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SOS! SOS! SOS! 

Gelbėkime A. Terlecką 
Turi Lietuva nemaža įžy

mių žmonių. Vienas iš tokių 
žmonių yra Šiuo metu gulago 
kančias kenčiąs Antanas 
Terleckas, baigęs Vilniaus 
universiteto ekonomikos ir 
istorijos fakultetus, draugiš
kas, gerbiamas ir jaunimo 
žmogus. Jis, negalėdamas pa
kęsti tarybinės valdžios da
romų skriaudų lietuviams, 
dažnai kėlė balsą, protestavo 
žodžiu ir raštu, ne kartą 
drąsiai rėžė saugumiečiams 
tiesą į akis. J a m už ta i buvo 
atsilyginta. 

J a u ne pirmąjį kartą A. 
Terleckas parengtinio tardy
mo ir po teismo prieš išvežant 
į kalinimo vietą 1979X31— 
1980.X.5 buvo įkalintas Vil
niuje , s augumo komiteto 
požemiuose, kur jau tūkstan
čiai lietuvių prarado savo 
sveikatą, neteko laisvės, kur 
žvėriškai buvo tyčiojamasi ir 
tebesityčiojama iš švenčiau
sių teisių ir žmogaus orumo. 
Tardomas A. Terleckas atsi
sakė duoti parodymus, todėl 
jam buvo sudarytos itin 
sunkios kalinimo sąlygos: il
gai buvo neleidžiama susi
rašinėti su šeima, kiauras 
paras jis buvo tardomas 
penkių aukšto rango tardyto
jų: Lazarevičiaus, Marke
vičiaus ir kt. Paskutinį pusme
tį prieš pa t teismą jis buvo 
laikomas su labai pavojingais 
žmonėmis. „Nuo vasario 20 
buvau laikomas su labai 
n e r v u o t a i s ž m o n ė m i s . 
Aleksandrai vaikystėje Sibire 
galvą kirviu praskėlė, o Juozui 
Vilkaviškio rajone kažkas 
kastuvu makaulę aptalžė. Siu
tui praėjus, Aleksandras būda
vo labai geras, o Juozas visą 
laiką tylėdavo (su juo buvau 
nuo VI.6 iki VIII.25). Pavar
gau su jais", — kiek vėliau 
1981.11.26 rašė laiške A. 
Terleckas, kurio bylos medžia
gą kruopštūs saugumo darbuo
tojai sudarė net keliolikos 
tomų. Su tokiu kalnu popierių 
A. Terleckui buvo duota 
nepaprastai mažai laiko susi
pažinti. 

Kalinys buvo taip požemių 
ir tardymų įtampos išvar
gintas, kad pirmąją proceso 
dieną per pertrauką jį ištiko 
priepuolis. Todėl po pertrau
kos, dar negalėdamas atsi
gauti po ištikusio smūgio, 
neturėjęs jėgų net kalbėti. 
Teisme dalyvavusi gydytoja 

tvirtino, kad teisiamasis A. 
Terleckas yra nuolatinėje jos 
priežiūroje, gaunąs st iprius 
vaistus ir teismo metu jo 
sveikata esanti pa tenkinama. 
Per teismą A. Terleckas, ka ip 
ir jo bičiulis Julius Sasnaus
kas, elgėsi ramiai, su j a m 
būd ingu jumoru , š v i e s i u 
optimizmu, nors iš tikrųjų 
buvo n e a p s a k o m a i i š v a r 
gintas, nukamuotas ir išsekin
tas. Savo principų, pasaulė
žiūros ir įsitikinimų nė v ienu 
žodžiu nepasmerkė , s a v o 
veiksmų n e a p g a i l e s t a v o . 
Teisme, be artimiausių šeimos 
narių, dalyvavo vien tik 
saugumiečiai ir kviestiniai. 

Po teismo buvo paskleisti 
g a n d a i , kad t e i s i a m a s i s 
prisipažino kaltas, apgailesta
vo. A Terleckas 1981.11.12 ir 
11.26 laiškuose rašė: „Teismo 
p e r t r a u k o s m e t u g a v a u 
priepuolį... koresp. Jusytės i r 
Vaičiaus net akyse nemačiau, 
kaip ir jie mano ašarų. Nieko 
neprašiau pasigailėjimo, prieš 
nieką nešliaužiojau, ne verkš
lenau. Advokatas pa ta rė į 
paskutinį savo žodį įdėti 
„gailiuosi". Griežtai atsi
sakiau". Šitaip rašė A. Terlec
kas, perskaitęs sufabrikuotą 
minėtų korespondentų, kurių 
pluksną vedžiojo saugumiečių 
ranka, „Tiesoje" išspausdintą 
straipsnį, šmeižiantį ir su pur
vais sumaišiusį A. Terlecko 
asmenį ir jo darbus. 

Nors jam buvo pažadė ta 
leisti tyrinėti Lietuvos isto
riją, susipažinti su istoriniais 
archyvais, bet saugumiečiai 
įpratę duoti pažadus, k a d jų 
neištesėtų. 

