos lėšomis ir rūpesčiu. 

Privalo grąžinti 
savo žmonėms 

Pirmojo pasaulinio karo metu 
nukentėjusi katedra, tikinčiųjų 
aukomis vėl buvo atnaujinta. 
1922 m. popiežius Benediktas 
XV suteikė jai bazilikos pavadi
nimą, o 1925 m. arkivyskupijos 
titulą ir teises. 1945 m. komu
nistinė valdžia atėmė baziliką iš 
tikinčiųjų, uždraudė joje laiky
ti pamaldas, pašalino nuo bazi
likos viršaus šventųjų statulas 
ir kryžių. 1953 m. iš ten priver
tė išgabenti šv. Kazimiero 
karstą ir baziliką pavertė meno 
galerija ir koncertų sale. Prie 
bazilikos esanti varpinė 1965 m. 
buvo atremontuota ir joje 
įrengtas turizmo biuras ir alinė. 
Vilniaus miesto komunistinė 
valdžia uždarė 28 bažnyčias, 
paversdama jas muziejais, kino 
ar šokių salėmis, sandėliais ir 
sporto salėmis. 

Visa Lietuvos istorija yra 
tampriai surišta su Vilniaus 
bazilika. Lietuvos vyriausybė, 
jei šiais glasnost laikais paiso 
lietuvių reikalų, privalo Vil
niaus baziliką grąžinti katali
kams, nes tai mūsų tautos šven
tovė, kuri įaugo per šimtmečius 
į lietuvio dvasią ir sovietai nie
kada nepajėgs jos išrauti iš lie
tuvio širdies ir galvosenos. 

Apie tai jau rašo 
užsienio spauda 

Vatikano radijo dienraštis to
liau atkreipia dėmesį į tai. kad 
Lietuvos katalikai jau daug 
metų pakartotinai reikalauja, 
kad jiem būtų sugrąžinta ne tik 
Vilniaus bazilika, bet ir kitos 
dvi bažnyčios, būtent: Vilniaus 
Šv. Kazimiero bažnyčia, kuri 
yra paversta ateizmo muziejum, 
ir Klaipėdos Taikos Karalienės 
bažnyčia, kuri yra paversta kon
certų sale. Šias tris bažnyčias 
grąžinti Lietuvos katalikų ben
druomenei, primena Vatikano 
radijo dienraštis, savo laiku yra 
reikalavęs ir jubiliejinių metų 
komitetas, kuriam vadovauja 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų 
apaštalinio administratoriaus 
augziliaras vyskupas Juozas 
Preikšas. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 28 d.: Sostenas, 
Maura, Rimgaudas. Vakarė, 
Jokūbas. 

Lapkričio 29 d.: Advento I 
sekmadienis. Saturninas. Ilu-
minata, Daujotas. Vėla. 

Lapkričio 30 d.: Andriejus, 
apaštalas. Justina, Linksmuolė, 
Saugardas, Dovainis. 

Gruodžio 1 d.: Eligijus. 
Natalija, Butegeidis. Giedrūnė. 

ORAS 

Saulė teka 6:54. leidžiasi 4:22. 
Temperatūra: šeštadienį 47 1.. 

sekmadienį 48 1., pirmadtenį 44 
1., antradieni 43 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. lapkričio 28 d. 
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TARP KALNŲ IR 
JŪROS 

Californijos ateitininkų sto
vykla vyko rugpjūčio 15-23 d. 
netoli Santa Barbaros miesto, 
Casa di Maria sodyboje. Casa di 
Maria, tai rekolekcijų centras, 
kuriame ateitininkai išnuo
mavo bendrabučio pastatą su 
teise naudotis koplyčia, mau
dymosi baseinu, teniso ir kito 
sporto aikštėmis. Vietovė tarp 
kalnų ir jūros, labai graži ir 
visais atžvilgiais t inkant i 
stovyklai. 

Sekmadienio pavakaryje, 
susirinkus 25 stovyklautojams, 
įvyko stovyklos atidarymas 
bendrabučio antram aukšte 
esančioje salėje. Stovyklos va
dovybe sudarė Gitą ir Aidas 
Kupčinskai iš Bostono. Dan
guole ir Almis Kuolai iš Los 
Angeles. Stovyklos šeimininkė 
buvo Aldona Kudirkienė. 
Susipažinus su vadovybe, sto
vyklautojai0 ir taisyklėmis, bei 
pavalgius vakariene. įvyko 
susipažinimo vakaras, kuriame 
greit paaiškėjo, kad stovyklau
tojai atsivežė daug giedrios 
nuotaikos. 

Savai tės programa buvo 
tokia: 

Kas rytą mergaitės pasi
mankštindavo, o berniukai 
prižadėjo vadovams, kad entu
ziastingai atsikels, be didesnių 
paraginimų, jei nereikėtų daryti 
mankštos. 

Kas rytą buvo ir ryto malda, 
kuri įvairiai buvo atlikta. Vieną 
rytą apėjome lauke esančius 
kryžiaus kelius, skaitydami 
mąstymus, kurie buvo gauti iš 
okupuotos Lietuvos. Kitą rytą, 
Marijos Karalienės šventes pro
ga, sukalbėjome dalį rožančiaus 
koplyčioje. Sporto šventės rytą 
maldą pravedė komandų kapi
tonai. 

Kasdien, stovyklautojams su-
siskirsčius į dvi grupes pagal 
amžių, buvo pravedami pokal
biai ir pamokos. Apie lietuvių 
liaudies dainas kalbėjo Gitą 
Kupčinskienė. Ideologinį pa
šnekesį jaunesniems pravedė 
Danguolė Kuolienė, vyresniems 
Almis Kuolas. Apie palaimin
tąjį Jurgį Matulaitį kalbėjo 
Danguolė Kuolienė, o apie 
Marijos pasirodymus Medugor-
je — Jūratė ir Juozas Venckai. 

Pamokų metu Gitą išmokė 
visus stovyklautojus groti sku
dučiais, o mergaites sutartines 
dainuoti. Su Danguole mes pa
mokose visi raižėm plokštes ir 
atspausdinom savo kūrinius; 
išmokom ir meniškas skaidres 
sukurti. Berniukai. Almio in
struktuojami statė lėktuvus ir 
kitus žaislus iš kartono, o visi 
stovyklautojai, vadovaujami Al
mio ir Aido Kupčinsko, sukūrė 
dvi vaizdajuostes. Pamokų metu 
visi rašė ir piešė stovyklos 
laikraštėliui,-pavadintam „Tarp 
jūros ir kalnų". 

Po pietų buvo progos pasimau
dyti puikiame baseine, pašoki
nėti nuo nardymo lentos ir išsi
tiesus patogiose kėdėse saulėje 
pasikaitinti. Šalia baseino buvo 
lauko teniso aikštės ir stalo te
niso namelis, tai pasimaudžius 
buvo galima ir tenise pasitreni
ruoti. 

Vakarai praleisti vaidinant 
pasakas, žaidžiant „Koks prots" 
žaidimą, susikaupiant, šokant, 
dainuojant prie laužo, parodant 
talentus ir diskutuojant rūpi
mus klausimus. 

Antradienį, pasiėmę prieš
piečius ir rankšluosčius, išėjome 

išbandyti netoliese esančius 
valstybinius iškylavimo takus. 
Pati pradžia smagi: einame pro 
sodybas, žydinčius krūmus, gir
dime upelio čiurlenimą. Rytas 
malonus, ne per karštas. Netru
kus pradedame lipti į kalną. 
Einame pro didžiulius ąžuolus 
ir įspūdingas uolas. Užtinkame 
pasakiško grožio vietelę, kur 
upelis užtvenktas, kad būtų 
galima pasimaudyti. Atsigai
vinę lediniame vandenyje, 
kopiame toliau į viršų. Smagu 
buvo matyti, kaip broliai Ku
dirkai prižiūrėjo savo mažąją 
sesutę, kaip Vincas Giedraitis, 
Tomas Viskanta ir kiti vyres
nieji savarankiškai siūlėsi pa
nešti jaunesnių vaikų maišus, 
kaip visi vienas kitą saugojo, 
kad kuris neatsiliktų. Užkopus 
aukštokai į kalną ir jau karštai 
saulei kamuojant, pavalgę 
priešpiečius, pradėjom grįžti 
atgal. Tik Mėta ir Nerius Lan
džiai, Paulius Gedminas ir va
dovas Aidas bandė pasiekti 
kalno viršūnę. Bet ir jie, užkopę 
beveik keturias mylias ir 
pasiekę maždaug 2,500 pėdų 
aukštį, turėjo grįžti, kai jiems 
pritrūko vandens. 

Įvyko ir sporto šventė su 
iškilmingu atidarymu, uni
formom, šūkiais ir pasi
rodymais. Viena popietė buvo 
praleista pajūryje, kur pasiėmę 
banglentes plaukėm, lošėm 
tinklinį, kepėm dešreles, ir 
bendrai elgėmės kaip kalifor-
niečiai. 

Šeštadienio popietėje dr. R. 
Giedraitis, (kuris ir stovykla
vietę užsakė, ir pravedė regis
traciją), atvežė prel. V. Bartuš-
ką, kur is s tovyklavietės 
koplyčioje aukojo šv. Mišias. 
Kiekvienas stovyklautojas ypa
tingu būdu dalyvavo: atnešant 
aukas, ar sukuriant aukojimui 
prašymus, ar r a šan t mąs
tymus, kurie buvo perskaityti 
po Komunijos. 

Prie bendros geros nuotaikos 
žymiai prisidėjo ir puikus mais
tas. Mūsų šeimininkė, Aldona 
Kudirkienė, būdama keturių 
stovyklautojų mama, labai 
gerai suprato, koks maistas 
patenkina visus. 

Uždarant stovyklą, šeši sto
vyklautojai vadovybės buvo iš
r inkt i kaip labiaus ia i 
pasižymėję: Vytas Žemaitaitis 
— pavyzdingiausias, Dainora 
Kupčinskaitė — lietuviškiausia, 
Laima Žemaitaitytė — kūrybin
giausia, Paulius Gedminas — la
biausia stengėsi lietuviškai 
kalbėti. Mėta Landytė ir Lidija 
Tompauskaitė — darbščiausios. 

Californijos ateitininkų sto
vykla labai gražiai praėjo. Joje 
jautėsi lietuviška, krikščioniška 
dvasia, ji švytėjo kūrybingumu 
ir energija. Joje klestėjo gražus 
sugyvenimas ir pagarba aplin
kai. Rekolekcijų centro vado
vybė kvietė ateitininkus atei
nančiais metais vėl sugrįžti — 
toks kvietimas yra tikrai puikus 
stovyklos įvertinimas. 

Šią vasarą Californijos vykusios ateit ininkų stovyklos dalyviai. Iš k. I-je eil.: M. Landytė, V. 
Baltrušaitytė, A. Kupčinskas, A. Kuolas, D. Kupčinskaitė, D. Žemaitaitytė. A. Kudirkaitė, A. 
Kuolaitė, V. Gulbinaitė, D. Kuolienė, A. Kudirkienė ir A. Kupčinskas. Il-je eil. — d. Jasukonytė, 
V. Tompauskaitė, N. Landys, A. Kudirka, V. Sekaitė, A. Mulokaitė. R. Kudirka, A. Kuolas. III-
je eil. — R. Mulokaitė, L. Žemaitaitytė, L. Tompauskaitė, V. Giedraitis ir P. Kudirka. IV-je eil. 
— G. Kupčinskienė, T. Viskanta, D. Gedminas, V. Žemaitaitis ir P. Gedminas. 

Nuotr. A. Kuolo 
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PRAŠOME 
ATSILIEPTI 

iškilmingos Mišios Šv. Petro 
bazilikoje, popiežiaus kalba 
susirinkusiems aikštėje prieš 

Ateitininkų Šalpos fondo sta- baziliką. 
tūtas, Federacijos valdybos pa 
tvirtintas, trumpai aptaria fon
do uždavinius: 

a) Telkti lėšas mokslus einan
čiam ateitininkų jaunimui 
remti; 

b) Jo ideologinei bei kūrybinei 
veiklai stiprinti; 

c) Visų ateitininkų savišalpai 
vykdyti. 

Tiems uždaviniams atlikti 
tenka suteklti ne mažas sumas 

Gausiai susirinkę vakaronės 
da lyv ia i at idžiai stebėjo 
vaizdajuostę, o paskui džiaugėsi 
k a v a ir ponių p a r u o š t a i s 
skanėstais. Vakaronės pasi
sekimu ir alkanų pamaitinimu 
ypač rūpinosi Jane Daunorienė, stovyklavietėje, Vermonte. Sto-
dr. Aldona Juozevičienė, Sofija vykia vyks nuo gruodžio 26 d. 

iki sausio 2 d. Dėl informaci
jų skambinti Laurai Šatins-
kaitei, tel. 516-364-8783, arba 
Audrai Lukoševičiūtei, te l . 

(alfabeto tvarka): Juozas Gaila, 
Jonas Kardokas ir Cezaris Sur-
dokas. 

Al. 

ŽIEMOS STOVYKLA 

New Yorko a te i t in inkų 
s tuden tų draugovė rengia 
žiemos stovyklą Neringos 

Dr. Ant. Rudoko kabinėti perėmė 
DR. E0MUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
* 2709 VVest 51 st Street 

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

antr. ir penkt 10-4. šešt 10-2 vai 

Plenienė, Irena Polikaitienė ir 
Mary t ė Sa l ik l ienė . Šioji 
vakaronė buvo antroji sezono 
ateitininkų sendraugių ruošta 

pinigų, pagalbos prašantiems vakaronė. Ateinančios vaka-
bent dalinai pagelbėti. Fondo ronės jaubus 1988 metais kovo 
pajamas sudaro veik išimtinai 18 d. ir balandžio 15 d. Vienoje 
vyresniųjų ateitininkų mokami girdėsime Gintę Damušytę, o 
narių mokesčiai ir ypač jų laisva antrojoj sutiksim Aisčio raštų 
valia aukojamos sumos. Atsi- pirmąjį tomą. Malonūs vaka-
žvelgiant į labai jau menką ronių lankytojai kviečiami šias 
nario penkių dolerių mokestį, d a t a s savo- ka lendor iuose 
valdyba nuolankiai prašo visų pasižymėti. 
ateitininkų aukoti jaunimo 
šalpai. Be gera valia atsiun
čiamų aukų, fondo padėtis būtų 
didžiai apgailėtina. Aukšti 
mokslapinigiai ir kitos mokslui 
eiti reikalingos išlaidos, sudaro 
stambias sumas, kurių 
nebegalint padengti, tenka 
studijas nutraukti. Mokslus 
einančiam jaunimui kiek 
efektingiau pagelbėti, AŠF kas 
metai skelbia lėšų telkimo vajų, 
kurio metu, ypač gruodžio mėn. 
laikotarpyje, prašoma savąja 
auka kiek įmanoma stipriau 
paremti AŠF pastangas. Tik 
bendrai visiems ateitininkams 
nuoširdžiai talkinant, vajaus 
metu sutelktos lėšos įgalina 
fondą skirti daugiau paramos 
pirmaeiliams reikalams atlikti. 
Fondo valdyba tikisi sulaukti 
gausių teigiamų atsiliepimų ir 
realios paramos ateitininkų 
savišalpai vykdyti. Nuoširdūs 
linkėjimai Kristaus užgimimo 
— Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų progomis. Adresas: Dr. 
Vaclovas Šaulys, 2639 W. 86th 
St ., Chicago, 111. 60652. 

Čekius rašyti Ateitis Relief 
Fund. Tax Exempt. 116 035 592. 

ROMOS ĮVYKIŲ 
VAIZDAJUOSTĖ 
VAKARONĖJE 

S. N. Draugis 

BALTIMORĖ 

Didžiausias blogumas būtų 
tada, jei mes be kovos paąįduo-
tumėm tam blogumui, nė piršto 
nepridėję prie jo pagerinimo. 

Vaižgantas 

oVtM* R R f f V n v •*?• VMHk^PE 
DANTV GYDYTOJAS 

2555 IV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
CHympia Fields. I I I . 

Tel . 745-0033 
Valandos pagal susitarimą 

Mt VUIAY NA4AJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimcrm OAM). 

Priklauao Hory Cross ir Christ ligoninėms 
2494 W. 71 Straet, 0 1 1 I Į I 
Tat. 4M- I449 (veikia 24 vai.) 

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

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

DR. FRANCIS MAŽBKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-«; antr 12-0; penkt 10-12; 1-o 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MED1CAL BU1LDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Danguolė Kuolienė 

ATEITININKŲ KŪČIOS 

Bendros Chicagos ateitininkų 
Kūčios ruošiamos grundžio 20 
d., sekmadieni. 3 vai. po pietų. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Dalyvavimas suaugusiems — 
8 dol., jaunimui — 4 dol., iki 6 
metu vaikams nemokamai. Re 
gistruojamasi pas Ir. Polikai-
tienę tel.: 434-2243. Prašoma re
gistruotis ilgai nedelsiant. 

Lapkričio 20 d. jvykusi 
vakaronė buvo skirta pažiūrėti 
į Lietuvos krikšto minėjimą 
Romoje. Krikšto minėjimo 
vykdomojo komiteto pir
mininkas Jonas Kavaliūnas 
papasakojo apie visame 
pasaulyje vykstančius krikšto 
sukakties minėjimus, kurie 
ypatingu būdu atkreipia dėmesį 
į Lietuvą. Jis priminė artėjantį 
krikšto minėjimą Chicagoje 
Padėkos dienos savaitgalį. Taip 
pat davė įvadą Vat ikano 

Nors nedaug, vos vienuolika 
Baltimorės ateitininkų tesu-
važiavo, bet susirinkimas įvyko 
lapkričio 1 d. 3 vai. p.p. 
vaišingoje Gailų pastogėje. 

