
THE LIBRARY OF CONGRESS (GRATIS) 
REFERENCE DEPARTMENT 
SERIALS DIVISION 
VTASHIKGTON, DC 2 0 0 2 5 DM 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2-3 

" T U L _ | - T " K H L J / \ I M I / \ r > J W O M L D - W l D E O A I I Y 

Vol. LXXXII Kaina 60 c. ŠEŠTADEINIS - SATURDAY, LAPKRITIS - NOVEMBER 12, 1988 Nr. 222 

„LKB Kronika", Nr.78 

(Tęsinys) 

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

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui. 

Kardinoliškoji Lietuva 
Šiais metais Lietuvą iš Vati

kano viena po kitos pasiekė 
džiugios žinios. Lietuvos vys
kupų „Ad limina" vizito pas Šv. 
Tėvą metu paskirtas naujas 
mūsų krašto vyskupų konferen
cijos pirmininkas J.E. vysk. 
Vincetas Sladkevičius. Katali
kiška Lietuva šiuo Švento Sosto 
sprendimu nuoširdžiai džiaugia
si. Ilgus metus tremtyje buvusio 
vyskupo paskyrimas į šį aukštą 
Bažnyčios postą įkvepia Lietu
vos kunigus ir pasauliečius to
lesnei kovai ir ištikimybei šven
tam Kristaus reikalui; teikia 
džiaugsmo ir jėgų, sutvirtina 
žinojimą, kad pastarųjų dešimt
mečių kovos ir kančios kelias, 
kai ginant Bažnyčios ir tautos 
teises, reikėjo pasiryžti neboti 
valdiškų bedievių šantažo ir 
persekiojimų, o ne vienam 
rizikuoti net laisvės ar gyvybės 
kaina, buvo teisingas. 

Kitaip reagavo sovietinės val
džios įstaigos. Maskvos RRT pir
mininko pavaduotojas katalikų 
reikalams Juznecovas, sutikęs 
iš Romos grįžtančius Lietuvos 

vyskupus, aiškiai neslėpė savo 
nepasitenkinimo. Uždraudė, 
nesulaukus RRT pirmininko 
Charčevo, vykti į Lietuvą. Nu
vežęs vyskupus į viešbutį, pats 
ilgai tarėsi ne su pačiais vysku
pais, bet ne jų valia jiems 
paskirtais palydovais — mons. 
Antanu Bitvinsku ir kun. Pran
ciškum Vaičekoniu. Atvėsus 
pirmam įkarščiui, vyskupams 
buvo leista sekmadieniui 
(gegužės 1 d.) parvykti į Lietuvą 
su sąlyga, kad be Maskvos 
leidimo nei naujasis vyskupų 
konferencijos pirmininkas vysk. 
Sladkevičius, nei jo pavaduoto
jas vysk. Antanas Vaičius 
nepradės eiti savo naujų 
pareigų. Tarp kitko Maskvoje 
vysk. V. Sladkevičius buvo pa
sveikintas dar vienu siurprizu: 
trumpam su vysk. A. Vaičiumi 
išėjus iš viešbučio, į jų kambarį 
įsibrovę nežinomi asmenys „pa
tikrino" vysk. V. Sladkevičiaus 
lagaminą ir pasisavino iš Romos 
vežtus oficialius raštus. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 

Kun. Sigito Tamkevičiaus 
sugrįžimas 

Tarp 300-400 žmonių sutiko 
kun. Sigitą Tamkevičių Vil
n iaus geležinkelio stotyje 
lapkričio 4 d., praneša Lietuvių 
Informacijos Centro skyrius Ro
moje. Susirinko kunigai ir pa
sauliečiai, jauni ir seni, vyrai ir 
moterys nešdami Lietuvos tri
spalves bei Vatikano dvispal
ves. Minia giedojo religines gies
mes ir dainavo liaudies dainas. 
Jų tarpe susirinko ir buvę 
kaliniai: kun. Jonas Kastytis 
Matulionis, prieš dvi dienas 
grįžęs Viktoras Petkus, ir 
Petras Cidzikas, kuris ką tik 
spalio 29 d. užbaigė savo 32 
dienų bado streiką dėl Lietuvos 
politkalinių. Visi susirinkusieji 
nužygiavo prie Aušros Vartų 
koplyčios, kur kun. Tamkevi-
čius tarė šiuos žodžius: 

„Gruodžio 23 d. naktį, lydi
mas kareivių su vilkiniais šu
nimis, įsėdau į Stolypino 
vagoną. Gailestingumo Aušros 
Vartų Motinos paprašiau, kad 
palaimintų ir išvažiavau į 
Uralą. Prabėgo beveik šešeri 
metai. Ir ši diena man kaip sap
nas. Tada negalėjau nė pagal
voti, kad bus šitokia diena kaip 
ši, kad tauta bus atgimusi, kad 
Bažnyčioje bus daug vilčių, kad 
žmonėse bus toks entuziazmas. 
Tada atrodė viskas sukaustyta 
ledų. 

„Ir jeigu šiandien mes daug 
kuo džiaugiamės, tai sakome 
,ačiū' Marijai. Šiais metais — 
Marijos metais, Motina pamatė, 
kad mūsų tautai, Bažnyčiai, 
mums visiems daug ko trūksta, 
daug ko reikia. Reikia meilės, 
reikia blaivių širdžių. Ir Moti
na savo Sūnui pasakė: jiems 
reikia vyno, laisvės, meilės, 
gerumo vyno. Ir jos Sūnus 
padarė stebuklą. Ir šiandien visi 
susirinkę čia dėkojame, dėkoja
me Dievo Motinai, dėkojame 
mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, 
kad pažvelgė į mūsų tautą, 
pažvelgė į mūsų Bažnyčią, 
pažvelgė į mūsų visų gyvenimą. 

„Šiose Mišiose melskimės, 
kad mūsų tautoje prasidėjęs 
atgimimas turėtų pagrindą, kad 
žmonės rastų tiesą. Entuziaz
mas labai greitai praeina, rei
kia, kad būtų pagrindas. O 
tokiu pagrindu gali būti tiktai 
Dievas. Važinėdamas etapais iš 
Uralo į Mordoviją, iš Mordovi
jos į Sibirą, aš mačiau tūks
tančius žmonių, tūkstančius 
nužmogėjusių žmonių, baisių. 
Nesinorėjo net būti jų tarpe, bet 
būti reikėjo. Ir visi jie buvo tokie 
todėl, kad neturėjo Dievo. Jie jo 
galbūt niekada nepažino, jie 
neturėjo į ką atsiremti ir nuėjo 
nusikaltimo keliu. 

„Akivaizdžiai pamačiau, ką 
reiškia gyvenime Dievas. Jeigu 
dabartinis mūsų jaunimas, vai
kai, turės Dievą, mes turėsime 
ateitį, jeigu jie neturės Dievo — 
tai nieko mums nepadės ir tri
spalvės. Jos reikalingos, jos 
brangios , jos šventos, bet dar 
labiau yra reikalingas pagrin
das. Tūkstantmetinė istorija 
kalba ir rodo, mūsų tautos isto
rija, ypač pokario istorija, 
akivaizdžiai, prikišamai rodo, 
kad reikia šitokio pagrindo. 

„Kai buvau Sibiro tremtyje, 
daugelyje Sibiro kaimų, mieste
lių mačiau kapines ir daug jose 
mačiau senų, apipuvusių, pajuo
dusių katalikiškų kryžių. Ten 
liko daugelio mūsų tėvai, broliai 
ir seserys. Prisiminkime juos, 
prisiminkime visus tuos, kurie 
nekaltai kentėjo mūsų tėvynė
je, kurie nekaltai kentėjo Rusi
joj, Sibire, ir kurie neišvydo tos 
dienos , kokią šiandien matome. 
Tos garbės jie buvo labiau ver
ti negu mes užtai, kad jie kur 
kas daugiau už mus iškentėjo". 

Kun. Sigitas Tamkevičius ta
da koncelebravo Mišias su 
šešiais kunigais, po kurių jis 
visiems padėkojo už laiškus 
(daugumos kurių negavo), už 
maldas, už bado streikus ir už 
viešai skelbiamą įvykdytą 
neteisybę. 

Viceprezidentas George Bushas kalba savo spaudos konferencijoje pirmą karta kaip išrinktas 
JAV prezidentas. 

Pirmieji išrinktojo prezidento 
pasisakymai 

Washingtonas. — Išrinktas 
prezidentas Bushas nominavo 
James A. Baker III Valstybės 
departamento sekretoriaus pa
reigoms. Jis pasakė, jog buvęs 
Iždo sekretorius, Baltųjų rūmų 
viršininkas ir jo išrinkimo 
vyriausias komiteto vadovas, 58 
m. Bakeris ne tik yra tinkamas 
svarbiausiam postui po prezi
dento, bet bus ir tinkamiausias 
vadovas perėjimo procesui iš 
vienos administracijos į kitą. 
Bushas savo pirmojoje spaudos 
konferencijoje taip pat pasakė, 
kad kiti kabineto nariai bus pa
r inkt i , ,gre i ta i" , be t ne 
anksčiau, kai jis grįš po keturių 
dienų atostogų iš Delray Beach. 
Floridoje, kurias jis pradėjo 
ketvirtadienį. 

Tarėsi su Shultzu 

Bushas pasakė, kad prieš 
nominuojant Bakerį Valstybės 
sekretoriumi, jis ta rės i su 
George Shultzu, dabartiniu 
sekretoriumi, ir jis „entu
ziastiškai pritarė" šiam pasi
rinkimui. Bakeris. kuris išvyko 
atostogų į Wyomingą, nepareiš
kė jokių komentarų, palikda
mas viską naujajam preziden
tui. Tačiau Bakerio padėjėjai 
išsireiškė, kad jis nori, jog 
departamentų sekretoriai būtų 
parinkti gabiausi ir geriausiai 
išsilavinę asmenys. 

Rinkimų dieną George Bu
shas praleido Houstone. 
Išrinktasis prezidentas pirmąją 
savo dieną, kai buvo išrinktas 
priešpiet su savo šeimos nariais 
dalyvavo Šv. Martyno episko
pai ų bažnyčioje pamaldose, pa-
reikšdami padėką Visagaliui. 
Vėliau išskrido į Washingtoną. 

„Aš turiu savo p r inc ipus" 

Spaudos konferencijoje, žurna
listo paklaustas, ar jis tiki, kad 
laimėjimas 40-je vasltijų suteikė 
jam mandatą valdyti kraštą, at
sakė. ..Aš nežinau, a r ta i reikia 
vadinti iš viso mandatu, bet aš 
žinau, kad yra pakankamai bal
sų, ir didelė jų persvara, jog 
didelis skaičius valstijų balsavo 
už mane, tad teikia didelį 
pasitikėjimą vykdomajai val
džios šakai ir aš manau, kad 

sutarsime su Kongresu". Toliau 
jis sakė: „Aš turiu savo prin
cipus, amerikieči'* kurie bal
savo už mane, balsavo taip pat 
už tam tikrus principus"'. 

Bushą sveikino visos valsty
bės pasaulyje, išskyrus Iraną. 
Spaudai jis patvirtino savo nu
sistatymą tęsti Reagano griež
tumo ir sutaikinimo principą 
klausimuose su Sovietų Sąjun
ga. Jis pareikalavo Maskvos 
laikytis savo pažado pasitrauk
ti iš Afganistano iki vasario 15 
d. Nicaragvoje privalo būti 
įvesta demokratija; contras — 
laisvės kovotojams turi būti 
teikiama parama. Išrinktasis 
prez. Bushas taip pat pasisakė 
labai griežtai prieš abortus ir už 
maldą mokyklose ir pagaliau už 
priėmimą papildymo, kad būtų 
subalansuotas biudžetas. 

Demokratai Kongrese jau 
spėjo pareikšti, kad Bushui bus 
sunku susitarti su jų valdomu 
Kongresu. 

Reikalaus 
kompensacijos 

Vilnius. — Liet. Inf. Centro 
pranešimu, Petras Cidzikas spa
lio 30 d. 6 v.v. pabaigė bado 
s t reiką Gedimino aikštėje 
Vilniuje, (pradėta rugsėjo 29 d.), 
gavės užtikrinimą iš valdžios, 
jog penki politiniai kaliniai 
būsią paleisti. 

Penkių paleistų disidentų 
tarpe yra ir Voldemaras Karo-
liūnas, paleistas iš Kauno psi
chiatrinės ligoninės, kur jo 
sveikata buvo tiek palaužta, jog 
jis reikalingas nuolatinės prie
žiūros ir dabar gyvena su savo 
motina jos vieno kambario bute. 
Lietuvoje praėjusi rugpjūčio 
mėnesį įkurtas nevaldiškas Po
l i t inių Kaliniu Gyvenimo 
komitetas reikalaus, kad jiems 
būtų parūpintas didesnis butas, 
kaip minimaline kompensacija, 
kurią valdžia turėtų duoti už jo 
13-kos metų kalsimą už politi
nius „nusikaltimus". 

Pabaltijo respublikos 
prieš Gorbačiovą 

Jis nori turėti veto teisę 
Maskva. - New York Times 

vėl praneša savo penktadienio 
laidoje apie įvykius Pabaltijo 
respublikose ir pabrėžia, jog 
susidarė stipri rezistencija prieš 
sovietų vyriausybės pasiūlytas 
konstitucines reformas. Komu
nistų partijos vadai pažadėjo 
daugiau teisių vietinėms res
publikoms. Politbiuras sako, jog 
naujieji pakeitimai turi būti 
priimti lapkričio 29 d., ir kad tai 
esąs tik pirmas reformų žings
nis. Vėliau būsią išleisti kiti 
įstatymai, kurie duosią daugiau 
teisių 15-kai respublikų. 
„Tasso" agentūra bando nura
minti Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos gyventojus, kurių oficia
lūs ir neoficialūs politiniai 
pareigūnai reiškia protestą 
Maskvai, nes ji turės veto teisę 
šiose respublikose. Pabalti
jo žmonės nesutinka patikėti so
vietų pažadais, kad daugiau 
laisvės bus leista vėliau. 

Gorbačiovas įtikinėja pilie
čius, jog konstituciniai pakei
timai ir nauji pasiūlymai duos 

daugiau demokratijos, bet dabar 
tie, kurie palaikė jo perestroiką 
entuziastiškai, išėjo prieš jį ir jo 
pasiūlymus, nes jie laikomi pa
čiais nedemokratiškiausiais. 
Pagal tai pabaltiečiai negalėtų 
turėti net tokios ekonominės 
politikos, kokią jie dar turėjo 
dabar, viskas veto teise bus 
kontroliuojama Maskvoje. 
Pabaltijo respublikos jaučiasi 
100% galinčios pačios vesti savo 
ekonominę Vakarų stiliaus poli
tiką ir turėti ryšius su Vakarų 
kraštais ir be Kremliaus 
palaiminimo. 

Arūnas Zebriūnas, vienas iš 
Sąjūdžio vadų, kaip rašo Bill 
Keller iš Maskvos, pasakė jam, 
jog Persitvarkymas reikalauja, 
kad visi tie pasiūlymai būtų 
išbraukti iš Aukščiausiojo So
vieto suvažiavimo darbų 
tvarkos lapkričio 29 d. New 
York Times primena, kad ir 
akademikas Andrei Sacharovas, 
kuris dabar lankąsis Amerikoje, 
yra prieš tuos siūlomus pakei
timus. 

— Burmos vyriausybė baigė 
26 metų izoliaciją ir leido už
sienio firmoms investuoti 
pinigus į Burmos ekonomiją. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez. Reaganas parei
kalavo, jog visi kabineto nariai 
ir vyriausieji vyriausybės parei

g ū n a i į teiktų rezignacijos 
raštus, kad naujasis prezidentas 
galėtų laisvai veikti parenkant 
aukštuosius valstybės pareigū
nus. Baltieji rūmai pranešė, kad 
į tą skaičių įeina 500 aukštųjų 
pareigūnų. 

— Bonoje Vokietijos parla
mentas šį ketvirtadienį paminė
jo nelaimingąją „Kristalinę 
naktį", kai prieš 50 metų buvo 
nacių suruoštas pogromas prieš 
žydus. Kalbėjo parlamento pir
mininkas P. Jenninger, valdan
čiosios Krikščionių Demokratų 
partijos narys, pažymėdamas, 
kad daugelis vokiečių tada buvo 
„užsimerkę ir suvedžioti". Bet 
tai nepatiko socialdemokra
tams, žaliųjų partijai ir laisvie
siems demokratams, ir jie atsi
kėlė išėjo. Jiems atrodė, kad 
parlamento pirmininkas nori 
pateisinti nacius. 

— Maskvo je septyniems 
žmogaus teisių kovotojams bus 
leista atvykti į Ameriką tik 
pasižvalgyti. Andrėj Sacharovas 
to reikalavo iš sovietų vyriau
sybės, kad ne tik jam, bet ir 
kitiem aktyvistam būtų leista 
pamatyti Ameriką. 
— Italijoje apie vysk. Stepo
navičiaus atvykimą į Romą pla
čiai rašė Italijos ir kitų kraštų 
didžiosios spaudos agentūros ir 
laikraščiai , pristatydami 
ištremtą Vilniaus arkivyskupi
jos apaštalinį administratorių 
kaip įtakingiausią^ drauge su 
naujuoju Lietuvos kardinolu 
Vincentu Sladkevičium. Lietu
vos katalikų bendruomenes ats
tovą. Vienas didžiųjų Romos 
Dienraščiu — ,,11 Tempo"' 
atspausdino ilgesnį pasikal
bėjimą su vyskupu Julijonu Ste
ponavičium apie Lietuvos kata
likų Bažnyčios padėtį. Pasikal
bėjimas buvo pavadintas stam
bia antrašte: „Lietuvio vyskupe, 
Steponavičiaus trys laisvėje 
praleistos savaitės: Paskutinioji 
tylos Bažnyčia prabilo Romoje". 

— Palestiniečių gyventoju 
Vakarų Kranto ir Gazos srities 
paramai arabų kai kurie kraš
tai sudėjo 18 mil. doL kurie bus 
jiems įteikti per Jungtines Tau
tas. 

Politbiuro nariai Pabaltijo 
sostinėse 

Vilnius. — Kremliaus pasiun
tiniai vakar buvo atvykę į 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
sostines ir turėjo pasitarimus su 
tų respublikų vadais. 

LIC pranešimu, trys Politbiu
ro nariai , visi Gorbačiovo 
paskirti į naująsias pozicijas — 
Nikolai Sliunkovas, Ekonomi
nių ir visuomeninių reikalų 
komisijos vadovas, Vadim Med
vedevas, Ideologinės komisijos 
vadovas ir Viktoras Čebrikovas, 
Teisės reikalų komisijos vado
vas, lankėsi Vilniuje, Rygoje ir 
Tallinne, kiekvienas atskirai, ir 
tarėsi dėl pasiūlytų pakeiti
mų Sovietų Sąjungos Konstitu
cijoje. 

Nepriklausomos Lietuvos 

Peticijos vajus prieš 
konstitucijos pataisas 

Vilnius. — Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdis lapkričio 9 d. 
per Lietuvos televiziją paskelbė 
atsišaukimą į Lietuvos visuo
menę, organizuojant milijoną 
parašų prieš konstitucijos pa
taisų projektą, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras. Analogiš
kos akcijos vyksta Latvijoje ir 
Estijoje. Lietuvoj stengsis 
surinkti milijoną parašų iki 
Lapkričio 17 d., kada bus 
Aukščiausios tarybos sesija. 
Pasak Sąjūdžio tarybos nario 
teisininko Kazimiero Motiekos, 
„mes norime irgi painformuoti 
deputatus, kad sesijoj prieš
t a r a u t ų ir nesutiktų su 
Maskvos pasiūlymais". Patei
kiame atsišaukimo tekstą. 

TSRS Aukščiausios 
Tarybos prezidiumui: 

Paskelbtas TSRS Konstitu
cijos pataisų projektas pažeidžia 
teisinės valstybės principus ir 
neatininka 19-tos partinės kon-
fereniejos dvasios, kadangi ribo
ja sąjunginių respublikų ir 
t au tų teises bei stiprina 
centralizuotą, biurokratinę 
valdymo sistemą. Mes, žemiau 
pasirašę, reikalaujame šiu do
kumentų ateinančioje TSRS 
Aukščiausios Tarybos sesijoje 
nesvarstyti. 

Sąjūdžio taryba 

Persitvarkymo sąjūdis, palaikąs 
perestroiką, pasipriešino tiems 
pasiūlymams^ kaip i r Estijos 
Liaudies ir Latvijos Liaudies 
frontai, nes tada bus centra
lizuota visa galia Maskvoje ir 
užsmaugs bet kokį didesnį eko
nominį bei politinį suverenumą. 
Persitvarkymo sąjūdis renka 
peticijos parašus visur; jie turėjo 
būti renkami ir tose gatvėse, 
kuriomis Sliunkovo motorkada 
turėjo pravažiuoti vakar 
Vilniuje. 