Teismo nuosprendis, iš pir
mo žvilgsnio žiūrint, t a r y t u m 
buvo lyg ir „švelnus": treji 
metai laisvės atėmimo griežto 
režimo lageryje ir penker i 
metai tremties. Ką gali žinoti, 
kokia čia išmonė — gal m aža i 
buvo įkalčių tokioje gausybėje 
medžiagos, gal lėmė s an tū rus 
A. Terlecko ir J. Sasnausko 
elgesys teismo metu, o gal 
viešosios nuomonės baimė. 
Tik viena aišku, kad A. Terlec
kas tikrai buvo n u b a u s t a s 
n e t e i s ė t a i . , , U ž m a n o 
veiksmus ben t E u r o p o j e 
(išskyrus tik Albaniją) n iekas 
žmonių į kalėjimus neso
dina", — 1981.IV.9 rašė laiške 
nuteistasis. 

(Bus daugiau) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Dvi žymios pasaulio moterys: Indijos premjerė Indira Gandhi ir Brita
nijos karalienė Elzbieta II susitiko New Delhi, Britų Sandraugos tautų 
vadų konferencijoje. 

Atstovas D. Ritter 
apie OSI veiklą 

W a s h i n g t o n a s . — Jungti
nis Pabaltiečių komitetas 
praneša , jog kongresmenas 
Don Ritter (Resp. -Penn.j pa
rašė laišką kongresmenui Pe-
ter Rodino, demokratui iš New 
Jersey. Atstovas Rodino yra 
Atstovų Rūmų teisingumo 
komiteto p i rmininkas . Atsto
v a s Ritter reikalauja komitete 
p a t y r i n ė t i m e t o d u s , ka ip 
t e i s i n g u m o d e p a r t a m e n t o 
specialių investigacijų įs taiga 
(OSI) veikia r i nkdama kaltini
m u s ir kitą informaciją, 
nukreiptą prieš J A V piliečius, 
ka i t inamus kolaboravimu su 
nacių Vokietija. Atstovas 

Stiprėja Izraelio 
— Amerikos ryšiai 

W a s h i n g t o n a s . — Poli
t iniai komentatoriai teigia, 
kad paskutiniu metu vėl 
pagerėjo JAV-Izraelio santy
kiai. Kandidatai į preziden
tus vienas su kitu lenkty
n iau ja i š re ikšdami savo 
draugiškumą Izraelio valsty
bei. Kongresas, prieš pradė
damas atsotogas, suspėjo 
paskirti Izraeliui gerokai 
padidintą paramą. Jeruzalėje 
'ankėsi valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Lavvrence Eagle-
burger ir susitarė dėl strate
ginio bendradarbiavimo, kuris 
buvo pirmą kartą sutartas 
1981 m. balandžio mėn. Tuo 
metu „susipratimui" pakenkė 
Izraelio nutarimas prisijungti 
Golano aukštumas ir Irako 
b randuo l in io reaktor iaus 
sunaikinimas. Dabar tos kliū
t y s p r imi rš tos , ..susipra
t imas" atgaivintas. 

Izraelis pažadėjęs leisti J A V 
karo jėgoms naudotis Izraelio 
karo aerodromais, bazėmis , 
uostais ir ligoninėmis. Izraely
je galės apsistoti Amerikos 
greito reagavimo jėgos, bus 
bendradarbiaujama žvalgy
bos klausimuose. 

Susitarta, kad Amerikos 
valdžia sustabdys Izraelio 
kritikavimą dėl naujų sodybų 
Vakariniame krante. Izraelis 
žadėjęs sušve ln in t i , s a v o 
okupacinį režimą. Nor ima 
rasti nuosaikių palestiniečių, 
kurie užimtų tuščią PLO vado
vybės vietą ir imtų derėtis su 
Izraeliu ir su Jordanu dėl 
palestiniečių autonomijos ir jų 
teisių. 

Buvo svarstoma gal imybė 
įjungti j Viduriniųjų Rytų 
saugumo planus ir Jo rdaną , 
kuriam Amerika buvo pažadė
jusi ginklų naujai s te igiamai 

brigadai. Izraelio vyriausybė 
tokiam arabų ginklavimui 
nepri tarė. 

Sekmadienį Amerikon at
vyko Izraelio premjeras Y. 
Shamir ir gynybos ministeris 
Arens. Cia bus užbaigti naujų
jų ryšių svars tymai . Lapkri
čio 12 d. Kongresas patvirtino 
Izraeliui 1.7 bil. dol. kar iniams 
reikalams. Pusė tos sumos yra 
Amerikos p a r a m a , kita pusė 
— paskola lengvomis sąly
gomis. Ekonominiams reika
lams Izraelis gavo 910 mil. 
dol. Dar apie vieną bilijoną 
numatoma skirti ginklams iš 
Iz rae l io p i r k t i . Amer ika 
p a ž a d ė j u s i r a g i n t i Pietų 
Amerikos ir Afrikos valstybes 
pirkti iš Izraelio ginklus ir 
karines maš inas . Lapkričio 
pradžioje Amerika atšaukė 
suvaržymus parduoti Izraelio 
aviacijos įmonėms naujojo 
, ,Lavi" lėktuvo s ta tybai reikal
ingą techniką. Prieš šias 
nuolaidas kovojo kai kurie 
Kongreso na r ia i ir Amerikos 
aviacijos bendrovės. Ameri
kos mašinos ir technikos 
įrengimai bus . .parduodami" 
I z rae l iu i už tos pač ios 
Amerikos pinigus. Naujieji 
Izraelio lėktuvai pasieks Izrae
lio kariuomene 1990 m. 