Susirinkimą pradėjo religinio 
susikaupimo minute Juozas 
Gaila, paskaitydamas ištrauką 
iš evangelijos. Pirmininke jis 
pakvie tė Romą Žil ionienę, 
sekretore — Emiliją Saka
lauskienę. 

Pagrindinė susirinkimo dalis 
buvo prisiminimas a.a. prof. An
tano Maceinos, mirusio š.m. 
sausio 27 d. Cezaris Surdokas 
gyvai ir įdomiai apibūdino 
Maceiną kaip asmenį, akade
miką ir filosofą, pailiustruo
damas savo paskaitą asmeniš
kais įspūdžiais iš kontaktų su 
profesorium studentavimo lai
kais. Tačiau Maceina buvo ne 
tik filosofas, bet ir žymus poetas, 
eilėraščius pasirašinėdavęs An
tano Jasmanto slapyvardžiu. 
Aleksandras Radžius bandė 
trumpu žodžiu paliesti poetinę 
Dievo sampratą Jasmanto poe
zijoj, drauge paskaitydamas 
keletą eilėraščių iš abiejų 
Jasmanto poezijos rinkinių. 

Po to buvo pravesti balsa
vimai, renkant Ateitininkų 
send raug ių s-gos centro 
valdybą. Juozas Gai la 
pasidalino įspūdžiais iš šių metų 
kelionės į ok. Lietuvą. Susirin
k imo p i rm. R. Zilionienė 
išreiškė pageidavimą, kad tokių 
sus i r ink imų būtų daugiau. 
Susirinkimas baigtas trumpa 
malda. 

Dalyviai, šeimininkų Birutės 
ir Juozo Gailų gausiai vaiši-

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

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

2655 W. M St. 
Tat. 779-9491 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 4224101 

Valandos pagal susitarimą 

Ote. tai. 471-3300; r is . 442-0207 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kectato Ava., 

Pirm . antr., ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So 79th Avenue. Hickory Hills 

(Ant 95th St 1 blokas Į rytus nuo Roberts Rd ) 
Tai. 598-9101 Vai pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 5*2-0221 
R. JANINA JAKSEVICIUS 

JOKŠA 
V A I K Ų LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 5*4-5527 
DR. ALSI* PAULIUS 
ORTOPEDINĖS I ICOS 

C HIRURC.IIA 
M « S. Kedzie. Chicago, I I I . 

Tel. 925-2*70 
1185 Ihindee A ve., t lgin. III rOI20 

l e l . 742-0255 
Y.il.indi*' p.»>:.il »u-it.inm,i 

*>I32 S. Kedzie Ave.. Chicago 
VVA 5-2t>70 arba 4fW-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OIX>S IK.OS 

KOSMFTINF C HIRl R( .11 \ 
\ .įLirulo"- p.in.il •.u-it.irim.i 

DR. L D. PETRBKIS 
PANTU C Y P Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvli.i i \.ikaru- nuo H.irlem \\<-
l e l . 5*3-0700 

\ .(Lindi*. p.iK.il -u>it,irim.i 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
D A N T V GYDYTOJA 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 598-2131 

Valandos pagal susitarime 

DR. V IUUS MIKAIT1S 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

117 9. 197 9 t - t — — t H. PP4M 
Priklauso Palos Community Hospitai ir 

Stver Cross Hosprtal 
Valandos pagal susitarimą 

Tel.2f7.13M 

D A N T V GYDYTOJAS 
Tel. 7*7-757$ 

5790 Archer Ave. 
(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave) 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. PulMki Road. Tai. 595-2902 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu ir Į namus 

Tel. tmmmm 5-1011 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 Wa«t 591 

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

Treč ir sėst uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: Olvmpic 2-415* 

DR. P. KISIELIUS 
ormoiAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 5Cth Ave.. Cicero 
K.i-dien 1 ilu ? \.il v.ik. 

išskvrii- trei" $e>t !2 iki4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
K.ilb.i lietuviškai) 

OPTOMFTRISTAS 
Tikrina .iiu» Pritaiko akimu> ir 

..C ont.u t lon-e-
2*18 VS. 7lst St. - Tel. 737-514« 
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KRIKŠČIONIŠKAS 
GYVENIMAS PRIEŠ 

AKIS 
Jau ne kartą kalbėta, kad Lie

tuvos krikščionybės 600 metų 
sukakties minėjimas nėra poli
tinis, o tik religinių išgyvenimų 
prisiminimas. Krikščionybė ne
atėjo viena diena, vieno kuni
gaikščio ar karaliaus pastango
mis, bet sruveno pamažu į lietu
višką tautos kūną ir sielą, duo
dama vaisius, kuriais tauta ir 
dabar laikosi. Krikščionybė nė
ra tik mitas, tik skelbimas, tik 
viena ar kita kalba krikštiji
mas, bet gyvenimas, dvasios 
būsena. 

Pamažu krikščionybė lietuvių 
tautoje užėmė pagoniškų papro
čių vietą ir pamažu įsiskverbė 
į daugelio lietuvių sielos vidų. 
Tokią krikščionybę galime 
matyti nesenoje praeityje, kai 
katalikiškas tikėjimas ir jo 
laikymasis padėjo atlaikyti ru-
sicizmo ir provoslavinimo spau
dimą. Sis pastarasis labiau tar
navo rusų tautai ir jo kėslams, 
negu pačiai krikščionybės dva
siai. 

Dabar mes galime matyti, jei 
tik atidžiai žvelgiame, kad tau
ta okupacijoje pajėgia spirtis tik 
krikščioniško tikėjimo remia
ma. Už krikščionybe ir už Kris
taus Evangeliją daugelis nepa-
būgsta kančios, visiško sunaiki
nimo ir mirties šioje žemėje, kad 
tik nesunyktų amžinybei. 

Tai pirmųjų krikščionių di
džiųjų kankinių ryžtas — geriau 
kentėti ir mirti, negu išduoti sa
vo įsitikinimus, negu būti privi
legijuotam, praradus savo tikrą
ją tapatybe, kuri remiasi krikš
čionišku tikėjimu, katalikišku 
gyvenimu,- pasitikėjimu Evan
gelijos skelbėju — Kristumi. Tai 
patvirtina dabarties tautos he
rojai, kurie nebijo dėl tikėjimo 
ir tautybės nei Sibiro, nei kalė
jimu, nei darbo stovyklų, nei 
psichiatrinių ligoninių, nei 
pačios mirties. 

Štai tokios Lietuvos krikščio
nybės, "kvėptos ir įdiegtos tik 
paviršium prieš 600 metu. dva
sia gina dabar visą tautą prieš 
milžinišką Rusiją, pr ieš 
išdavikų spaudimą ir prieš prie
vartinį ateizmą. Tokią krikščio
nybę minėdami, minime savo 
tautos atsparą praeityje ir 
dabarty. 

Ši savaitė nuo ketvirtadienio 
iki sekmadienio vakaro skirta 
Chicagos lietuviams paminėti 
krikščionybę visokiais įmano
mais būdais. Nekalbame apie 
katalikų federacijos kongresą, 
kuris svarsto katalikų veiklos 
planus. Bet kiekvieną dieną kas 
nors primena krikščionišką gy
venimą, kaip jis vystėsi Lietu
voje. Ketvirtadienio vakare gal 
vaizdingiausias įrodymas Bro
niaus Kviklio su talkininkais 
surengta paroda „Krikščioniška 
Lietuva". Čia dokumentais, 
iliustracijomis, nuotraukomis ir 
kitokiais vaizdinais būdais 
parodoma, kokia buvo Lietuva 
krikščionybės įtakoje, kokia 
buvo jos dvasia ir dvasinis gyve
nimas, kaip krikščionybė pama
žu smelkėsi iki sielos gelmių lie
tuvių tautos gyvenime. Paroda 
bus iki sekmadienio, lapkričio 
29 d., pavakarės. 

Iškilmingomis pamaldomis 
buvo paminėtas šis jubiliejus 
Šv. Antano bažnyčioje Cicero, 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje Marąuette Parke. Bet 
didžiausias ir iškilmingiausias 
viešumon išėjimas bus sekma
dienio popietę Chicagos kated
roje, kur pats kardinolas Joseph 

Bernardin su lietuviais vysku
pais ir kunigais laikys šv. Mi
šias. Čia ir giesmės bus pritai
kytos, kad jomis gėrėtųsi lietu
viai ir ne lietuviai, kurie jaučia 
krikščionybės svarbą žmonijos 
istorijoje ir žmogaus gyvenime. 

Jau praėjęs penktadienio lite
ratūros vakaras ir premijų 
įteikimas Marijos aukštesnės 
mokyklos salėje, kur pasirodė 
žymieji mūsų poetai ir rašytojai. 
Kartu su jais galėjo džiaugtis ir 
jausti visi pakilią dvasią kultū
riniame ir kūrybiniame tautos 
gyvenime, nes ta i nebuvo eilinė 
šventė , e i l in is l i t e r a t ū r o s 
vakaras, bet užviršavimas visų 
metų pastangų, įrodymas sąmo
ningo tikėjimo ir poet išku 
žodžiu parodymas kūrybinių 
krikščioniško derliaus žiedų. 
Taip pat šeštadienio vakare sim
foninis koncertas Morton mo
kyklos salėje pažadins lietuvius 
labiau įsigilinti į savo kultūri
nį pajėgumą ir geriau suprasti 
krikščioniškos dvasios apraiš
kas muzikos ir kitokio meno pa
saulyje. 

AŠTUNTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ BUS DIDINGA 

Pokalbis su komiteto pirmininku dr. Vaidotu Kvedaru 

Rimties valandėlei 

KAD PRAPLĖŠTOM 
DANGŲ 

Keturios dienos skirtos krikš
čionybės dvasion pažvelgti, skir
tos Chicagoje ne visokiam 
menui parodyti, bet geriau su
prasti krikščioniško gyvenimo 
svarbą žmonijoje ir žmogaus sie
loje, kuri gali būti krikščioniš
ka ir krikščionybei neutrali . 
Žmogus turi laisvą valią ir gali 
laisvai priimti gera ir bloga. Jis 
gali krikščionybės vaisiais, ku
riais naudojosi tau ta per 600 
metų, naudotis ir nesinaudoti, 
pasiduodamas aplinkos ir laiko 
įtakai, smulkiam egoizmui ir sa
vanaudiškumui , žmogiškom 
silpnybėm ir savęs pažemini
mui. 

Visa tai, kas per t a s keturias 
dienas rodoma, yra t i k priedai, 
tik priemonės krikščionišką gy
venimą geriau pažinti, sau pri
sitaikyti ir mėginti savo gyve
nimą taikyti evangelinei dva
siai, kuri yra krikščionybės 
pagrindas. Krikščionybė nėra 
nei knygos, nei poezija, nei 
menas, o tik gyvenimas. Visa jai 
reikalinga, visa jai padeda šia
me gyvenime labiau prisiartin
ti prie žmogaus, bet tik gerai 
panaudojus tas žemiškas ir gry
nai žmogiškas priemones, ku
rios parodo krikščionišką dva
sią. Didžioji architektūra, kuri 
yra išlikusi bažnyčiose, didysis 
menas, kuris išlikęs neužmirš
tamuose paveiksluose, didžioji 
muzika, kur i skamba angelų 
balsais, yra priemonės kelti 
žmogaus sielą prie to, kuris 
sukūrė pasaulį ir davė žmogui 
sugebėjimus kurt i pasaulyje 
grožį. O grožis yra tiesa ir ma
toma Dievo apraiška. 

Sukakčių minėjimai, kurie 
vyko ar vyksta didesnėse ar ma
žesnėse lietuvių gyvenvietėse 
turi pažadinti krikščionišką gy
venimą ir žmonių sielose uždeg
ti evangelinę šviesą. Tos sukak
tys turi padėti pažinti ne tiek 
istoriją, kiek dvasines tiesas, pa
dedančias tvarkyti savo gyveni
mus pagal evangelinius dės
nius, pagal doros nuostatus, 
pagal Kristaus mokslą, kuris 
savo esmėje, kaip dieviškas, ne
sikeičia nei pasaulio pradžioje, 
nei dabar, nei pabaigoje. Sukak
tys tik pastato prieš akis krikš
čionišką gyvenimą ir gyveni
mus tų, kurie prieš mus ar 
mūsų laikais gyvena tikėjimu ir 
iš tikėjimo. 

Pr. Gr. 

— Ankstyvesnės septynios 
L i e t u v i ų t a u t i n i ų šok ių 
šventės vyko JAV. Sakykite, 
kokios pr iežastys lėmė aš
tuntąją taut inių šokių šventę 
ruoš t i Kanadoje? 

— Kiek suprantu, dr. Antanas 
Butkus, dar prieš septintąją tau
tinių šokių šventę Clevelande, 
JAV LB pirmininkui Algiman
tui Gečiui ir Kanados LB pir
mininkui A. Pacevičiui davė 
idėją aštuntąją šventę suruošti 
Kanadoje . Aptarus visas 
galimybes, LB kraštų valdybos 
nutarė šventę ruošti Kanadoje, 
Hamiltone, o aš buvau pakvies
t a s vadovaut i šventės su
ruošimo darbams. Vėliau LB 
kraštų valdybų atstovai, tau
tinių šokių instituto pirmininkė 
Galina Gobienė ir šventės meno 
vadovai Rita ir Juozas Kara-
siejai apžiūrėjo Hamiltone 
Copp's sporto aikštes ir vien
balsiai priėmė patalpų tinka
mumą. Po to prasidėjo mano 
darbai ir Hamiltonas tapo šven
tės šeimininkas. 

— Ar tu r i t e pakankamai 
pajėgų tokį didelį renginį 
suruoš t i? 

— Turime. Per eilę metų 
Hamiltono lietuviai yra su
ruošę, didingiausias ir sklan
džiausias Kanados Lietuvių die
nas. Jau 1976 m. Hamiltone vy
ko Kanados Lietuvių Dainų ir 
Tautinių šokių šventė, kurioje 
dalyvavo daugiau kaip septyni 
šimtai dalyvių ir keturi tūks
t anč ia i žiūrovų. Organi
zuodamas šios šventės rengimo 
komitetą, buvau laimingas 
galėjęs į komitetą įtraukti veik
lius, darbščius, šventės reikšmę 
lietuvybei-suprantančius, prity
rusius visuomenininkus, kurie, 
neabejoju, savus įsipareigojimus 
puikiai atliks. Šiuos žmones 
labai gerbiu ir man yra malonu 
drauge su jais dirbti šventės 
ruošimo darbus. 

— Kaip toli yra pažengę 
šventės ruoš imo darbai? 

— Šventė artėja. Darbai spar
tėja. Jau prieš vienerius metus 
buvo užsakytos visos rengi
niams reikalingos salės. Užsa
kyti pagrindiniai viešbučiai, 
moteliai. Česlovas Senkevičius 
sutiko ir jau ruošia gražų šven
tės leidinį. Įvykdėme konkursą 
t a r p Kanados l ie tuvių 
menininkų nupiešti šventės 
logo. Šventės meno vadovai, 
intensyviai dirbdami, paruošė 
šventės repertuarą, programas, 
šokių aprašymus ir išsiųsta 
šventėje dalyvaujantiems šokė
jų grupėms. Turime malonią 

JURGIS JANUŠAIT1S 

staigmeną dalyvaujantiems 
šokėjams nakvynių atžvilgiu. 
Ruošiama Lietuvių tautodailės 
parodą. Komitetas posėdžiuose 
aptaria ir kitas detales, susi
jusias su švente. Darbai vyksta 
sklandžiai-

—Kokie sunkumai iškylą 
šventę ruošiant ir kaip juos 
įveikiate? 

— Bet kokį didesnį užmojį 
vykdant atsiranda ir problemų. 
Jų turėjome ir mes. Bet jas 
sėkmingai išsprendėme. Tau
tinių šokių šventė yra vienas iš 
svarbiausių lietuvių veiklos 
įsipareigojimų ir to tikslo sie
kiame, atmesdami bet kokius 
pašalinius nesutarimus. 

Šiuo metu dar vis turime 
finansinių sunkumų, nes šven
tei lėšų dar netelkiame, o iš
laidų atsiranda. Ir jos gana dide
lės. Rengimo komitetas šiuo me
tu visą finansinę paramą turi 
gauti iš JAV ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenių. Šventėms 
vykstant JAV, komitetas lėšas 
tiesioginiai gaudavo iš Lithu-
anian Folk Dance, Inc. Šios 
korporacijos lėšas prižiūri ir 
tvarko Amerikos krašto taisy
klės, tad iš ten gauti paramą 
susidaro sunkumų. Bet tikimės, 
kad LB krašto valdybos šią 
problemą supranta ir teigiamai 
spręs. Pasibaigus Lietuvių jau
nimo kongresui Australijoje, 
mūsų „blitz" aukų rinkimas 
prasidės ir tuo baigsis ir mūsų 

finansinės problemos. 
— Ar tikitės p a r a m o s iš 

Kanados valdžios? 
— Paramai gauti padavėme 

prašymus Kanados provincijos 
ir miesto valdžių Multikul-
tūrinių skyrių pareigūnams. 
Jau dabar esame iš jų gavę labai 
teigiamų žinių. 

— Koks skaičius Tautinių 
šokių ansamblių ir grupių 
y r a p a s i ž a d ė j ę š v e n t ė j e 
dalyvauti? 