— Sovietų Sąjungos ir Kini
jos, dviejų didžiausių pasaulio 
komunistinių šalių santykiai 
gerėja. Jei viskas taip vyks to
liau, pasakė Kinijos vyriausy
bės pirmininkas, tai viršūnių 
konferencija tikrai galės įvykti 
kitų metų pirmojoje pusėje. 

— Kanada priėmė įstatymą, 
pagal kurį 39,000 indėnų, 
eskimų ir kitų nebaltųjų rasės 
žmonių turi teisę turėti savo 
žemę maždaug Texas valstijos 
dydžio, kurioje jie galėtų 
tvarkytis pagal savo taisykles, 
nors priklausys Kanadai. Tokių 
gyventojų Kanadoje esama apie 
pusę milijono. 

— Connecticut valstijoje žy
dai ruošiasi įsteigti savo tele
vizijos stotį, kuri būtų skirta tik 
žydų reikalams. Pradinės išlai
dos būsiančios apie 10 mil. dol. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 12 d.: Juozapatas. 
Sopata, Astikas, Nauma, Aš
mantas, Alvilė, Renata, Kris
tinas. 

Lapkričio 13 d.: Valentinas, 
Pranciška, Grožile, Narvydas. 
Eirimė, Arkadijus. 

Lapkričio 14 d.: Jukundas. 
Ramantas, Saulenė, Emilis, 
Judita, Veneranda, Judita. 

Lapkričio 15 d.: Albertas, 
Vaidilas, Iieopoldas, Žadvyde, 
Norda, Kolumbą. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:35, leidžiasi 4:34. 
Temperatūra šeštadienį 44 1., 

sekmadienį 45 1., pirmadineį 48 
1. 
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ATEITININKAI: 
KOMUNISTŲ IR NACIŲ 

KANKINIAI 
Ateitininkija su savo tvirta 

krikščioniškąja ideologija ir 
j i l iu patriotizmu okupantų 
buvo paženklinta persekio
jimams bei sunaikinimui. Atei
tininkija yra gausi savo kanki
niais, kurie išdrįso pasipriešinti 
ateistiniam komunizmui bei to-
talistiniam nacizmui — srovės, 
kurios norėjo mūsų tautą kaip 
galint greičiau suvirškinti. 
Daug šimtų ateitininkų buvo 
kankinami kalėjimuose, žudomi 
ir nužmoginami kacetuose ar 
da bo stovyklose, sušaudyti ar 
išvežti į Sibirą mirčiai nuo bado 
ar šalčio. Daugelio jų kūnai il
sisi masiniuose nepažymėtuose 
taigų kapinynuose. 

Mes negalime palikti jų 
užmirštyje. Kol dar turime savo 
tarpe daug juos pažinusių drau
gų ir artimųjų, privalome, be 
atidėliojimų, surinkti apie juos 
duomenis ir paskelbti pasauliui. 
Mes turime užtikrinti, kad jų at
minimas būtų išlaikytas atei
nantiems ' dešimtmečiams ir 
šimtmečiams. Perteikimas is
torijai tokių kruvino barbariš
kumo faktų taipgi apstabdo 
( kupantus nuo naujų žiaurumo 
veiksmų. 

Džiaugiamės, kad atsirado 
žmonių, kurie imasi tokį leidi
nį paruošti. Tai bus ateitinin
kuos kankinių vardynas, knyga, 
kuria suredaguoti imasi dau
gelio tos rūšies knygų autorius 
prelatas Juozas Prunskis, oku
pacijos meto istorinių duomenų 
rinkėjas Leonardas Kerulis ir 
pats nacių žiauriai kankintas 
Pilypas Narutis. Visus atei
tininkus ir kitus lietuvius malo
niai prašome padėti kuo pilniau 
duomenis surinkti. Reikia su
teikti žinias apie komunistų ir 
nacių kankintus ar nužudytus 
ateitininkus, pažymint jų parei
gas ateitininkuose, duodant 
suglaustus biografinius duome
nis, informuojant apie jų kan
čias, parūpinant jų nuotraukas. 

Duomenis apie komunistų 
kankinius ateitininkus siųsti: 
L. Kerulis, 5828 S. Campbell, 
Chicago, Illinois 60629, o duo
menis apie nacių kankintus at
eitininkus siųsti P. Naručiui, 
4120 E. 93-rd Place, Oak Lawn, 
111. 60453. Maloniai prašome tą 
padaryti nedelsiant. 

Miela paskelbti, kad šį leidinį 
sutiko išleisti prelato Vytauto 
Balčiūno vadovaujama leidykla 
„Krikščionis gyvenime". 

Neužmirškime, kad šio lei

dinio pilnumas didele dalimi 
priklausys nuo mūsų visų, kiek 
mes prisidėsime medžiagos ir 
nuotraukų rinkimu. Taip pat 
yra svarbu gauti bent vardus ir 
pavardes buvusių ateitininkų. 
Tie sąrašai įgalins autorius 
pasinaudoti jau dabar turimais 
kankinių duomenimis. 

Laukiame visų talkos! 

Juozas Polikaitis 
Ateitininkų federacijos 

vadas 

ATEITININKŲ 
NAMŲ FONDO 
DALININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Metinis Ateitininkų namų 
fondo dalininkų susirinkimas 
įvyko 1988 spalio 30 d. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. Ben
dras dalyvių balsų skaičius 
buvo 361. Nesudarius pradžio
je reikiamo kvorumo, už pusės 
valandos susirinkimas buvo 
pripažintas teisėtu. 

Susirinkimą pradėjo ANF 
tarybos pirmininkas Alfonsas 
Pargauskas, pakviesdamas T. 
Leoną Zarembą maldoje prisi
minti neseniai mirusį ANF narį 
prof. Balį Vitkų ir kitus miru
siuosius. Susirinkimui vado
vauti buvo pakviestas Vladas 
Sinkus, sekretoriauti — Ona 
Baužienė. Mandatų komisijon 
išrinktos Izabelė Stončienė ir 
Aldona Rimkienė. Praėjusių 
metų susirinkimo protokolą 
skaitė Jadvyga Damušienė. 

Tarybos pirmininkas padarė 
metinės veiklos apžvalgą. Me
tus taryba užbaigė sumažėjusiu 
sąstatu, keliems nariams iš jos 
pasitraukus. Atlikti darbai: su
ruošta dail. P. Gailiaus meno 
paroda, ANF naudai suruošti 
dveji pietūs, pavasario pokylis, 
gegužinė, loterija, susikaupimo 
diena, vėl išleistos kalėdinės 
kortelės, kuriomis rūpinosi 
Milda Tamulionienė. Įsigyta žo
lei pjauti mašina, padaryti kai 
kurie namų pataisymai, prie 
kurių talkino Jurgis Alenskas, 
o Jadvygos Damušienės ir talki
ninkių dėka namų aplinka pa
puošta gėlėmis. Žodžiu, taryba 
ir talkininkai daug dirbo, 
norėdami AN išlaikyti. Ateities 
planai daugiausiai priklausys 
nuo pačių ateitininkų didesnio 
šiais namais susidomėjimo. Alf. 

Prof. Vytautas Skuodis ir prof. dr. Aleksandras Štromas „Ateities" akademiniame savaitgalyje, 

Nuotr. J o n o Kupr io Ateitininkų namuose, Lemonte. 

Vytautas Čuplinskas. praėjusių metu Toronto ateitininkų studentų studijų 
dienose kalbėjo apie „Ateitininkų veiklą dabar ir ateityje". 

Pargauskas dėkojo visiems 
vienokiu ar kitokiu būdu prisi
dėjusiems prie namų išlaikymo 
ir puošimo. Dėkojo ir Aldonai 
Šoliūnienei, kuri šiam susirin
kimui be užmokesčio paruošė 
užkandėlę. 

Apie iždo stovį pranešė iždi
ninkas Petras Brizgys. Revizijos 
komisijos pranešimą padarė 
Juozas Baužys. Pasisakymai dėl 
ANF veiklos pagyvinimo, dėl 
namų ateities, buvo labai gau
sūs ir iššaukė tarpusavio 
diskusijas, kuriose dalyvavo V. 
Šoliūnas, J. Lieponienė, J. Bau
žys, J. Damušienė, dr. O. Dau
girdienė, dr. P. Kisielius, P. 
Brizgys, E. Razmienė, dr. A. 
Darnusis, J. Alenskas, ses. 
Margarita, dr. K. Rimkus, A. 
Pargauskas, V. Sinkus. Buvo 
apgailestauta, kad Ateitininkų 
namais patys ateitininkai ir 
ateitininkiški vienetai Chicagos 
apylinkėje per mažai domisi, per 
mažai juos naudoja savo susirin
kimams, pobūviams ir kt. Pas
tebima ir pačių dalininkų apa
tija, nesidomėjimas, ką aiškiai 
parodė ir negausus šios dienos 
susirinkimas. Kas be ko — ir 
baimė galinčios atsirasti kon
kurencijos iš visiškai šalia besi
kuriančio Lietuvių centro. 

Buvo nusiskųsta, kad Atei
tininkų federacijos valdyba taip 
pat per mažai į AN kreipia dė
mesio, ir pageidauta, kad būtų 
rastas kelias Ateitininkų na
mus įjungti į Ateit ininkų 
federacijos sąrangą. Pasiūlyta, 
kad ateinančiais metais naujoji 
AN taryba sueitų į kontaktą su 
AF valdyba ir bendrai apsvars
tytų visas galimybes geresniam 
Ateitininkų namų naudojimui. 
Finansiniai AN tuo tarpu ver
čiasi palyginti gerai, ir tai ska
tino kai kuriuos susirinkimo 
dalyvius labiau entuziastiškai 
žvelgti į ateitį. Dr. O. Daugir
dienė pasisiūlė iš savo kartos as
menų sudaryti specialią 6 as
menų komisiją, kuri šalia tary
bos specialiai rūpintųsi namų 
suaktyvinimu, paruoštų tuo 
reikalu specialius projektus. 

Neseniai iš Putnamo čia persi
kėlusi ses. Margarita pasakė, 
kad tokie Ateitininkų namai 
Chicagos ateitininkams yra 
būtinybė. Tik visiems reikia jais 
naudotis. Tad nuo didesnio 
namais susidomėjimo priklau
sys ir jų ateitis. Naujoji taryba 
buvo prašoma stengtis surasti 
gerus ir teigiamus sprendimus, 
kad kitam dalininkų susirinki
mui (už metų) nereikėtų siūlyti 
namų likvidavimo. 

I naująją Ateitininkų namų 
tarybą išrinkti: A. Pargauskas, 
S. Patlaba, dr. O. Daugirdienė, 
R. Kuprienė, ses. Margarita, P. 
Brizgys, A. Kazlauskas, I. Ston
čienė. Devintasis asmuo bus 
surastas E. Razmienės ir j 
tarybą kooptuotas vėliau. Susi
rinkusieji plojimais pasveikino 
naujai išrinktą tarybą ir padė
kojo buvusios tarybos pirminin
kui A. Pargauskui už nepapras
tai gerą darbą. 

lė l in inkas 

ŠVENTĖMS 
ARTĖJANT 

Po metinio Ateitininkų namų 
dalininkų susirinkimo, senoji 
taryba sukvietė būrį talkininkų 
kasmetiniam Kalėdinių svei
kinimų kortelių rėmėjams iš
siuntinėjimui. Iš šių kortelių 
gaunamas pelnas eina Ateiti
ninkų namų išlaikymo išlaidų 
sumažinimui. 

Praeityje buvo visokių atsilie
pimų apie kortelių tinkamumą 
ir menišką jų kokybe. Taryba 
stengėsi, kiek įmanoma, į tuos 
atsiliepimus atsižvelgti. Kiek 
sąlygos leido, mėginome eiti 
kokybės pagerinimo linkme, bet 
ne visada pavyko. Ne kartą ta
rybos pastangos atsimušė į ne
ištesėtus dailininkų pažadus. 
Manome, kad darome pažangą, 
bet apie tai spręskit patys. 

Kortelių parinkimą ir spaus
dinimo reįkalus sumaningai 
tvarkė Milda Tamulionienė, pa
dedant Algimantui Keziui o 
linkėjimų teksto — rašytoja 
Julija Gylienė. Piniginę atskai
tomybę, kuri pareikalauja daug 
laiko, jau antrus metus apsiėmė 
tvarkyti Ona Abromaitienė. 
Prie kortelių siuntinėjimui pa
ruošimo būrys talkininkų išsi
juosę dirbo gerą pusdienį. Gera 
buvo turėti tokius entuziastin
gus padėjėlius kaip O. Abromai-
tienę, J. ir O. Baužius, P. Briz
gi, F. Mackevičienę, S. Patlabą, 
K. ir A. Rimkus, ir VI. Sinkų. 

Taryba nuoširdžiai dėkoja 
visiems prisidėjusiems prie 
darbo. 

Ateitininkų namų taryba. 

CHICAGOS ATEITININKŲ 
KŪČIOS 

Chicagos ateitininkų Kūčios 
šįmet ruošiamos gruodžio 18 d., 
3 vai. p.p. Jaunimo centro didž. 
salėje. Visi prašomi pasižymėti 
kalendoriuose šį įvykį ir ruoštis 
jame dalyvauti. Daugiau žinių 
— artimiausiu laiku. 

MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ SĄJUNGOS 

KALAKURSAI 

Šių metų Moksleivių ateiti
ninkų sąjungos Kalakursai 
vyks lapkričio 23-27 dienomis 
Dainavoje prie Manchester, Mi-
chigan. Kalakursuose gali daly
vauti 8,9 ir 10 skyrių mokslei
viai. Kursų mokestis yra 60 dol. 
Registracijos lapus galite gauti 
kreipiantis į MAS CV pirminin
ką Darių Mičiūną, 2570 Over-
look Rd. #2, Cleveland Heights, 
Ohio 44106 (Telef.: 216/371-
9908), arba Chicagoje, 7235 S. 
Sacramento A ve., Chicago, Il
linois 60629 (Telef.: 312/434-
2243). Vykstantieji į Kala-
kursus praneškite kada ir ko
kiomis priemonėmis žadate at
vykti. Pranešus iš anksto, va
dovybė jus pasitiks ir nugabens 
į stovyklavietę. Kursų pro
grama rūpinasi dr. Dalia Kati-
liūtė-Boydstun ir dr. Vytautas 
Vygantas. r 

CHICAGOS STUDENTŲ 
ATEITININKŲ 

SUSIRINKIMAS 

Studentų Ateitininkų susirin
kimas įvyko lapkričio 6 d. 12 
vai. Pedagoginio instituto pa
talpose. Susirinkimas buvo šau
kiamas aptarti metinę veiklą, 
naujos valdybos reikalus ir kt. 

Pirmiausia buvo išrinkta 
nauja valdyba. Nutarta, kad 
valdybos darbas nebus organi
zuoti veiklą, verčiau ją koor
dinuoti. Valdyba sudaro: Vikto
ras Kaufmanas — pirmininkas, 
Marius Katilius-Boydstun — 
iždininkas ir Aidas F. Palubins
kas — ryšininkas. 

Paskiau buvo aptar iama 
metinė veikla. Įvairūs projektai 
buvo pasiūlyti: šv. Mišios jau
nimui, studentų kandidatų kur
sai, adventinis susirinkimas, 
vieša paskaita, Ateitininkų 
šeimos šventės galimybė ir kt. 
Tuo pačiu buvo pasiūlyta ruočii 
studentų draugovei iškylas — 
kultūrines, pramogines ir kt. 

Prieš išsiskirstant, dalyviai 
nutarė, kad ateinantis susirin
kimas šaukiamas gruodžio 3 d. 
Palubinskų naujame name, 
šiaurvakarinėje Indianoje. Visi 
studentai ateitininkai ir tie, 
kurie norėtų daugiau sužinoti 
apie studentų a te i t in inkų 
veiklą, yra kviečiami. Galima 
daugiau sužinoti paskambinus 
Aidui F. Palubinskui, tel.:312 -
274-81S5. 

Aidas F. Palubinskas 

Viešpatie, aš Tavęs klausau; 
klausau iš meilės, o taipgi ir 
dėl to, kad Tu žinai, kada 
žmogaus gyvenimą reikia 
sutrumpinti ar pailginti. 

Leon. da Vinci 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS į 

Family Modlcal Clinlc 
217 E. 127 St. — Lamont, Ii. 60439 
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M 767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

OR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

2436 W. Llthuanlan Plaza Court 
Tel. 925-8288 

Oft. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 W n l 63rd Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv ir penkt. 3-6: 
šeštadieniais pagal susitarimą 
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nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

DR. ARVYDAS J . DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. 746-0033 
Valandos pagal susitarime 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETR1STAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

vai. pagal susitarime: pirm. ir ketv. 1-7; 
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chfropractlc — 
5522 S. Wotf Rd. 

We»tern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarirną 

Ofa. 735-4477; 
Raz. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tai. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kab. tai. LU 5-0348; Raz. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab tai. 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, iii. 60652 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tai. 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tai. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sulta 324 ir 
5835 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tai. 565-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

Kabineto tai. RE 7-1168; 
Razid. 385-4811 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, iii. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgin, III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, l l | 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tai. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Straat 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2636 w. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Hlghway 
Palos Heights, III. 60463 

(312)361-0220 (312)361-0222 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS (R 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 
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Septyniasdešimt metų 

LIETUVIŠKAI 
SKAUTIJAI 

Prieš septyniasdešimt metų, 
1918 metais lapkričio 1 d., Vil
niuje Petras Jurgėla, Amerikos 
lietuvis, įsteigė pirmą lietuvių 
skautų skiltį. Jis pats jau 1915 
m. dalyvavo skautų organizaci
joje, o nuo 1917 m. jau buvo 
skautininkas. Tuo metu jis augo 
Rusijoje ir brendo jaunojoje Lie
tuvoje ir norėjo, kad ir kiti 
jaunieji būtų dori, tikri patrio
tai, gamtos mylėtojai ir savo 
tėvynės Lietuvos rinktiniai vai
kai. Jo pastangos nebuvo veltui 
— už metų jis jau turėjo Vytauto 
draugovėje apie 80 skautų, Bi
rutės draugovėje apie 40 skau
čių, iš kurių galėjo sudaryti pir
mąjį skautišką tuntą. Vėliau jis 
telkė apie save kitus jaunuosius 
idealistus, kurie norėjo auklėtis 
patys ir būti naudingais Lietu
vos valstybei. 

Skautų ušdavinys ir yra auk
lėtis pačiam, auklėti kitus — 
jaunesnius už save, ištikimai 
tarnauti Baden-Powellio skau
tams skelbiamą šūkį „Dievui, 
Tėvynei ir Artimui". Auklėti 
save Dievui — reiškia ištikimai 
vykdyti savo religines pareigas, 
nepaisant, kokiai religijai pri
klausai. Tai skauto pirmasis už
davinys auklėjimosi pastangose. 
Su tuo kartu eina ir tarnyba 
Tėvynei, kuri nėra iš oro 
numesta, bet konkreti žemė, 
gimtinė, tėviškė, kurioje gyve
no tėvai ir senoliai. Skautų 
Lietuvoje įkūrimo metu kaip tik 
reikėjo tikrų patriotų, kurie 
nebijotų aukotis ir aukoti savo 
sveikatą ir net gyvybę už atsi-
statančią savo Tėvynę. 

Artimas yra kiekvienas žmo
gus, ne tik tėvynėje gyvenąs, ne 
tik tai pačiai organizacijai ar 
ideologijai priklausąs, bet ir kiti 
žmonės, su kuriais reikia susi
tikti. Iš skauto ir reikalaujama, 
kad jis auklėdamasis nemanytų 
tik paguodos žodžiais patarnau
ti savo artimui. Jis turi padėti 
gerais darbais, gerais nusiteiki
mais ir reikalinga pagalba, kad 
artimas pajustų savo artimame 
žmoguje skautišką dvasią — 
norą jam padėti, reikale patar
ti ir geru darbu paremti. 

Iš Petro Jurgėlos pasėto to 
mažo grūdo, nežymios sėklos iš
kilo didelė skautija, kurią reikia 
vadinti lietuviška, nes jai pir
moje vietoje rūpėjo dirbti, tar
nauti, būti naudingam savo be
sikuriančiai, vėliau jau susikū
rusiai ir pažangos siekiančiai 
valstybei. Ne visuomet ir skau
tai atidavė tik geriausią duoklę, 
nes žmogiška yra ir prakišti 
savus reikalus. Bet tai tik 
nežymi istorijos dalis, kuri per 
dvidešimt dvejus nepriklauso
mybės metus net ir negalėjo vi
su pločiu tik gerais darbais pa
sireikšti. Tačiau skautija suda
rė progą auklėtis, auklėti 
jaunesnius ir parodyti ištikimy
bę, pasiaukojimą savo valstybei, 
savo tautai ir savo artimui, kai 
jie visi tikrai buvo reikalingi 
patarnavimo ir pagalbos. 