S t e b ė t o j a i A m e r i k o j e 
pripažįsta, kad ryšiai su Izrae
liu visada pagerėja rinkimi
niais metais, kada partijų 
kand ida tams svarbi Ameri
kos žydų pa rama . 

Ritter rašo kad nerimą kelia 
sovietų pa te ik tų įrodymų 
naudojimas. Tie įrodymai 
renkami Sovietų Sąjungoje iš 
sovietų piliečių, kurie prisime
na įvykius, buvusius prieš 40-
43 metu- Amerikos gynybos 
advokatai negai; patikrinti tų 
liudijimų. Kitais žocžiais, 
Įrodymai, kurie variojerni 
bylose. at imant An;erikos 
piliečių pilietybę, o vėliau juos 
deportuojant, yra gaunami per 
sovietų vyriausybę, vartojant 
metodus, kurių nevartoja 
A m e r i k o s t e i s m a i , r a š o 
kongresmenas Ritter. 

Atstovų Rūmų teisingumo 
komitetas prižiūri OSI įstai
gos lėšas. OSI buvo įsteigta 
1978 m. ir šiuo metu veda 
bylas prieš Pabaltijo valsty
bių ir Ukrainos kilmės Ameri
kos piliečius. 

Jonas Genys, Jungtinio 
Pabaltiečių komiteto pirminin
kas, pasakė, kad komitetas 
stipriai nusistatęs prieš sovie- • 
tų įrodymų vartojimą OSI 
iškeltose bylose. Komitetas 
ragina pabaltiečius rašyti 
savo kongresmenams, kad ir 
jie reikalautų iš kongresmeno 
Rodino patikrinti OSI įstai
gos naudojamus metodus ir 
kaltinimų rinkimo procedūrą. 

Lenkai pardavinėja 
Libijos naftą 

V a r š u v a . — I^enkijos eko
nominė padėtis tokia bloga, 
kad va ldž ia pa rdav inė j a 
pasaulio rinkoje naftą, gautą 
išs imokėj imui i š Libijos. 
Lenkija gavo 230 mil. dol. 
Libijos kreditų. Už tą sumą 
Lenkija galės pirkti 7 mil. 
statinių naftos. Nors naftos 
kainos atviroje rinkoje šiuo 
metu žemos, Lenki ja ją 
pardavinėja, nes pinigai reika
lingi žaliavoms pirkti, pripa
žino užsienio prekybos minis
teris Tadeusz Nestorowicz. 

— Ijenkijoje lankėsi sovietų 
KGB viršininkas, prezidento 
Andropovo įpėdinis, Viktor 
Čebrikov, ilgai tarėsi su 
gen.Jaruzelskiu. 

— Japonijos premjeras Na-
kasone paskelbė naujo parla
mento rinkimus gruodžio 18 d. 
Opozicijos partijos boikotavo 
dabartinio parlamento posė
džius, reikalaudamos, kad 
pasitrauktų kyšių skandalo 
paliestas buvęs premjeras Ta-
naka. 

— Sovietų „Tass" paskelbė, 
kad mirties bausmė nubaus
tas Maskvos maisto parduo
tuvės Gastronom Nr . 1 
direktorius Jur is Sokolovas. 
Jis ėmęs kyšius, dalindavęs 
sunkiai gaunamus produktus 
savo draugams. Keturi jo 
padėjėjai gavo sunkias kalė
jimo bausmes. Sokolovo klien
tai buvę Brežnevo duktė 
Galina, aukšti partijos parei
gūnai. Galinos vyras, buvęs 
vidaus reikalų viceministeris, 
Juris Čurbanovas iškeltas 
menkoms pareigoms į Mur
manską. 

— Clevelando teismas pri
ėmė iš 63 m. John Demjanju-
kc namo nuosavybės doku
mentus, kaip užstatą 50,000 
dol. Namas yra Clevelando 
Seven Hills priemiestyje. Teis
mas greit svarstys Demjanju-
ko ištrėmimo į Izraelį bylą. Jo 
advokatai sako, kad kaltini
mus Demjanjukui sufabrika
vo sovietų valdžia. 

— Prie Madrido nukrito 
keleivinis švedų lėktuvas, turė
jęs skristi į Kolumbiją ir Vene
suelą. Žuvo 185 žmonės. Gyvi 
'iko 11, jų tarpe keturi sunkiai 
sužeisti. 

— Irako lėktuvų raketos 
nuskandino Persų įlankoje 
g r a i k ų p r e k y b i n į l a i v ą 
„Antigoni". Spėjama, kad Ira
kas panaudojo iš Prancūzijos 
gautas raketas. 

— Kinija gali atšaukti savo 
premjero Zhao vizitą Ameri
koje, protestuodama prieš 
JAV Kongreso rezoliuciją 
Taivano klausimu. 