— Registracija pravesta. Ti
kime, kad užsiregistravę 
ansambliai su šokėjų grupėmis 
šventėje dalyvaus. Jų turime 
daugiau kaip 40 ansamblių su 
85 įvairiomis šokėjų grupėmis. 
Bendras šokėjų skaičius 
priartėja prie dviejų tūkstančių. 
Tas rodo, kad ansamblių ir gru
pių vadovai šventei skiria didelę 
re ikšmę ir duoda progos 
lietuviškam jaunimui dalyvauti 
šioje didžioje kul tūr inėje 
demonstracijoje. 

— O kaip su žiūrovais? 
— Tuo laiku Kanadoje vyksta 

trys svarbūs ir dideli įvykiai — 
PLB seimas, PL kongresas ir 
Tautinių šokių šventė. Į šiuos 
renginius suskris daug žmonių 
iš viso laisvojo pasaulio. Tad ir 
Tautinių šokių šventėje, neabe
joju, dalyvaus apie 8000 
žiūrovų. 

— Kokių pageidavimų J ū s 
i r komitetas turėtų lietuviš
kajai visuomenei? 

— Hamiltonas laukia ir kvie
čia visus atvykti aplankyti 

Dr. Vaidotas Kvedaras, tautinių šokių šventės rengimo komiteto pirmi
ninkas Hamiltone. Nuotr. O. Burdžiaus 

Pasiruošimas sutikti Jėzų 
Kristų. Dievo Sūnų, žemėje 
gimusį iš paprastų tėvų, yra 
pasiruošimas ilgus amžius. Nors 
dabar ruošiamės tik keturias 
advento savaites, prisimename 
tas ilgas dienas, metus, tūks
tantmečius, kai žmonija laukė 
ir nežinojo, ko laukė. Laukė tik 
išgelbėtojo, kuris išvaduotų iš 
žemiško vargo, iš vergijos, iš 
nuodėmės, kaip to laiko žmonija 
nuodėmę suprato. Bet apie Išga
nytojo, nuo amžių pažadėtojo, 
buvo užmiršusi net išrinktoji ir 
Dievo specialiai auklėjama tau
ta. 

Išrinktosios tautos pranašas 
Izaijas dėlto ir šaukė prieš 
daugelį šimtmečių, o mes kar
tojame pirmąjį advento sekma
dienį: „Viešpatie tu — mūsų 
tėvas; „Mūsų Vaduotojas" — 
toks tavo vardas nuo seno. 
Kodėl gi, Viešpatie, leidi nuo 
tavo kelių mums nuklysti, už
kietini mūsų širdį tavęs nebi
joti? Sugrįžk dėlei savo tarnų, 
dėl genčių, kurios — tavoji 
nuosavybė! O, kad praplėštum 
dangų ir žemėn nužengtum, — 
kalnai prieš tave sudrebėtų" 
(Iz.63,16b...). 

Bet laukė jo ateinant tik 
mažuma. Laukė tik tie, kurie 
suprato, kad jie yra ištremti iš 
palaimintos būklės, nusikaltus 
neklusnumu pirmiesiems tė
vams — Adomui ir Ievai. Supra
to tik pranašai, bet jie buvo 
pašaukti tik savo laikui ir savo 
žmonėms skelbti apie pažadėtąjį 
Mesiją. Tauta ir žmonija laukė, 
bet jau laukė savo išsvajoto, 
savo susidaryto politinio gel-

mūsų miestą. Atvykite pama
tyti didingiausią Tautinių šokių 
šventę. Kokia kita šokių šven
tė turėjo tokį įspūdingą ir 
kompetetingą meno vadovų 
kolektyvą? Jis mums duos 
aukšto meninio lygio, žavingą 
šventę. Pradėsime rinkti aukas. 
Rengimo komiteto vardu labai 
prašau laisvojo pasaulio lietu
vius šventę remti savo aukomis, 
joje gausiai dalyvauti. Tuo 
įrodysime, kad esame kūry
binga, darbšti, savo tautinę 
kultūrą mylinti laisvojo pasau
lio lietuvių išeivija. O mes 
dėsime visas pastangas visus 
svetingai priimti. Iš anksto už 
visokeriopą paramą visiems 
dėkoju. 

— Dėkojame aštuntosios 
tautinių šokių šventės komi
teto pirmininkui dr. Vaidotui 
Kvedarui už atvirą, nuoširdų 
minčių pasidalinimą. 

bėtojo. kuris nebuvo Kristus 
Ir apaštalas šv. Paulius tą pa; i 

sekmadienį kalba tikintiesiems, 
kadjis dėkoja ..Dievui, kad dei 
Jėzaus Kristaus Dievas suteikė 
jums malone. Per jį jūs praturtę 
jote visu kuo — visokiu Dievo 
žodžiu ir pažinimu. — ir Kris 
taus liudijimas jūsų tarpe tapo 
tvirtas. Todėl jums nestinga jo
kios malonės dovanos, belau
kiant, kada ap>ireikš mūsų 
Viešpats Jėzus Kristus" 
(Kr.L.4-7i. Tas tikrasis adven
tas, tas laukimas Dievo pasiun
tinio jau pasibaigė, nes jis yra 
mūsų tarpe. Jo malonėmis mes 
esame pilnijomis naudojamės, 
jei tik gyvename pagal jo 
mokslą, jo apreiškimą ir lau
kiame jo ateinant paguosti mus 
ir sustiprinti nusikaltimuose, 
kad mes prisikeltume ir būtume 
verti sutikti Viešpatį šioje 
žemėje ir amžinybėje. 

Bet dar aiškiau moko pats Jė
zus Kristus, primindamas savo 
apaštalams ir mokiniams, savo 
sekėjams tuo metu, kai jis 
gyveno žemėje, ir tuo metu, kai 
jis gyvena žmonių tarpe 
nematomu būdu, nes jis jau sėdi 
Dievo Tėvo dešinėje. Jis kalba-

„Žiūrėkite, budėkite, ne 
nežinote, kada ateis laikas!. 
Taigi budėkite, nes nežinote, 
kada sugrįš namų šeiminin
kas:... kad, netikėtai sugrįžęs. 
nerastų jūsų miegant. Ką sakau 
jums. sakau ir visiems: 
budėkite!" (Nr. 13.33...) 

Advento pradžia primena vi
siems krikščionims, kad jie turi 
jausti Kristų jau atėjusį, kad jie 
turi žinoti savyje veikiančią 
Kristaus malone. Žmonija laukė 
ilgus amžius, bet Kristus. Die-
Sūnus, atėjo į žmoniją, ta^ 
žmogumi, pasiėmęs žmogiška 
kūną iš Nekaltosios Marijos, tik 
atėjus laiko pilnybei. Tai Dievo 
planas, kurio žmogaus protas 
negali suprasti. Bet žmogus gaii 
ir turi jausti su Izaiju praplėšta 
dangų ir žemėn nužengusį Die 
vo Pasiuntinį, atėjusį nurodyt; 
naujų kelių, išmokyti nauj 
mokslo, patvirtinti naujus dor< 
dėsnius, kad vienas kitą mylėti 
0 tai yra Kristaus moksh 
esmės krikščionybės pilnatv 
nes meilė pranoksta tikėjimą 
viltį, kai sako šv. Paulius. 

Pirmasis advento sek; 
dienis turi dabar priminti t >s 
ilgus amžius, kurie buvo prieš 
Kristaus atėjimą. Jis turi 
priminti taip pat Kristaus 
gyvenimą mūsų tarpe, nes 
Dievo malone jau veikia 
mumyse kaip Kristaus broliuo
se ir Dievo vaikuose. — A. DIs. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 

Arklio saugokis iš užpakalio, 
karvės iš priekio, o pikto 
žmogaus iš visų pusių. 

Lietuvių priežodis 

Blogį pasėjusi galva ilsėsis po 
žeme, o jos gėdingos idėjos 
pasiliks vaikščioti ant žemės. 

B Mitre 
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ir per jėgą parvertė besispardantį „arklį" ant žemės. 
Atėjo bramanas ir šlakstė jį šventu vandeniu tol, kol 
jis pagaliau nusiramino. Žiūrovai pradėjo skirstytis. 
„Arklys" sėdėjo vienas, suglebęs. Priėjau prie jo. 
„Arklio" akys buvo tikrai ne žmogiškos, kaip stiklinės, 
žiūrėjo į mane, bet nematė. Anksčiau abejojęs aš dabar 
buvau įtikintas, kad arklį vaidindamas jis tikrai buvo 
transe, iš kurio jis ir dabar dar nebuvo pilnai atsibudęs. 

Mūsų vadovas ėmė įrodinėti, kad sykį yra vakarienės 
laikas, kodėl neužeiti į restoraną su programa, pa
matysim daugiau balinietiškų šokių. Kodėl ne! Carpe 
diem! 

Nuvažiavę apsidžiaugėm, kad restoranas buvo 
tikrai balinietiškas, po stogu, bet be sienų. Vešli sodo 
augmenija veržėsi į valgymo patalpą, dosniai papuoš-
dama kiekvieną stalą gėlėmis. Valgiai irgi buvo tipiš
ki: maži mėsos šmoteliai pakepinti ant lazdutės (sate). 
virti ryžiai, pagardinti visokiais prieskoniais (naši 
goreng), žuvis (belanak) ir visokie tropiniai vaisiai. 
Tipiškas balinietiškas, o mums nostalgiškas valgis 
buvo keptas paršiukas, blizgnčia, ruda odele, labai 

primenntis mūsų tradicinį velykinį patiekalą, nors čia 
jis neturėjo įsikandęs obuolio. Iš visos Indonezijos tiktai 
Bali gali valgyti paršiuką, visur kitur kiauliena 
muslimų religijai yra nepriimtina. Visi padažai susi
dėjo iš kokoso, žemės riešutų, pipirų ir sojos, tie 
prieskoniai visokiose kombinacijose lydėjo mus per visą 
viešnagę Bali saloje ir nenusibodo. 

įdomiausia buvo matyti valgomojo papuošalus. Ant 
bambuko balkių buvo prikabinėta koks šimtas pėdos 
didumo figūrėlių. Jos buvo medinės, grubiai išpjaus
tytos ir visos vaizdavo vyrukus kraštutiniai perdėtam 
priapizmo stovy. Tai buvo mūsų susipažinimas su „Kul-
Kul", su jais kitom dienom dar teko kelis sykius susi
tikti. Vakarų pasauly tai būtų laikoma neleistina por
nografija, bet Oriento galvosena yra kitokia. 

Jaunos mergaitės čia šoko Legong šokį. Jis vėl buvo 
visai kitoks negu lig šiol matyti Kečak, Sangyang ir 
Jarak šokiai. Išėjo mergaitės aprengtos blizgančiu 
aukso ir sidabro spalvų batikų, ant galvų dideli įvai
riaspalviai papuošalai, ant ausų ilgi auksiniai auska
rui. Šokis lėtas, lyriškas, kojos turi mažai darbo, tik 
retkarčiais vienas ar kitas žingsnis. Užtat šoka galva, 
kaklas, rankos, pirštai, riešai, klubai, keliai, net ir 
akys. Reginys tikrai pagaunantis, kai visų šokėjų akys 
sutartinai ima švytuoti kaip metronomai. O pirštai taip 
išsilenkia į užpakalį, kaklas taip kraipo galvą į šonus, 
kad pradedi galvoti, ar jų kūnai turi kitokius raumenis 
negu mūsų mergaičių. Kojos iš klubų raitosi kaip gyva
tės, nejuda tik liemuo. Liemuo yra ankštai įsuptas 
į kelis sykius apvyniotą batiką ir lieka gracingai tie
sus per visą šokį. Lieknas juosmuo, taip vertinamas 
vakariečių kultūroj, Bali gyventojams atrodo nėra pasi
gėrėjimo šaltinis. Užtat baliniečiai sako, jog gali šokėjos 

miklumą įvertinti vien tik žiūrėdamas į jos mažąjį 
piršta. 

Viešėdamas Bali. jei nori. gali šokius žiūrėti 
kiekvieną vakarą, reikia tik nuvažiuoti į vieną ar kitą 
netolimą miestelį. — bąli viskas netoli. Galbūt tie 
šokiai, apie kuriuos turistas nežino, yra pritaikyti 
svečių skoniai. Kartais jie netgi vyksta scenoj, nors 
dažniausiai šventyklų aikštėse. O tačiau šokis yra Bali 
gyvenimo dalis. Aš tikiu, kad ir Lietuvoje senovėj Šus-
tas, Kalvelis. Blezdingėlė buvo kiekvieno sambūrio 
esminis reiškinys. Kaimams išnykus, beveik išnyko ir 
šokiai, tik paskutiniu metu jie buvo iš užmiršties iš
traukti ir tai pasiliko ne liaudiški, o sceniški šokiai. 

Bali tokio perversmo neturėjo, šokiai šimtmečiu 
eigoj, taip pat ir dabar, yra šokami per vestuves, per 
šventes, per vaiko dantų brūžinimo apeigas, netgi ir 
per laidotuves. Galbūt svarbiausia priežastis, kodėl 
baliniečiams šokiai taip svarbūs, yra ta. kad šokis Bali 
yra religinė apeiga. Bramanai lydi kiekvieną šokį ir 
jų pareigos neapsiriboja vien tik šokėjus iš transo iš
budinti. Vieną dieną mes žiūrėjom Barong šokį. Tai 
buvo daugiau vaidinimas negu šokis, jis vaizdavo kovą 
tarp gėrio ir blogio, jame dalyvavo raganos ir nekaltos 
mergelės, beždžionės, dievybe Sira. Pats Barongas yra 
keturkojis slibinas ilgais karčiais ir barzda, jis kovoja 
su raganų karaliene Rangda. Vaidinimo pabaigoj Rang-
dos užkerėti vyrai įbėga ir bado savo krūtir.?s ilgais 
durklais (kris), kol pagaliau visi sukrinta ant žemes. 
Tada į aikštės kampą nežymiai įslenka bramanas. 
laikydamas rankoj juodą vištą, ja perpjauna ir nuvar
vina kraują. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
VETERANŲ ŠVENTĖS 

„DOVANA" WASHIGTONUI 
Veteranų diena čia Washing-

tone. kaip ir kiekvieneriais me
tais, švenčiama lapkričio 11d. 
Tada vyksta specialios ceremo
nijos prie Nežinomojo kareivio 
kapo Arlingtono kapinėse, o 
dabar ir prie turistų labiausiai 
lankomo Vietnamo kare žuvu
siųjų karių paminklo, kuriame 
yra įamžintos daugiau negu 
58,000 žuvusių kareivių ir kari
ninkų pavardės, tarp jų ir lietu
vių. Veteranų diena skaitoma 
valdžios Šventė, todėl Wa-
shingtone ir kitur valdžios 
įstaigų tarnautojams yra nedar
bo diena. Kadangi niekur kitur 
visoje šalyje nėra sukoncentruo
ta tiek valdžios įstaigų, kaip 
sostinėje Washintone, tad gali
ma įsivaizduoti, kiek žmonių tą 
dieną čia nedirba. Veteranų 
šventės proga įvairios didžiosios 
parduotuvės skelbia visokių že
miškų gėrybių išpardavimus ir 
daugeliui amerikiečių ji reiškia 
kalėdinių dovanų supirkimo 
pradžią. 

Bet šiemet Dievulis sostinę ir 
jos priemiesčius Veteranų 
šventės proga nežinia už ką 
nubaudė, ją paskandindamas 12 
colių sniego dangoje. Iš vakaro 
visą dieną lijo, o po vidurnakčio 
pradėjus Šalti, ant gatvių ir 
kelių grindinyje atsiradusio ledo 
ėmė snigti ir tai ištisai tęsėsi 12 
valandų. 

Iš karto dar šiaip taip judėjęs 
trafikas pavakaryje ypač prie
miesčiuose visai sustojo. 
Didžiuosius kelius užblokavo 
apvirtę sunkvežimiai ir į sniegą 
įstrigę automobiliai. Svar
biosiose kelių arterijose Wa-
shingtone bei priemiesčiuose 
susidarė šimtų automobilių 
spūstis ir kai kuriems įstrigu
siems automobilistams (o tokių, 
kaip skelbia spauda, radijas bei 
televizija, buvo šimtai) neval
gius ir beveik nemiegojus auto
mobiliuose teko praleisti iki ke
liolikos valandų. O kalendoriai 
rodė 1987 m. lapkričio 11 d. 
Aplamai pas mus sniegas ir 

iuržiemyje ne taip dažnai 
.sirodo. o ką jau kalbėti apie 

lapkričio mėnesio pirmąją pusę. 
Vyriausybė tuo tarpu gali pa
sididžiuoti, kad, nepaisant visą 
dieną užsitęsusios sniego 
audros, apeigos Arlingtono ka
pinėse prie Nežinomojo kareivio 
kapo ir taip pat prie Vietnamo 
paminklo įvyko ir jas per tele
viziją galėjo matyti visa Ameri
ka. 

Arlingtono kapinėse tą dieną 
pagerbiant žuvusius karius pa
skutinį kartą pasirodė ir iš pa
reigų pasitraukiantis paskuti
nis prezidento Reagano 
pirminės vyriausybės narys, gy
nybos ministeris Casparas 
Weinbergeris. 

Tokiomis gamtos išdaigomis 
šiais metais Veteranų šventės 
proga buvo apdovanotas šven
tiškai nusiteikęs Washingtonas 
ir jo apylinkės kaimyninėse Ma-
rylando ir Virginijos valstijose. 