Patriotinis užsidegimas nepri
klausomybės laikais įžiebė to
kią kaitrą, kuri nebuvo užgesin
ta ir dviejų sunkių okupacijų, 
priešo naikinamosios tautžudy-
bės tiek iš komunistų, tiek iš 
nacių pusės. Tai visai nereiškia, 
kad kitos ideologines organiza
cijos neprisidėjo prie tėvynės 
nelaimių pridengimo, prie jos 

skausmų mažinimo, bet lietu
viškoji skautija buvo ypač per
sekiojama ir priešais laikoma. 
Tiek komunistai, tiek naciai ži
nojo, kad skautai yra išsiauklėję 
Dievui, savo Tėvynei ir Artimui 
ir kad jie taip lengvai nepa
siduos nutautinami ar nuasme
ninami. Skautiškas ir ateitinin-
kiškas jaunimas pirmiausiai ir 
nukentėjo, nes jie buvo dvasiš
kai, tautiškai, kultūriškai stip
rūs ir savo užmojuose patvarūs. 

Lietuvių skautų organizacija 
gali didžiuotis savo kankiniais 
Sibire ar nacių koncentracijos 
stovyklose neišdavę kitų ir 
neišdavę savo tėvynės. Jie buvo 
subrandinti taip stipriai, kad 
juos mažiausiai paveikė svetimi 
vėjai, mažiausiai jų tarpe at
sirado prisitaikėlių svetimai 
ideologijai ar svetimai dvasiai. 
Nors Lietuvos skautija tegyveno 
tik jaunuolio amžių, bet ji buvo 
patvari ir ištikima savo šūkiui 
iki nepriklausomybės pabaigos. 

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO 70-TOJI SUKAKTIS 

Ideologinės organizacijos, ku
rios tikėjo savo siekiais, kurios 
matė aiškius savo siekiamus 
tikslus, po karų ir okupacijų pri
sikėlė kaip tas legendarinis 
feniksas iš savo pelenų. Prisi
kėlė išeivijoje ir lietuviškoji 
kautija. Vokietijos ar Austri
jos lageriuose skautai jau bu
vo organizuojami, primenamas 
jų auklėjimosi reikalas, skati
nami jie savo organizacijose 
prisiminti tą nesibaigiantį šūkį 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Jie 
buvo raginami net sunkiose 
sąlygose kelti skautišką dvasią 
tuose, kurie būva dar jauni, ku
rių gyvenimas dar testovėjo tik 
prieš akis. Lietuviškoji skauti
ja atgimė, prisikėlė jų spauda, 
skautiško gyvenimo palaikyto
jai stojo priešaky. Naujas gyve
nimas buvo keliamas senais pa
siryžimais, atsineštais iš to 
grūdo, kurį pasėjo Petras Jur
gėla prieš daugelį metų Vilniu
je. 

Skautiškas gyvenimas susti
prėjo, kai vyresnieji ir jaunes
nieji skautai pradėjo kurtis 
svetimose žemėse ir jau nesiti
kėjo grįžti į savo tėviškes. Jie 
jautė atsakomybę savo sąžinėse, 
kad tas jaunimas, kuris neat
simins tėviškės dvasios, tą dva
sią gautų per organizacijas, 
ypač per lietuvišką skautija. Jos 
tikslas ir toliau buvo tarnauti 
savo tėvynei, nors ji buvo toli, 
tarnauti savo artimui, kuris 
buvo arti ir toli, tarnauti ir to
liau Dievui, kuris keliavo skau
tiškam gyvenime į bet kurį 
kraštą. Juk Dievas nesurištas 
su vieta, o tik su žmogaus siela. 
Skautiškas gyvenimas ir padėjo 
Dievą išlaikyti žmogiškoje šir
dyje. 

Šį mėnesį reikia prisiminti ne 
tik lietuviškos skautijos kūrėją 
Petrą Jurgėlą (g. 1901 m. rug
sėjo 30), gyvenantį dar mūsų 
tarpe, bet ir skautų nuveiktus 
darbus per septyniasdešimt 
metų nepriklausomoje Lietuvoje 
ir išeivijoje. Reikia pasiryžti dar 
uoliau siekti skautiškų idealų, 
kad jaunieji ir išeivijoje jaustų 
pareigą auklėtis, dirbti savo tė
vynei, pagelbėti artimui, neuž
miršti Dievo ir būti ištikimais 
iki pabaigos, kaip buvo ištikimi 
iki nepriklausomybės pabaigos 
jų vvresnieji pirmatakai. 

Pr. Gr. 

J. V. SUDUVAS 

taktinį manevrą, lietuviams 
palankioje vietovėje etmonas 
Katkus sumušė švedus. 

Tai tik keletas istorinės Lie
tuvos kar iuomenės ga rs ių 
laimėjimų, tačiau jie sudaro ker
tinius taškus ne tik Lietuvos, 
bet ir visuotinėje karo istorijoje. 
Nelaimingas susidėjimas su 
Lenkija sužlugdė Lietuvos 
kariuomenės organizaciją. Nete
kus karinės jėgos ir vadovybės 
(sulenkėjus bajorijai) unijinė 
Lietuvos-Lenkijos valstybė kai
mynų buvo sudraskyta ir pa
vergta. I r t ik po pirmojo 
pasaulinio karo 1918 metais 
vėl buvo Lietuvos tarybos aktu 
atkurta. Tačiau tą aktą reikėjo 
karine jėga apginti nuo besiver
žiančių priešų. Atkurti Lietuvos 
kariuomenę 1918 m. lapkričio 
23 d. ministerių tarybos pirmi
ninko M. Sleževičiaus buvo 
pasirašytas pirmas kar in i s 
įsakymas. Jį vykdydami pulkai, 
kad ir menkai ginkluotų Lietu
vos savanorių, savo mirties 
aukomis ir krauju įvairiuose 
frontuose apgynė Nepriklauso-

Šiaulių meisto sumušė stiprias mybės aktą, sumušdami besi-
kalavijuočių ordino pajėgas, veržiančius priešus, 
sulaikydama jų veržimąsi į Tačiau po dvidešimties nepri-
Zemaitiją. Istorijoje išgarsėjęs klausomo gyvenimo metų impe-
mūšis vadinamas Saulės mūšiu, nalistinių kaimynų klasta ji vėl 

1260 metais mūšyje prie Dur- buvo prarasta. Nors to meto Lie-
bės ežero, dabartinėje Latvijoje, tuvos vyriausybės silpnų poli-
lietuvių kariuomenė sunaikino tiku nebuvo leista lietuviui ka-
kryžiuočių ir kalavijuočių riui naudoti ginklą prieš oku-
ordinų jungtines pajėgas. Visi puojančias rusų pajėgas, tačiau 
gerai žinome Žalgirio mūšį, tūkstančiai jaunų tautos vyrų 
kuriame jungtinė lietuvių-len- protestuodami pasi traukė į 
kų kar iuomenė, Vytauto miškus. Kariškais pagrindais 
Didžiojo vadovybėle, 1410 m. susiorganizavę .'į.kovos vienetus 
liepos 15 d. sumušė Vakarų dešimtį metų didvyriškai vedė 
Europos ri terių remiamas laisvės kovą su daug didesnėmis 
kryžiuočių ordino pajėgas tuo okupacinėmis rupų pajėgomis, 
šimtmečiams sulaikydama jaunatvėje k r i t a u karžygių 
vokiečių veržimąsi į Rytus, kapais nužymėdami Lietuvos 
vadinamą Drang nach Osten. laukus ir pamiškes. 

Tautai susidaryti ir egzistuoti 
reikalinga teritorija, kalba ir 
bendra istorinė patirtis. Nepri
klausomos valstybės prestižui 
laiduoti ir sienoms saugoti 
būtina ginkluota pajėga — 
kariuomenė. Mūsų tauta per 
šimtmečių kataklizmus išliko 
gyva, nes sugebėjo sukurti gerai 
organizuotą karinę pajėgą, kuri 
ne tik sulaikė didesnių ir agre
singų kaimynų naikinamuosius 
puolimus, bet išplėtė valstybės 
teritoriją toli į Rytus. Kaimy
ninės giminingos lietuvių gen
tys, kaip prūsai, jotvingiai-sūdu-
viai, lyviai, pavėlavusios sukur
ti savo ginkluotas pajėgas, buvo 
kaimynų sunaikintos ir tik jų 
žemių vardas išliko istorijos 
lapuose. 

Narsiai gindama savo žemę ir 
laisvę Lietuvos kariuomenė 
amžių eigoje įvykdė daug gar
bingų žygių, kovas apvainikavo 
garsiomis pergalėmis, kurios 
amžiams įrašytos į tautų karo 
istoriją. Jų keletą čia pri
siminsime: 1236 metais rugsėjo 
22 d. jungtinė lietuvių giminių 
kariuomenė netoli dabartinio 

1514 m. rugsėjo 8 d. didysis Lie
tuvos etmonas, kunigaikštis 
Konstantinas Ostrogiškis Oršos 
kautynėse, netoli upės Berzinos 
su daug mažesne Lietuvos ka
riuomene sumušė 80,000 Mask
vos armiją, po Smolensko 

Kariuomenės atkūrimo lap
kričio 23 dienoje pasaulio kon
tinentuose pasklidę lietuviai ka
riai, savanoriai, šauliai, laisvės 
kovotojai su gilia pagarba 
prisimename laisvės kovose 

šventes, kultūrines išvykas, 
leido knygas, ugdė patriotiškai 
karinę literatūrą, statė pa
minklus tėvynės didvyrių atmi
n imui svetimoje žemėje. 
Bendromis abiejų organizacijų 
pastangomis per eilę metų buvo 
leidžiamas tėvynėje pradėtas 
kar in io pobūdžio žurnalas 
„Karys" savo laidų puslapiuo
se sukaupęs vertingos kronikos, 
karių atsiminimų, reikalingų 
ateities Lietuvos karo istorijai. 
Tačiau, kaip visa mūsų perio
dinė spauda, taip ir „Karys" dėl 
skaitytojų mirties, spausdinimo 
brangumo sunkiai verčiasi, 
pa la ikomas būrel io pasi
šventusių rėmėjų. Visi žinome, 
kad mūsų spauda, knygos, žur
nalai yra lietuviškos kultūros ir 
gimtosios kalbos paminklai 
svetimoje žemėje. Jų išlaikymas 
mūsų garbės pareiga. Šiuo metu 
didžiausias lietuviškos kultūros 
rėmėjas yra Lietuvių fondas, 
savo kapitalo nuošimtį skir
damas lietuviškos kultūros 
apraiškoms ir švietimui remti. 
Dėl to tiesiog koktu ir nesupran
tama, kai, peržvelgus 1988 m. 
fondo pelno skirstymo komisijos 
balancinį sąrašą, iš 15,500 dole
rių skirtos sumos spaudai ir 
radijui nė vieno dolerio nėra 
skirta žurnalui „Kariui" pa
remti. Kai tuo tarpu tūkstanti
nėmis sumomis apdovanoti visi 
savaitraščiai, žurnalai, nežymūs 
leidinėliai, jaunimo laikraš
tėliai. Lietuvių fondo steigėjų 
eilėse yra daug garbingų Lie
tuvos karių, generolų (jau 
mirusių) ir pati LKVS „Ramo
vė" yra fondo narys su dideliu 
įnašu. Kyla klausimas, ar fon
do pelno skirstymo komisijos 
nariai lietuvišką karinę spaudą 
nelaiko lietuviškos kultūros 
dalimi? Arba jie pagrįstai igno
ruoja Lietuvos laisvės kovų is
toriją, kuo labai nesinorėtų 
tikėti. 

Rimties valandėlei 

VEIDMAINYSTĖ PRIEŠ 
ARTIMĄ 

Kristus, visuomet švelnus ir 
atlaidus net didžiausiems nusi
dėjėliams, griežtai smerkia 
veidmainius: „Angių išperos! 
Kaip jūs galite kalbėti gera, bū
dami blogi?" Kodėl toks baisus 
smerkimas? Dėl to, kad farizie
jai, piktnaudodami savo religi
nį autoritetą, apgaudinėjo pa
prastus žmones. Panašiais žo
džiais ir šv. Jonas Krikštytojas, 
pamatęs, kad daug fariziejų ir 
sadukiejų eina pas jį krikštytis, 
juos barė: „Angių išperos, kas 
jus pamokė bėgti nuo besiarti
nančios rūstybės? Parodykite 
tikrų atsivertimo vaisių! Ir 
nebandykite ramintis: ,Juk 
mūsų tėvas Abroamas'. Aš jums 
sakau, kad Dievas gali pažadin
ti Abraomui vaikų iš šitų 
akmenų. Štai kirvis jau prie 
medžio šaknų, ir kiekvienas me
dis, kuris neduoda gerų vaisių, 
bus iškirstas ir įmestas į ugnį" 
(Mt. 3,7-10). 

Taigi ir šv. Jonas Krikštyto
jas panašiai, ka ip vėliau 
Kristus, smerkia veidmainius ir 
juos palygina prie blogo medžio, 
kuris bus iškirstas ir įmestas į 
ugnį. Dar kitoje vietoje Jėzus 
Kristus panašų sprendimą daro 
veidmainiams Rašto aiškinto
jams ir fariziejams: „Vargas 
jums, veidmainiai Rašto aiškin
tojai ir fariziejai! Jūs panašūs į 
pabaltintus antkapius, kurie iš 
paviršiaus gražiai atrodo, o 
viduje pilni mirusiųjų kaulų ir 
visokių nešvarumų. Taip ir jūs 
iš paviršiaus atrodote žmonėms 
teisūs, o viduje esate pilni 
veidmainystės ir nedorumo" 
(Mt. 34,27-28). Žmogaus santy
kį su jo darbais Kristus nusako 
visiems suprantama tiesa: „Ge
ras žmogus iš lobyno (tai yra iš 
savo širdies) iškelia gera, o blo
gas iš blogo lobyno riš savo 
blogos širdies) iškelia tik blogą". 

Bendrasis šio palyginimo turi-

žuvusius Lietuvos sūnus ir 
paėmimo žygiuojančią Vilniaus d u k r a s N ežiūr int kokiose poli-
link. Garsas apie š} laimėjimą t i n ė § € f o r m a c i j o s e bus atkurta 
nuaidėjo plačiai po Europą 

1605 m. Lietuvos lauko etmo
nas Karolis Katkus-Katkevičius 
rugsėjo 26 d. prie Salaspilio 
(Kircholmo) netoli Rygos su 
3800 lietuvių raitelių ir pėsti-

nepriklausoma Lietuvos valsty
bė, ji vėl turės savo kariuomenę, 
organizuotą pagal tradicinį tėvų 
palikimą. Išeivijoje veikiančios 
karinio pobūdžio lietuvių or
ganizacijos, kaip ramovėnai ir 

ninku pastojo kelią Švedijos šauliai, per keletą dešimtmečių 
karaliui Karoliui IX su 14,000 uoliai saugojo iš t ėvynės 
kariuomene, atvykusiam užimti atsineštas karines tradicijas. 
Livonijos, priklausiusios Lie- Visuomenės remiami kasmet 
tuvai. Panaudojęs apgaulingą rengė kariuomenės atkūrimo 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vadovybė su poetu Sigi
tu Geda. Iš kairės: lietuvių literatūros mokytojas Pranas Visvydas, direkt. 
pav. Algimantas Žemaitaitis, poetas Sigitas Geda ir mokyklos direktorė 
Marytė Sandanavičiūtė-Nevvsom. 

nys yra: koks medis, tokie ir vai
siai. Arba priešingai klausimą 
pastačius: iš vaisių galima pa
žinti ir paties medžio gerumą ar 
blogumą. 

Kitas Kristaus pamokymas, 
išplaukiąs iš šio palyginimo, yra 
šis: saugotis netikrų pranašų, 
klaidingų mokytojų. Viešpats 
smerkia veidmainius dėl jų blo
gos valios. Jie atrodo pamaldūs, 
uolūs, o tuo tarpu yra tik pabal
tinti antkapia i , kurie iš 
paviršiaus atrodo gražūs, o vidu
je pilni kaulų ir puvėsių. 

Iš Kristaus palyginimo apie 
medį ir jo vaisius galima išvesti 
dar vieną tiesą: pavojų klaidin
gai spręsti apie artimą. Gyveni
me dažnai taip yra. kad žmonės 
apie kitus sprendžia ne pagal 
tiesą, kartais vaduodamiesi ne
va artimo meile, laikydamiesi 
dėsnio, kad nereikia kitų teisti, 
kad patys nebūtume Dievo tei
siami. Bet dažniausia taip būna, 
kad koks yra žmogus pats, to
kiais laiko ir kitus. O kadangi 
daug yra blogų žmonių, kadan
gi visi esame linkę į blogą, at
sitinka dažnai, kad darome 
blogus apie kitus sprendimus, 
kai tuo tarpu tie yra geri. Koks 
tad yra medis arba mūsų siela, 
tokie yra ir vaisiai arba mūsų 
sprendimai. 

Kristus palyginimui paėmė 
vaizdus iš gamtos, iš medžių ir 
augalų srities. Geri ar blogi 
medžiai pačia savo prigimtimi 
yra tokie ir todėl gamina gerus 
ar blogus, kenksmingus vaisius. 
Tačiau žmonės savo prigimtimi 
nėra determinuoti būti gerais ar 
blogais. Blogas žmogus gali 
pasitaisyti, o geras sugesti. Per
kėlus tai, kas vyksta gamtoje į 
moralinę plotmę, ten nėra deter
minizmo, kuris yra gamtoje me
džių ir augalų srityje. Moralinė
je plotmėje kurie šiandien yra 
blogi, rytoj gali būti geri, lygiai 
ir šiandien geri, gali netrukus 
pasidaryti blogi. Tas priklauso 
ne nuo žmogaus prigimties, bet 
nuo jo laisvos valios. Kita tiesa: 
blogieji kartais gali rodytis geri, 
tačiau tokius Viešpats pavadi
na ir pasmerkia kaip veidmai
nius. 

Tiesa, kad koks medis, tokie 
vaisiai, kad iš vaisių pažįstamas 
medis, Kristaus klausytojams 
buvo tokie aiškūs dalykai, kad 
šie posakiai virto visų žmonių 
išmintimi, priežodžiais, reiš
kiančiais tą patį, ką Kristus 
norėjo pasakyti. 

J. V. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

žiūrite? Į anos valties žmogėnus? Et! Tai tik penki apačioje. Su visu tuo turi ryšio Baltasis Banginis... 
pagalbininkai daugiau. Nesvarbu, iš kur jie išėjo... Juo Gerai! Vyručiai, smarkiau! Bet šiandieną neturėsime 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

. 

reikalo su Baltuoju Banginiu! Vyrai, smarkiau! Sukite 
ten! 

Anų fantastinių nepažįstamųjų pasirodymas tokiu 
kritišku metu kaip šis. kai valtys buvo nuleidžiamos 
į vandenį, sužadino pas kai kuriuos įgulos narius 
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daugiau, juo linksmiau. 
Ir ramiausiai tęsė savo monologą. 
— Irkitės! Irkitės!... Nesirūpinkite siera... Velniai 

gana geri žmonės... Gerai! Puikiai iriatės!... Taip tai 
iriamasi!... Laimėsi ne lenktynių aukso taurę... Tin
giniai! Nenaudėliai, jums tik miegoti! Irkitės! Irkitės, savotišką prietaringą nustebimą, tačiau Archio atradi-
jums sakau!.. Na, smarkiau! mas, kurį jis tarėsi esąs padaręs prieš kelias dienas. 

Staiga ištraukdamas iš makštų aštrų peilį, kabėjusį jau buvo pasklidęs jų tarpe ir, nors niekas jam pilnai 
ant diržo, įsakė: netikėjo, vis tik juos paruošė įvykiui. Taigi staigmena 

— Na, kiekvienas motinos sūnus tegul išsitraukia nebuvo tokia, kokia galėjo būti. ir Stubbo natūralaus 
peilį ir jį laiko tarp dantų... Šitaip, šitaip... Galiausia įvykio išaiškinimas tam kartui išsklaidė prietaringą 
šitą atliekate, kas atrodo rimta... baimę. Bet, to nepaisant, įvykis suteikė progą įvairiems 

Ahabo įsakymu Starbucko valtis stūmėsi įstrižai, linksniavimams dėl Ahabo rolės šiuo atveju. Aš 
kad priekis susitiktų su Stubbo valtimi, ir per keletą 

MAŽAS BALSUOTOJŲ 
SKAIČIUS 

Chicagoje rinkimų balsavi
muose šiemet dalyvavo 68^ . 
Tai rekordas mažo balsuotojų 
procento. Ypač juodukų mažes
nis procentas dalyvavo balsavi
muose. 