— Viduržemio jūroje din
go du karo laivyno lėktuvai. 
Septyni įgulos nariai laikomi 
žuvusiais. Lėktuvai skrido iš 
Ispanijos Majorkos salos į 
Siciliją. 

— Šeši plėšikai Londone 
iškraustė Brinks bendrovės 
aukso sandėlį, išvežė tris 
tonas aukso ir 150,000 dol. ver
tės deimantų. 

Italijon vežamos 
pirmosios raketos 
Roma. — Sekmadienį Sicili-

jon jau buvo atvežtos skrie
jančių, sparnuotųjų JAV rake
tų dalys. Italijoje šiais metais 
bus išdėstyta 16 raketų. Brita-
nijon pirmosios raketos buvo 
atvežtos lapkričio 14, o praėju
sią savaitę „Peršingo" raketų 
dalys pasiekė Vakarų Vokie
tijos Mutlangeno karinę bazę. 

Šeštadienį Italijos vyriausy
bė gavo sovietų prezidento 
Jurio Andropovo laišką, kuria
me Italija kaltinama įtempi
mų didinimu. Į laišką atsakė 
italų premjeras Bettino Craxi, 
pareiškęs, kad sovietų SS-20 
raketų išdėstymas sulaužė 
Europoje turėtą atominių 
ginklų pusiausvyrą, suteikė 
sovietams tų ginklų monopolį, 
ko Vakarų Europa negali 
leisti. 

Kubiečiai bėga 
iš Nikaragvos 

Managva . — Iš Nikarag
vos per paskutines kelias 
savaites išvažiavo tūkstan
čiai kubiečių patarėjų. Daug jų 
(sakoma — apie 8,000) dirbo 
k a r i u o m e n ė s d a l i n i u o s e , 
mokyklose, administracijoje. 

Nikaragvos chuntos vadas 

Prašo sveikinti 
sovietų kalinius 

Chicago . — Šią savaitę, 
trečiadienį, prasideda žydų 
Chanukah šventė. Šia proga 
Amerikos nacionalinė įvairių 
religijų organizacija sovietų 
žydams gelbėti r ag ina rašyti 
laiškus įvairių tikėjimų žmo
gaus teisių aktyvis tams Sovie 
tų Sąjungoje, parodant jiems, 
kad pasaulyje yra žmonių, 
kurie prisimena kalinius i r 
remia jų darbus. 

Ši organizacija — National 
Interreligious Task Force on 
Soviet Jewry — savo rėmėjų 
tarpe turi plačiai žinomų poli
tikų ir religinių vadų, jų tarpe 
buv. prez. Gerald Ford, sen. 
Charles Percy, kun. Theodore 
Hesburgh, kun. Robert Dri-

Išdalinti Teatro 
festivalio „Oskarai" 
Praėjusią savaitę Chicagos 

Jaunimo centre sėkmingai 
praėjo VI Teatro festivalis, į 
keturis vaidinimus kiekvieną 
kartą sutraukęs pilną a r 
apypilnę salę pub l ikos . 
Sekmadienio vakarą įteikti 
septyni žymenys už geriau
sius pasirodymus. Jų daugiau
sia nusiskynė Clevelando 
„Vaidilos" teatras, pastatęs 
Algio Rukšėno politinę satyrą 
„Posėdis pragare". Cleve-
landas gavo po vieną žymenį 
už geriausią scenovaizdį, už 
geriausius k o s t i u m e ir už 
geriausią pastatymą. Kadangi 
tas scenovaizdis, tie kostiu
mai ir to pastatymo režisūra 
— viskas Petro Maželio, tai j is 
ir buvo trigubai apdovanotas. 

Žymuo už geriausią vaidy
bą pagrindinėje vyro rolėje 
teko St. Petersburgo .kibint.-" 
teatro aktoriui Algirdui Ulo
nui, suvaidinusiam turtinga 
šykštuolį Anatolijaus Kairio 
komedijoj „ T e s t a m e n t a s " . 
Žymuo už geriausią vaidybą 
pagrindinėje moters rolėje 
teko Los Angeles Dramos 
sambūr io ak to re i Vi lč ia i 
Vaičiūnaitei-Jatulienei, sukū
rusiai motinos portretą Dali-
lės Mackialienės premijuotoje 
d r a m o j e „ N e p r i p a ž i n t a s 
tėvas". Žymenį už geriausią 
vaidybą antrinėj vyro rolėj 
nusiskynė Hamiltono teatro 
„Aukuras" aktorius Kazimie
ras Bungarda, suvaidinęs 
lietuvį ūkininką Petro Vaičiū
no dramoje ..Tėviškės pasto
gėj". To paties vaidinimo akto
rei Mar i j a i Ka lva i t i ene i 
atiteko žymuo už geriausią 
vaidybą antrinėje moters rolė
je (lietuvė miestietė Emilija). 

Taip pa t visų keturių trupių 
vadovai gavo po atskirą 
statulėlę aplamai už nuopel
nus lietuvių teatrui. Nors pa t s 
ž y m e n ų į t e i k i m a s v y k o 
nuostabiai nesklandžiai, jis 
nesumažino viso šio didelio 
kultūrinio įvykio reikšmės 
(rengėja — JAV LB Kultūros 
taryba, rengimo kom. pirm. — 
A. Kairys). 