MUZIKOS MENO 
AKIMIRKOS 

Po poros dienų sniego audrai 
praėjus ir vėl prašvitusiai va
sariškai saulei jį nutirpdžius 
beveik iki paskutinė kruopelės, 
šeštadieni, lapkričio 14 d., važia
vome į Baltimorę, į ten vykusį 
LB Baltimorės apylinkės valdy
bos rengtą vakarą. Važiuodami 
dar vis lenkėm sniego audros 
padarinius — pakelėje paliktus 
iš rikiuotės išverstus automobi
lius, o kai kur ir nuo kelio nu
virtusius sunkvežimius. 

Baltimorės Lietuvių namų 
salė, nors ir buvo šaltoka (norint 
ją prišildyti, krosnį reikia 
užkurti prieš dvi dienas), bet 
jaukiai bei gražiai tą vakarą at
rodė ir ypač šauniai gėlių puokš
tėmis bei vazonais buvo iš
puošta scena. Čia nemažai pasi

tarnavo vietos lietuvių jau
nimas, nes kaip tik LB šio 
renginio pelną skyrė paremti 
kelionėms į Jaunimo kongresą 
Australijoje. Todėl ir į Šį vakarą 
jaunimo atsilankė palyginti ne
mažai. 

Vakaro trumpa meninė prog
rama buvo tikrai įdomi ir pasie
kė muzikinio meno viršūnę. Ją 
atliko solistė Nerija Linkevičiū-
tė-Kasparienė iš kaimyninio 
Washingtono ir neseniai su 
gražiu pasisekimu koncertavusi 
pianistė Dalia Sakaitė iš New 
Yorko. 

Nerija Linkevičiūtė-Kasparie-
nė programos pirmoje dalyje pa
dainavo 4 lietuvių kompozitorių 
sukurtas ar harmonizuotas dai
nas, tarp jų F. Bajoro „Užaugo 
berželis" ir J. Gruodžio „Aviža 
prašė". Programą toliau tęsė jai 
akompanavusi Dalia Sakaitė. 
Paskambinusi V. Jakubėno 
„Legendą", ji atliko tokį 
šedevrą, kaip S. Vainiūno „Ma
žoji vabzdžių suita", kur muzi
kos garsų akordais pavaizdavo 
uodą, drugelį, žiogą ir vapsvą. 
Savo pasirodymą baigė F. 
Šopeno „Polonezu", kur išryškė
jo neabejotini pianistės profesi
niai sugebėjimai, nors instru
mentas savo kokybe toli gražu 
neprilygo pianistei ir jos ener
giją sugėrė neperteikdamas viso 
muzikinio grožio. Koncertas 
baigtas N. Linkevičiūtei-Kaspa-
rienei atlikus dvi populiaraus 
stiliaus dainas ir Sibelio ariją iš 
„Fausto" operos. Priedui dar 
turėjo padainuoti tris dainas. 

Ilgesnį laiką Baltimorės 
scenoje nesirodžiusi, solistė savo 
įtikinančiu dainavimu ir aukš
tos muzikinės kultūros pasieku
siu balsu susilaukė tinkamo 
publikos įvertinimo. Ne vienas 
norėjo, kad solistė ilgiau ir dau
giau padainuotų. Tačiau, kaip 
sol. N. Linkevičiūtė-Kasparienė 
čia rašančiam parąiškė, tai 
nebuvo koks rečitalis ar koncer
tas, o tik baliui pritaikytos pro
gramos atlikimas. Kaip ten 
bebūtų, bet abi menininkės pub
likai pateikė tokį deimančiuką, 
koks Baltimorės Lietuvių namų 
scenoje retai girdimas. 

Vakare dalyvavo ir koncerto 
klausėsi apie šimtas žmonių. O 
jų galėjo būti daug daugiau, jei 
apie koncertą iš anksto būtų 
buvę painformuoti Washingto-
no ir apylinkių lietuviai. O in
formacija galima tik per spaudą, 
nes Baltimorės lietuviškąją 
radijo valandėlę sekmadienio 
rytais mažai kas Washingtone 
tegirdi, o kitų informacijos 
kanalų nėra. Todėl neliko ir rie
baus pelno jaunimo kelionės į 
Australiją išlaidoms padengti. 
Tačiau vistiek pelno bus. Tuo 
tarpu, iš kitos pusės žvelgiant, 
pelnas nublunka prieš pergy
ventą meninį grožį. 

Jei Dalia Sakaitė dar nėra 
koncertavusi Chicagoje, labai 
siūlyčiau kad ir mano bičiuliui 
bei deimančiukų pristatytojui 
Petrui Petručiui pasikviesti 
Dalią Sakaitę koncertui į 
Chicagą, neužmirštant ir Neri
jos, nes ji savo jaunystės mieste 
irgi jau senokai dainavo. 

UETUVIAI CALIFORNUOJE 

Juozas Kaselionis 
PEDAGOGĄ 

JUOZĄ KAŠELIONĮ 
PRISIMENANT 

1947 m. gruodžio 6 d. Han-
novery, Vak. Vokietijoje, ligo
ninėje, sveikdamas po operacijos 
mirė pedagogas Juozas Kaselio
nis. Nors jau 40 metų praėjo nuo 
jo mirties, tačiau šeimos nariai 
ir draugai negali jo užmiršti. Jis 
buvo didelis savo krašto mylė
tojas, jautrios širdies, pasiryžęs 
artimui reikale padėti, energin
gas visuomenės darbuotojas, 
jaunimo auklėtojas, geras vyras 
ir rūpestingas tėvas. Labai 
gaila, kad jo žmones mylinti 
širdis nustojo plakusi nuėjus vos 
pusę žmogui skirto gyvenimo 
kelio. 

Juozas Kaselionis, gimęs 1908 
m. vasario 21 d. Talokių kaime, 
Miroslavo apylinkėje, vidutinių 
ūkininkų šeimoje, mokėsi 
Alytaus gimnazijoje. Baigęs 6 
klases įstojo į Vilkaviškio 
kunigų seminariją, buvusią 
tada Gižuose. Būdamas klieriku 
vasaros atostogų metu važinė
davo į atlaidus kaimyninėse pa
rapijose, pamaldose dalyvauda
mas asistoje. Visi džiaugėsi 
linksmo veido kunigėliu, o jo 
draugai seminarijoj dėl jo švel
naus būdo ypatybių, charakte
ringų geram kunigui, jį vadin
davo tėveliu. 

Mano senelis Juozas Česaitis, 
būdamas geroje nuotaikoje, 
mėgdavo pasididžiuoti, kad 
mūsų giminėje yra keletas dva
siškių. Pirmiausia jis 
paminėdavo savo broliavaikį 
kun. dr. Igną Česaitį, buvusį 
tada Teologijos — Filosofijos 
fakulteto docentą, klieriką Joną 
Buikų, tuo metu dar tebesimo
kantį Vilkaviškio kunigų semi
narijoj (vėliau Akmenynų kle
bonas, mirė Romoje, pakeltas 
prelatu), paminėdavo jis ir 
Juozą Kašelionį, buvusį su 
klieriku Buikum seminarijoj 
viename kurse. Taigi mano 
seneliai Česaičiai giminiavosi 
su Talokių Kašelioniais, bet 
man Juozas buvo mokslo drau
gas, su kuriuo bene pusę metų 
sėdėjau viename suole; be to, 
mus rišo bendra ideologija, 
pasaulėžiūra ir siekimai. 

Rodos, 1934 m., kada Juozas 
turėjo gauti aukštesniuosius 
šventimus, netikėtai sutikau jį 
Kaune gatvėje gražiai elegan
tiškai apsirengusį. Pasakojo, 

kad, suabejojęs pašaukimu, iš 
seminarijos išstojęs. Dabar stu 

Mokytojas A. Paulavičius rašo: 
„Ir taip nenuilstamai dirbant 
insp. J. KaŠelioniui ir drauge 
tėvų komitetui buvo įruošta ba
rakuose mokyklai patalpos iš 

dįuojas Teologijos - Filosofuos **"*££« U j i H « y W 
fakultete pedagogiką, dirbąs txmasVokietyoje .redaktorius 
Katalikų veikimo centre. 

Gyvendami Kaune ir studijuo
dami Vytauto Didžiojo univer
sitete, su Juozu dažnai susitik
davome, o kai vedė Reginą 
Andriukaitytę, esu pas juos 
buvojęs ir jis su žmona mano 
namuose lankėsi. 

Juozas buvo ateitininkas nuo 
gimnazijos laikų, seminarijoj 
priklausė Ateitininkų draugo
vei, o stojęs studijuoti — 
Vytauto klubui. Talkino pava
sarininkų veikloje. Šiaip buvo 
organizacijose veiklus, geros 
širdies, beveik sentimentalus. 
Bendradarbiavo katalikiškoje 
spaudoje: „XX Amžiuje", 
..Mūsų laikraštyje" ir kitur. 

Trumpą laiką prieš Lietuvos 
okupaciją buvo Slavikų pradžios 
mokyklos vedėju, o nuo 1941 m. 
rugpjūčio 1 d. trejus metus — 
Šakių apskr. pradžios mokyklų 
vyr. inspektorium. Rodos, 1943 
m. būdamas Šakiuose, aplan
kiau Juozą. Jis buvo gerai 
nusiteikęs, parodė neseniai 
gautą Vilniaus universiteto 
Humanitarinių mokslų fakul
teto baigimo diplomą. Džiaugėsi 
augindamas sūnelį Antaną. 
Tikėjo, kad karui pasibaigus, 
Lietuva atgaus laisvę. Deja, 
nepraėjus po to nė vieneriems 
metams, frontui iš rytų artėjant, 
su šeima leidosi į vakarus. 

Apsigyvenęs Berlyne, trumpą 
laiką tenai buvo Lietuvių pra
džios mokyklos mokytoju. Vė
liau apsigyveno Hannovery, 
kur 1945 m. įsteigė lietuvių 4 
skyrių pradžios mokyklą ir buvo 
vienerius metus jos vedėjas. 

V. Liulevičius, Chicago 1969, p. 
115). Paskirtas Švietimo 
apygardos inspektorium, Juozas 
Kaselionis vėliau įsteigė pro
gimnaziją, buvo jos direktorius. 
Taip pat suorganizavo liaudies 
universitetą ir jam vadovavo. 
Buvo nuolatinis LRK skyr. 
valdybos narys — sekretorius, 
dažnas paskaitininkas, nuola
tinis kolonijos korespondentas. 
Žodžiu, buvo didelės energijos 
darbuotojas, ypatingai su
kaupęs jėgas jaunimo švietimo 
darbe. 

Losangelietis K. Karuža 
pasakojo, kad prieš keletą metų 
keliaudamas Vak. Vokietijoje, 
Hannovery, norėjęs aplankyti 
a.a. Juozo Kašelionio kapą. De
ja, rado, kad buvusių kapinių 
vietoje buvo įrengtas parkas. 

Juozo našlė Regina Kašelio-
nienė-Jurkūnienė ir sūnus An
tanas gyvena Californijoj. Jis, 
sekdamas tėvo pėdsakais, yra 
pavyzdingas tėvas. Nors gyven
damas nuo Los Angeles gana 
toli, šeštadieniais vežioja savo 
vaikus į lituanistinę mokyklą ir 
priklauso šios mokyklos tėvų 
komitetui. 

Ig. Medžiukas 

LOS ANGELES 
BIRUTIETĖS 

Gruodžio 13 d. 12:30 vai. p.p. 
Šv. Kazimiero parapijos viršuti
nėje salėje L.D.K. Birutės d-jos, 
Los Angeles skyrius, vadovauja
mas pirm. Nelės Apeikienės, 
i ški lmingai paminės savo 
veiklos 30-ties metų sukaktį. 

1957 m. pavasarį saulėtos 
Californijos pakraštyje, atsi
kūrė L.D.K. Birutės d-ja. 
Iniciatorė Ona Pulkauninkienė, 
tapusi skyriaus pirmininke, 
parodė daug sumanumo ir 
energijos išvystant veiklą. 
Išvykus jai į Chicagą, pake
liama skyriaus garbės nare. 

Per 30 metų skyrius išaugo 
į stiprų vienetą, atliekantį 
didelį darbą visuomeninėje ir 
socialinėje srityje. Kas metai 
birutietės suruošia įvairius 
renginius: koncertus, minė
jimus, balius, piknikus. Jų 
pelno dėka yra remiama spau
da, švietimas, jaunimo orga
nizacijos, radijo valandėlės, 
patriotinės institucijos. Vien 
Suvalkų Trikampio lietuviams 
išsiųsta keli šimtai siuntinių. 
Padėkos laiškai, kuriuos gauna
me iš varge ir priespaudoje 
esančių tautiečių, mums yra di
džiausias atpildas, teikiantis 

fizinių bei dvasinių jėgų dar
buotis tautos ir artimo tarny
boje. 

Šiandien birutiečių organiza
cija turtinga talentais. Atsi
lankydami į jubiliejinę šven
tę turėsite progos išgirsti sol. J. 
Čekanauskienę ir komp. muz. 
Raimondą Apeikytę. Kviečiame 
plačiąją Californijos visuomenę 
dalyvauti 30-ties metų našaus 
darbo vaisių apvainikavimo 
iškilmėse. Stalus rezervuoti 
pas: A. Audronienę, telef. 
1-818-243-6850, E. Dovydai
tienę, 213-663-6103, S. Korie-
nę, 213-394-1372. 

E. Pažėrienė 

Kiekvienas žmogus gauna du 
auklėjimu: tą, kuris jam duo
damas ir tą, kiurį jis pats sau 
duoda; pastarasis yra 
svarbesnis. 

Gibbon 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

Viaoe laidos i i WCEV stoties 
1440 AM banga. 

Adresas: 511 So. Norton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tek (312) 839-2511 
y 

Padėkos Dienos proga AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
sveikina visus savo klientus ir nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie 
pasinaudojo mūsų patarnavimais. Visiems skaitytojams linkime 
geriausios sveikatos, sėkmes ir tikimės jums greitu laiku 
patarnauti. 

Yra daug pasikeitimų kviečiant gimines iš Lietuvos, šiuo metu 
daug lengviau išleidžia gimines bei draugus apsilankyti Ameriko
je. Pasinaudokite proga!!! Taip sutvarkome skridimus atvykstant 
ir grįžtant į Lietuvą. 

Dėl smulkesnių informacijų apie keliones į Lietuvą 1988 metais 
ar per kvietimą giminių ar draugų iš Lietuvos, prašome kreiptis 
į AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestem Ave.. 
Chicago, IL 60843, arba skambinti tel.: (312) 238-9787. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

Sausio 30 iki vasario 16 
Vasario 17 iki kovo 01 
Balandžio 20 iki gegužes 05 
Gegužes 19 iki birželio 02 

Kelione laivu į KARIBŲ SALAS 
MEKSIKA, TAXCO, ACAPULCO 

BRAZILIJA, ARGENTINA 
AUSTRUA, VENGRUA 

JUGOSLAVIJA 
Kelione laivu į ALASKĄ 

AUSTRALIJA 
ARTIMIAUSIU LAIKU BUS PASKELBTA 
APIE 10 [VAIRIŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ!!! 

Rugpjūčio 12 iki rugpjūčio 19 
Gruodžio 20 iki sausio 06 

1988 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
Ii Bostono ir No>w Yorko 
2 
8 

20 
29 

7 
19 

l t 
29 
22 

Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 
Maskva 1. Vilnius 7, Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 
Maskva 3, Vilnius 5, Riga 3, Talins 2, 
Leningradas 3 
Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 6, Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 9, Maskva 1 

ar 
' « « * . 

i 

Del daugiau informacijos arba užsiregistruoti skambinkite: 
1-917-299-9794 

TRANO-ATLANT1C TRAVEL SERVICE, INC 
3ttW.Oroadway,P.O.B«x11«,Oo.eoe1on,MA02127 

Information is preliminary and subject to changes. 

Nesielkite 
nebus. 

blogai, ir blogio 
L Tolstoj 

f\f l midlcind Padarai 
^^^^* Savinas and Loan Association 

LIETUVA 
PASAUUNĖJE 
LITERATŪROJE 

Alfonsas Sesplaukis-1 yruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Sesplau-
kto-TyruoUo knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psi. 
Knygos kaina 8 dot., su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 

' 10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

J t INTERNATIONAL 
* I INDUSTRIES 

Algis Grigas, pOJOJefrOJOM• 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų giminės bei artimieji gali sėdėti už naujos Volgos 

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

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

Kreipkitės — atsakysima visus jūsų klausimus. 

10401 South Robertą Road 

(012) 4004074 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

w»: 
LENDER 

INTERNATIONAL 
Rūta Peuparlenė, Įstaigos vedėja 

O. T. IntamaHonal dėkoja visiems klientams, kurie 
prisidėjo prie sėkmingo kelionių į Lietuvą sezono. 

O. T. kitamettonol pirmoji 1988 m. ekskursija prasi
deda balandžio 7 d. Dvylikai dienų išvykstama į egzotišką 
Pietų Ameriką, Pirmoji ateinančio sezono kelionė į Lietuvą 
(11 dtenų Lietuvoje) išvyks gegužės 16 d. 

O. T. InterneOonal tvarko visus kelionių reikalus oro, 
vandens ir sausumos keiiais. Turizmui ar biznio kelionei 
kreipkitės pas mus. 

Q. T. Imotnailonai padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems ii Lietuvos. 

pamatyti? Kfotptde Į O.T. 

O. T. 
10401 0. Roberte 

(012) 400-7372 
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DVIEJŲ ĮTAKINGŲ 
MOTERŲ SANTYKIAI 

viduramžio 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Nepaslaptis yra, kad D. Bri
tanijos karalienės ir min. pirm. 
M. Thatcher santykiai yra labai 
oficialūs, o gal net šalti, privedę 
tas dvi moteris prie stipresnių 
ginčų. Kur ieškoti tų nesusi
pratimų ar vaidų priežasčių? 