ITALAS PIRKO UŽ 2 
MILIJONUS 

Dviejų aukštu pastatą su Chez 
Paul restoranu, 158 E. Ontario, 
Chicagoje, už 2 mil. dolerių nu
pirko Italijos restoranų laikyto
jas Robert Rugieri, kuris turi 
restoranus Milane, New Yorke, 
Las Vegas, Californijoje. 

Toks griausmingas buvojo balsas, kad, nepaisant 
nustebimo, vyrai susėdę į savo vietas, sugirgždėjo 
blokai, kuriais sukosi virvės laikiusios valtis ir beveik 
visos kartu pliaukštelėdamos nukrito į vandenį, o tuo 
tarpu jūreiviai su nepaprastu vikrumu, kaip ožkos, 
šoko į vilnių kilnojamas valtis. 

Jiems ką tik atitolus nuo laivo pavėjinės pusės, 
pasirodė ketvirtoji valtis, besiartinanti nuo iaivo minučių abi valtys plaukė gana arti viena prie kitos 
užpakalio, kurioje keturi nepažįstamieji irklavo šalia Tada Stubbas suriko pirmajam karininkui: 
Ahabo. Jis. stovėdamas užpakalyje, sušuko Starbuc- — Misteri Starbuckai! Pasukite valtį į kairę! Jeigu 
kui, Stubbui ir Flaskui, kurie plačiai išsiplėtė norėdami nekliudau, su tamsta norėčiau persimesti žodžiu, 
apimti galimai didesnį plotą. — Alio! — atsakė Starbuckas, nė kiek nepasisuk-

— Išsiplėskite! — vėl suriko. — Tu, Flaskai, toliau damas ir tolydžio ragindamas savo vyrus. 
pasuk į vėjo pusę! — Ką tamsta galvoji apie tuos geltonus bernus? 

— Gerai, gerai! — linksmai atsakė mažasis kari- — Paslapčiomis sulindo prieš laivui išplaukiant, 
ninkas. kilnodamas irklą, retkarčiais atstojusį vairą. - Smarkiai, vyrai, svarkiai! — vis ragijo savo valties 

Praleiskite! — paliepė savo vyrams. — Archy, nekreipk 
dėmesio į tuos geltonuosius. 

— Aš jau žinojau, kad jie buvo ten, ar aš nesu juos 
girdėjęs apačioj, Kabakai? Tegul šis pasako, ar aš jam 
nekalbėjau apie juos... Misteri Flaskai, tai zuikiai. 

— Irkitės! Irkitės, mano vaikučiai!... — šnabždėjo 
Stubbas, besikreipdamas į savo vyrus meiliu lėtu 
balsu, kai kuriems jų vis dar teberodant nerimą. — 
Kodėl, vyručiai, jūs nesulaužote raktikaulių? I ką taip 

vyrus. — Pone Stubbai. liūdnas reikalas... (Na, vyru
čiai, nesustokite!). Bet ką gi darysime, pone Stubbai... 
(Na, vyručiai, kietai!). Tam tikrą kiekį aliejaus statinių 
turime priešais save... Tam ir esame čia. (Stenkitės, 
vyručiai). Aliejus tai mūsų kasdienine duona! 

— Taip, taip, aš buvau tikras, — kalbėjo su savim 
Stubbas, kai valtys išsiskyrė; — kai tik mano akys juos 
pamatė, taip pagalvojau. Aišku! Tam jis ir lindo į 
apačią, kaip Dough-Booy įtarė. Jie buvo paslėpti 

prisiminiau paslaptingus šešėlius, kuriuos buvau 
matęs prietemoje bežingsniuojančius laivo link, 
išplaukimo dieną Nantuckete, lygiai kaip ir paslap
tingojo Elijaus mįslingas užuominas. 

Tuo tarpu Ahabas negirdėjo savo karininkų 
pokalbio, nes labiausiai iš visų atitolo pavėjui ir yrėsi 
valčių priekyje, kas rodė su juo buvusių irkluotojų pajė
gumą. Nelyginant kūjai, ritmingai kilo ir leidosi, 
taisyklingais protarpiais stumdami valtį iš vandens. 
Fedala, besiirdamas perstekininko irklu, nusimetė juo
dąjį švarką ir rodė savo nuogą krūtinę, viršutinę kūno 
dalį perlenkdamas už valties šono. 

Tuo tarpu kitame jos gale Ahabas. su pusiau išmes
ta ranka atgal, tartum beieškąs pusiausvyros dviko-
vininkas. darbavosi vairuojamuoju irklu, kaip tai buvo 
daręs tūkstančius kartų prieš kojos netekimą. Ūmai 
ištiestoji ranka savotiškai pajudėjo kartu prieš kojos 
netekimą. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. lapkričio mėn. 12 d. 

HORIZONTAI 
SVEIKI N E P A S E N Ę 
SUKAKTUVININKAI 

Šeštadienį, lapkričio 26 d., 
7:30 v.v. ir sekmadienį, X1.27, 
3 v. p.p. Jaunimo centro didžio
joje salėje į vyks t anč ia i s 
spektakliais humoristinis sce
nos vienetas Antras Kaimas 
paminės ketvirčio šimtmečio 
sukaktį, kaip j is tvirtai te
besilaiko, jokių audrų nesu
griautas. Per pastaruosius 20 
metų (nuo 1968) Antras Kaimas 
yra prievaizdos Algirdo T. An
tanaičio globoje. Tad sukakties 
proga ir pateikiau jam kelis 
klausimus: 

— P e r P a d ė k o s d i e n o s 
savai tgal i Chicagos Jaun imo 
cen t re b u s didelis sujudimas, 
n e s v i e n i n t e l i s i še iv i jo je 
humorist ines scenos vienetas 
A n t r a s Kaimas švenč ia savo 
g y v a v i m o 25 m. sukak t į . 
S a k y k i t e , k o k i o s p a s l a p 
t ingos jėgos l ėmė tok) ilgą 
išs i laikymą? 

— Toks klausimas gali būti 
keleriopai suprastas ir tiksliau 
į jį atsakyti gal galėtų kas nors 
kitas, į viską žiūrėdamas jau iš 
laiko perspektyvos. Bandyda
mas kalbėti už visą grupę (ir tai 
ne vien už šiandieninius, bet ir 
už vakarykščius narius, gyvus 
ir mirusius, kurių, deja, jau irgi 
tur ime bent kelis) atsakyčiau 
vienu žodžiu: pasisekimas. Tam, 
kuris turi didesnį ar mažesnį 
talentą vaidyboje, patraukimą 
pasirodyti scenoje, to pasise
kimą ženklinančio publikos 
įvertinimo gal ir pakanka ryžtis 
d a u g la iko i r energijos 
atimančioms ilgoms repetici
joms, apkarpančioms laisva
laikio, o ne vienu atveju ir ap
mokamo darbo ar studijų valan
das... Apie tai daugiau ir de
taliau iš pačių vaidintojų lūpų 
rasite mūsų knygoje, kuri irgi 
netrukus turėtų pasirodyti. 

— Girdėjau, girdėjau. . . Kas 
t a i p e r knyga? Kokia jos 
apimtis? Kas ją leidžia? 

— Ta stamboka, didesnio for
mato 500-600 puslapių apimties 
knyga, kuri vadinsis, „Veidai 
ir tekstai". Kaip pavadinimu 
sakoma, didžiausią jos turinio 
dalį ir sudarys Antro kaimo vai
dintų škicų tekstai, kurių po 
keletą yra a t r inkta iš kiek
v ienos iš 23-jų programų 
pastatytų per 25 metus. Bus ten 
ir keli straipsniai ar apybraižos 
(prof. Broniaus Vaškelio, Myko
lo Drungos, Kazio Almeno) apie 
hmoristinį teatrą, Antrą kaimą 
ir jo vaidintojus, o taip pat 
ištraukos iš spaudoje skelbtų 
atsiliepimų ar recenzijų ir dau
gybė iliustracijų: visų plakatų 
bei programų nuotraukos, foto
grafijomis užfiksuoti pastaty
mai , repeticijos etc. Knygą 
leidžia Amerikos Lietuvių Bib
liotekos leidykla, mums davu
si Br. Kviklio „Lietuvos Baž
nyčias" ir visą eilę stambių ir 
puikių meniškai apipavidalintų 
knygų. Šiuo metu beveik pusė 
knygos jau yra surinkta ir 
laužoma. Jeigu šiais metais dar 
nepasirodys, t a i k i ta is jau 
t ikrai . Girdėjau, kad iš anksto 
užsisakiusiems bus duodama 
nuolaida ir potencialiems pre
numeratoriams netrukus bus iš
siuntinėti užsisakymo lapeliai. 

— Sukak tuv in iuose spek
t ak l iuose pas i rodys b e n e 25 
viet iniai ir iš k i t u r suvažiavę 
b u v ę an t r aka imieč ia i . Tai 
reikštų, kad t ik t iek jų ir teko 
p e r 25 metus užs iaugint i? 

— Tiek žadėjo dalyvauti, bet 
ilgainiui keli atkrito. Šiandien 
jau spaustuvėn atidaviau jubi
liejinio pastatymo programą, 
kurioje išvardintos dalyvaujan
čių pavardės, o jų yra dvidešimt 
ir viena. Ir tai jau bent keletu 
daugiau negu dešimtmečio ir 
dvidešimtmečio sukaktuviniuo
se pastatymuose... Jų tarpe 
turėsim ir Antro kaimo inicia
torių grupę: Kazį Almeną, 

Romą Stakauską ir Rimą Vėžį. 
Iš poros pirmųjų metų sąstato 
dar vaidins: Romas Ankaitis, 
Nerija Linkevičiūtė-Kasparie-
nė, Ramunė Jurkūnaitė-Vitkie
nė ir Jonas Žukauskas... Kazys 
su Nerija atskrenda ir Washing-
tono, Ramunė su Nijole 
(Sparkyte — Dakota), iš Los 
Angeles, Romas — iš San Fran-
cisco, o Vaigalė (Kavaliūnai-
tė-Duers) iš Floridos... Iš Chica
gos ir apylinkių dalyvaus bent 
pusė tuzino veteranų: Marytė 
Mažeikaitė-Utz, Danutė Noltai-
tė-Mikužienė, Juozas Aleksiū-
nas, Juozas Kapačinskas, Jurgis 
Riškus ir Arvydas Vaitkus, 
kurie jau du mėnesius repetuo-
j a ka r tu su reguliariuoju 
sąstatu ką tik sugrįžusiu iš sėk
mingų gastrolių San Francisco 
ir Los Angeles miestuose. Tai 
Eugenijus Butėnas, Vida Gilvy-
dienė, Jūratė Jakštytė-Lands-
field, Romas Stakauskas, Indrė 
Toliušytė, Edvardas Tuskenis ir 
Alida Vitaitė. 

— Kokio suki rp imo bus 
sukak tuv inė p r o g r a m a ir 
m a ž d a u g koks jos turinys? 
Pvz., a r iš atskirų tradicinių 
škicų sudaryta? 

— Programos sukirpimas bus 
tradicinis — atskiri škicai, muzi
kinės (žinoma, reikalui pritaiky
tos) intermedijos, skaidrės — 
tačiau tematiniai visa tai jungs 
(ne) vieno dypuko gyvenimas", 
nuo pat Vokietijos sienos 
perėjimo iki šių (o gal ir ryto
jaus) dienų... Faktas, kad teks 
vaidinti savo tėvus ar net 
senelius visus užintrigavo ir 
pakėlė ūpą dirbti... Tekstams 
buvo panaudota daug anksčiau 
parašytų (Pulgio Andriušio, Vi
liaus Bražviliaus, Mariaus Kati
liškio, Antano Škėmos, Albino 
Valentino) vaizdelių bei felje
tonų, bet taip pat ir specialiai 
tam tikslui Kazio Almeno, Kazi
miero Barėno, Antano Gustaičio 
ir kitų parašytos medžiagos. Tik 
paskutinę ir trumpesnę dalį 
sudaro jau anksčiau mūsų 
vaidint i škicai arba, kaip 
amerikietis pasakytų, „The best 
of Antras Kaimas". Bet ir tai 
daugiau ar mažiau telpa mūsų 
tematikos rėmuose. 

— Per tuos 25 metus esat 
ne t po kelis ka r tus apkeliavę 
didesnius lietuvių telkinius 
J A V ir Kanadoje. Berods, 
užjūriuose da r nebuvo?) 

— Anksčiau vos ne kiekvieną 
programą beveik jos pastatymo 
metais matydavo ir Chicagai 
artimiausios didesnės lietuvių 
kolonijos. Taip, kad Detroite 
vaidinom net aštuonetą, o 
Clevelande irgi bent pustuzinį 
kartų. Dabar, automobilių sos
t inėje l ie tuviams gerokai 
sumažėjus, ten jau nebuvome 
nuo 1980 m. rudens, o Clevelan
de paskutinį kartą gastroliavom 
1983 m. pavasarį. Užtai dažniau 
ėmė kviesti tolimesnės koloni
jos. Po penketą kartų pasi-
rodėme New Yorke ir Toronte, 
o Los Angeles mieste šį rudenį 
j a u irgi ke tv i r tą kartą 
gastroliavom. Per pastarąjį 
dešimtmetį po porą kartų 
rodomės Baltimorėje, Bostone, 
San Francisco, o po kartą — 
Elizabethe, Hartforde, Omahoj, 
Philadelphijoj ir kitur... Prieš 
porą metų buvo žadėję kviesti 
Australijon, buvom net ir 
ruoštis pradėję, bet iš jų žodžio 
nebesulaukėm... Iš viso turė
jome per penkiasdešimt gas-
trolinių pastatymų. Visi jie 
surašyti jau minėtoje knygoje. 

— O kaip su Lietuva, ar 
nežada t ir ten nukeliauti, 
d rausmės sargybinių neišsi
gandę? 

— Bevarstant sidabrinio jubi
liejaus atšventimo būdus Kazys 
Almenas savo laiške užsiminė, 
kad būtų laikas paieškoti gali
mybių pasirodyti Lietuvoje, tar
damas, jog tai būtų tikrai pra
sminga. Kada apie tai užsimi
niau kolektyvui, visi be išimties 
parodė didelį norą ir entuziaz
mą į Lietuvą nuvažiuoti. Vii-

LIETUVIAI CALIFORMJOJE 
VYRŲ KVARTETO 

KONCERTAS IR 
ALGIRDAS 

STATKEVIČIUS 

Lietuviškoje spaudoje dažnai 
skaitome apie Los Angeles Vyrų 
kvarteto koncertus įvairiuose 
Amerikos miestuose. Atrodo, 
kad šis kvartetas yra vienas iš 
labiausiai pasižymėjusių šios 
rūšies vokalinio meno vienetų. 
Nenuostabu, nes jame dalyvau
ja dainininkai, apdovanoti 
puikia balso medžiaga: kiek
vienas jų yra pajėgus atlikti solo 
partijas. Šis kvartetas ir savojo 
miesto lietuvių scenoje yra 
mielai laukiamas ir 
sutinkamas, nežiūrint, kad ne 
kartą jo programa jau buvo 
girdėta. 

Paskutinis toks kvarteto L.A. 
scenoje pasirodymas buvo spalio 
16 d. Šv. Kazimiero parapijos 
renginyje (baliuje). Renginį, 
sveikindamas susirinkusius, 
pradėjo naujasis parap. komi
teto pirm. J. Pupius. Maldą 
sukalbėti buvo pakviestas pa
rapijos klebonas kun. dr. A. 

niaus Jaunimo teatrui Chicago-
je gastroliuojant teko su vienu 
kitu asmeniškai apie tai šnekte
lėti, kai kurie antrakaimiečiai 
vėliau gavo laiškų klausinėjan
čių apie sąlygas iš mūsų pusės. 
Visur čia Amerikoje gastroliuo
jant mūsų sąlygos yra labai pap
rastos: kvietėjai turi padengti 
kelionės išlaidas ir pragyveni
mą gastrolių metu. Kadangi, 
kaip jau minėjau, visi mes dir
bam ir/arba studijuojam, tad ir 
gastrolės normaliai t u r i 
„sutilpti" į vieną savaitgalį. Dėl 
laiko stokos ir nuotolių ke
liaujam visada lėktuvais ir nak
vojam viešbučiuose. Maždaug 
tokie pat reikalavimai būtų ir 
gastrolių Lietuvoje atveju, kuris 
dabar jau stojasi visai konkre
čiai, nes ir kvietimą prieš porą 
savaičių gavome. Yra pasiūly
tas ir laikas (vieno ar kito 
mėnesio ribose) ir pastatymai 
Vilniuje ir Kaune. (Mums, 
žinoma, tų pastatymų norėtųsi 
kiek galima daugiau, o ir pla
čiau po Lietuvą pavažinėti 
pageidautumėm). Iš anksto 
laiką žinodami, manau, galėtu
mėm visi tuo pačiu metu sau 
atostogas kaip nors susikom
binuoti. Ir repertuarą galėtu
mėm sudaryti tenykščiams tau
tiečiams įdomesnį, kai kuriuos 
Lietuvos humoristus pasitaiki
nę... Tačiau daugiau apie 
tenykštes sąlygas nusimanan
tieji mums aiškino, kad prak
tiškai mūsų reikalavimai nėra 
patenkinami, nes, girdi, ir 
keliones ir viešbučius užsienie
čiams reikėtų apmokėti dole
riais, o kvietėjai ten to padaryti 
negalės... Tai mus visus iš kar
to... atšaldė, nes patys savo 
lėšomis gastroliuoti nė prie 
geriausių norų nepajėgtumėm... 
Iš pačių kvietėjų apie tai dar 
nieko negirdėjom.. 

Dėl „drausmės sargybinių" 
galvos per daug nekvaršinam. 
Jeigu jų paisytumėm, mes čia 
nė vieno repertuaro negalėtu
mėm sudaryti... 

Olšauskas. Koncerte, ka ip 
garbės svečias, dalyvavo dr. 
Algirdas Statkevičius, Lietuvos 
Laisvės lygos atstovas, dėl savo 
įsitikinimų kovojęs pr ieš 
lietuvių tautos genocidą, dau
gelį metų kentėjęs Sovietų kalė
jimuose. Jis turėjo skaudžiai 
nukentėti vien todėl, kad išdrįso 
pareikšti tiesos žodį, jog 
susitarus dviem baisiems bude
liams Stalinui ir Hitleriui, dau
gybė lietuvių negalėjo atsigul
ti amžinajam poilsiui savo gim
tojoj žemėj, bet kažkur Igarkoj 
ar Trafimovske. Šis tautos kan
kinys sukalbėjo Tikinčiųjų mal
dą per Mišias bažnyčioje, o sa
lėje įdomiai kalbėjo apie savo 
patirtį ir pavergtos lietuvių 
tautos siekius. 

Meninėje programoje L.A. 
kvartetas (R. Dabšys, A. Poli-
kaitis, E. Jarašūnas ir B. 
Seliukas) atliko kompozitorių G. 
Gudauskienės, R. Apeikytės, A. 
Jurgučio, A. Morozinsko ir kitų 
kompozitorių sukurtas pramogi
nes dainas. Kai kurios tų dainų 
buvo atliktos ne kvarteto, bet 
okteto, nes čia įsijungė kvarteto 
narių jaunimas — T. Dabšys, L. 
Polikaitis, A. ir R. Jaršūnai. 
Kvarteto nepamainoma akom-
paniatorė buvo R. Apeikytė, 
turinti magistro laipsnį (iš Per-
forming Arts). Koncerto 
atlikėjai publikos buvo šiltai, 
audringu plojimu sut ik t i . 
Koncerto pasisekimui labai 
reikšmingas ir režisieriaus Ma
želio vaidybinis apipavidali
nimas. Nenuostabu, kad, vos 
pasibaigus šiam koncertui, 
spaudoje skaitome („Darbinin
ko" Nr. 41), jog kvartetas, pa
kviestas „Laisvės žiburio" radi
jo, vyksta koncertuoti į New 
Yorką, Kultūros židinyje. 

Kvarteto nariai yra vidurinės 
kartos žmonės, jie dar ilgai bus 
pajėgus dainos meno baruose. O 
čia, kaip matome, jau ateina ir 
nauja pavaduojanti karta — 
jaunimas. 

Po koncerto visi patenkinti 
vaišinosi lietuviško skonio 
valgiais. Kai kuriems nuotaiką 
pakėlė ir geros rūšies vynas. 
Koncerte pokylyje dalyvavo 
daugybė žmonių. 