Ortega Saavedra pasakė, kad 
jo vyriausybė pasirengusi iš
siųsti visus užsienio karinius 
patarėjus namo. kad jie nekel
tų JAV-bėms rūpesčių. Tuo 
Nikaragva išbandys Amerikos 
gerą valią ieškant Centrinėje 
Amerikoje pastovios taikos, 
pasakė Saavedra. 

Po Grenados invazijos į 
komunizmą linkusi Surinamo 
valdžia irgi ištrėmė ne tik 
Kubos pa t a r ė ju s , bet ir 
diplomatus. Bijota, kad JAV 
marinai gali išsikelti ir į Suri
namą. 

nan i r kt . Vykdomuoju 
direktorium yra seselė Ann 
Gillen. 

Ji rašo, jog verta pasiųsti 
Sovietų Sąjungoje kalina
miems žmogaus teisių kovo
tojams pasveikinimus švenčių 
proga. Jei tie sveikinimai 
nebus sovietų įteikti, o bus 
grąžinti siuntėjams, t a s fak
tas leis skųstis Tarptautinėje 
Paštų Sąjungoje. Jei laiškai 
kalinius pasieks, tai suteiks 
jiems daug džiaugsmo. 

T a r p o r g a n i z a c i j o s 
išsiuntinėtų adresų y r a šie: 

V i k t o r a s P e t k u s 
UCHR. VS 389/36 
618263 Permskaya Oblas t 
Chusovskoy Rayon 
Posiolok Kutchino 
U S S R RSFSR 

B a l y s G a j a u s k a s 
618263 Kuchino 
Chusovskoy Rayon 
Permskaya Oblast 
UCHR. VS 389/36 
USSR RSFSR 

V y t a u t a s S k u o d i s 
UCHR. AhKh 385/3-5 
431200 Barashevo 
Mordovskaya ASSR 
Tengushevsky Rayon 
USSR 

R e v . A l f o n s a s 
S v a r i n s k a s 
UCHR. V S 389/36 
Permskaya Oblast 
Chusovskoy Rayon 
618263 p. Kucino 
USSR 

J o n a s S a u n d r i u s 
Tarybinės Armijos s 41-5 
Klaipėda 
Li thuania , USSR 

P r o t & Mrs . 
i d: ei fcakharov 
211 Gagarin prosp. Fiat 3 

brinką 2 

U SSR RSFSR 

Rumunai ragina 
toliau derėtis 

Rumunijos komu-Viena . 
nistų partijos centro komi
te tas apgailestavo, kad Sovie
tų Sąjunga pasitraukė iš 
Ženevos derybų su Amerika 
dėl vidutinio nuotolio raketų 
Europoje. Rumunija turi viltį. 
kad Maskva peržiūrės savo 
nutarimą skubiai išdėstyti 
naujas raketas Čekoslovaki
jo je ir Rytų Vokiet i jo je . 
Rumunų nuomone, Europoje 
nereikia nei JAV, nei sovietų 
raketų. 

Rumunijos užsienio poli
tikoje dažnai pasitaiko švel
nių nukrypimų nuo Krem
liaus linijos. Ir paskut iniame 
rumunų valdžios pareiškime 
sakoma, kad Varšuvos ir 
NATO paktų vada i turėtų 
atnaujinti derybas ir susitarti 
dėl ginkluotės sumažinimo. 
P a r e i š k i m e s a k o m a , k a d 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeriai 
turėtų dar šiais metais susi
t ikt i ir apsvarstyt i iškilusią 
padėtį Europoje. 

K A L E N D O R I U S 

Lapkričio 29 d.: Sa tuminas , 
I luminata, Daujotas, Vėla. 

Lapkričio 30 d.: Andriejus 
Ap . , J u s t i n a , S a u g a r d a s . 
I jnksmuolė . 

Saulė teka 6:55, leidžiasi 
4:24. 

O R A S 

Debesuota , t e m p e r a t ū r a 
dieną 25 1.. naktį 20 1. 

\ 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KALAKUTĄ SUDOROJAI, O 
ARTIMUI AR ATSIDĖKOJAI 
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Mažinkime dėl savęs pra
šymus — imkime didinti 
kitiems atsidėkojimus. 
Ž m o n i š k o e l g e s i o 

reikalavimas 

Šiandien gal pamiršai visų 
pirma Kūrėjui padėkoti už vi
są iš jo gautą ir dažnai never
t inan t pamirštamą gėrį- Kas 
mes dabar esame — dėkokime 
Kūrėjui. Jis mums suteikė vi
sas galimybes tapti žmonišku 
asmeniu. Mes, prasidėdami 
motinos įsčiose, iš jo gavome 
visus reikalingus mūsų gy
venimui reikmenis — tik nau
dokime juos savame gyveni
m e i r t aps ime t i k r a i s 
žmonėmis. Tik naudokimės 
jais, tik neleiskime energijos 
nekūrybiškiems darbams. Tik 
liaukimės vien prašę Kūrėjo 
naujų reikmenų, kada jau turi
mus iš jo gautus sužmoniškė-
jimui pagrindus, mes laikome 
savoje pastogėje nenaudoja
mus . UŽ tai jam net Padėkos 
dienoje neprisiverčiame padė
koti. U ž tai ir tikru žmonišku
m u nesipuošiame, nes energi
ją išleidžiame menkniekiams. 