Elzbieta ir Maggie nori val
dyti. Tačiau tik vienas asmuo 
gali tvarkyti D. Britanijos rei
kalus. O juo yra M. Thatcher. Ji 
nustato politinę liniją, ji daly
vauja ir atstovauja D. Britani
jai pasitarimuose, pasaulinėse 
konferencijose. Kara l ienė 
negali pvz. pakeisti min. pirm. 
nusistatymo ar nuomonės vienu 
ar kitu politiniu klausimu. Ji 
gali jai tik patarti. Tad čia ir 
„ sus ike r t a" dviejų moterų 
kelias, skirtingos pažiūros, 
svarstant kokį nors svarbų pa
saulinį įvykį. Tokia buvo Gre
nados invazija: karalienė buvo 
pr ieš inga JAV žingsniui , 
kadangi sala priklauso Britų B 
nei ir karalienė yra jos galva. 
Maggie tuo tarpu invaziją patei
sino. Karalienė yra už sankcijas 
pietinei Afrikai, min. pirm. 
sako, kad ūkinis boikotas yra 
kenksmingas prekybai. 

Tačiau tikrovėje karalienė yra 
aukščiausias valstybės asmuo ir 
M. Thatcher viršininkė. Juk 
min. pirm. turi prieš karalienę 
net su „kniksu" nusilenkti. 

Įvair ius įvykius, įvairius 
abiejų moterų nesusipratimus 
aprašė pasaulinė, o ypatingai 
Europos spauda. 

Štai keletas įvykių Jordanijos 
karalius lanko Londoną. Abi 
moterys atvyksta apsirengusios 
beveik vienodom suknelėm. Ka
ralienė sako: „nenorėtumėte 
pakeisti suknelę?" Maggie at
sako: „kodėl būtinai aš?" Vėl 
svarbus priėmimas. Abi mote
rys jame dalyvauja. Instinkty
viai abiejų žvilgsniai krenta ant 
aprangos . Veidai išbąla, 
kadangi suknelių spalva ir net 
kirpimas yra vienodas. Nėra 

laiko keisti suknelių. 
M. Thatcher, besiruošdama 

priėmimui, skambina į Buc-
kingham rūmus užklausdama, 
kokią suknelę dėvės karalienė. 
Atsakymas „Her majesty never 
notices what vvomen around her 
are \vearing". 

K. BARONAS 

Savaitę laiko Vakarų Vo- Tiesa, labai dažnai Charles 
kietijoje viešėjo būsimas D. Dianąpavadind;.\o„darling'\o 

I Britanijos karalius Charies ir jo Diana, atsakydama į tai, meiliai 
j žmona Diana. Daugelis Anglijos pasižiūrėdavo Charliui į akis... 

ir Vokietijos laikraščių statė Keletą klaidų padarė būsimas 
į klausimą, ar šis vizitas sutaikys D. Britanijos karalius. Lanky 
i šią jauną porą, nes visą spalio damas karo mokyklą prie Miun 

mėn. jie negyveno „po vienu sto- cheno (vokiečiai ją vadina Bun-
gu". Tad visai teisingai „Mann- deswehr Universitet I jis išgyrė 

vokiečio karininko .,kvalitetą", 
tačiau iššaukdamas pasipiktini
mą parlamentarų eilėse. Vienos 
darbiečių partijos naiys patarė 
Charliui daugiau laiko skirti 
žmon?'., o ne rūpintis politika. 
Konservatorių atstovas A. 
Beaumont Dark pareiškė: „yra 
daug našliu ir našlaičių, kurie 
pageidautų, kad vokiečiai 
karininkai nebūtu per daug 
šaunūs". 

Atidarant D. Britanijos 
prekių parodą vokiečių tele
vizijos komentatorius pareiškė, 
kad Charlis ir Diana čekius 
pasirašo vien tik vardais. Lon
dono krautuvės tokius čekius 
pasilaiko kaip suvenyrus. Taip 
pat priėmimuose niekuomet 
karališkos šeimos nariai nebuvo 
parodyti su šampano ar vyno 
taure. Tai nesuderinama su 
rūmų tradicija ir televizijai yra 
griežtai uždrausta tokius mo
mentus filmuoti. 

N e g y v e n a m e 
laikus. 

Daugiau kaip 400 kartų min. 
p i r m . dalyvavo įvair iuose 
karalienės priėmimuose. Laik
raščių korespondentai paste
bėjo, kad Maggie visiškai ne
kreipdavo dėmesio į karalienės 
kalbą, savo žvilgsnį nukreip
dama į langą. 

Užėmus M. Thatcher min. 
pirm. kėdę, jos galvą puošė 
nemoderniška šukuosena. Ją 
pakeitė... karalienės kirpėjas. 
J i s daugiau bijo „geležinės 
moters", kaip karalienės. 

Skrybėlės Anglijoje priklauso 
ta ip pat prie moters puošmenų 
Maggie nemėgsta skrybėlių. 
Tuo tarpu karalienė jų turi net 
250. Ir ji niekuomet nepasirodys 
viešumoje be skrybėlės ir 
rankinuko. Karalienės skrybė
lės „diktuoja" jų madą Angli
joje. 

Min. pirm. yra gimusi smul
kaus prekybininko šeimoje. 
Užėmusi aukštą kėdę, ji atsiri
bojo nuo gyventojų — tautos (tas 
yra beveik norma1 us reiškinys 
tokio luomo žmonėms Anglijoje). 
Gyventojai balsuoja už ją, tačiau 
tikrovėje ji jų nėra mėgiama. 

Priešingai karalienė. Augda
ma beveik neturėjo jokio ryšio primena, kad Charles yja inte-
su gyventojais. Džiaugiasi visa ligentiškas, tuo tarpu „Lady 

heimer Morgen" dienraščio 
Londono korespondentas savo 
reportaže pranešė, kad jų vieš
nagė Vokietijoje ne tik suartins 
dvi tautas, bet taip pat ir 
karališką porą. Toliau vokietis 
rašo, kad Charles pergyvena 
didelę vidinę krizę, daug galvo
damas apie „Lady Di", kuri dar 
nėra priaugusi prie savo pa
reigų, jai statomų uždavinių. 
Tuo norima pateisint i jos 
nebūvimą keturias savaites 
Buckingham rūmuose, nežiū
rint, kad motina karalienė 
Elzbieta II buvo išvykusi į Ven-
couverj ir Charles, o ne princesė 
Anie ir princas Andrius turėjo 
priimti pasiuntinius, dalinti 
ordinus. 

Persiskyrimo bijo karalienė, 
matydama dukros nesantaiką 
su vyru, nelaimingą Margaretos 
gyvenimą. Tačiau, kada Charles 
penktadienio vakarą atvyko į 
jaunųjų nuosavybę Highgrove 
pilį, Diana tuoj pat sėdo į 
sportinį automobilį pasukdama 
Londonan. Kitą dieną ji de
monstratyviai su vaikais ap
lankė restoraną, vėliau stebėjo 
vaikų filmą. Londono spauda, 
ypač bulvarinė, tuoj pat šią 
naujieną „pagavo", patalpin
dama ją pirmuose psl. bei kar
tu užklausdama — kur tėvas? 

Vokietis korespondentas sako, 
kad visos „media" simpatijos 
yra Dianos pusėje. Toliau tas 
pats Londono korespondentas 

Dalia Bartkienė, daugiau negu 20 metų modeliuojanti Putnamo Seselių 
rėmėju madų parodoje. 26 toje madų parodoje kartu su savo jaunesne dukra 
I.ara Bartkute. Nuotr. J . Tamulaičio 

M. Thatcher 

Maggie yra 1,65 m , karalie
nė 4 cm žemesnė. Atsilyginti už 
pasakytus žodžius, min. pirm. 
užsisako batus ant labai aukštų 
kulniukų, žiūrėdama į kara
lienę iš „aukšto"... 

Min. pirm. turi kiekvieną ket
virtadienį atvykti į rūmus ir sto
vėdama prieš karalienę (ji sėdi) 
padaryti einamų reikalų trum
pą santrauką. Šios praktikos 
laikomasi jau šimtmečiai. Prie
šingai M. Thatcher: jau pir
mame susitikime ji prisitraukė 
kėdę, atsisėdo, uždedama koją 
ant kojos, pasišaukė rūmų 
tarną, paprašydama atnešti 
džiną su tonikų. Ir tai popie-
tinėm valandom, kada yra „tea 
time". Dar neviskas: min. pirm. 
ištraukė cigaretę, leisdama dū
mus į karalienės pusę. Karalie
nei to užteko. Jos Didenybė 
parašė min. pirm. laišką, nuro
dydama eilines mandagumo tai
sykles. Maggie komentaras? 

tauta, kai bulevardinis „Sun" 
laikraštis praneša, kad rūmų 
tarnams surengtame priėmime 
— baliuje karalienė šoko su dar
žininku ar net prancūzišką „can 
— can". Tokiu savo paprastumu 
k a r a l i e n ė užkar iavo salos 
gyventojų širdis. Nenuostabu, 
kad tauta niekuomet neatsisa
kys nuo karalystės ryšių. 

Di", baigusi 10 klasių, viešai 
prisipažino, kad jos smegenys 
yra žirnio dydžio. Charles yra 
klasiškos muzikos mėgėjas, gro
ja violenčele, mėgsta operą. 

Priešingai Diana. Bucking
ham rūmuose ar pilyje ji vaikš
čioja su „walkmanu", klausy
dama „pop" muzikos. Charles — 
mėgėjas ramios kaimo aplinkos, 

Tačiau gyventojai ir spauda D į a n a d i d m i e s c i o p r a m o g ų . 
vieningai nusprendė, kad ap- ^ ^ £ .„ r e n g i a m i s u s i būr i -
sirengimo skoniu, ypatingai m a i _ p a r t i j o s y r a Charliui pa-
suknelių, min. pirm. pralenkia s i b a i g ė j i m a s , ž m o n o s p i l*inėji-
karalienę, kuri rengiasi labai ir m a g _ ^ ^ 
labai konservatyviai. _,. , „. . . , . 

Didelę klaidą padarė karą- J ^ ^ Į S T S S ! & ~ 
henė paskutiniame Britų B-nes ^ l a i k r a š č i a i p r a n e š a , k a d 
pasitarime Vancouveryje. Uz- . g i g v y k ą ^ Vokietiją 
klausta reporterio, ką ji galvo- k a r a l i e n ė p a r u t e abu pas 
ja apie perversmą Fidži saloje, ^ ^ d u o d a m a D^aį i r C h a r . 
karalienė atsakė „It's very sad 
Žiūrint iš valstybinio taško, ji 
nusikalto santvarkai, kadangi 
karalienė įsijungė į politinį 
gyvenimą. Pusryčių metu suži
nojusi ta i Maggie paraudo iš 
pykčio, nepajudindama net 
šaukštelio. 

Didi. Britanijos karaliene Elzbieta su sūnumi - sosto įpėdiniu Charlea ir jo žmona princese Diana. 

liui „gerą pamoką" bei prašymą 
vizito metu Vokietijoje parodyti 
daugiau meilės, sugyvenimo. 

Ar galimos skyrybos? Taip, 
tačiau jos D. Britanijos mo
narchiją privestų prie labai 
didelės krizės ir kainuotų mili
jonus, milijonus angliškų svarų. 
Vaikai — penkių m. Viliamas ir 
trijų m. Hary — liktų prie tėvo. 
Apie 2 mil. dol. vertės pilis yra 
abiejų nuosavybė. Pardavus 
pilį, pusė tos sumos priklauso 
Dianai. Spėjama, kad ji už tuos 
pinigus nusipirktų nuosavą 
butą Belgravia ar Chelsea ra
jone (turtingo ir kilnaus Lon
dono luomo kvartalas — K.B.) 
Manding, Diana negalėtų išleis
ti knygos iš savo gyvenimo su 
Charliu, tačiau galėtų pasilai
kyti Valijos princesės titulą 

Kiekvieną dieną Vokietijos 
televizija rodė Charles ir Dianos 
vizitus žymesniuose miestuose, 
muziejuose, pas prezidentą ir 
kanclerį, apsilankymą Ham
burgo televizijos stotyje, 
viešnagę anglų kariuomenės 
įguloje Cellės mieste, teatre — 
baleto pastatyme ir t.t. Ste
bėdamas susidariau vaizdą, kad 
j ie nebuvo susipykę, nors 
nelaikė rankučių kaip preziden
tas R. Reaganas ir Nancy. 

Lietuvės dailininkes Chica^oje. Nuotr. J . Tamulaičio 

26-tojoje Putnamo Seselių rėmėjų, madų parodoje : Aldona Prapuolenyte — koordinatorė ir 
modeliuotojos — Joana Krutu lknė . Aldona Simonaitienė, Juze Ivasauskienė. Žibute 
Prar.ekevičienė, Dalia Bartkiene. Giedrė Mereckienė. Violeta Woodward. Rima Sell Lizdenytė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Jaunimo centro scenoje 2P tosios Putnamo Sesehu rėmėju madų parodos modeliuotojos. Iš k.: Lisa 
Kosmonaitė Beitfienė. Nijolė Zolloto. Gražina Liautaud. Gintare Kižytė (profesionale modeliuo 
tojaK Irena Kleinaitienė Aldona Urbutytė. Asta Kizvte. Vida Murray, Sofija Piemene ir Vida 
Baukute — pranešėja. 
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LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJAI 

TRISDEŠIMT METŲ 
JUOZAS ŽYGAS 

Pati idėja steigti draugiją 
Lietuvos ir lietuvių istoriniams 
klausimams nagrinėti iškilo 
pirmajame Lietuvių kultūros 
kongrese 1956 m. birželio 30 d. 
Istorijos sekcijoje Chicagoje. Jau 
tame kongrese Vincentas Liule-
vičius buvo prašytas suorgani
zuoti istorijos sekciją. Istori
kams, istorijos mokytojams ir 
besidomintiems istoriniais 
klausimais buvo išsiuntinėti pa
kvietimai. Ne visi kviestieji at
vyko, tačiau visvien susirinko 
gana didelis skaičius besido
minčių istoriniais klausimais. 

Sekcijos organizatorius Vin
centas Liulevičius pateikė 
dienotvarkę. Buvo dr. Antano 
Kučo paskaita: „Aktualios 
mūsų istorijos problemos". Po 
paskaitos ir diskusijų buvo vien
balsiai prieita nuomonės, kad 
reikalinga steigti draugiją. 
Buvo sudarytas organizacinis 
komitetas. į kurį buvo išrinkta 
kun. dr. K.A. Matulaitis, MIC, 
A. Rūgytė ir V. Liulevičius. Or
ganizacinis komitetas sudarė 
Lietuvių istorijos draugijos 
statuto projektą ir sukvietė per 
spaudą steigiamąjį draugijos su
sirinkimą 1956 m. gruodžio 15 
d. Steigiamasis susirinkimas 
išrinko Lietuvių istorijos drau
gijos valdybą, kurios pirmuoju 
pirmininku buvo išrinktas 
Vincentas Liulevičius. 

Čia aš ir norėčiau kiek į 
lankas išeiti ir savo komentarus 
pridėti. Jeigu steigiamasis susi
rinkimas įvyko 1956 m. gruo
džio 15 d. ir jame buvo išrinkta 
valdyba, tuo pačiu ir draugijos 
įsteigimui turėtų būti taikoma 
minėta data. Dėl to ginčų 
nepradėsime. Jeigu Lietuvos 
krikštui yra priskiriamos kelios 
datos, kodėl negalėtų to turėti 
Lietuvių istorijos draugija. Be 
to, pereitais metais ryšium su 
Alicijos Rūgytės mirtimi draugi
jos veikla buvo kiek pr i silpusi. 
Dabar jau vėl grįžtama į nor
malias vėžes, kad galime minėti 
jubiliejų ir pasidžiaugti at
liktais darbais. Kaip vėliau 
matysime, tų darbų buvo daug 
ir jie nėra eiliniai. 

Išrinktoji komisija — valdyba 
1957 m. XII. 15 d. sušaukė stei
giamąjį susirinkimą Alicijos 
Rūgytės bute. Susirinkime daly
vavo asmenys, kurie laikytini d-
jos steigėjais, kun. V. Bagda-
navičius, MIC, Č. Grincevičius, 
kun. dr. K.A. Matulaitis, MIC, 
M. Nauburas, dr. A.M. Račkus, 
A. M. Rūgytė, J. K. Rugis, Al. 
Plateris ir V. Liulevičius. Šiame 
susirinkime buvo priimtas ofi
cialus pavadinimas — Lietuvių 
Istorijos draugija. Buvo išrink
ta valdyba, kuri kažkodėl dar 
buvo vadinama laikinąja 
valdyba. Pasiskirsčius parei
gomis, d-jos pirmininku liko V. 
Liulevičius. Per daugelį 
metų draugijai vadovavo šie 
pirmininkai: V. Liulevičius 
1956-1959, kun. dr. K.A. Matu
laitis 1959-1968, prof. St. Dir-
mantas 1968-1971, prof. dr. J. 
Jakštas 1971-1983, prof. dr. J. 
Račkauskas 1984-1986, direkt. 
J. Masilionis nuo 1986. Šia pro
ga tenka pažymėti, kad 
nežiūrint, kas draugijai 
vadovavo, kol buvo gyva A. 
Rūgytė, ji buvo „spiritus 
movens". Ji buvo pinigų teikėja 
ir knygų platintoja. Jeigu ji 
nebūtų sugebėjusi parūpinti pi
nigų, didžioji dalis leidinių 
nebūtų išleista. O tie leidiniai 
ir ateityje bus labai reikalingi. 
Metų eilėje d-ja išleido 32 
leidinius. Imas ir II tomas 
vadinosi „Tautos Praeitis", o 
III-VTO tomai jau vadinosi „Lie
tuvių Tautos Praeitis". Vieną 

tomą normaliai sudaro keturios 
knygos, nors yra ir išminčių, 
pavyzdžiui II tomas apima dvi 
knygas, taip pat ir IV tomas 
teapima tik dvi knygas. Tomai 
VI ir VII (Aušra) kiekvienas lei
dinys skaitomas kaip keturios 
knygos. Ši numeracija tebuvo-
taikoma tik mokslinėms — isto
rinėms studijoms. Dar buvo iš
leista visa eilė knygų, kaip 
„Švėkšna", „Zanavykija" ir ki
tos, kurios neįeina į šią 
kategoriją. 