Kai kam gali kilti klausimas, 
kodėl Šv. Kazimiero parapijos 
koncertai taip gausiai yra 
lankomi? Pirmoji priežastis — 
puiki meninė programa. Antra 
— parapija suburia lietuvius ne 
tik religiniams poreikiams 
atlikti; čia telkiasi ir lietuviškas 
kultūrinis gyvenimas: šeštadie
niais darbuojasi lituanistinė 
mokykla, salėje vyksta nuolat 
įvairūs renginiai. Neseniai salė
je, mokyklos klasėse, kieme ir 
aikštėje įvyko didelio masto 
šventė — LB Lietuvių dienos. 

Šiame parapijos renginyje 
vyko ir loterija. Kai kam nusi
šypsojo laimė išlošti 500 dol. 
Pabaigoje klebonas kun. A. Ol
šauskas visiems padėkojo: prog
ramos dalyviams, komiteto na
riams ir šeimininkėms, kurių 
vyriausia buvo A. Uldukienė. 
Prie stalų vikriai patarnavo 
„Spindulio" jaunimas su 
vadove D. Varniene. Parapijai 
daug talkina naujai perorgani
zuotas komitetas, vadovauja-

MŪSŲ KOLONIJOS 
Gary, Ind. 

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJA 

Šios parapijos klubas, norė
damas apsaugoti uždarytos Šv. 
Pranciškaus parapijos E. 
Chicago, Ind., dokumentus, 
vedė susirašinėjimą tuo reikalu 
su Gary, Ind. vyskupu. Yra 
gautas vyskupo atsakymas. 
Vyskupija neturi vietos šiuo 
metu archyviniams dalykams, 
todėl Šv. Pranciškaus visi 
bažnytiniai dokumentai yra 
perduoti Šv. Stanislovo (lenkų) 
parapijai, kampas Main ir 139 
gatvių E. Chicago, Ind. Buvę Šv. 
Pranciškaus parapiečiai, rei
kalingi kurių nors dokumentų, 
gali tuo reikalu kreiptis pas 
minimos parapijos kleboną. 

Šv. Pranciškaus parapijoje il
gus metus veikė pradžios 
mokykla, vadovaujama seselių 
kazimieriečių. Gautomis žinio
mis, visi šios mokyklos do
kumenta i , sudėti didelėje 
dėžėje, yra šiuo metu vienoje tos 
mokyklos klasėje. Jie, grei-
čiausiai,bus išmesti į šiukšlyną. 
Įdomu, ar kas nors rūpinasi 
uždarytų lietuviškų parapijų bei 

uždarytų mokyklų reikalais, ar 
viskas paliekama sunaikinimui, 
kaip atisitiko su Šv. Pranciš
kaus lietuviška parapija? 

Spalio 16 d.,Ričardo Kunstma-
no pakviestas, lankėsi šioje pa
rapijoje kun. K. Trimakas. Po 
šv. Mišių salėje jis parodė filmą 
apie šv. Mergelės Marijos 
pasirodymą Medjugorje> Jugos
lavijoje. Parapiečiai domėjosi 
šiuo filmu, pateikdami įvairių 
klausimų. Daug kas iš mūsų 
tiki, kad šių laikų įvykiai 
Lietuvoje yra ne komunistų 
geros valios ženklai, bet Dievo 
Motinos ir pačio Dievo malonės 
dovana Lietuvai, todėl ir kun. 

T r imakas savo pamoksle 
bažnyčioje šiuos du įvykius 
labai gražiai palygino. Para
piečiai dėkoja kun. Trimakui už-
atsilankymą. 

^ Vailionis 

Pagal pr igimtį protingai 
tvarkomas gyvenimas, krikščio
niškas, padorus ir metodiškas — 
niekada nestokos linksmumo. 
Nuoša lumas i r socialiniai 
ryšiai, poilsis ir darbas, malda 
ir liturgija, tikėjimas, viltis ir 
meilė — kiekvienas iš tų dalykų 
turi savo specialius džiaugsmus. 

P.W. Keppler 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos ištaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven. N.Y. 11421 

mas pirmininko J. Pupiaus ir 
vicepirm. D. Polikaitienės; į 
komitetą įeina ir jaunimo ats
tovai. 

Ig. M. <LT* 

J> I N T E R N A T I O N A L 
a I I N D U S T R I E S 
Algis Grigas, pirmininkas 

j 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

1 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

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

INTERNATIONAL II 
G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais 

• 

Nr. 8901 LIETUVA 10 d. 
Nr. 8902 LIETUVA 10 d. 
Nr. 8903 LIETUVA 10 d. 
Nr. 8904 LIETUVA 10 d. 
Nr. 8905 LIETUVA 10 d. 
Nr. 8906 LIETUVA 10 d. 
Nr. 8907 LIETUVA 10 d. 
Nr. 8908 LIETUVA 15 d 

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Maskva 1 d., 
Maskva 1 d., 
Maskva 1d., 
Maskva 1 
Maskva 1 
Maskva 1 
Maskva 1 

d. 
d. 
d. 
d. 

Viena 1 d., gegužės 12-gegužės 25 d. 
Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d. 
Helsinkis 1 d., birželio 16-birželio 29 d. 
Viena 3 d., liepos 13-liepos 28 d. 
Helsinkis 1 d., liepos 14-liepos 27 d. 
Viena 3 d., rugpjūčio 10-rugpjūčio 25 d. 
Viena 1 d., rugpjūčio 11-rugpjūčio 24 d. 

Maskva 1 d., Viena 1 d., rugsėjo 14-spalio 2 d. 

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių (be grupės) keliautojų pageidavimus 
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje. 

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

G. T. INTERNATIONAL padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš 
Lietuvos. 

^ 

% & * . 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Roberts Road 

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI y 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS^^- 0 g ^ ^ ^ - ^ 

LIETUVOJE > Z ' 8 X U c i $ ^ 

Siūlome pas i r inkt i j ums t i nkamą 

NR. 1 
Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Parkeris ir kiti priedai $50.00 

Nr. 2 
Septynios (7) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Parkeris ir kiti priedai 

Algis Grigas, pirmininkas 

sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga: 

Nr. 4 
Devynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $75.00 

$55.00 

Nr. 3 
Septynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $65.00 

Nr. 5 
Vienuolika (11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $85.00 

Sveikinimai gauti iki gruodžio mėn. 15 d. bus užtikrintai perduoti prieš Šventes. 
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090 

/ 



LINKĖJIMAI IŠ TĖVYNĖS DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. lapkričio mėn. 12 d. 

1AGU0JA ST. SEMĖNIENE, 8507 TBOY ST., CHICAGO, ILL 608M. TELEF (312> 925-5988 

ORGANIZUOTOS LIETUVIŲ KATALIKIŲ 
MOTERŲ VEIKLOS 

80 METŲ SUKAKTĮ MININT 
PETRONĖLĖ TOTORAITIENĖ 

Magdalena Draugelytė-Galdikienė, 
ilgametė Lietuvių Katalikių Moterų 
draugijos pirmininkė Lietuvoje. 

Organizacijos pradžia 

Lietuvės katalikės moterys 
1908 metais įkūrė Lietuvių Ka
talikių Moterų draugiją. Tai 
buvo sunkūs caro priespaudos 
laikai Lietuvoje. Į jų pirmą 
organizacinį suvažiavimą, iš 
visos Lietuvos atvyko vos 200 
moterų. Šio suvažiavimo metu 
buvo priimti draugijos įstatai 
(tais pačiais metais patvirtinti 
Kauno gubernatoriaus) ir iš
rinkta pirmoji draugijos val
dyba. Nuo čia prasidėjo draugi
jos ilga ir labai įvairi veikia. 
Draugija greit augo narėmis ir 
atliktais darbais, ne tik mies
tuose, bet ir provincijoje. Tas 
labai nepatiko rusų valdžiai, 
todėl draugija 1912 metais buvo 
uždaryta. Tačiau energinga mo
terų delegacija, nuvykusi į 
Petrapilį leidimą atgavo, net su 
nauju vietinės valdžios draugi
jos įstatų patvirtinimu. Po to, 
draugijos veikla smarkiai pa
gyvėjo, pradėjo steigtis nauji 
skyriai, narių skaičius didėjo. 
Pradėta leisti savo laikraštį 
„Lietuvaitė'*. Pirmojo pasauli
nio karo metu vokiečiams oku
pavus Lietuvą, draugijos veikla 
susilpnėjo, bet nenutrūko. 

Lietuvai Nepriklausomybę 
atkūrus 

Lietuvai atgavus nepri
klausomybę. Lietuvių Katalikių 
Moterų draugija — tuojau 
sušaukė savo kongresą Kaune 
ir savo įstatus bei veiklą pri
taikė prie beatsikuriančios 
Lietuvos darbų ir reikalų. Tai 
buvo 1919 m. rugsėjo 27 d. Pra
sidėjo patys gražiausi ir veik
liausi draugijos metai. Draugi
ja jungė lietuves katalikes mo
teris bendram kultūriniam ir 
socialiniam darbui. Rūpinosi 
moterų ekonomine gerove ir 
gynė jų teises. Draugija pasirin
ko šūkį: „Tiesa ir meilė". 
Turėdamos šiuos draugijos 
t ikslus, narės energingai 

jungėsi į darbus. Jos pradėjo 
steigti: žemės ir namų ruošos 
mokyklas, darbo ir globos 
namus mergaitėms. Motinos ir 
vaiko globai-sveikatos punktus, 
seneliams prieglaudas. Norė
damos geriau ekonomiškai iš
siversti, turėjo keletą krautu
vių, porą kepyklų, kelis viešbu
čius, valgyklas ir arbatines. 
Rūpinosi ir rengė moterims ir 
mergaitėms įvairius kursus: vi
rimo, siuvimo, mezgimo, namų 
ruošos ir t.t. Jos skaitė pas
kaitas įvairiomis, moterims ir 
mergai tėms aktual iomis 
temomis. Šiais savo darbais, 
daug prisidėjo prie reikalin
giausių, beatsikuriančios Lietu
vos darbų ir kultūros kėlimo. 

1920 metais Draugija išleido 
Kaune pirmą .,Moters" numerį. 
Pati Draugija išaugo į didelį ir 
stiprų, gerai organizuotą 
vienetą, su 410 skyrių, 30 ra
jonų ir 5 regionais. Narių skai
čius išaugo iki 42,000. 32 metų 
veiklos laikotarpyje Draugija 
turėjo 6 pirmininkes, iš kurių il
giausiai pirmininkavo M. Galdi
kienė — net 20 metų! Per tą lai
ką, buvo surengti keli jubilieji
niai Kongresai, minint Draugi
jos veiklos 20 ir 30 metų. Šiuose 
kongresuose dalyvavo tūkstan
čiai moterų iš visų Lietuvos 
kampelių. Pvz. 1933 m. suva
žiavo 10,000 moterų. Programo
je buvo: dailės darbų ir namų 
pramonės parodos, moterų dai
nų ir sporto šventės, eisenos ir 
t.t. Pagaliau, 1939 m. LKM 
Draugija pasistatė kelių šimtų 
tūkstančių litų vertės namus. 
Juose tilpo Draugijos centro 
valdybos raštinė, „Moters" 
žurnalo redakcija ir administra
cija. Taip pat buvo įrengti keli 
butai išnuomavimui. Su šiais 
namais buvo padėti Draugijai 
stiprūs ekonominiai pamatui. 

Organizacijos a tkūr imas 
išeivijoje 

Tačiau 1940 metais Lietuvą 

okupavus rusams, Draugija 
buvo uždaryta, jos turtas kon
fiskuotas, o įstaigos paimtos 
rusų reikalams. Atrodė, kad ta 
graži LKM veikla, jau bus 
galutinai nutraukta, bet vei
klios draugijos narės rankų 
nenuleido, ieškojo išeičių ir jas 
surado. Dr. V. Karvelienės ir 
kitų narių rūpesčiu, 1946 me
tais Tuebingene-Vokietijoje, 
LKM draugija buvo atgaivinta, 
jos įstatai pakeisti-pritaikinti 
prie t remties gyvenimo ir 
veikimo sąlygų. 

Dr. Veronika Bakšytė-Karvelienė. 
Lietuvių Katalikių Moterų draugijos 
veiklos atgaivintoja Vokietijoje. 

Lietuvių Katalikių Moterų 
veikla Amerikoje 

Organizuoti lietuves katalikes 
moteris JAV nereikėjo, nes tuo 
metu tenai jau veikė Kultūros 
ir Savišalpos organizacija, 
pasivadinusi Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikių Moterų sąjun
gos vardu, turinti įvairiose 
Amerikos vietose 74 kuopas. Ji 
buvo suorganizuota 1914 
metais, steigiamam seime 
Chicagoje, paremiant kun. F. 
Kemešiui. Ši sąjunga nuo 1916 
metų leido lietuvių kalba žurna-

Brangios moterys, 
šaunios lietuvės! 

„Jūs saulė tautos, Jūs gra
žiausia viltis", poeto žodžiai 
Jums! Minint Lietuvių Katali
kių Moterų draugijos aštuo
niasdešimtmečio (1908-1988) 
sukaktį. 

lą „Moterų dirva". ALRKM 
Sąjungos seimas įvykęs 1951 
metais, nutarė aktyviai prisi
dėti prie Lietuvos vargų, kančių 
ir jai okupanto daromų skriau
dų iškėlimo, jungiantis ben
dram darbui su Pasaulio Lietu
vių Katalikių Moterų sąjunga. 

Vokietijoje atgaivinta LKM 
Draugija jau turėjo savo skyrius 
Kanadoje, Anglijoje ir Pietų 
Amerikoje. Palaikymui tamp
resnių santykių su užsienio ka
talikių moterų organizacijomis 
ir būtinam reikalui atstovauti 
lietuvėms katalikėms moterims 
įvairiuose tarptautiniuose kon
gresuose, 1951 metais buvo 
įsteigta Pasaulio Lietuvių Ka
talikių Organizacijų sąjunga, 
apjungianti visur veikiančius 
LKM Draugijos skyrius. Tuo 
metu Sąjungos centro valdybos 
būstinė buvo Paryžiuje, o vėliau 
perkelta į New Yorką, kur ji ir 
dabar yra. Vienas iš svarbiausių 
PLKO Sąjungos tikslų buvo 
kelti pavergtos Lietuvos reika
lus Pasaulio Katalikių Moterų 
organizacijų unijoje ir kitose 
tarptautinėse institucijose. 
PLKO Sąjungos narės puikiai 
atstovavo savo Sąjungai visuose 
tarptautiniuose kongresuose. 

Veiklos 80-metį švenčiant 

Sunkus, tačiau gražus LKM 
Draugijos veikimo kelias, 
nueitas per šiuos ilgus 80 metų. 
Dievui padedant ir veiklą laimi
nant. Draugijos valdybai suma
niai vadovaujant, o narėms nuo
širdžiai dirbanT, LKM Draugi
ja, savo veiklos pradžioje buvusi 
maža, išaugo į didelę, gerai 
organizuotą ir visur žinomą 
Sąjunga. Buvo priimta į tarp 
tautinį katalikių moterų 
organizu itą veikimą, kur jos 
salėjo pasitarnauti Lietuvos 

do iškėlimui, parodant 
pasauliui okupanto daromas 
skriaudas Lietuvai ir jos 
žmonėms. Tos veiklos dėka 
daug kitataučių tapo mūsų 
draugais ir iš jų Lietuva susi
laukė, ne tik užuojautos, bet ir 
pagalbos mūsų tautos kovoje su 
okupantu. 

Švenčiant Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų 
sąjungai savo garbingą 80 metų 
veiklos Jubiliejų, jas nuoširdžiai 
sveikiname, joms dėkojame už 
gražią jų veiklą, ištvermę ir jų 
prašome: „Mielos Sąjungietės, 
tęskite savo sunkų darbą ir 
toliau; garsinkite pasauliui 
Lietuvos vargus ir jai okupantų 
daromas skriaudas. Tikėkitės, 
kad blogis bus nugalėtas ir Jūs 
savo veiklos kita Jubiliejų, Die
vui padedant, jau tikrai švęsite 
nepriklausomoje Lietuvoje!" 

Petronėlė Totoraitienė 

norą Katauskienė stebi žymiųjų lietuvių moterų plakatą Balzeko Lietuvių Kultūros muziejuje. 

Ten, toli nuo tėvynės Lietu
vos, esu įpareigota Katalikių 
moterų vardu, iš Jūsų Tėvų 
žemės nusiųsti geriausius ir 
nuoširdžiausius sveikinimus, 
supintus iš ilgesio ir širdgėlos, 
kad Jūs sėkmingai tęstumėt 
visuomeninius ir kultūrinius 
darbus , p radė tus 1908 m. 
Lietuvoje, Kaune, pagal šūkį — 
„Tiesa ir meilė" savo Tautos ir 
Tėvynės labui. Jūsų nenumal
domas Tėvų žemės ilgesys, o 
mūsų skaudi skriauda, kad 
sužlugdytas katalikiškas vei
kimas Lietuvoje, susipina į 
bendrą pynę. Jūs nešiojate 
Tėvynės ilgesį savo širdyse, mes 
netekome katalikų veikimo 
teisių viešoje arenoje — su
žlugdytas mūsų našus darbas 
visose gyvenimo srityse — 
tautinėje, religinėje, socialinėje, 
ekonominėje. • 

Draugija daug metų skleidė 
gyvenimo šviesą jaunaja i 
moterų kartai, tarnavo taikai, 
ugdė moteryse darbo meilę, 
susiklausymą šeimose, kovojo 
dėl šeimos neišardomybės, dėl 
dvasinio ir ekonominio paki
limo. 

Iš giliausių širdies gelmių 
sveikinu susirinkusias į Jubi
liejaus minėjimą. Tejungia mus 
visas meilė, pasiaukojantis dar
bas savo Tautos garbei ir 
gyvybei. 

Mano pasveikinimas tepalie
čia Jūsų širdis — neužmiršti 
Lietuvos, jos kalbos, papročių ir 
gyvenimo būdo. 

Vandenyno bangos teošia 
Jums — „Mylėk, Lietuvi, tą 
brangią žemę, kame nuo amžių 
Tėvai gyveno, ten tavo siela ras 
peno!" 

Valio Jūsų darbams ir sie
kiams! 

Tebūna šventas vardas Lie
tuvos! 

Nuoširdžiai, 
O n a Beleckienė-Gaigalaitė, 

buvusi Centro valdyboje, reda-
guvusi „Moterį", leidinį — 
„Tiesos ir Meilės tarnyboje"; 
nužmoginta, ištvėrusi 15 metų 
tremtį, bet nepalūžusi; dvasia 
su Jumis. 

MIRĖ KARALIENĖ 
FARIDA 

Buvusio Egipto karal iaus 
Faruko pirmoji žmona Farida 
spalio 16 d. mirė vienoje Kairo 
l igoninėje, būdama 67 m. 
amžiaus. 

Karalienė Farida ligoninėn 
buvo paguldyta rugsėjo mėnesį. 
Leukemija, plaučių uždegimu ir 
kepenų ligomis serganti Farida 
buvo gydoma ypatingos priežiū
ros palatoje. Mirė netekusi 
sąmonės. 

Fa r ida , gimusi Safinaz 
Zulfikarištekėjo už Faruko bū
dama 17 m. amžiaus, trečiai
siais jo valdymo metais. Vedy
bos buvo audringos ir baigėsi 
skyrybomis 1948 m. Pagrindinė 
skyrybų priežastis —ji pagimdė 
dvi dukteris, bet negalėjo duoti 
vyriškos lyties įpėdinio 
Farukui. 

1951 m. Farukas vedė Nari-
man Sade. kuri jam pagimdė 
berniuką, bet metams pra
s l inkus , 1952 m. suki lusi 
kariuomenė nuvertė jį nuo 
sosto. Farukas pasitraukė į 
Italiją, likdamas tremtiniu. 
Karalienė Farida pasiliko 

Egipte ligi 1963 m., kai ji išvyko 
Europon. Ten ji studijavo meną 
Paryžiuje. J i sugrįžo Egiptan 
1970 metams įpusėjus. Apsi
gyvenusi mažame bute Farida 
tęsė savo menininkės karjerą. 
Tada buvęs prezidentu Anwar 
Sadat suteikė jai pensiją. 

Dabartinis prezidentas Hoshi 
Mubarak, sužinojęs apie Faridos 
ligą, davė parėdymą ją gydyti 
valdžios lėšomis; ji ir palaidota 
buvo tomis pat lėšomis. 

PIANISTĘ 
RAJAUSKAITĘ 

\ 
Pianistė Julija Rajauskaitė-Petraus-
krenė. 

Po pavojingos operacijos, kuri 
jos sveikatos būklės nepagerino, 
dar kurį laiką pasikankinusi, 
spalio 21 d. Robert Wood 
Johnson universiteto ligoninėje 
mirė koncertinė pianistė Julija 
Rajauskaitė-Petrauskienė. 