Padėkos dienos nuotaikų pa
veikti, mes ryžkimės grįžti į 
žmoniškesnį kelią. Pradėkime 
gausin t i savyje žmoniškąsias 
savybes: vienas kitam atsida
vimą, vienas kito pakentimą, 
v ienas kitam pagelbėjimą, vie
n a s antram nuoskaudų dova
nojimą, pamiršimą ir tikrai 
krikščionišku-lietuvišku — dė
kingu keliu ėjimą. Tada mes 
tapsime mažiau reikalaujan
čiais, o gausiau artimui pasi
tarnaujančiais. Tada gausiau 
plauks iš mūsų dėkingumas, 
nustelbdamas dabartinį, daž
na i beprasmį vien reikalavi
mais nusiteikimą, nieko tei
giamo artimui nesuteikiant. 

Ačiū tau tėve, 
, motinėle! 

"Lietuviai yra žmoniškiausi 
žmonės" (homines homanis-
simij — taip tvirtino senovėje 
romėnų rašytojas Tacitas. Už 
tai mes turime būti dėkingi sa
vo tėvams. Jie reikiamu dar
bu, savu pavyzdžiu ugdė savo 
vaikus tikrais žmonėmis, ku
rie per kartų kartas dar nepa
metė savo tėvų įdiegtų tikro 
žmogaus savybių. Net dar ir 
dabar lietuvis darbininkas, 
kur jis bebūtų, yra vertina
mas kuo geriaussiai. 

Buvęs Chicagos policijos 
viršininkas lenkas tvirtino. 
kad jis turi pavyzdingus 
pavaldinius tik iš vokiečių, 
lenkų ir lietuvių. Visi kiti — 
tikras vargas. Illinois uni
versiteto Cook apskrities i r 
Presbyterian - St. Lukas ligo
ninių įvairių skyrių viršinin
kai taip nuostabiai gerai ver
t ina bendradarbius lietuvius, 
kad prašo "išrašyti iš Lietu
vos" vietoje išėjusiųjų pensi
jon. Yra vietovių, kuriose lie
tuvius neatleidžia pensijon net 
70 metų sulaukusius. Mūsiš
kiai taip žmoniškai ir gerai 
profesionališkai elgiasi visose 
vietose. Lietuviai kuo geriau
sia įvertinami, skyrių vir
šininkais skiriami ir kitiems 
pavyzdžiu statomi. Todėl di
delė garbė yra būti kultūringu 
— žmonišku — mokytu lietu
viu. Už tą garbę mes turime 
būti dėkingi mūsų tėvams. 

Mūsų tėvų 
žmoniškiaumas 
darbas — už jį 

mes visi dėkingi 
Lietuvis netapo savaime 

žmonišku. Tai mūsų tėvų ir ar
timųjų nuostabiai pedagogiš
kos elgsenos vaisius yra t a s 
lietuvių žmoniškumas, darbo 
pamėgimas ir įvairiausiu ne

žmoniškumų vengimas. Nesu
gadintas lietuvis y r a vispusiš
k a s pavyzdys kiekvienam. 

Be jokių ten auklėjimo siste
mų — vien prigimtu sveiku 
protu vadovaudamies mūsų tė
va i tinkamiausiai mus , savo 
vaikus, rengė t ikrais žmonė
mis . Trejopai jie t inkamas sa
vo pareigas atliko: vaikus 
žmoniškai mylėjo, jų elgesius 
kontroliavo ir leido vaikams 
natūraliai vystytis. 

Mes savo tėvams esame 
nuoširdžiai dėkingi net už tuzi
ną mums suteiktų dvasinių gė
rybių. J a s Padėkos dienos lai
kotarpyje čia prisiminsime, 
š t a i tas tuzinas mūsų tėvų el
gesių skiepijant mumyse Kū
rėjo nuostatus ir saugoj an t 
mus nuo klystkelių. 

1. Nuo pat mažens mūsų tė
vai mums leido elgtis tik taip 
ir gauti tik tą, kas mums būti
na , reikalinga ir naudinga. Jie 
žinojo, kad vaiką, nusikaltėliu 
auginant, reikia j a m suteikti 
viską, ką jis nori. Tada toks 
suaugęs mano, kad visi kiti tu
ri tik jam tarnauti . Iš čia pra
sideda nesantaika tarp žmo
nių. Ta ikos t a r p dviejų 
nusikaltėlių net ir Kūrėjas ne
g a l i g r ą ž i n t i . Todėl nė 
neprašykime Kūrėjo suteikti 
žmonių tarpe taiką, bet imki
me savų tėvų pavyzdžiu tai
kos labui dirbti. Vien mel
dimas taikos, nesigriebiant 
reikiamų darbų, yra nežmo
niškas elgesys. Tokiam elge
siui tikrai žmoniški tėvai ne
pritaria. 