Knygų leidimo darbas buvo 
apvainikuotas „Auszros" šimt
mečio jubiliejui paminėti, išlei
džiant jos pilnus komplektus 
dviejuose tomuose. Čia buvo 
atliktas monumentališkas dar
bas. Minint „Aušros" 50 metų 
jubiliejų Lietuvoje, buvo 
kalbama, kad Švietimo ministe
rija išleis pilną komplektą, 
tačiau kalbomis tai ir pasibaigė. 
Ko neatliko Švietimo ministeri
ja, tai praėjus dar 50 metų tą 
darbą atliko Lietuvių istorijos d-
ja. Žinoma, praėjus 100 metų ir 
dargi išeivijoje, šis darbas buvo 
dar sunkesnis . Ne tur in t 
valstybinių archyvų, buvo 
sunku net įsivaizduoti, kad būtų 
įmanoma gauti pilnus komplek
tus, tačiau buvo užsispirta ir pa
daryta. Buvo surasti pilni 
.Aušros" komplektai net Kana
doje. Mūsų visuomenė šių darbų 
reikšmę suprato ir gausiai juos 
parėmė. „Auiros" pirmojo tomo 
sutikimas buvo didelis įvykis. 
Čia galima panaudoti Martyno 
Mažvydo žodžius: „Imkite mane 
ir skaitykite". Tiek „Aušros" 
išleidimas 1883 m. Prūsų 
Lietuvoje, tiek jos perspaus
d in imas Chicagoje buvo 
džiaugsmingai sutiktas. 

Besidomintiems mūsų tauti
niu atgimimu yra bū t ina 
susipažinti su „Aušra". Jos 
Piekalboje rašoma: „.Žmones 
nusidavvimu nepazinstantieji 
wis yra waikai". Tas pasakymas 
t inka ir šiems la ikams. 
„Nusidawimai" tai yra istorija, 
o istorija yra labai svarbu 
pažinti. Daugumas iš mūsų 
mano, kad užtenka to, kas gim
nazijoje išmokta. Praktiškai yra 
dar blogiau — daugelis jau yra 
užmiršę tai, ką gimnazijoje 
išmoko. Mokyklose istorija pa
liečiama tik paviršutiniškai ir 
bendrais bruožais, pagaliau tais 
laikais mes dar beveik neturė
jome rimtesnių istorinių 
veikalų. Norint plačiau susi
pažinti su mūsų praeitimi, 
žinias reikėjo semtis iš 
lenkiškų, rusiškų ar vokiškų 
šaltinių. Dabar padėtis jau kiek 
geresnė. Nepriklausomoje 
Lietuvoje jau buvo pradėta 
domėtis praeitimi, kaupti me
džiagą ir ją skelbti. Pradėta 
rengti savi istorikai. 

Vakarų Europoje daugelis ir
gi prasmingai išnaudojo. Atsi
dūrę nors ir sudaužytuose 
kultūros centruose, daugelis ta 
proga pasinaudojo ir mėnesius 
praleido besiknaisiodami po ar
chyvus. Išeivijoje ir Lietuvių 
istorijos draugija atėjo su dide
liu įnašu. „Tautos praeities" 
tomuose buvo paskelbta daug 
rimtų studijų, kurios šiaip gal 
tebegulėtų rankraščiuose. 

Be istorinių veikalų leidimo, 
istoriniai klausimai buvo svars
tomi ir draugijos susirinki
muose. Dažniausiai buvo paren
kami prelegentai akademinio 
lygio,nors nebuvo vengiama ir 
draugijos nar iams leist i 
parengti paskaitas istoriniais 
klausimais. Taip pat retkarčiais 
buvo surengiamos paskaitos 
apie keliones, dažniausiai po 
Vakarų Europą. Tokios paskai

tos būdavo pailiustruojamos 
skaidrėmis. 1957-1982 metų 
slinktyje buvo prelegentai: 
pulk. K. Ališauskas, prel. dr. J. 
Bičiūnas, kun. V. Bagdanavi-
čius, L. Balzaras, A.P. Bag
donas, dr. A. Čerškus, J. Dai-
nauskas, dr. A. Darnusis, Pov. 
Dirkis, prof. St. Dirmantas, A. 
Dumbrienė, prof. K. Gudaitis, 
prof. G. Galva-Galvanauskas, 
dr. S. Girnius, Č. Grincevičius, 
kun. V. Gidžiūnas, E. Gorenie-
nė, prof. dr. J. Jakštas, kun. dr. 
A. Juška, kun. dr. P. Jatulis, St. 
Jakubonienė, kun. R. Krasaus
kas, V. Krapauskas, R. Kinka, 
J. Kaunas, V. Liulevičius, kun. 
dr. K.A. Matulaitis, prof. dr. R. 
Misiūnas, arch. J. ir R. Mulokai, 
prof. M. Mackevičius, N. 
Nauburas, J. Našliūnas, Pr. 
Paulionis, prof. dr. J. Puzinas, 
K. Petrauskas, prof. dr. B. 
Paliokas, prof. J. Rugis, prof. R. 
Sealey, A. Šeštokas, J. Tijūnėlis, 
dr. J. Tautvilą, kun. dr. Ig. 
Urbonas, kun. M. Urbanavičius, 
dail. K. Varnelis, dail. A. Valeš-
ka, J. Vasaitis, J. Venclova, 
dail. V. Vaitiekūnas, V. Žemai
tis. Kai kurie iš šių prelegentų 
skaitė po keletą ar daugiau pa
skaitų. Kaip matome, gana 
įspūdingas sąrašas. Didžiumoje 
paskaitos buvo labai rimtai pa
rengtos, kai kurios iš jų vėliau 
buvo periodikoje atspausdintos. 
Tai vis didelis įnašas mūsų isto
rijos tyrimo lobyne. 

Po Alicijos Rūgytės mirties 
draugijos veikla buvo kiek ap
silpusi. Tai įvyko todėl, kad 
visos veiklos gijos buvo jos 
rankose. Užtruko šiek tiek 
laiko, kol buvo persiorgani
zuota. Dabar d-ja vėl tvirtai 
stovi ant kojų ir toliau vykdo jau 
pradėtus užmojus. Draugija, va
dovaujama direkt. J. Masilionio, 
rengiasi „Varpo" šimtmečio 
proga pradėti leisti „Varpo" 
pilną komplektą. Šis darbas jau 
A. Rūgytės buvo numatytas. 
Taip pat jos buvo numatyta iš
leisti Tado Navicko parašyta 
.Alytaus ir jo apylinkių" mono
grafija. Tad šis darbas jau 
vykdomas, knyga šiuo metu jau 
renkama „Draugo" spaustu
vėje. 

Grįžtant atgal prie „Varpo", 
jo leidimas yra beveik 
trigubai didesnis darbas, jeigu 
lyginsime su „Aušros" per
spausdinimu. Dabar kyla klau
simas, ar jis mums reikalingas? 

SUSITIKIMAS SU 6 
GYVOJO ŽODŽIO 

KŪRĖJAIS 
CLASSIFIED GUIDE 

Kai spaudos iškarpų rinkiny
je pakartotinai perskaičiau 
straipsnį apie šį penktadienį 
įvyksiančią sukaktuvinę akade
miją ir literatūros vakarą, tarp 
pabrauktų sakinių įstrigo į širdį 
baigminė pastraipa: „Tebūna 
tad dalyvavimas šioje akademi
joje ir literatūros vakare visiems 
čikagiečiams ir šventės proga 
čia atvykusiems svečiams krikš
čioniškojo ir tautinio sąmonin
gumo prestižinė būtinybė". 

Po to, manding, vaizduotėje 
pamačiau du paradus. Vieno 
parado vaizdai praslinko pro 
akis, kai prieš kelias minutes 
mačiau televizijoje Chicagos 
spalvingąjį kalėdinį paradą ir 
marširuojančius politikos 
žymūnus. Kitas parado vaizdas 
susidarė perskaičius tą „Drau
go" kultūriniame priede straips
nį. Prieš akis pamačiau 6 
didžiųjų gyvojo žodžio kūrybos 
meistrų paradą, kuriame daly
vauja mūsų pasididžiavimą 
kelią kultūrininkai — filosofai, 
poetai, rašytojai, dramaturgai. 
Sis kultūrinis paradas vyks 
Lietuvių plazoje, laisvojo 
pasaulio lietuvių sostinės cen
tre, Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje. Scenoje pir
mas pasirodys su įžanginiu 
žodžiu poetas Kazys Bradūnas, 
lyg Vilniaus varpų garsais pa
skleidęs žodžius: „Kur pasibai
gia žmogusyir kur pasisėda 
Dievas?/Kur garuojanti že-
mė,/Kur debesuotas dan-

Žinoma, eiliniam skaitytojui ar 
draugijos nariui aišku ne! Ta
čiau lietuviškai kultūrai — bū
tinas! „Aušroje" pradėjo reikš
tis tik pirmieji daigai lietu
viškos minties, silpni ir ne
drąsūs. „Varpe" jau formavosi 
lietuviška tautinė mintis, jau 
buvo įsigyta patirties ir veikla 
jau darėsi drąsesnė. Jau drąsiau 
buvo ginami lietuvių reikalai ir 
statomi reikalavimai. „Varpe" 
pradėjo bręsti, jeigu ne pilnos 
nepriklausomybės, tai bent 
tautinės autonomijos mintis. 
Juk „Varpe" dr. Kudirka 
pradėjo varpo dūžiais žadinti 
miegančią tautą: „Kelkite! 
Kelkite! Kelkite!" 

SUKAKTUVINIS MEDAUS 

gus/Kur vien kūrybos motyvas? 
(cituoju išmoktą mėgiamą 
posmą). 

Po to akademinėje dalyje 
kalbės kun. dr. Antanas Paškus 
tema: ,,J ką mus kviečia tautos 
krikštas" . Tai bus lyg dvasinis 
apk lodas , apgaubiąs mūsų 
krikščionybės ilgų amžių kelią. 

Poetas Leonardas Andriekus, 
krikščionybės jubiliejaus proga 
laimėjęs Ateitininkų federacijos 
skelbtąjį poezijos rinkinio kon
kursų, paskaitys eilėraščius iš 
naujausio rinkinio „Balsai iš 
anapus". 

Poe t a s B e r n a r d a s Braz
dž ionis , laimėjęs L ie tuv ių 
Bendruomenės premiją, skaitys 
iš naujausio rinkinio „Po aukš
taisiais skliautais". 

Rašytojas Česlovas Grincevi
čius, laimėjęs Lietuvių rašytojų 
draugijos premiją už novelių 
rinkinį „Vidudienio varpai", 
pateiks ištrauką. 

Dramaturgas Anatolijus Kai
rys, laimėjęs krikščionybės ju
bi l ie jaus komiteto premiją 
dramos konkurse, paskaitys iš
trauką iš „Žemaičių krikšto". 

Lapkričio 27 d., penktadienio 
vakare, vyks kūrybingojo žodžio 
akademija ir literatūros vaka
ras — gyvas susitikimas su žy
miaisiais kūrėjais, mūsų dva
sinio lobio žymūnais. Mes visi 
būs ime istorinio kul tūr in io 
parado dalyviai kelyje su kū
rėjais. 

Vvt. K. 

Dar galima įsigyti LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ 
SUKAKTIES MEDAU, kurį sukūrė skulptorius VYTAUTAS 
KAŠUBĄ. 

Medalis — vertinga istorinė dovana Tinka šv. Kalėdų 
dovanoms šeimos nariams ir draugams, Kad prisimintų šią 
sukaktį. Tinka ir bet kam jį įteikti įvairomis progomis. 

11/2 colio medaliai dabar gaunami papiginta kaina: 
V/2 colio bronzinis $10.00 (buvo $15.00) 
11/2 colio sidabrinis $40.00 (buvo $50.00) 

(Fine .999 silver) 

3 colių medaliai sena kaina: 
3 colių bronzinis $30.00 
3 colių pasidabruotas $39.00 
3 colių paauksuotas $40.00 
3 colių sidabrinis $200.00 (tik 5 beliko) 

(Fine .999 silver) 

Persiuntimo išlaidoms pridedama $2.00. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4S4S W. 83rd St. 
CMcsgo, U-S062S 

arba Jubiliejaus Komiteto Medalio Pirmininkei 
Lereita I . Stukat 
234 Sun* ! Drtve. 

Watchung, M J 07060 

Bradūnas 
KRIKŠTO 
V A N O K ) 

JONINIU 
NAKTĮ 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
SS10 S. Pulaski Rd., Chicago 

P H O N E - 581-4111 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karsto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
H N SERAPINAS 836-2940 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienj ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos. Arrtrad ir trečiad. susikalbėk 
lietuviškai. 

3314 W$jst 63rd Street 
Td. - PRotpcct 6-8998 

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

Mečys Slavinskas 
19 Iris Lane 

New-Hyde Park, N.Y. 11040 

Paieškomi asmenys: Barbara (Bessie) 
ir Domice i * Laurynavičiūtės, Antano 
Laurynavičiaus dukros Ieško Joana 
Jakaitė-Kvedanenė (Antano Jako ir 
Petronėlės Laurynavičiūtės duktė). Adre
sas 7 Hook Ave. Toronto, Ont. M6P1T3. 
C - i -!a. 

H E L P W A N T E D 

REAL ESTĄ E 

01 Miš. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

IHCOtm TAX - INSURANCE 
6529 S. KEOZIE 

779-2233 

Ctothing Mfg. Co seeking experienced cut-
ter & pattern maker. Full time position. 
Located downtown West Loop. Pls. call for 
apptmt : 048-5505. 

VVanted reliable professional for baby 
care/hskg. in my Northside home 5 days 
per week Prefer energetic woman 40 to 55, 
non-smoker. English speaking with refer-
ences. Good salary, 2 wks paid vacation 
Call 72&-55B3. Leave name and phone. 

Ieškau moters prižiūrėti ligonę ir 
gyventi kartu Oak Lawn apylinkėje; 
bus duodamas butas ir maistas. Susi
tarti dėl atlyginimo skambinti 
925-2082 savaitės dienomis po 7 vai. 
vakaro. 

PANTS PRESSER MINIMUM 10 
YRS. EKPERIENCE, GOOD PAY. 
S.E. SUBURS. 

895-7757 

MiSCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10° •> — ?0% — 30% pigiau mokėsit ~s 
apdraudą uo ugnies ir automobilio p^e 

mus. 

FRA^K ZAPOLIS 
3208Vs Wes ' 95th Strset 

Tel. — GA 4-8654 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
•600 S. Pulaski 

767-0600 

Open H O U M 
Sun. Nov. 29,1-4 p.m., 5404 W 99th PI.. 

very beautiful 3 bdrm bnck rancn with 
bsmt. m excellent condition. Older ovvner 
needs a very quick sale. preferably cash 
Ali the appiiances stay. Seller is very moti-
vated Call John Nugent, Coldwell-Banker, 
424-4000. 

OnlUBC. KMIECIK REALTORS 
' *» 7922 S. PULASKI RO 

DANUTĖ SCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybe per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltai Mayar dėl sąžiningo patar-'. 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

RE/MAX 
REALTORS 

GRBIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 836-51 • • 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per sią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arba.norite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras J 

?S trst 
Republic 
Reąltyjnc. 

Pardavime ar pirkime nuosavybes, rezi
dencinės ar komerci.ies paskirties dėl 
greito ir sąžininge patarnavimo 
skambinkite 

VALDAI PASKŲS 
4—-2S12 arba S57-7117 

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

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

555 2020 
KLAUOUUS PUMPUTIS J 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 

• Porches & Decks • Ftoor & WaM Tite 
• Alumtnum Siding & Trim • Krtchen & Baths 
• Masomy »Rec Rooms 
• A<Jditk>ns 'Insurance Repairs 

Joa (312) 582-7606 
Patar (312) 371-746* 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Tai. 666-66S4. Mw* 6 ryla IM 6 V.v. 
Kalbėti lietuviSkai 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač lemonte ir Homer Township 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
Algis Ueponis 

G. Patras Lieponts 
Bronius Nainys 

Rūta Suiinskianė 
Neapmokamai įkainuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

umUirAimiu 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

ir 
GRINDIS 

J. BUBNYS 
737-6168 ANATOMUS KAJ1YS 

H l /B RONALO MALDOMAS 
TRAVEL BROKER 

- . I.D NO. MAL 
i MOKU: 770-2023 
PNONI (312) 471-0140 

•304 S. KIOZM AVS. I X r a g i n t , k,l,™,,. 

Naujas tautiniais metmenimis religi
niais ataudais poezijos rinkinys Lietu
vos Krikšto sukakčiai atžymėti. 