Buvo gimusi pagal laidotuvi-
• nius dokumentus 1919 m. va
sario 12 d. Pittsburge, Pa. 1935 
m. atvykusi į Lietuvą pradėjo 
lankyti pianino klasę Kauno 
konservatorijoje. Baigusi kon
servatoriją 1939 m. buvo pa
kviesta konservatorijos pianis
te ir šiose pareigose išbuvo iki 
1944 m., kada ji dėl artėjančios 
antrosios bolševikų okupacijos 
su visa lietuvių banga pasi
traukė į Austriją. Karui pasibai
gus, kurį laiką mokė pianino 
klasę Klagenfurto konservato
rijoje, Austrijoje. 

Kaip JAV pilietė 1947 m. grį
žo į savo gimtąjį kraštą ir apsi-
stojo Highland Park, N.J. Ciaji 
dar tobulino pianino studijas ir 
įsijungė į Westminster Choir 
kolegiją Princeton, N.J. 

Debiutavo 1958 m. New York 
City Town Hali salėje, N.Y., ir 
susilaukė palankios kritikos už 
išskirtinę skambinimo jėgą ir 
stipriai individualistinę kūrinių 
interpretaciją. 

Lietuvių ir amerikiečių vi
suomenei koncertavo Chicagoje. 
Philadelphijoje, Princetone, To
ronte ir Miami. Vertėsi pri
vačiom pianino pamokom ir 
beveik kasmet suruošdavo savo 

mokinių pianino koncertus. Iš 
žinomesnių lietuvių muzikų 
lankiusią jos privačią studiją 
pažymėtini vargonų virtuozas 
Albinas Pryžgintas, muzikos 
mokslų magistrą įsigijusi 
Columbijos universitete solistė 
ir energinga chorų dirigentė Jū
ratė Veblaitytė-Litchfield, Cur-
tis muzikos mokyklą Philadel-
phijoj baigus solistė Angelė 
Kiaušaitė, Manhattan School of 
Music, N.Y., magistrės laipsnį 
įsigijusi pianistė, trečios kartos 
lietuvaitė Frances Covalesky ir 
kt. 

Mirus pirmajam vyrui inž. Šu-
šiui ir laikui apgydžius netek
ties žaizdas, ištekėjo už medi
cinos dr. Stasio Petrausko. Jam 
įnirus, velionė kiek atitrūko nuo 
lietuviško gyvenimo ir drau
gavo su muzikinės kultūros 
žmonėmis, pakviesdama juos į 
jos studijos mokinių koncertus. 
Ji vis dar rengėsi suruošti pia
nino rečitalį Kultūros Židinio 
Brooklyne, N.Y., naudai, bet 
įvairūs negalavimai vertė 
koncertą atidėlioti, kol pagaliau 
mirtis nutraukė visus planus ir 
svajas. 

Buvo pašarvota Gowen 
Funeral Home, New Brunswick, 
N.J., kur su ja paskutinį kartą 
atsisveikinti atvyko nedidelis 
muzikos gerbėjų ir artimesnių 
pažįstamųjų būrelis. Paskutinės 
ligos metu ir laidotuvėmis rūpi
nosi jai artimas medicijos dr. 
Bernard Covalesky ir jo šeima. 

Bažnytinėmis apeigomis pa
laidota iš Šv. Pauliaus Apaštalo 
bažnyčios, Highland Park, N.J. 
Šv. Gertrūdos kapinėse, Col-
onia, N.J., greta savo pirmojo 
vyro. Laidojimo maldas šer
meninėje, Mišias bažnyčioje au
kojo, pamokslą pasakė ir į 
kapines palydėjo Dover, N.J., 
ligoninės kapelionas, populia
riai vadinamas Father George. 
Pamaldas bažnyčioje paįvairino 
solistė Angelė Kiaušaitė ir 
smuikininkas Julius Veblaitis, 
kuriems pianinu pritarė pianis
tė Frances Covalesky. Lai
dotuviniai pietūs buvo s1 uos
ti Landmark Inn restorane. 

Iš artimųjų giminių liko 
ligonė sesuo Zona Žitkevičienė, 
poeto Leonardo Žitkevičiaus 
žmona, ir jų šeima. 

K. J a n k ū n a s 

Dail Anastazija Tamošaitiene pasirašo knyga „Lithuanian Sashes" D. Bin-
dokienei Chicagos Lietuvių Tautodailės instituto surengtame knygos 
supažindinime. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

. 
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NAUJA POEZIJOS 
KNYGA „PASKUTINIS 

PABUČIAVIMAS" 
RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

Prieš pradedant rašyti įspū
džius apie asmens kūrybą, ypač 
apie poezijos knygą, norisi 
ramiai išsitiesti žolėje, įsižiūrėti 
į dangaus mėlynę ir pafilosofuo
ti pačiam su savimi. Čia nedaug 
padės nei .gilios studijos 
universitetuose, nei gerbiamų 
žmonių sparnuoti žodžiai. 
Kiekvienas asmuo yra truputį 
kitoks, kitaip junta aplinką ir 
pasaulį, kitaip reaguoja į tuos 
pačius dalykus. O ypač, kada 
susiduriama su poezija, kuri yra 
taip sena, kaip senas yra 
pasaulio valdovas — žmogus. 

Poezijos kalba — tai jautri 

reakcija į buitį, esmę ir žmonijos 
veidą. Kaip nevienodi žmonės, 
taip nevienoda jų reakcija į savo 
aplinką. Vieno poeto mintis su
stoja pr ie karžygių ir jų 
pergalių, jis apdainuoja vai
nikuotus karalius ir didvyrius. 
Tie buvo gerbiami valdovų 
rūmuose ir pakiliose šventėse. 
Kiti ieško gyvenimo prasmės, 
atrasdami daugiau klaustukų, 
negu atsakymų. O visgi didžioji 
poezijos tema buvo ir liko meilė. 

Rankoje laikau neseniai pasi
rodžiusią poezijos knygą „Pas
kutinis pabučiavimas". Tai 
mūsų tolimoje pakrantėje 

vyOuno jaunimo fonOas 
3001 W 59th Street. Chicago. IL 60629 
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Mūsų darbus ir siekimus įvert ino visa e i lė dosnių rėmėjų. Džiaugiamės, kad 
jų gretos gausėja su stambiomis aukomis. Tai mus įgal ina to l iau tęsti reikalingus 
darbus, kurių nesiima kitos organizacijos ar fondai . Su pagarba ir padėka 
prisimename sekančius mūsų darbų rėmėjus: 

$5,000.00 Gen. št. pulk. I tn. V. Sutkus (Vokieti ja). 
$1,500.00 R. Ošlapas, (JAV). 
$1,000.00 U. ir J. Balskai, J. Grigait is, G . Liautaud, R. ir V . Lietuvninkaitės. 

K. Grigaitytė-Graudienė, K. Lietuvninkas, M . Val iukev ič ienė. 
$500.00 A. Lietuvninkas, S. Butkaus Šaulių kuopa Detro i te ( ižd. M . Baukys), 

Agn. Žitkienė. 
$450.00 M. Virauskas (vertybėmis). 
$250.00 P. ir L. Ambuta i , pulk. K. DabuleviČių a tmin t i ir pagerbti. 
$200.00 O. ir J. Mot ie jūna i . 
$100.00 G. Balanda, Mrs. V . Burneika, V . Janušonis, W . E. Petkus, Lietuvių 

Bendruomenė, Seattle skyrius. 
$78.00 Honorable Paul B. Henry, Congressman f r om the fifth district of 

Michigan, prisiminti ir pagerbti a.a. dr. K. R. Jurgėlą. 
$50.00 K. Batūra (Kanada), B. Barkus (Australi ja), A l g . Gustait is, I. Kairytė, B. 

Kasakaitis, S. Lozoraitis, kun. J. Kubi l ius (Kanada), J. Marks , R. R. Rimkus, M . M. 
Ročkuvienė, A. A. Stankus, M.D. , D. Surantas, M.D. , D. Urbut ienė, C. Vygantas, 
Alg. Štreimikis (Kanada), J. Tamašauskas. 

$40.00 Br. Cizikaitė, vysk. V. A. Deksnys (Vokiet i ja), A . K. Draugelis, L. 
Kaubelis, dr. A. Plateris, J. Matu l ion ienė, A. Jaras, V. R. Garbonkus. 

$35.00 K. Bartys, G. Juškėnas, A. Deveinis-Grigait is, P. Mo l i s , A. Lauraitis, I. 
Užgiris, J. L. Giedraitis. 

$30.00 S. Galdikas, Mr . Mrs. P. Griganavičius, B. M . Gurėnas, G. Kaufma-
nas, O . Kartanienė, E. Kasaitis, A. Kelertas, L. Kriaučiūnas, G . Leonas, J. Liorentas, 
V. Majauskas, J. Mažeika, L. Av ižon is , dr. B. M ikon is , Vy t . Mišel is, Vyt. Pileika, 
jn . , G . Okunis, J. Okura, kun . J. Pakalniškis, J. A . Peckus, A . Radžius, V. Remys, 
S. Rutkauskas, St. Santvaras, M . Shimkus, Vyt. ir V . Šliūpai, V. Budnikas, P. Viščinis, 
M. Karaša, M. Ambrozait is, S. ir A. Jelioniai, pr is imint i ir pagerbti a.a. Raimundą 
Merkį. 

$28.00 W M J. Markal ionis, Pr. Stankus, V . Tschiplys (Vokiet i ja). 
$25.00 K.'(S. Ambutai, Mr. Mrs. V. Anonis, H. Bajalis, T. Bartkus, A. Bliudžius, 

G. Butikas, B. Baršauskas, N. Bražėnas, M.D., R. Česnavičienė, kun . dr. P. Dauknys 
(Australija), dr. A. Domanskis, A . Dūda , D. G lodąs, V I . Garben is , Vyt . Germanas, 
ig. Girdzevičius (Kanada), Mr. & Mrs. E. E. Goodr i ch , p r i s im in t i ir pagerbti a.a. dr. 
K. R. Jurgėlą, S. Griežė, D. Fanell i , Jankauskas, A. ir J. Janoniai , G . Bražėnas, dr. 
J. H. Kelertas, O . Kotovienė, M . Lenkauskienė, V. Maton is , Elizabeth Maxwel l , 
prisiminti ir pagerbti a.a. K. R. Jurgėlą, F. Mažeika, J. Mi lav ickas , L. Mi lukas, K. 
Mitinąs, M. S. Naujokaitis, dr. A. Pacevičius (Kanada), V. V . Petrauskas, E. Rastenis, 
Mr. & Mrs. Vyt. Rutelionis, J. Sabas, kun . A. Saulaitis, S.J., S. Šatas, J. Šimonis, V. 
ir R. Sinkus, B. V. Šležas, P. R. Sodeika, P. Sutkus, K. Trečiokas, V. Trumpa, J. 
Vaičjurgis, J. Vaitaitis, M.D. , S. Vanagūnas, E. Valiūnas, D. Variakoj is, G. Zalatorius, 
A. Bobelis, D. Geldys, J. Gl iaudą, A. Gustaitis, Paulius ir Birutė Gyl ia i , R. 
Jakubauskas, A. Juodikis, B. J. Kasias, J. Kazak, M.D. , O Kindurys, J. Krištolaitis. 

$20.00 J. J. Ardys, L. Barauskas, D. Barzdžiūtė (Kanada), L. Baltrušaitienė, J. 
Balskus, PI. Balynas, D. G. Bieliauskas, M.D. , Bielskus, G . Biskis, K. S. Biskis, J. 
J. Blažys, W. Bložė, Ch. Bogushas, J. S. Kriaučiūnas, S. B. Budėjus, J. P. Bulota, 
E. Butėnas, R. Černius, J. Čibiras, Dalton-Strikas R., J. Daunoras, A. A. Didžiu l is , 
L. A. Dirda, V. Dubinskas, M.D. , A. Dundul is , M . J. Eymont t , A. Gail iušis, V. E. 
Girdvainis, K. G. Gražienė, M. & L. Griauzdės, L. Gr in iū tė , M . D . , R. P. Griškelis, 
J. P. Gruodis, J. Indriūnas, A m . Jagutienė, K. Janulis, Va i . Janulis, V. A. Juodka, V. 
Juodvalkis, J. Juodviršienė, L. Jurkūnas, dr. F. V. Kaunas, Jov. Kerelis, J. Kesgailienė 
(Kanada), E. Kolupaila, B. Kondratas, E. Korzonas, J. S. Kriaučiūnas, G. E. Krivickas, 
D. Kurauskas, B. Kviklys, V. Labanauskas, J. J. Lekas, J. Leščinskas, Eug. ir Aleks. 
Likanderiai, G. Mačiuika, A l . Manvydas, dr. F. Maže ika , G . Matas, DDS, Ona 
Mekišienė, V. J. Memenąs, G. Mereckis, O . D. Miežel is , S. Miknai t is , P. Milašius, 
Ed. Milkauskas, A. ir A. Mul io l ia i , N. Mockuvienė, S. N. Naujokait is, V. Narkevičius, 
N. Norrris, EI. Okas, R. Ošlapas, R. Ozers, P. Pagojus, P. Petkūnas, H. Plaušinaitienė, 
J. Plikaitis, A id . Ploplys, Ema Pusnezaitis, A. Ragelis, J. Reinys, M.D. , G . ir A. 
Reškevičiai, V. Rimas, A. Ruibys, V. Rugienius, O Ščiukaitė, J. šepetys, G. Setikas, 
G. M. Šernas (Kanada), V. Šernas, P. Sidas, A. Šilbajoris, N . Šilėnas, St. Strsevičius, 
J. Strazdas, dr. E. Stonikas, J. Sugintas, dr. P. Švarcas, J. Svilas (Kanada), R. J. Švoba, 
Tėviškės Žiburiai (Kanada), dr. V. Tumasonis, dr. L. J. Trečiokas, I. Ulpa, R. P. Vaitys, 
J. Valaitienė, V. Velža, dr. O . Vilpišauskas, V. Z. Viskanta, B. K. Zdanys, Alg. Žilinskas 
(Australija), J. Alyta, V. Civinskas, J. Dainora, P. Karosas, Basic Business Service, 
V. Čečeta, A. V. Danta, G. Dragūnas, M . Gimbutas. 

$17.00 J. ir B. Lungys, O. Bakaitis, R. Mickev ič ius , E. Slavinkas, A. Tylius. 
$15.00 J. Aleksiūnas, Mr. & Mrs. Andriul ionis, J. Ambrizas, V. Aras, J. Balkūnas, 

M. Baukus, M. Biskis, R. Bitėnas, A. Brazaitis, M r . & Mrs. S. Briedis, Eg. Bulot ienė, 
V. & J. Čekanauskas, V. Čepėnas, R. Daukus, O Daškevičienė, E. Gaška, P. Gaučys, 
V. R. Gedminas, Sal. Jankauskas, Janus, Vyt. Januškis, A . janušis, K. Ječius, Sal. 
Jankauskas, E. Jokubauskas, P. ir S. Jokubauskai, H. Jusionis, G . ir N. Kaunai, J. 
Karklys, D. Kavalas, D. Kavaliūnas, J. Klivecka, D . Keršienė (Kanada), M . Kevelaitis, 
A. Karaitis, Sig. Krasauskas (Kanada), Ig. Kučiauskas, S. Laukait is (Vokieti ja), V. A. 
Lesniauskas, J. Liubinskas, O . B. Maciūnas, V. Mamai t is , A. ir V . Martis, V. ir R. 
Mastis, A. Markevičius, K. Markus, St. Matvekas, R. Meckauskas, J. Merk ienė, M . 
ir J. Mikutaič ia i , R. Nasvytienė, V. Petrauskas, Vy t . Petrauskas, Ed. Pikelis, G . V. 
Rėklaitis, J. Rentelis, A. Sakalas, R. Sidrys, M.D., D. Sodeika, T. F. Strolia, A. šuopys. 
V. S. šilas, M. Tomkūnas, J. ir G. Taoras, A id . Urba, V. Urbonas, Vac. Urbonas, 
A. Uknevičius, A. Valavičius, M . Vansauskas, V . Varnas, A . S. Venclauskas, D. 
Vidžiūnas, A. Vakselis, M . Vaišvi la, M . Žigait ienė, Lina Ž i l i ony tė , S. A. Bačkis, R. 
Bitėnas, V. Gruzdys, K. Jankūnas, O . Karaša. 

Kiti aukojo mažesnes sumas. Visiems širdingas ačiū! Aukos yra atleidžiamos 
nuo federalinių mokesčjų. 

retokai pasirodančios vyresnės 
kartos poetės Zeferinos Puiky-
tės Balvočienės knyga. Kai kiti 
šventėme minėjimus, daly
vavome visokeriopoje veikloje, 
o gal t ik kaitinomės prieš 
saulutę savo namučiuose, poetė 
Zeferina Balvočienė, atrodo, vis 
ir vis ieškojo atsakymo į meilės 
mįslę. Nerašė ji himnų nei jau
nystei, nei tėvynei, nesibrovė į 
viešumą ir nelipo ant scenos, bet 
savo vienumoje vis kalbėjosi su 
savo išrinktuoju, tai grįždama į 
praeitį, tai gindamasi nuo sau 
pačiai daromų priekaištų. Atro
dė, kad poetė niekaip negalėjo 
susitaikyti su kasdienybe, su 
savo didžiuoju nuostoliu — 
vienatve, bet daugiausia ją 
kankino žodis „kodėl"? Jei 
prisipažintume, tai pamaty
tume, kad kiekvienam galvo
jančiam žmogui šis žodis vis už
springsta, kaip kaulas gerklėje. 
Atsakymo pasaulis tebeieško ir 
religijoje, ir gamtos moksluose, 
ir stikle degtinės, — bet tas 
atsakymas vis kažkaip, vos pra
dėjęs lyg aiškėti, vėl pradingsta 
miglose. 

Tas žmogaus dvilypumas — ir 
norint ir drauge nenorint —jau 
ryškėja iš pirmųjų eilėraščių 
žodžių. „Jei tave prarasčiau, kas 
tada?" — klausia poetė savo pir
mojo pabučiavimo draugą, nors 
ir šaukdama jam: išeik! Psicho
logai gal pasakytų, kad tai 
dviejų nesutaikomai priešingų 
asmenybių meilė ir kad tokiu 
atveju išeities nėra. 

Pokalbiai su savimi dažnai 
yra patys įdomiausi, nes šiais 
skubėjimo laikais retas nori gir
dėti kito skundą. Iš tokių po

kalbių ir subėga ši knyga į 
visumą. Iš kibirkščių, iš 
nuotrupų, — bet, ak, kaip skau
džiai tikroviškų. Iš atodūsių, 
blykstelėjanėių laimės prisi
minimų, iš tamsių minčių 
vienumoje. Padvelkia ir meilė, 
ir aistra, ir nusivylimas, tuoj vėl 
persimetant atgal: „O širdis, — 
pamišėlė, pamišėlė! Ir sužeista, 
ir atstumta — tiki ji, atlaidi". 

Taip bėgam per puslapius 
drauge su poete blaškydamiesi 
tarp desperacijos ir vilties. 

Antrame skyriuje jau truputį 
lyg ramiau. Gr įž tama į 
vaikystę, į ilgėjimąsi motinos, 
ties lopšeliu palinkusios. 

„Mama — 
ar ir ramiam poilsy kapo, 
vis dar eini kalvarijas savo?! 
Čia ir vienatvės svajojimai 

daugiau linksta į filosofinius 
atsakymų ieškojimus, jau ne-
bemaištaujama, ką patvirtins ir 
eilių antraštės: „Be pragied
rėjimo", „Į tave. Rudenie", ku
riame sakoma: nevirkdyki vie
numos mano!... aplenk vienišo 
paukščio lizdą! — 

Nuostabiai gražus eilėraštis 
apie jūrą „Keistam dvilypu
me". Čia, lyginant žmogaus 
sielą ir jūrą, žodžių pasi
rinkimas tiesiog užburiantis. 
Tokį eilėraštį tik visiška poetinė 
branda tegalėjo parašyti, kada 
j au ramiau žiūrima į esmę, bui
tį ir neteisybę. Tuo pačiu grožiu 
dvelkia ir ..Neįrėmintas pei-
sažas". Kxiek jūroje dar pilna 
siautulio ir rimties dvilypumo, 
t iek šiame peisaže ramumo, o 
nak t i e s atspindžiai žavi 
skaitytoją: 

„Vakaro paletės 

spalvinio derinio kontrasti
niais niuansais". 