Sirijos, iš Damasko, gydyto
jas, dirbąs Cook apskrities 
ligoninėje tvirtina, kad dabar 
pešasi du šėtonai: jų preziden
tas, kuris yra didelis sukčius, 
ir palestiniečių vadovas, kuris 
irgi nepasižymi žmoniškumu. 
Taigi ten, kur nėra žmogaus — 
nėra ir taikos. Ir negali būti ir 
nebus to, kol atsakingose vie
tose atsiras savo asmeny
bėmis sveiki žmonės. Tokių 
žmonių stokos dėka ir lietu
viai neša šitame amžiuje ver
giją-

2. Dėkojame savo tėvams už 
jų vartojamą gražią, be blogų 
žodžių kalbą. J i e savu pavyz
džiu — gražia, švelnia kalba 
skatino mumyse meilę gro
žiui, tvarkai, darnai. Tik pa
vyzdys patraukia — ir dabar 
yra mums svetimi negražūs 
žodžiai. 

Tėvai jauste jautė, kad, vai
kui tar iant blogus žodžius, nė
ra ko juoktis. Tai ne juokai, o 
vaiko pražūtis. Mat, nuo ma
žens įpratęs vaikas prie ne
švarios kalbos, jis ir toliau 
naudosis ja. O tėvai tada ne 
juoksis, bet savo plaukus šiauš 
iš pasibaisėjimo. 

E d v a r d a s Šulai t i s (kr.), L. Bendora i t i enė , teis. P r a n a s Sulas 
i r B i ru tė S t a n a i t i e n ė kukl ia i va i š inas i sveiku m a i s t u Sody
b o s pažmonyje . Nuot r . M. N a g i o 

Bronė Š idag ienė (kr.), J o n a s Kv ie tkauskas ir O n a B a n i e n ė 
k l a u s o s i sve ika tos p a t a r i m ų Sodybos pažmonyje . 

Nuo t r . M. N a g i o 

3 Ačiū tėveliams, kad jie sa
vu gyvenimu ir mokymu skie
pija mums religines tiesas. Jie 
nelaukė vaikui sulaukiant 21 
metų ir tik t ada neleido jam 
pasirinkti tikėjimą, nes gerai 
žinojo, kad t ada tokių vaikų 
pasirinkimas bus vieni nie
kai. 

Mat >m d a bar 
dojirną visokiausiais būdais. 
Štai vienas skelbia be gerų 
darbų gyvenimą, ten kitas vi
lioja žaliukus iš lengvatikių, 
trečias neva stebuklingai 
pagydydamas alina pasitikin-
čiųjų kišenes. Joks bedievis 
taip nepakenkia tikėjimui, 
kaip minėti nenaudėliai. 

4. Dėkojame savo tėvams už 
ankstybą išmokymą skirti gė
rį nuo blogio. Mūsų tėvams bu
vo priimtinas neteisingas tvir
tinimas, kad vaikui nereikia 
nurodyti, kad "tu klysti", gir
di, vaikas gali įgauti kaltės 
kompleksą. Mat, tėvai žinojo. 

kad vėliau neišauklėtas vai
kas , pavogęs automobilį ir pa
tekęs į policijos rankas , ma
nys , kad viuomenė yra prieš jį 
nusistačiusi ir jį persekioja. 

Taip dabar mano tamsiao
džiai Chicagoje dėl jų nauja
gimių didelio mirtingumo. 
Mat, jie be legalaus vyro gim
dančioms septyniolikmetėms 
nepasako laikytis tvarkos, 
sveikatos dėsnių, vengti iš
tvirkavimo — vaikais dar 
esant vaikų negimdyti. Jie tik 
kalt ina baltuosius, kad pasta
rieji diskriminuoja juoduo
sius. 

5. Esame dėkingi savo tė
vams už tvarkon įpratinimą 
nuo pat mažumės: suolas sėdė
jimui, s talas valgymui, o ne 
kojų pasidėiimui. J ie nujautė, 
kad Jonelis, neįpratęs prie 
tvarkos, bus netvarkingas Jo
nu tapęs. Toks netvarkingai 
elgdamasis, kitus kaltins dėl 
netvarkos. 

Taip dabar turime Chica
goje. Aukšti valdininkai ne
moka mokesčių, o kelia mo
kesčius nekaltiems ir taip jau 
iki ausų mokesčiais apkrau
tiems. 

6. Dėkojame savo tėvams 
įpratinusiems mus tik gerą. 
naudingą, ypač lietuvišką 
spaudą skaityti. Motinėlė pra
šo dukrelės, dabart inės veikė 
jos Adelės Gabalienės, paskai
tyti lietuviškus laikraščius 
Taip kasdien tėvams skaity
dama įprato į lietuvišką spau
dą, palengva pasinešė į politi
ką ir iki dabar ji pavyzdingai 
ir energingai lietuvių reikalus 
tvarko. 

Mūsų tėvai gerai suprato, 
kad negana kūną švariai už
laikyti, bet reikia ir protą nuo 
šiukšlių saugoti. Sodybietė op. 
solistė Jadvyga Vencevičaitė-
Kutkienė glėbiais Sodybos 
knygyno geriausias knygas 
skaito — jai liko gėlės, muzi
ka ir gera lektūra, malda. Taip 
ir kiekvienas t ikras lietuvis sa
vo protą lavina tik ne geras, 
bet geriausias knygas skaity
damas. 