Knyga gauname DRAUGE. Kama 
— $5.00, su persiuntimu — $6.25 — 
Illinois gyventojai moka $6.65. 
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Meno mėgėjui Van Gogh 
vardas nėra svetimas. Gimęs 
Olandijoj 1853metais, baigė gy
venimą Prancūzijoj 1890 metais 
savižudyste. Nors gyveno tik 37 
metus, bet suspėjo pasidaryti 
legendariniu tapytoju. Po 
daugelio nusivylimų gyvenime, 
ieškodamas dvasinės paguodos 
ir jos neradęs, atsidavė menui. 
Kaip kiekvieno menininko 
pradžia yra sunki, ne kitaip 
buvo ir su Vincent Van Gogh. Jo 
brolis Theo, meno paveikslų 
vertelga, pasišventusiai rėmė 
jauną menininką. Pirmieji jo 
darbai buvo tamsaus atspalvio 
su tirštu dažų sluoksniu. 
Tolimesnėje kūryboje tiršti 
dažai liko jo darbų žyme. Jau 
1885 metais jo „Bulvių valgyto
jai" pasižymėjo meistriškumu. 

Impresionizmo paveiktas, 
Van Gogh spalvos įgavo šviesiai 
ryškų atspalvį. Riebūs teptuko 
brūkšniai paliko drobėje savo
tišką paviršių. Persikėlus 
gyventi Prancūzijoj, pasireiškė 
pirmieji protiniai sutrikimai. 
Savanoriškai patalpintas į pietų 
Prancūzijos St. Remy sanato
riją, nenutraukė kūrybos. Čia 
bebūdamas, savo teptuko brūkš
niais išreiškė pasauliui savo 
vidinius pergyvenimus. Sūku
ringas teptukas, sluoksnis dažų, 
šviečiančios spalvos pasidarė jo 
darbų pažymys. Tokiose aplin
kybėse buvo sukurti išgarsėję 
saulėgrąžų žiedai ir mėlynieji 
vilkdalgiai. 

Dar šių metų pradžioje Van 
Gogh „Saulėgrąžos" buvo par
duotos iš varžytinių japonų 
draudimo kompanijai už 39.9 
milijonus dolerių. Bet kitas Van 
Gogh kūrinys sumušė visus 
rekordus. Pereitą savaitę New 
Yorke Sotheby aukcionierius 
išvaržė Van Gogh „Vilkdal
gius" (Irisus) už 49 milijonus 
dolerių. Kol kas naujasis 
savininkas nėra žinomas, nes 
pasiūlymas buvo perduotas 
telefonu. 

28 x 32 colių drobėje nutapyti 
violetiniai mėlyni vilkdalgiai 
buvo sukurti jau pirmą savaitę, 
jam esant 1889 metais sanatori
joj. Dar tais pačiais metais Pary
žiaus meno galerija darbą 
pardavė meno paveikslų 

Milwaukee, Vis. 

LIETUVIAI 
TARPTAUTINĖJE MUGĖJE 

Milwaukee Holiday Folk Fair 
praėjo su geru pasisekimu lap
kričio 20-22 d. Pagal Internatio
nal Institute apskaičiavimus, 
festivalyje lankėsi 27,511 
žmonių penktadienį ir šeštadie
nį, o buvo spėjama, kad sekma
dienį lankytojų skaičius galėjo 
pasiekti arti 70,000. Toronto 
„Gintaro" šokėjų pusvalandžio 
programa šeštadienį turėjo 
labai gerų atsiliepimų. Vietinės 
grupės ,4Člumpė", „Spindulys", 
„Spindulio" jaunių grupė ir Le-
monto šeštadieninės mokyklos 
šokėjai grakščiai pašoko savo šo
kius, arenoje pasigirdo lietuvių 
muzika. 

Lietuviai, kaip pagerbtoji et
ninė grupė, pastatė lietuvišką 
sodybą scenoje, buvo parduoda
mi Holiday Folk Fair suvenyrai 
su lietuviškais motyvais. 
„Klumpės" šokėjai buvo rodomi 
per Milwaukee Kalėdų paradą, 
kai šoko kepurinę Holiday Folk 
Fair vežime. Radijo programose 
ir televizijos reklamose bei 
krautuvės lietuviškai papuoštas 
langas — lietuviai buvo gražiai 
pristatomi. Šio ypatingo fes
tivalio aprašymų bus daugiau, 
bet pirmutiniai atsiliepimai gan 
geri. „Milwaukee Journal", 
„Milwaukee Sentinel", „Mil-
waukee Area Guide", „This 
Month In Milwaukee Key" ir 
kitur buvo matyti Holiday Folk 
Fair ir net lietuvių piešiniai, 
nuotraukos ir straipsniai bei ap
rašymai. R. 

vertelgai už kelis frankus. Dar
bas perėjo per kelis prancūzų 
meno kolekcionierius, kol 1947 
metais už 80,000 dolerių pateko 
Joan Witney Payson nuosavy
bėn. Palikimo keliu kūrinį 

pajamų dalis filantropo parėdy
mu bus paskirta Maine valsti
jos meno ir istorinėms 
įstaigoms. 

Tą pačią savaitę tas pats auk
cionierius išvaržė Pierre 
Auguste Renoir „Jauna moteris 
nešanti krepšį gėlių" už 5.28 
milijonus dolerių. Pirkėjas — 
Motomachi galerija Japonijoj. 

išvaržytas už 3.3 milijonus. 
Pirkėjas — anoniminis. Spėjama 
— japonas. 

Edmundas Jakaitis 
KALĖDINĖS ĮDOMYBĖS 

Chicagos parduotuvių, muzie
jų, didžiųjų įstaigų langai ir 

priekiai Kalėdų proga yra išpuo 
šiami įvairiomis meniškomis 
įdomybėmis, kad patrauktų lan
kytojus, pirkėjus. Daugelis 
vyksta į miesto centrą vien tų 
įdomybių pamatyti. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. lapkričio 28 d. 

paveldėjo sūnus filantropas Taip pat Monet „Vandens leli-
John Witney Payson. Parduotų jos" (1917 metų darbas) buvo 

A.t A. 
Janina Šeštakauskienė 

a.a. majoro Petro Šeštakausko našlė. 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. lapkričio 26 d., 11:06 vai. ryto, sulaukusi 

83 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnas Edvardas Vitkus, 

pusseserė Elena Barienė su šeima ir kiti giminės Kanadoje 
ir Lietuvoje. 

Priklausė Brighton parko Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijai. 

Kūnas pašarvotas lapkričio 29 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-
Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks lapkričio 30 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnėnas Edvardas Vitkus ir pusseserė Elena 
Barienė. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

P A D Ė K A 

A.tA. 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

Mūsų mylimas vyras, brolis ir dėdė buvo pašauktas 
amžinybėn 1987 m. spalio 2 d. ir palaidotas spalio 6 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, iš tolimų vietovių suvažiavusiems, dalyvavusiems 
šermenyse, pamaldose ir laidotuvėse. 

Ypatinga padėka kan. V. Zakarauskui už maldas koply
čioje, atnašautas gedulingas šv. Mišias bažnyčioje, už 
prasmingą, paguodžiantį pamokslą ir už palydėjimą velionio 
į amžino poilsio vietą. 

Gili padėka prel. dr. J. Prunskiui už atsilankymą 
šermenyse ir už sukalbėtas maldas, Šv. Rožančiaus adoraci
jos būreliui už sukalbėtą rožinį koplyčioje, solistui J. Vazneliui 
už gražias giesmes ir A. Kalvaičiui grojusiam vargonais. 

Nuoširdus ačiū visiems tarusiems paskutinį sudiev at
sisveikinimo metu: A. Adomaičiui — Lietūkio vardu, A. 
Pargauskui — draugų vardu, J. Tamuliui — bendradarbių var
du, A. Repšienei - Tautos fondo vardu, A. Juodvalkiui -
Lietuvių fondo vardu, S. Vanagūnui — Balfo vardu, J. 
Žebrauskui — Floridos lietuvių vardu ir atsisveikinimą 
pravedusiam Brunonui Trapikui. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems taip gausiai aukojusiems 
šv. Mišioms, Tautos fondui, Lietuvos Dukterų draugijai ir kit. 
tikslams. Dėkojame už atsiųstas gėles prie velionio karsto, 
už išreikštas užuojautas žodžiu, raštu ir per spaudą. 

Širdingas ačiū visiems karsto nešėjams, laidotuvių 
direktoriui Donald Petkui ir jo personalui už malonų ir 
tvarkingą patarnavimą. 

Dėkojame visiems, kurie mus guodė ir suteikė jėgų pakelti 
tą skaudų velionio netekimą. 

Liūdinti žmona Gražina, sesuo Halina ir jos šeima. 

IN MEMORIAM 

fcSpaUaUte JCtarts 
1893 - 1987 

Šeima ir artimieji su giliu liūdesiu praneša, jog H. Y. 
Žiūrienė baigė savo žemišką kelione Albuquerque, New Me-
xko, š.m. lapkričio 9 d. Atsiskyrėme su jauniausia aušrininke 
dr. J. Šliupo ir Eglės Šliūpienės dukra. Gimusi Shenandoah, 
Pa., mokėsi Cornell universitete. Tėvų namuose, Scrantone, 
susipažino ir ištekėjo už Martyno Yčo, tada Rusuos Dūmos 
atstovo. Jis ją išsivežė į senąją Tėvyne — Europą. Gyveno 
Nepriklausomoje Lietuvoje, Kauno apylinkėse nuo 1920 metų. 

Visa šeima iš Lietuvos pasitraukė pirmaisiais sovietinės 
okuparijos metais. Teko gyventi Ispanijoje, Portugalijoje ir 
Brazilijoje, kol pasiekė gimtąją Ameriką. Išlipo iš laivo New 
Yorke drauge su vaikais nelinksma, nes Rio de Janeiro (1941 
m. pavasarį) buvo miręs Martynas Yčas. Kelis metus teko jai 
pakelti pabėgėlio gyvenimo dalią. Vėliau ištekėjo ui veikėjo 
Pijaus J. Žiūrio ir gyveno Cleveland, Obio, beveik 25 metus. 

Likusi našle antrą kartą, gyveno pas vaikus New York, 
Colorado, California ir New Mexico valstijose. 

Jos atminimui numatomos gedulingos pamaldos Chicago
je, š.m. gruodžio 5 d., šeštadienį, Liet. Ev. Reformatų 
bažnyčioje, 10 vai. ryto, 5290 S. Artesian Ave. (netoli Western 
Ave.). Vėliau palaikai bus nulydėti į Lietuvių Tautines 
kapines, kur jau ilsisi keli jos artimieji. Visi kviečiami 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Gėlių prašoma nesiųsti. Velionės atminimui įsteigtas fon
das labdaringiems ir kultūriniams tikslams: Lithuanian Ev. 
Reformed Church, H.Y. Zuris Fund, c/o Rev. S. Neįmanąs, 810 
Hamlin, Evanston, IL 60201. 

A.tA. 
ANTANAS PLAUŠINAITIS 

Gyveno Brighton Parke. 
Mirė 1987 m. lapkričio 25 d. sulaukęs 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Miknaičių kaime. 
Priklausė: LST Korp! Neo-Lituania, Lietuvių Tautinei 

Sąjungai ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. 
Pasiliko nuliūdę: žmona Halina, duktė Daina, posūnis 

Gintaras Rėklaitis su žmona Janina Konaukaite, anūkai 
Jurgis ir Viktoras; sesuo Anastazija Draugelienė; seserėnai 
Algirdas ir Kęstutis Kriaučiūnai ir kiti giminės ir draugai. 

Kūnas buvo pašarvotas penktadienį, lapkričio 27 d. 3-9:30 
v.v. Pamaldos už velionio sielą šeštadienį, lapkričio 28 d., 
10:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Laidotuvės privačios. 

Laidotuvių dir. Gaidas-Daimid, 4330 S. California Ave. 
Tel. 523-0440. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
STASYS 
KIELA 

Velionis buvo gimęs 1911 m. Panevėžy, Vadokliuose, 
Alančių kaime. 

1987 m. lapkričio 29 d. sueina vieneri metai, kai 
Gailestingasis Dievulis pasiėmė pas save mūsų mylimą Tėvelį 
ir Senelį. A.a. Stasys palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Tegul Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Šios mirties sukakčiai atminti šv. Mišios bus aukojamos 
Tėvų Marijonų koplyčioje 9:00 vai. ryto lapkričio 29 d. ir Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje 10:15 vai. ryto lapkričio 29 d., sekmadieni. 

Nuoširdžiai prašome ir kviečiame visus draugus bei 
pažįstamus dalyvauti šv. Mišių aukoje ir prisiminti a.a. Stasį 
savo maldose. 

Liūdintieji dukra, žentas ir anūkai. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS STUMBRYS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą brolį ir tėvą, kurio netekome 1986 m. 
gruodžio 2 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gruodžio 2 d., tre
čiadienį, Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 7:30 
vai. ryto ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje 8:30 vai. ryto, taip pat Lie
tuvoje, Alvito parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti uš už a.a. 
Joną. 

Nuliūdę vaikai ir seserys: Anelė Pocienė ir Albina 
Devetinienė. 

PADĖKA 

A.tA. 
ARŪNAS J. VENCLAUSKAS 

Mūsų mylimas sūnus ir brolis mirė 1987 m. lapkričio 11 
d. ir buvo palaidotas lapkričio 16 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjam paskuti
nį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Vito Mikolaičiui ir kun. Jack 
Preik, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą. Dėkoja
me kun. V. Mikolaičiui, kuris palydėjo velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karstnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald 
A. Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Motina ir sesuo. 

Lietuvių Ev. Reformatų bažnyčios pirmajai kurato
rei moteriai 

A.tA. 
HYPATIAI YČIENEI-ŽIŪRIENEI 

mirus, dukras EVELYNĄ TAGGART ir HYPAT1Ą 
PETKUS bei sūnų dr. MARTYNĄ YČĄ nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi 

Liet. Ev. Ref. Kolegija ir reformatai 

Brangiam Vyrui 

A.tA. 
ANTANUI PLAUŠINAIČIUI 

į Amžinuosius Namus iškeliavus, mielą skautiškojo 
kelio draugę v.s. HALINĄ PLAUŠINAIT1ENE, 
seseriškai užjaučia ir liūdi kartu 

Pelėdų skiltis 

Brangiam Tėveliui 

A.tA. 
SALIAMONUI TAMAŠAUSKUI 

mirus, jo dukterį, mielą draugę dr. ALINĄ DOMANS-
KIENĘ su vyru VANDELINU, anūkus JONĄ ir RI
MĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Slavą Barnett-Kripienė ir duktė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS -

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S tree t - 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 R d . - Tel . 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 662-1003 

E V A N S - E V A N A U S K A S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

IAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marquette Parke 

priemiesčiuose 
Tel. — 422-2000 

Chicagoje ir 
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x Bilietai į simfonini kon
certą, kurio programą atliks 
Lietuvių Operos choras, sol. D. 
Mongirdaitė, D. Stankaitytė, T. 
Freerer, M. Prapuolenis ir 
70-ties asmenų simfoninis or
kestras, gaunami Vaznelių 
„Gifts International" prekyboje, 
2501 W. 71 Street, Chicago (tel. 
471-1424) iki šeštadienio vidu
dienio, o vėliau prie įėjimo. 

x Jung t in i s choras, kuris 
giedos Juubiliejines Mišias Šv. 
Vardo katedroje sekmadienį, 
lapkričio 29d., 3 vai. p.p., 
susideda iš 130 narių ir bus 
diriguojamas pamainomis muzi
kių ses. Teresės Papšytės, SSC, 
Ritos Kliorienės ir Emilijos Sa-
kadolskienės. Per pamaldas taip 
pat gros jungtinis liaudies inst
rumentų ansamblis, kurį suda
ro O. Mikulskienės vad. Čiurlio
nio ansamblio instrumentalis
tai, Balio Pakšto vad. birbynin-
kų kvintetas ir E. Sakadolskie-
nės vad. Chicagos kanklininkių 
ansamblis. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus vadovybė ne
berengia kūčių, nes jos supuolė 
su Jaunimo centro ruošiama 
tradicine metine vakariene 
gruodžio 6 d. 

x M a r q u e t t e P a r k o 
li tuanistinė mokykla rengia 
„Žvakių liepsnos" vakarienę 
gruodžio 5 d., šeštadienį, 6:30 
vai. vak. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Rengia 
lituanistinės mokyklos Tėvų 
komitetas ir kviečia visus tėvus 
ir pažįstamus dalyvauti. 

x Darome nuot raukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111., 60634. Tel. 
238-9787. 

(sk.) 

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

x P a s Nonnan Bursteiną, 
vienintelį lietuvį kailininką, 
galite gauti puikiausius mo
teriškus kailius, 679 No. Michi-
gan Ave.f 2-tras aukštas (įėji
mas iš Huron SU, Chicago, IL 
60611. Tel. 263-5826. 

x Pa t r i a Gifts & Electro
nics iki Kalėdų bus atidaryta 
savaitės dienomis 10-6 v.v., šešt. 
104:30 p.p. ir sekmad. 11-4 p.p. 
PATRIA, 2646 W. 71st St. Tel. 
778-2100. Sav. A. F. Siutai. 
Klausykite PATRIA skelbimų 
kiekvieną sekmadienį 7-8 vai. 
ryto per WCEV. 14.50 A.M. ra
dijo banga. 