Kai užverti paskutinį puslapį, 
šios knygos gaivalingas išsilie
jimas ir, pagaliau, tylus, gilus 
žvilgsnis į šio pasaulio tikrai 
skaudžius „kontrastinius niu
ansus", verčia ir šios poezijos 
knygos, — savo išrinktajam 
paskutinio pabučiavimo — 
skaitytoją statyti sau poetės 
ritmingą, amžiną klausimą: 
Kodėl? Už ką? Į kur? (Iliustra
cijos Donos Brazdžionienės 
Kerr) 

CLASSIFIED GUIDE 

i 

An 
Investment 

in the future 

U.S . S A V I N G S 
B O N D S 

Buy them vvhere you 
bank or work. 

fsš\ midkind Fcdercii 
mtmmmmT Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2 6 5 7 VVEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8 9 2 9 S. HARLEM AVE. 

598 -9400 

ESEE 
LENDER 

"NAUJAMETINĖ" 
gruodžio 27/88 • sausio 10/89 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE kaina • $2100 Kart. 

1989 m. 
kelionės: 
į LIETUVĄ 

"VASARIO 16-TO J I " 
vasario 10-21 

(Vllnlus-Kaunas-Drusklninka!) 
AIR FRANCE Kaina - $1969 Kan. 

"SKAMBA, SKAMBA KANKLIAI!" 
Gegužes 26 -blržal lo 6 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina—$2100 Kan 

"PAVASARINĖ" 
gegužės 14-26 

(Vilnius-Kaunas) 
FINAIR Kaina—$2100 Kan. 

"GEGUŽINĖ" 
Gegužės 26-b i rže l io 12 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
AIR FRANCE Kaina—$2600 Kan 

" Š V E N T I N Ė " 
Birželio 30 - l i epos 16 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
FINAIR Kama—$2600 Kan. n 

"ŽOLINĖ" 
Rugpjūčio 11-20 
(Vilnius-Kaunas) 

FINAIR Kaina—$1999 Kan 

"JUBILIEJINĖ" 
Liepos 14-25 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kama-$2220 Kan 

" B O B Ų V A S A R A " 
Rugsėjo 6-19 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina—$2150 Kan 

"GINTARINĖ PALANGA" 
Rugpjūčio 11-27 

(Paianaa't 
FINAIR Kaina—$2350 Kan. 

" R U D E N I N Ė " 
Spalio 6-17 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kama—$1999 Kar 

l kelionės kalną įskaityta: pilna kelionės kaina, mokesčiai, vizos mokes
tis, kelionės, sveikatos, gyvybės ir bagažo drauda. Visos kelionės ly
dimos patyrusių palydovų. Kainos garantuojamos - įmokėjus visus pi
nigus. Vietos garantuojamos - įmokėjus $300 rankpinigių. (Po naujų 

metų numatomas kelionių kainų pakėlimas). 
KVIEČIAME UŽSISAKYTI KELIONĘ DABAR! 

Skambinkite: tai. (416) 769-2500. TELK: 06-967812 FAX: (416) 763-6279 
Rašykite: 2100 BloorSL W., Toronto, Ont. M6S1M7, Canada 

Reolstradjo* numanai: 2559030 ir 2475068 

V E N C K A U S K A S , I N C . 
Bui lders & R e m o d e l i n g 

Porches & Decks • f'oo' & Wall Tite 
Alu-n^um Sici:ng & Trim • Kitchen & Baths 
Mason'y »Rec Rocns 
Adddons 'Insurance Repairs 

J o e ( 3 1 2 ) 5 8 2 - 7 6 0 6 
P e t e r ( 3 1 2 ) 3 7 1 - 7 4 9 9 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauj i darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kab ineta i . Keramikos ply
telės. Karšto vandens tanka i , pom
p o s I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdž ius 
B E N S E R A P I N A S 6 3 6 - 2 9 6 0 

R E A L ESTATE R E A L E S T A T E 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

R I M A S L. S T A N K U S 

3 6 1 - 5 9 5 0 636-6169 

Norintieji P I R K T I ar PARDUOTI 
N A M U S per š ią įstaigą, prašome 
paminėt i , kad esate arbasiorite būti 
R i m o Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įka inav imas n e m o k a m a i . 

H mis\ KOMPIUTERIŲ 
pagalba gahte PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACe REALTCRS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

O** 21 KMIECtK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RO 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME P I R K I M E 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ-
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

B U D R A I T I S R E A L T Y 
6 6 0 0 S. P u l a s k i 

767-0600 

Ortuty, 21 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 modemiškų kamb. 
butas 2 aukšte. Cicero. Suaugusiems be 
gyvuliukų. Skalbimo kamb.. autom, pasta
tyti vieta. Nuomininkas moka už dujas ir 
šilumą. Galima užimti gruodžio 1. Tai. 
652-5972 arba 652-4992 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Marquette Parko apyl. Skambinti 

925-5686 

MISCELLANĖOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus . 

F R A N K Z A P O U S 

3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

OLSICK & CO-, REALTORS 
1180 Stato Street 
Lomont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Namas apžiūrė j imui sekmad. lapkr. 13, 
1-4 p.p. 7 1 0 I l l i no is St . , L e m o n t . 
..Ranch" stiliaus, įrengtas rūsys; 3 ar 4 
mieg. kamb., 1 -% prausyklos; didelė virtu
vė. Rūsyje puikiai įrengtas šeimos kamb 
38 x 13 pėdų. Centralinis šaldymas. Tik 
$99,900. 

Gyvenkite gamtoje, gražioje aplinkoje. 
Didžiulis namas; 4 mieg. kamb.. ūkiška 
virtuvė. Sklypas .66 akro. Rūsyje galima 
įrengti didelį šeimos kamb. Namas „sp l i t -
level", 8 metų. Netoli Equestrian Estates. 
$129,000. 

HELP VYANTED 
r< 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys _ 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

ATTENTION — HIRING! 
Federal government jobs in your area and 
overseas. Many immediate openings 
without vvaiting list or tęst. $17,840 -
$69.485 Phone call refundable. (602) 
838-8885. EXT. 7765. 

E A R N M O N E Y A T H O M E ! 
Assemble Jevvelry, T o y s , E lec t ron i cs , 
others. FT & PT work ava i l ab le . Ca l l 
( R e f u n d a b l e ) 1 - 4 0 7 - 7 4 4 - 3 0 0 0 
EXT . S 6 6 4 A 24 h r s . 

L i v e - i n h o u s e k e e p e r ; m u š t 
c o o k , d r i ve a n d s p e a k E n g l i s h . F o r 
i n f o r m a t i o n ca l l M s . T o m G i b s o n , 

7 8 9 - 8 0 4 8 

Wanted cosmotologist with facial 
experience for unique Center. Call 
444-9234 for an intervievv. 

Siuvame pagal užsakymą (vairių fasonų ir spalvų avies kailio 
kailinius, taip pat paltus Iš avies kailio gabaliukų. Valome ir 
pataisome. Parduodame avies kailio apvalkalus auto 
sėdynėms, kilimus iš avies kailio gabaliukų ir avies kailio 
šlepetes. 

Family Furs Co. 
4171 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60632 
Tel. 847-4027 

Atidaryta kasdien 10 ryto - 7 v. p.p. 
Šeštadieniais 10 ryto - 5 v. p.p. 
Sekmadienį uždaryta 

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

436-6937 
Elektros ir namų apš i ldymo 

s is temų pata isymai . 
V y t a u t a s Taras 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS A N D 

ADDING MACHINES 

Nuomoja . Parduoda, Taiso 

Vi rš 50 metų pat ik imas jums 

patarnav imas 

5 6 1 0 S. P u l a s k i Rd . . C h i c a g o 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 . 

FOR SALE 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti L etuvoje 

V I D E O R E K O R D E R I U S 
(312) 839-5829 

MAR0.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, p i rkdami č ia ių 

re ikmenis . Pas inaudok i te p a t o g i u 

p lanu at idedant pas i r i nk tus reik

men is ypa t inga i p r o g a i P i l na i 

užbaigtų fo to nuot raukų ap ta rna 

v i m a s A t ida ry ta p i r m a d i e n i ir 

ketv i r tadieni vakara is iki 8 va l an 

dos Ant rad i r t rec iad . sus ika lbės i t 

l ietuviškai . 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Jaytona Beach, Fla. 
M E L D Ė M Ė S KATEDROS 

G R Ą Ž I N I M O P R O G A 

J A V Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas dr. 
An tanas Razma, gavęs iš okup. 
Lietuvos žinią apie grąžinimą 
Vilniaus katedros tikintiesiems 
ir apie ta proga spalio 23 d. ruo
š iamas iškilmingas pamaldas 
prie katedros, painformavo LB 
apylinkes, ragindamas t a proga 
lietuvių telkiniuose suruošti 
taip pa t lietuviškas pamaldas, 
solidarizuojant su kovojančia 
l ietuvių tau ta ir katalikų Baž
nyčia. Tuojau telefonais, gavus 
mūsų telkinyje žinią, buvo pain
formuoti visi lietuviai ir kvie
čiami spalio 23 d. į Prince of 
Peace bažnyčią lietuviškom pa
maldom. 

Č ia mūsų lietuviškoji šeima 
parodė didelį solidarumą ir 
spalio 23 d. ruoštose lietuvių 
pamaldose Prince of Peace baž
nyčioje gausiai dalyvavo. Tą 
dieną ir tuo laiku bažnyčioje 
vyko vengrų pamaldos, tačiau 
jų m e t u lietuviams buvo skirta 
šv. Mišių lietuviškoji dalis, 
kur ią atliko kun. dr. K. Ruibys. 
J is perskai tė evangeliją ir pa
sakė anglų kalba pamokslą, 
i š r y š k i n d a m a s šios d ienos 
svarbą Lietuvos katalikų Baž
nyčiai , prisiminė visas paverg
t a s t au tas , Bažnyčios kardino
lus ir tikinčiuosius, kur ie , kaip 
ir Lietuvoje, savo šalyse kovojo 
ir kovoja už katalikų Bažnyčią. 
Pabaigoje pamokslo perskaitė iš 
poeto S. Gedos kalbos keletą 
prasmingų ištraukų. 

Pamaldų metu (pakaitomis su 
vengrais) gražių, dienos momen
tui parinktų patriotinių giesmių 
pagiedojo muz. Antano Skridu
lio vadovaujamas choras Siety
n a s . Pamaldos baigtos Lietuvos 
h imnu . Pamaldose šalia vengrų 
vėliavos buvo ir Lietuvos t r i -
spalvė. 

PAŽMONYS KAPČIŲ 
SODYBOJE 

Spalio 29 d. į Irenos ir Jono 
Kapčių gražią sodybą George-
tovvne susirinko apie keturias
deš imt jų artimųjų kaimynų ir 
d raugų atšvęsti Irenos gimta
dienį. Tokias progas pris iminti 
m ū s ų telkinyje jau t apo beveik 
tradicija. 

I rena ir Jonas Kapčiai y ra 
ak tyvūs šio telkinio nar iai . 
I r ena , gražiabalsė, dainuoja 
muz. Antano Skridulio vado
vaujamame chore Sietyne. O 
Jonas , kad ir vyresnio amžiaus 
sulaukęs , išliko guvus, mielas, 
v i sur patarnaujantis, visiems 
padedantis . Abu Kapčiai y r a 
ak tyvūs ir ALT sąjungos Day 
t o n a Beach apylinkių skyriaus 
nar ia i . 

Ilgesnį laiką gyveno Cleve-
lande , išėję į poilsį pradžioje 
gyveno Juno Beach, o pr ieš 
k e t v e r i u s metus įs ikūrė ir 
D a y t o n a Beach gražioje 
apylinkėje. Ireną gimtadienio 
proga pasveikino ALT s-gos 
Daytona Beach apylinkių skyr . 
pirmininkas Vytautas Abraitis. 

klubo vardu Marytė Šarauskie-
nė ir choro Sietyno vardu 
rašytojas Andr ius Mironas, 
Sietyno valdybos pirmininkas ti
kt. Kalbėjusieji prisiminė Irenos 
ir Jono Kapčių gyvenimo bruo
žus, jų įnašą į šio lietuvių 
telkinio visokeriopą gyvenimą. 
Pakeltas šampano tostas ir 
sugiedota Irenai Ilgiausių metų, 
o tą dieną švenčiantiems gimta
dienius Alfonsui Ilekiui ir 
Alfonsui Bacevičiui taip pat su
dainuota valio, valio, ilgiausių 
metų. 

Jonas Kapčius Irenos ir savo 
vardu svečiams padėkojo už 
dalyvavimą ir l inkė j imus . 
Vaišės pradėtos kun. dr. K. 
Ruibiui suka lbė ju s maldą. 
Reikia p r i p a ž i n t i , kad ir 
šeimyniniai pobūviai turi tam 
tikrą r e i k š m ę — a r č i a u 
susigyvenama su žmonėmis, 
p a s i d a l i n a m a l ie tuviškojo 
gyvenimo apraiškomis, papoli
t ikuojama, nuoši rdžia i pa
bendraujama. 

ATSISVEIKINOME 
VIEŠNIĄ IŠ O K U P . 

L I E T U V O S 

Spalio 25 d. nemažas būrys 
Valės ii muz. Antano Skridulių 
šeimos artimųjų turėjo progą 
pabendrauti su viešnia iš okup. 
Lietuvos Irena Baranauskaite, 
kuri ilgesnį laiką viešėjo pas 
savo giminaičius Jadvygą ir Ka
zimierą B a r ū n u s , Ormond 
Beach. Viešnia y ra farmacijos 
mokslų kandidatė, docentė, dir
ba Kauno medicinos institute. 
Viešnia įdomi pokalbininke, 
gimusi ge roka i po antrojo 
pasaulinio karo, pokario metais 
baigusi aukštuosius mokslus, 
labai gerai pažįsta Lietuvos 

gyvenimą ir nuotaikas. 
Vaišių metu viešnią pasvei

kino Kazimieras Barūnas , šei
mininkė Valė Skridulienė ir 
k i t i , p a l i n k ė d a m i ja i iš 
Amerikos išsivežti kuo geriau
sius įspūdžius ir linkėjimus per 
duoti tėvynėje tėvynainiams. 

Viešnia Irena Baranauska i tė 
labai jautr iu žodžiu pdėkojo 
savo giminėms Jadvygai ir Ka
zimierui Barūnams už sudary
mą progos pamatyti ir pasisve
čiuoti Amerikoje bei susipažinti 
su šios šalies gyvenimu. J i išsi-
vežanti kuo geriausius įspū
džius ir prisiminimus. Dėkojo 
Valei ir muz. Antanui Skridu
liams už atsisveikinimo vaišes, 
už sudarymą progos arč iau 
pažinti daugiau šio telkinio 
l ie tuvių , jų g y v e n i m ą . J i 
gėrėjosi išeivijos lietuvių veik
la. Buvo tikrai malonios valan
dos su miela viešnia tokioje 
gražioje Valės ir muz. Antano 
Skridulių sodyboje, kur t iek 
daug grožio, žalumos, kur budi 
Rūpintojė l is , k i e k v i e n a m 
išsakydamas mūsų tautos viltis 
ir lūkesčius. Mielai viešniai gra
žios a te i t i e s p r i e N e m u n o 
krantų mieloje tėvynėje! 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Richmond, Va 

Šokėjai iš P h i l a d e l p h i j o s 

Richmond, Va., t a rp t au t i 
niame Boys Club festivalyje 
šiais metais pasirodė ir lietuvių 
šokėjų grupė . .Aušrinė" iš Ph; 
ladelphijos. Jos vadovas Kimu 
tis Radžius pirmą kar tą su
pažindino šio miesto gyventoju-* 
su lietuviškais t au t in ia i s šo 
kiais, kur iuos „Aušr inės" 
šokėjai puikiai at l iko. 

DRAUGAS, šeštadienis , 1988 m. l a p k r i č i o mėn. 12 d. 

Lemonto vaikai su savo mokytoja ses. Margarita. 
Nuotr. Liūdo Volodkos 

Mažas Richmond l ie tuvių 
būrel is y r a nuoširdžiai j iems 
d ė k i n g a s už tokį gražų jų 
atstovavimai platesnei visuome
nei ir už įnešima entuziazmo 
tol imesniam lietuviškam veiki
mui. 

J a u penkeri metai, kaip Rich
mond ,Va. , lietuviai dalyvauja 
š iame festivalyje, o šiais metais 
už paruošimą kultūrinio vaizde
lio , ,Jaunavedžių su t ik imas" 
laimėjo premiją. 

L a i m a K a z a k a i t y t ė G h a t a k 

Lemont, III. 
M A I R O N I O LITUANISTINĖ 

M O K Y K L A N A U J O S E 
P A T A L P O S E 

Spalio 29 d. vyko pirmos pa
mokos naujose patalpose Lietu-

...Jaunavedžių sutikimas" 
do. Va., lietuviams. 

ultūrinis vaizdelis laimėjęs premija Rich^on-

vių centre, 511 Eas t 127th 
Street , Lemont . J a u l ipant 
oriais laiptais į vidų ir einant il
gu plačiu koridorium, jautėsi 
pakili nuotaika. Didelis būrys 
tėvų apžiūrinėjo išdažytas, ap
švarintas, papuoštas klases pil
noje tvarkoje: su suolais, stalais, 
lentomis ir spintomis. Mokyklos 
direktorei Laimai Trinkūnienei 
tai buvo į tempta diena — duoti 
nurodymus, atsakyti į klausi
mus, teikti informacijas. 

Mokykla susideda iš dviejų 
sparnų, jaunesniųjų ir vyresnių
jų mokinių. Iš viso 13 klasių ir 
Montessori „Žiburėlis", kuriam 
vadovauja Danutė Dirvonienė. 
Veikia darželis, aštuoni skyriai 
ir dvi gimnazijos klasės. Silpnai 
kalbantiems lietuviškai veikia 
darželis ir dvi klasės. 

DEŠLMTIES M E T Ų MIRTIES S U K A K T I S 

A.tA. 
ANTANAS 

* NAKAS 
1904.11.28 - 1978.XI.20 

: t 

Dabar tamsoje girdžiu slenkantį laiką, 
Iš paslaptingų šaltinių plaukiantį mano gyvenimą... 
Mano mintys ir siela plaukia kaip upė 
Su manim per girias į jūras-marias. 

Antanas Nakas 
pagal rašyt. Thomas Wolfe 

S.m. lapkričio 20 d. sueina dešimt metų nuo teisininko, 
muziko ir dailininko Antano Nako mirties. 

Sv. Mišios jo šviesiai atminčiai bus atnašaujamos kun. 
Kęstučio Trimako lapkričio 20 d., sekmadienį, 12:15 vai. tėvų 
jėzuitu koplyčioje, Chicagoje. 

Sv. Mišių metu bus atliktos A. Nako kompozicijos 
smuikininkams Povilui ir Vandai Matiukams, sol. Praurimei 
Ragienei ir muz. Manigirdui Motekaičiui dalyvaujant. 

Maloniai prašau artimuosius, draugus ir kolegas dalyvau
ti šiose Mišiose. 

Smona 

Lemonto vaikai atidžiai klausosi pamokos. 
Nuotr. Liūdo Volodkos 

Reikia t ik džiaugtis, kad tėvai 
taip grei tai paruošė klases, o 
mokytoja i j a s t a i p j a u k i a i 
su tvarkė . Kaip gražiai ir pro 
fesionaliai atrodo Dalios Šlenie-
nės vedamas darželis ir Montes
sori klasė! Mažieji mokiniai turi 
dideles klases — jų amžius jud
rus, ilgai nenusėdi vietoje, tad 
yra erdvės ku r j i ems pajudėti ir 
pas imankš t in t i . 

Šokiams ir dainavimui y ra at
skiras didelis kambarys . Spor
to re ika lams apačioje t a rnaus 

didžiulė sporto salė. Priešpiečius 
m o k i n i a i galės valgyti visi vie
n u m e t u , kas nebuvo įmanoma 
B r o m b e r e k mokykloje. 

Į s iva izduokime, kaip atrodys 
m o k y k l o s patalpos po metų, 
k i t ų — ka i bus išpuoštos tauti
n ia i s motyvais ir simboliais, lie
t u v i š k u menu! Visa tai ateis 
vė l i au . O dabar — pradžia pa
d a r y t a . Sėkmės naujoje vietoje 
m o k i n i a m s ir mokytojams. 

Sniegą Masiulienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

T R Y S MODERNIŠKOS K O P L Y Č I O S 
P A T A R N A U J A IR C H I C A G O S PRIEMIESČIUOS!-: 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

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

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v . . C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

A.tA. 
LEONARDUI ŠULCUI 

m i r u s , nuoširdi užuojauta žmonai VALERIJAI , duk
ra i IRENAI B U D R I E N E I ir anūkė l i ams : RŪTAI, 
KRISTINAI, AUDRAI , EDVARDUI ir VIKTORUI. 

Prie l iūdesio j u n g i a m ė s visa širdimi 

Juozas ir Zofija Budriai 
Liudas ir Valė Zeikai 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t — T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t H w y . — T e l . 974-4410 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . — T e l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M.. J r . 