(sk.) 

x Akin ia i siuntimui i Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x Kun. Antanas Zakaraus
kas, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas ir kun. 
Bruno Grinis, Šv Petro ir 
Pauliaus parapijos klebonas, 
kaip skelbia „The Chicago Ca-
tholic" lapkričio 27 laidoje, yra 
Chicagos arkivyskupijos kurijos 
paskirti savo parapijų emeritais 
klebonais. Nauji klebonai toms 
parapijoms dar nėra paskirti. 

x Prel. Vytautas Balčiūnas 
iš Thompson, Conn., yra atvy
kęs į Lietuvos krikščionybės 
sukakties minėjimą ir Liet. 
Katalikų federacijos kongresą, 
kaip „Krikščionio gyvenime" 
leidyklos vedėjas. Jis yra apsi
stojęs pas savo brolį Antaną. 

x Dar galima gauti bilietų 
į simfoninį koncertą, kuris bus 
šiandien, šeštadienį, lapkričio 
28 d., 7:30 vai. vak. Morton 
auditorijoje, 2423 S. Austin 
Blvd., Cicero. Bilietai gaunami 
Vaznelių Gifts International 
prekyboje, 2501 W. 71 St., 
Chicago, tel. 471-1424 ir vėliau 
prie įėjimo. Lietuvių kompozi
torių K. V. Banaičio, M. K. 
Čiurlionio, VI. Jakubėno, J. Ju
zeliūno ir J. Štarkos kūrinius 
atliks solistai D. Mongirdaitė, 
D. Stankaitytė. M. Prapuolenis. 
T. Freerer. Lietuvių operos 
choras ir didžiulis 70 asmenų 
simfoninis orkestras. 

x ,^Darbininko" kalendorius 
1988 metams išėjo iš spaudos. 
Ski r tas pranciškonams, 
Aidams, Varpeliui, gražiai 
išleistas. Mėnesiai nuplėšiami, 
o pakabinimo viršelis papuoštas 
pop. Jono Pauliaus II susitikimu 
Romoje su lietuvių jaunimu — 
tautinių šokių šokėjais. Kalen
dorius išleistas dviem spalvom. 

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 S i u n t i n i a i i Lie tuvą. 
Tiksliai žinant, kas pageidauja
ma, kiek ten įvertinama ir koks 
įvairių prekių muitas, galime 
jums sudaryti nebrangius, bet 
artimiesiems tikrai naudingus, 
siuntinius. Pas siuntėjus Chica-
goje ir apylinkėse atvažiuoju į 
namus, siuntinius supakuoju ir 
išsiunčiu. Skambinti rytais 7-9 
vai., vakarais 4-6 vai. Tel. 
430-4145. 

(sk.) 
x Baltic Monuments , Inc., 

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

(sk.) 

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

(sk.) 
x Planuokite j au dabar da

lyvauti G. T. INTERNATIO
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
į egzotišką ir nuotykių pilną 
Pietų Ameriką, įskaitant Bra
ziliją, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis: G. T. Interna
tional Inc., 10401 S. Roberts 
Rd., Palos Hills, 111. 60465, tel : 
(312) 430-7272. 

(skj 

x Kun. A m a n a s Miciūnas, 
MIC, Kenoshos Šv. Petro pa
rapijos klebonas, buvo atvykęs 
į Lietuvių katalikų federacijos 
kongresą ir dalyvavo šv. Mišiose 
Šv. Jurgio bažnyčioje. Sekma
dieniui jis išvyko atgal į Keno-
shą. 

x Kun. Valdemaras Cuku-
ras, Nekalto Prasidėjimo Mari
jos seserų kapelionas, iš Put 
namo, Conn., yra atvykęs į Liet. 
Katalikų federacijos kongresą, 
Ateitininkų tarybos posėdžius ir 
krikščionybės minėjimo iškil
mes. Apsistojęs marijonų 
vienuolyne. 

x Prof. Vytautas Skuodis 
i r Pov i las V a i č e k a u s k a s , 
buvę Sibiro tremtiniai, Marijos 
aukšt. mokyklos salėje lapkričio 
28 d. kalbės apie tikėjimo perse
kiojimą ok. Lietuvoje. Taip pat 
šiame simpoziume dalyvaus 
Lietuvių Informacijos vedėjas 
Washingtone Viktoras Nakas. 
Po simpoziumo 11:15 vai. bus 
procesija į Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčią Marąuette Parke. 

Tautiniu šokių grupė „Klumpė" atlieka kepurinę. Iš kairės: adv. R. Norušienė, B. Milašienė, 
V. Sužiedėlienė ir R. Kubiliūte. 

IŠ A R T I IR T O L I 

x Kristanavičiaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos siunčiamos ¥iuo 
adresu: 5620 South CIaremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 4344545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk.) 

x Ses. Paulė , provincijole, 
ses. Eugenija, ses. Igne ir D. Au
gienė iš Putnamo atvyko į Chi-
cagą dalyvauti Lietuvos krikšto 
600 minėjimo iškilmėse. Jos 
apsistojusios Marijos aukšt. 
mokykloje. 

x Ukrainiečiai , lietuviai ir 
kitos tautinės grupės ryšium su 
Gorbačiovo atvykimu į JAV 
ruošia gruodžio 7 d. 12 vai. 
Dailey centre demonstracijas. 
Tuo nori priminti Gorbačiovui 
pavergtų tautų ir pavergtų 
žmonių laisvės ilgesį. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti, or
ganizacijų atstovai prašomi būti 
su vėliavomis. 

x 1988 m. vasar io 17 d. 
SLUTŲ radyo programa ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Mek
siką, kur bus aplankyta Mexi-
co City, Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreiptis į American 
Travel Service Bureau, 9727 
W. Western Ave., Chicago, 111. 
60643; tel. (312) 238-9787. ' 

(sk.) 
x LAIŠKAI LIETUVIAMS 

ruošia 2 savaičių ekskursiją į 
Pietų Ameriką 1988 m. balan
džio 22 d. Bus lankomasi Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Iguassu 
Falls ir Buenos Aires. Kreiptis: 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
Ch i cago , IL 60643. Te l . 
312-238-9787. 

(sk.) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

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

(sk.) 

x Pr ieš bet ku r u ž s a k a n t 
paminklą , aplankykite St . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą, matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Taip pat pa
darome paminklus mūsų dirb
tuvėje pagal jūsų pageidavimą 
— brėžinius. Visada prieš sta
tant į kapines, jūs apžiūrėsite ir 
įsitikinsite, kad paminklas pa
darytas, kaip Jūsų buvo pagei
dauta. Savininkai Lilia ir 
Vilimas Nelsonai, 445-6959. 

(sk.) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R i m a s 
S tankus , tel. 361-6950 arba 
6364J169. 

(sk.) 

KANADOJE 

— A. a. Jonas Malinaus
k a s , Lietuvoje buvęs agro
nomas, atvykęs į Winnipegą, 
Man., dirbo parkų distrikte ir 
lietuvių veikloje. Parke jis įstei
gė pabaltiečiu skyrių su eglute, 
berželiu ir kitais lietuviškais 

x Korp.! „Giedros" susirin
kimas bus gruodžio 6 d., sek
madienį, 11 vai. ryto Pedago
ginio Lituanistikos instituto 
patalpose. Visos narės kvie
čiamos susirinKime dalyvauti. 

x Krikščionybės iškilmėse 
Romoje dalyvavusieji ilgai 
neužmirš Chicagos lietuvių 
operos koncerto, kur iame 
nepaprastu grožiu nuskambėjo 
J. Naujalio ,.Lietuva Brangi", 
žodž. Maironio, kompozicija J. 
Juzeliūno. Chicagos lietuvių 
visuomenė turės progą išgirsti 
šį kūrinį lapkričio 28 d., šešta
dienį, 7:30 v.v. Morton auditori
joje ivykstančiame koncerte. 
Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje. 

x Pirmą kartą girdėsime ne-
sustrumpintą V. K. Banaičio 
operos „Jūratės ir Kastyčio'* 
pirmąjį veiksmą, muz. Arūno 
Kaminsko suorkestruotą di
džiuliam simfoniniam orkest
rui, kai atsilankysime j Lie
tuvių operos ir simfoninio 
orkestro koncertą lapkričio 28 d. 
7:30 vai. vak. Morton auditori
joje Cicero. 

, x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje lapkričio 28 d. 
šeštadienį, 3 vai. p.p. bus išsta
tytos lietuviškos vėliavos. Kun. 
A. Saulaitis su talkininkais pa
gamino vėliavų replikas. Taip 
pat bus tą dieną paroda „Kry
žių kraštas". 

x Mildai Budrienei, M.D. 
j bus įteikta Kristanavičiaus 
1 Fondo steigėjo T. Vaclovo Gu
tausko S.J., vardo metinė pre
mija Fondo vakaronėje, š.m. 
penktadienį, gruodžio 4 d. 7:30 
Jaunimo centro kavinėje. 
Vakaronėje adv. S. Povilas 
Žumbakis skaitys paskaitą apie 
federalinę taksų reformą ir bus 
pagerbti Fondo amžini mece
natai Elzbieta Katilienė ir 
Julius Paulėnas. Kviečiame 
visus dalyvauti. 

(sk.) 
x Lietuvių Moterų Brigh-

ton Parko klubo metinis susi
rinkimas įvyks ketvirtd., gruo
džio 3 d. Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman Ave. Pradžia 1 
vai. p.p. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

(sk.) 

x Parduodami gintariniai 
ir inkrustuoti paveikslai, gra-
žausi lino audiniai, juostos, 
labai dideli gintaro karoliai, 
žiedai, sagės ir t.t. iš Lietuvos. 

iSkamb. 312 656-6599. Prista
tome arba pasiunciame. 

(sk.) 

medžiais, pirmiau gavęs iš va
dovybės leidimą. Dabar tie 
medžiai jau suaugę ir sudaro la
bai gražų vaizdą. Kol buvo gy
vas, jis rūpinosi Lietuvių Bend
ruomene, ateitininkais, kitomis 
organizacijomis, mirus žmonai, 
sūnaus išauginimu ir išmoksli
nimu. Tai vieno žmogaus pali
kimas, kurio negali užmiršti 
likę pabaltiečiai. ypač lietuviai. 

— Ottawos angliškame lei
dinyje ,.The Cathoiic Commu-
nity oi'Saint Isidore" paminėtas 
ir kun. dr. Skilandiiūnas, buvęs 
klebonas March Tovvnship vie
tovėje, kur atliko daug pa
tvarkymų, pastatydino naują 
mokyklą ir buvo paskirtas 
apylinkės dekanu. 

— Gintarė J u r k u t ė ir A r a s 
Piečaitis Aušros Vartų bažny
čioje Montrealyje susituokė 
spalio 10 d. Sutuoktuves 
palaimino, šv. Mišias kartu su 
kun. Juozu Arnausku laikė ir 
pamokslą pasakė Piečaičių 
giminaitis atvykęs iš Floridos 
kun. Viktoras Dabušis. Pokylis 
buvo Buffet Lapierre salėje. Šių 
metų pavasarį vedė jo brolis Li 
nas Piečaitis, o prieš trejus 
metus jo brolis Rimas Piečaitis 
Rimą Jurkutę, jaunosios seserį. 
Vaišių metu žodį tarė Gintarės 
senelis Domas Jurkus, kun. V. 
Dabušis ir jaunosios t e ta 
Regina. 

— Ses. Natalija Guzevičiū-
tė atvyko į Montreal} ir užėmė 
ses. Margaritos Bareikaitės vie
tą. Ši pastaroji buvo paskirta vėl 
į Torontą. 

— Loreta Trumpickai tė ir 
Valteris Dauginis susituokė 
Prisikėlimo parapijos bažnyčioje 
Toronte. Jų moterystę palai
mino kun. Augustinas Sima
navičius ir kun. A. Žilinskas, 
evangelikų kunigas. Mišių 
metu giedojo S. Strimaitytė ir D. 
Rotkienė. Vestuvinis pokylis 
buvo Lietuvių namų Mindaugo 
salėje. 

— Adelė ir Eugenijus Abro
m a i č i a i , Toronto l ie tuvių 
veikėjai, spalio 24 d. atšventė 
savo vedybinio gyvenimo 25-rių 
metų sukaktį. Mišias atnašavo 
prel. J Tadarauskas ir kun. E. 
Jurgutis, kuris pasakė ir pa
mokslą. Vargonais palydėjo ir 
solo giedojo L. Marcinkutė. Li
turginius skaitymus atliko su
kaktuvininkų dukra Bernadeta. 

— A.a. inž. Leopoldas Bal
sys, 69 metų amžiaus, po opera
cijos mirė spalio 24 d. Iš Prisi
kėlimo bažnyčios palydėtas į lie
tuviu kapines. Nuliūdime liko 
žmona Lydija, sūnus dr. Aras 
Toronte ir ekonomistas sūnus 
Rimas Anglijoje. 

— A. a. Adelė Macai tė-Dau-
ginienė, 84 metų amžiaus, mirė 
spal io 22 d Palaidota iš 
evangelikų bažnyččios lietuvių 
kapinėse. 

— Dr. T a d a s St. Macas , 
kaip chemikas dirbęs Toronte, 
dabar perkeltas į Vancouverį, 
B.C. chemijos inžinerijai popie
riaus gamybai. 

— Virginija Kuraitė, kuri iš
teka už Lino Zubricko, savo 
mergvaka r io kraičio dalį 
paskyrė Punsko lietuviams 
remti. Tai jaunos mergaitės pa
vyzdys vyresniesiems. 

— Prel . dr . P r a n a s Gaida, 
„Tėviškės Žiburių" redaktorius, 
jam paskirtą kultūrininko ir vi
suomenininko premiją 1000 dol. 
paskyrė Kanados lietuvių kul
tūros muziejui statyti. 

— A. a. Vaclovas Skrebu-
tėnas , ilgametis Toronto Lie
tuvių namų revizijos komisijos 
narys, staiga mirė spalio 9 d. 
Nuliūdime liko žmona Julija ir 
giminės Kanadoje ir ok. Lietu
voje. 

— Toron to Prisikėlimo pa
rapijos salėje pasirodė spalio 11 
d. Bostono etnografinis an
samblis „Sodautas". Pranešėja 
buvo Gitą Kupčinskienė, pa
dėkojo jas kvietusio „Volun-

CHICAGOJE 
IR APYLINKfiSE 

ŽEMAIČIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Žemaičių kultūros klubas ti 
rėjo savo metinį narių susirii 
kimą lapkričio 18 d. 21 vai. p 
pietų buvusios a.a. Anelės sv< 
tainėj, dabar užl ai komoj jos si 
naus Zigmo Kojak, 4500 S. Ta 
man. 

Ilgametis klubo pirm. J. Ske 
vys, daugiau kaip 25 m 
vadovaująs Žemaičių klubui 
pasveikino susirinkimo daly 
vius ir pateikė darbotvarkę 
kuri buvo priimta be pakeitimų 
Maždaug prieš 45 m. Žemaičii 
klubas turėjo apie 400 narių, < 
šiame susirinkime dalyvavo vot 
13 narių. Šiuo metu klubas tur 
29 narius, iš kurių dar yra ke\ 
ir klubo steigėjai nuo 1938 m. 
ir jie jau yra sulaukę rimto am 
žiaus. Kai kurie jų siekia nuo SC 
iki 96 m. amžiaus ir vis dai 
dalyvauja klubo veikloje. 

Viena klubo steigėja Anna Ja 
kobs, nors jau turėdama 96 m 
amžiaus ir maždaug prieš pus* 
metų atvykdavo savo jėgomis ; 
susirinkimus. Net tris kartus 
persėsdama vis į kitą autobusą, 
ji ilgą kelią nuo jos gyvenamos 
vietos iki susirinkimo svetainės 
nugalėdavo. Šiuo metu ją atveža 
jos sūnus automobiliu į susirin
kimą. 

Šiam susirinkimui darbotvar
kė buvo kiek gausesnė, nes susi
rinkimas buvo klubo metinis su
sirinkimas, kuriame buvo ir 
valdybos rinkimai 1988 me
tams. 

Protokolą perskaitė Rožė 
Didžgalvienė, apie kasą infor
mavo Al. Kizlaitis, vicepirm. 
Puodžiukas pranešė apie klubo 
veiklą. Finansų sekr. Eugenija 
Strungienė yra apsirgusi ir gy
doma namie. 

Po visų klubo reikalų aptari
mo prieita prie valdybos rinki
mų. Susirinkimui pasiūlius pa
silikti senai valdybai ir per
rinkta ta pati valdyba: pirm. J . 
Skeivys, vicepirm. F. Puodžiu
kas, ižd. Al. Kizlaitis, prot. sekr. 
Rožė Didžgalvienė, fin. sekr. Eu
genija Strungienė. 

Paskirta spaudai ir radijo va
landėlėms parama ir aptarta 
1988 m. klubo 50 m. veiklos 
paminėjimas ir jo užsidarymas 
dėl narių stokos. 

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Juozas Skeivys 

ges" ansamblio vadovė muz. D. 
Viskontienė, pabaigoje žodį tarė 
V. Vaičiūnas. Buvo įdomių 
kaimo tautosakinių šokių ir 
dainų pasiklausyti susirinkę 
apie 500 asmenų. 

— Hamiltono skaučių „Šir-
vintos-Nemuno" tunto žiemos 
sezonas pradėtas pamaldomis ir 
laužo programa rugsėjo 20 d. 
Pravedė nauja laužavedė A. 
Meškauskaitė ir R. Matytė. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČCPtNAS 
2649 W. 63 St., Chkago, R 60629 

Tel. — 776*162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 4604866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

žemaičių klubo valdyba U k.urc sHi. pro*. <<kr IW.»- Uidžualviene. pirm. 
Juozas Skeivys ir Eugenija Stungienė; stovi: vicepirm Frank Puodžiukas 
ir ižd. Alfonsas Kizlaitis. Nnotr. Č. Genučio 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

2501 W. OOUi Street 
Chicago, IL 90030 

Tel. 77M80O 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Stc. 18-2 
Hinsdale. IL €0621 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 