Richmond'. lietuviai prie *avo premija laimėjusio kultūrinio kampelio 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
MARIJAI GUDAITIENEI 

mirus , liūdinčius duk rą ALDONĄ DRUKTEIN'IENE, 
sūnų ALGIRDĄ GUDAITĮ ir j ų še imas bei a r t imuo
s ius nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Emilija ir Liudas Valančiai 
Roma ir Viktoras Masčiai 
Bronė ir Albertas Kremeriai 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHK \ \ ( ;< ME R F I PRIEMIESČIU* )SE 

T o l . 6 5 2 - 5 2 4 5 

. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. lapkričio mėn. 12 d. 

x Pirma Dainavos ansamb
lio repeticija po „Užgavėnių" 
bus antradienį, lapkričio 22 d., 
7:30 v.v. Jaunimo centre. Valdy
ba kviečia visus užjaučiančius, 
prijaučiančius ir besidomin
čius repeticijoj dalyvauti. 

x Kun. A n t a n a s Saula i t i s , 
SJ , šį sekmadienį, lapkričio 13 
d., 12 vai. popiet, Beverly Sho-
res Šv. Onos bažnyčioje atna
šaus Mišias ir pasakys pamoks
lą. Lapkričio mėnesio liūdesyje 
melsimės už savo artimuosius. 
Taip pat lietuviškos pamaldos 
bus ir prieš Kalėdų šventes. 

x Dr. Saul ius C ibas yra 
medicinos gydytojas, jis taip pat 
yra žymus pianistas. Dr. S. Cibo 
kolegos — profesijos draugai 
ypatingai kviečiami atsilankyti 
į Margučio rengiamą koncertą, 
\ uris bus lapkričio 20 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Programą 
atliks pianistas dr. Saulius Ci
bas ir smuikininkė Linda Velec-
kytė. 

x Nepr ik lausomos Lietu
vos ka r iuomenės atsikūrimo 
70 metų sukakties minėjimo 
akademinė dalis bus tuojau po 
žuvusių kovotojų pagerbimo 
Jaunimo centro mažoje salėje. 
Pagrindinę kalbą pasakys profe
sorius B. Račkauskas. Lietuvių 
visuomenė su vėliavomis kvie
čiama dalyvauti mūsų kariuo
menės šventės minėjime. 

x Minint trečiąsias mirties 
metines, šv. Mišios už a.a. inž. 
Kazį Oželį bus atnašaujamos 
lapkričio 13 d., sekmadienį, 10 
vai. ryto Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje, 
Brighton Parke. Šeima kviečia 
velionio draugus Mišiose daly
vauti. 

(sk.) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeirrų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x D i r b a n t i s v y r a s ieško 
kambario su baldais ir virtuve 
arba be virtuvės. Rašyti: J o h n 
Barton, 4401 S. T a l m a n Ave., 
Chicago, IL 60632. 

(sk) 

x Baltic M o n u m e n t s , Inc. , 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki-

' tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave.. Chicago. 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 
* 

x Ieškoma A d o m o Smag-
riūno giminių Amerikoje. Ma
noma, kad Adomas Smag-
riūnas, kilęs iš Panevėžio, turėjo 
dvi dukteris. Jeigu pažįstate 
buvusias S m a g r i ū n a i t e s , 
prašoma susisiekti su Petru 
Kaufmanu, 4821 R a n d o l p h 
Drive, A n n a n d a l e VA 22003. 

(sk) 
x Siutų PATRIA, 2638 W. 

71 St., turi didelį pasirinkimą 
ivairių dovanų. Esame vieninte
lė lietuviška parduotuvė, kurio
je rasite video-audio magnetofo
nų, televizorių, siuvimo mašinų 
ir kitų namams reikalingų apa
ratų, kurie t inka naudoti Lie
tuvoje. Profesionalus patarnavi
mas: visos prekės patikrinamos 
ir pademonstruojamos prieš par
duodant. Siunčiame ir į kitus 
miestus. Skambinti ,,collect" 
312-778-2100. 

fsk.) 

x Dr. Adolfas Darnusis, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro tarybos pirmininkas, 
skaitys paskaitą „Apsilanky
mas Gestapo archyve Vokietijo
je" gruodžio 2 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. Vakaronėje kviečiami 
dalyvauti visi. 

x Chicagos skaut ininkų 
Ramovės valdyba rengia 
lapkričio 18 d. penktadienį, 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro kavi
nėje lietuviškos skautijos 70 
metų sukakties minėjimą. 

x Jaun imo centras su spe
cialiu komitetu rengia metinę 
vakarienę gruodžio 4 d., sekma
dienį, 4 vai. po pietų. Bus pra
dedama šv. Mišiomis Jėzuitų 
koplyčioje, o po to bus vakarie
nė ir meninė programa Jaunimo 
centro salėje. Visi kviečiami iš 
anksto rezervuoti vietas vaka
rienei. 

x Antanas Lauraitis, La 
Grange Park, 111., James B. 
White. Avon Park, Fla., Ignas 
Bandziulis, Los Angeles, Cal., 
Stella Jurgilas, Rancho Santa 
Fe, Cal., kiekvienas atsiuntė po 
12 dol. auką ir grąžino laimėji
mų šakneles. Labai dėkojame. 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono i Chicagą, Los 
Angeles. Cleveland. ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis i American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
t e m Ave.. Chicago. 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 
x Dėmesio norintiems vykti 

su sportininkais į Australiją 
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų 
skaičius ribotas. Prašau skubiai 
registruotis pas American Tra
vel Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel.: 312-238-9787. 

'sk) 

x Dėmesio Video aparatų 
savininkai! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieniniu vaizdajuos
čių negalima naudoti ameri
kietiškos gamybos rekorderiuo
se ir atvirkščiai. Norint vaizda
juostes panaudoti, reikia jas „iš
versti" — pritaikyti. Už labai 
prieinamą kainą IHF Produc-
tions pritaikys jūsų vaizdajuos
čių kasetes greit ir tiksliai, nau
dodami „state-of-the-art digita!" 
aparatus. Kainoraštį galite gau
ti atsilankydami arba parašyda
mi žemiau nurodytu adresu, ar
ba skambindami 312-436-0038. 
Taip pat ča galima pirkti arba 
išnuomoti lietuviškų dokumen
tinių filmų. IHF Productions 
patenkins visus jūsų video pa
reikalavimus. Sav. Petras Ber
notas. IHF PRODUCTIONS, 
3015 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

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

(sk) 

x Pat iks l in imas. „Draugo" 
lapkričio 19 d. laidoje, 5 psl. 
straipsny „Pradedam kelionę" 
praleista autoriaus pavardė. Tu
rėjo būti Ju rg i s Janušai t is . Už 
klaidą atsiprašome. 

x Prof. I lona Maziliauskie-
nė , Cote St. Luc. Quc, Kanada, 
pratęsė prenumeratą, grąžino 
laimėjimų šakneles ir dar pa
aukojo 20 dol. spaudos palai
kymui. I. Maziliauskienę skel
biame garbės prenumeratore, o 
už auką labai dėkojame. 

x Vacys Platalris, St. Catha-
rines, Ont., Kanada, atsiuntė 
visą š imt inę ir pratęsė 
p renumera t ą vieneriems 
metams. V. Platakį įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už auką labai dėkojame. 

x An tanas Vilutis, Scherer-
ville, Ind., parėmė „Draugą" 20 
dol. auka ir pratęsė prenumera
tą vieneriems metams. A. Vilutį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už paramą lietuviškai 
spaudai labai dėkojame. 

x Sol. Margar i ta ir Vaclo
v a s M o m k a i iš Chicagos, 
„Draugo" nuoširdūs rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai, pratęsė 
p r enumera t ą vieneriems 
metams su visa šimtine. Nuošir
dus ačiū. V. Momkus yra Jau
nimo centro tarybos pirmi
ninkas ir ilgametis Lietuvių 
operos valdybos narys. 

x Dėl mirties šeimoje pigiai 
pa rduodamas 2 mieg. „condo" 
Ormandy Beach., FL, 6 mylios 
nuo Daytona Beach. Informaci
jai skambinti po 6 v.v. 1-914-
638-3235. 

(sk.) 
x Naujų Metų sut ik imą 

rengia Pasaulio Lietuvių cent
ras Lemonte! Šilta vakarienė, 
gausūs gėrimai, vidurnaktį — 
skaniausi šalti užkandžiai! 
Šokiams — Vyto B muzika. 
Auka $50 asmeniui. Informaci
j a i skambin t i A u d r a i 
Gulbinienei, tel. 448-8641. Visi 
kviečiami. 

(sk.) 
x Vilniuje perleidžiamas 

vieno miegamojo butas. Turin
tieji Lietuvoje giminių prašomi 
šiuo reikalu teirautis: O. K., 
P.O. Box 438, Beverly Shores, 
IN 46301, tel. 219-872-3129. 

(si.) 
x Kviečiame visus i PLAY-

HOUSE penktadienį, lapkričio 
11 d. ir šeštadienį, lapkričio 12 
d. Muzika — Louis. PLAY-
HOUSE 2515 W. 69th St. 

(sk.) 

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreiptis į V. Karosaitę -
Optical Studio, 2620 West 71 
Street, Chicago, 111. 60629. Tele
fonas 778-6766. 

(sk) 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Amer ican Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Fotografo Rimo Zailsko 
modernaus foto meno parodos 
atidarymas vyksta KAZ's resto
rane, 1154 S. Michigan Ave., 
sekmadienį, lapkričio 13 d., nuo 
2 iki 5 v. p.p. Kviečiame visus 
atvykti, susipažinti su šia dra
matiška foto kūryba ir pasivai
šinti vynu ir sūriu. 

(sk.) 
x LST Korp! Neo-Lithua-

nia, Chicagos padalinys, ruošia
si minėti 66 metų gyvavimo su
kaktį šeštadienį, lapkričio 19 d., 
7 vai. vak. Liet. Tautiniuose na
muose. Per šventę bus įteiktos 
spalvos naujai pakeltiems sen
jorams. Šokiams gros „Žaros" 
orkestras. Visi kviečiami daly
vauti ir kartu su mumis atšvęsti 
šią švente. Rezervacijoms skam-
bin t i V i tu i P l i o p l i u i tel . 
776-1938. 

(sk.) 

JAV Lietuvm Bendruomenės nauja krašto valdyba pirmame posėdyje. Iš kairės pirmoj eilėj: 
Danguolė VaLt ina i t e , tarybos pirmininkė Angelė Nelsienė, p.rm. dr. Antanas Razma ir Birute 
^ S n ė ; antroj e.lej: Bronius JuodeUs. Pranas Joga, Ramune f ^ ^ ^ ^ n l 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAREMKIME CHICAGOS 
AUKŠT. LITUANISTIKOS 

MOKYKLA 
Chicagos Aukštesnioji litua

nistikos mokykla, veikianti 
Jaunimo centre, šį rudenį 
pradėjo trisdešimt devintuosius 
mokslo metus. Darbas šioje mo
kykloje vyksta kiekvieną šešta
dienį nuo pirmojo šeštadienio po 
Darbo dienos ligi paskutinio ge-

x Ant ro kaimo sidabrinių 
sukaktuvių programa įvyks 
Jaunimo centre lapkričio 26 ir 
27 d. Pradžia 7:30 v.v. ir 3 v. 
p.p., ir nebebus kartojama, nes 
daug vaidintojų, tam savaitga
liui suskridusių iš Floridos, Wa-
shingtono, Los Angeles, San 
Francisco ir kitur, po šventės 
vėl išsiskirstys. Bilietai Gifts 
International , 2501 W. 71 St., 
tel. 471-1424. 

(sk.) 

x „Someone's in the Kit-
chen" — nauja, lietuviška 
„catering service". Aptarnau
ja nuo 10 iki 250 žmonių. Norė
dami paruošti švenčių vaišes, 
paskambinkite mums. Teirautis 
pas Dainę Kerelytę, 280-8930 
arba pas Aldoną McNevich, 
471-6413. 

(sk.) 

x Dr. L. Seibutis rodys fil
mus iš Lietuvos (Neringa ir Pa
langa) lapkr. 16 d. 2 vai. p.p. 
Seklyčioje. Visi kviečiami! 

(sk.) 

x Visos šeimininkės ir šei
mininkai, norintieji paruošti 
Kūčių stalo patiekalus, kviečia
mi dalyvauti penkių savaičių vi
rimo kursuose, kurie prasidės 
lapkr. 16d., trečiad. 7 v.v. Sek
lyčioje. Kaina (įskaitant maisto 
produktus) - $30.00. Skubiai 
registruokitės! Skambinkite 
Teresei, tel. 476-2655. 

(sk.) 

gūžės mėn. šeštadienio. Prade
dama 9 vai. ryto, baigiama 1:45 
popiet. 

Mokykloje per 38 metus dirbo 
77 mokytojai, įskaitant ir 8 
dabar dirbančius. Štai jie: Juo
zas Masilionis, direktorius (lie
tuvių k.), ses. Angelė (tikyba). 
Eugenija Bielskienė (Lietuvos 
geografija), Danutė Eidukienė 
(liet. literatūra, visuomeninis 
ugdymas), dr. Kazys Ėringis 
(Lietuvos istorija), Rūta Jauto-
kienė (lietuvių k. ir grožinis 
skaitymas), Nijolė Pupienė (tau
tiniai šokiai) ir Faustas Strolia 
(dainavimas). Buvę ar dabar
tiniai mokytojai paruošė pagrin
dinius lietuvių literatūros, Lie
tuvos istorijos vadovėlius ir lie
tuvių k. pratimus bei sintaksę, 
kuriais naudojasi ir kitos aukš
tesniosios lit. mokyklos JAV ir 
Kanadoje. 

Mokykla išleido 37 baigusiųjų 
laidas — iš viso 951 jaunuolį ir 
jaunuolę. Daugelis iš jų gyvena 
Chicagoje ar netolimose jos 
apylinkėse. Jau ne vienas ar ne 
viena iš jų ir savo vaikus 
perleido per tą pačią mokyklą, 
kurią patys kadaise buvo baigę, 
ar dar tebeleidžia. Tokiu būdu 
susidaro antroji baigusiųjų kar
ta. 

Daug baigusiųjų gyvena toli 
pasklidę po visą Ameriką ir net 
kitus kraštus. Vieni veiklūs lie
tuviškose organizacijose ir kito
kioje lietuviškoje veikloje, kiti 
ne. Vieni prisimena, kad kadai
se tėvai ir mokykla skiepijo 
jiems lietuvišką dvasią, kiti jau 
,.užmiršo". Šimtaprocentiniai 
teigiami rezultatai, kokia ji 
bebūtų, niekada nepasiekiami, 
bet vis dėlto visos lituanistinės 
mokyklos yra švyturiai, be ku
rių būtų žymiai tamsiau mūsų 
išeivjos gyvenime. 

Kad mokyklos yra švyturiai, 
ne vienas privačiai, o ypatingai 
patriotinėse prakalbose mėgsta
me paminėti, bet kad tam švytu

riui reikia degalo, reikia lėšų, 
tuoj pat užmirštame. Tiesa, mo
kykla primiausia turi rūpintis 
tėvai. Jie ir rūpinasi: sumoka 
nustatytą mokestį už mokslą. 
Bet tas mokestis, sumažėjus mo
kinių skaičiui, padengia labai 
nežymią mokyklos išlaikymo 
dalį. Mokinių skaičius mažėja, 
bet jų išlaikymas sunkėja. Ir 
kaipgi nesunkės: ar klasėje sėdi 
25 mokiniai, ar 5, jiems sėdėti 
patalpos reikia. O nuoma nema
žėja, ar ten sėdi 25 ar 5 moki
niai. Mokytojo taip pat reikia... 

Kai kas pasakys, kodėl nepa
kelti mokesčio tiek, kad visas 
išlaidas padengtų? Lengva 
pasakyti, lengva visą naštą tik 
tėvams suversti, bet ar tai tei
singa? Argi lietuviškoji 
mokykla tik tėvų reikalas, o ne 
visos visuomenės? Mūsų 
lietuviškoji visuomenė dosni, 
kur reikia surinkti dešimtis 
tūkstančių: jaunimo 
kongresams, sportininkų išvy
koms ir kitiems panašiems 
užmojams. Tai labai gerai. Bet 
kodėl nepaaukoti šimtinės ar 
dešimtinės ir savosios 
apylinkės, savojo miesto li
tuanistinei mokyklai. 

Bažnyčia turi įsakymą: „Savo 
Bažnyčią laikyti padėk!" Ar ne
vertėtų lietuviams širdyje — ,.in 
pectore", išsileisti panašios 
prasmės įsakymą: „Lietuvišką 
mokyklą išlaikyti padėk!" 

Tiesa, ta kryptimi einama. 
Mokykloms paramą skiria Lie
tuvių fondas, surenkama kiek 
per Švietimo tarybos vajų. Betgi 
visoms mokykloms visa tai pa
skirstant, gaunasi vis dėlto dar 
trupiniai, nepadengią nė pusės 
išlaidų. 

Miršta žmogus. Jo garbei 
aukojama šiam ir tam. Kodėl 
nepaaukoti mokyklai. Vietoj 
kalėdinių kortelių aukojama 
šiam ir tam. Kodėl nepaaukoti 
mokyklai? Rengia parengimą ši 
ar kita organizacija, šis ar tas 

IŠ ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— Frank Lubinas, lietuvių 
kilmės amerikietis. 1936 m. 
buvo Amerikos krepšinio olim
piniuose žaidimuose Berlyne ko
mandos kapitonas, ir komanda 
laimėjo aukso medalį, — Santa 
Monicos, Calif, dienraštyje 
„The Outlook" rašo Napoleonas 
Nyerges. Pasibaigus olimpiadai, 
Lubinas nuvyko į Lietuvą ir 
Lietuvos atletams perdavė ame-
tikietišką krepšinio žaidimo sti
lių. Dabar Lubinas gali džiaug
tis, rašo Nyerges, kai antros ar 
trečios generacijos jo „studen
tai" sovietams laimėjo aukso 
medalį, nežiūrint, kad amerikie
čiai pralaimėjo. „Žurnalistai tu
rėjo žaidžiančias komandas va
dinti ne ,sovietai prieš Jungti
nes Valstybes', bet ,Lietuva 
prieš Jungtines Valstybes' ", 
baigia laišką Nyerges. 

T1 A.a. Marija Juozapavi
čienė mirė spalio 12 d. Woodha-
vene, N.Y. Palaidota po 
pamaldų Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Cypress Hills 
kapinėse Brooklyne. Nuliūdime 
liko sesuo Regina Balsienė su 
vyru Aloyzu ir Kaune gyvenąs 
sūnus Edvinas. Jis buvo 
atvykęs į motinos laidotuves. 

— A.a. Matas Jonas Milu
kas mirė spalio 26 d. Sunny 
Hills, Fla. Velionis gimęs 1912 
m. Philadelphijoje, bet grįžęs su 
tėvais į Lietuvą studijavo 
Vytauto D. universitete ekono
miją. Dirbo diplomatinėje tarny
boje. 1941 m. grįžo į Ameriką ir 
gyveno Richmond Hill, N.Y. 
1978 m. išėjo į pensiją ir išsikėlė 
į Sunny Hills. Nuliūdime liko 
žmona Elena Kalinauskaitė-Mi-
lukienė, sūnus Matas Vytenis 
Milukas, dvi dukterys — Danu
tė ir Nijolė su šeimomis, taip pat 
sesuo Rūta Strazdienė Sunny 
Hills, Fla. 

klubas. Einam, nors nei šiai 
organizacijai, nei klubui ne
priklausome. Kodėl nenueiti į 
mokyklos vakarą, nors tavo 
vaikai tos mokyklos ir nelanko? 

Chicagos aukštesnioji litua
nistikos mokykla kasmet suruo
šia po vieną tradicinį vakarą. 
Šiais metais toks vakaras bus 
lapkričio 19 d. Jaunimo centre. 
Programą atliks patys mokiniai 
žodžio, dainų ir tautinių šokių 
pynėje, kurią ruošia mokyt. D. 
Eidukienė, R. Jautokienė, N. 
Pupienė ir F. Strolia. Vakaras 
bus įdomus ir nuotaikingas, jei 
ir šių eilučių skaitytojas daly
vaus. O jei nenugalimos kliūtys 
neleidžia dalyvauti, laukiame 
Jūsų aukos. Mes nenorim mir
ti dėl lėšų stokos. 

Juozas Masilionis 

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

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

Tel . 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel . 77&0800 
Kas^ ; . 9—6 vai. vak. 

Šeš neniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Lietuviu Operos choras savo metiniame haiiuie atlieka programa. 
Nuotr J . Tamula ič io 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 