Čia be lietuviškų tėvų prie
žiūros augą vaikai ryte ryja 
spausdintą ir televizijoje ro
domą šlamštą. Nenuostabu, 
kad moterų niekintojus teisė
jai čia rengiasi kastruoti, nes 
kalėjimai tokių jau nesutal
pina. 

Nelaimė dar didėja, kad ir 
gubernatorius čia apie lietuviš
ko pobūdžio auklėjimą nė žo
džio neprasitaria — jis tik ka 
Įėjimų statyba rūpinasi. Jie 
ryt vėl bus pilni, o milijonai 
žaliukų bus ištraukti iš mo
kesčių mokėtojų kišenių. 

7. Dėkingi esame savo nepa 
lyg inamiems t ė v a m s už 
tarpusavio santaiką ir tylo
mis visų priešginumų sutvar
kymą. H n vaikai negirdėjo
me jų barnių ir tėvų skirybos 
buvo negirdėta-; dalykas. Taip 
ir esame mes dabar tikri lietu

viai nusiteikę. O jau apie negi
musiųjų žudymą — nė sap
nuoti tikras, lietuvis — tikra 
lietuvė nesapnavo. 

8. Ačiū' tariame savo tė
veliams už mūsų neišpaikymą 
— pinigų nedavimą menknie

k iams . Tėvai skatino m u s pa
čius- užsidirbti s avoms ma
ž o m s i š l a i d o m s . T i k r o 
gyvenimo vaizdą jie ska t ino 
va ikus pajusti iš mažens . 

9. Dėkojame savo t ėvams , 
kad netenkino visų mūsų už
gaidų valgyje, gėrime ir pato
gume. Mat, jie žinojo, k a d 
nesu tvarkytos užgaidos p a s 
va iką virsta pabaisa pas su
augusįjį. 

10. Ačiū tėvams už vaikų 
peštynių reikiamą tvarkymą. 
J ie , mat , žinojo, k a d peikiant 
kaimyną, mokytoją, draugą 
bei žaidimo bendrininką a r 
policininką, nus t a tomas vai
k a s prieš juos — t ik rus vaiko 
geradar ius . 

11 . Dėkojame savo tėvams, 
kad jie ta lkino s avo vaikui 
a t s i radus im dideliame varge ir 
nekal t ino dėl to vien save. 

12. Dėkingi esame tėvams 
už parengimą savo vaikų gy
venimo sunkumams , rūpes
č iams , kurie nė vieno neaplen
kia . 

Pdėkos dienos šventės nuo
ta ikų paveikti, mes visi sten
kimės savo gyvenime nepa
mirš t i mūsų tėvelių pavyzdžio 
ir pamokymo įvairiuose gy
venimo reikaluose. T a d a mes 
ger iau sugebėsime savo jau
na ja i ka r ta i suteikti tikro gy
venimo džiaugsmo tapdami 
t ik ru žmogumi, pavyzdingu 
lietuviu ir nemeluotu krikščio
n imi . Sėkmės visiems sun 
k iaus iame savo gyvenimb dar
be'. 

ATOSTOGŲ FLORIDOJ 
POST SCRIPTUM 

"Draugui" išspausdinus ma
no ilgą rašinį "Vasaros atos
togos Floridoj" (š. m. rugsėjo 
24, 27, 28, 29 ir 30 laidose), su
laukiau gerų atsiliepimų ir pa
dėkos, ypač Detroite ir Chica-
goj, kai ten'neseniai viešėjau. 
Sunny Hills temą palietę, žmo
nės mane įvelia į pokalbį, nori 
daugiau žinoti, negu reporta
že paskelbta. Skaitytojus — 
pokalbininkus atsiprašinėju, 
kad reportažas vietomis buvo 
nereikalingai ištęstas, bet kon 
densavimui reiktų kelis kar
tus daugiau laiko, kurio man 
visada labai stinga. Skaityto
jams — pokalbininkams pa
pasakoju ir daugiau to gra
ž a u s Š i a u r i n ė s F l o r i d o s 
kampelio buitinių bei kitokių 
detalių. Atrodo, kad mano re
portažas nepatiko tik kai ku
riems Sunny Hills lietuviško 
telkinio gyventojams, nes iki 
šiol iš ten tesulaukiau tik porą 
sarkastiškų pastabų spaudoj, 
tartum tie juodi vabalėliai ar 
vidurvasary užteršti P a n a m a 
City paplūdimiai būtų jų (ar 
mano) kaltė. Įdomus paradok
sas: detr skiečiams atrodo, kad 
Floridą per daug giriu, o 
aniems — kad per mažai . De
ja, mano pareiga ne kam nors 
pataikauti, o rašyti tiesą. Jei
gu mano tiesa kartais skiriasi 
nuo kitų tiesos, valia jiems sa
vo tiesą pareikšti. 
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Jau ankstesnių atostogų 
Sunny Hills metu, 1982 m. ko
vo mėnesį, susipažinau su ma
loniu, buvusiu čikagieciu, Ado
mu Rumšą. J is su žmona Vale 
prieš pusmetį buvo ten apsi
gyvenęs. Šią vasarą sutikęs 
vos begalėjau jį atpažinti. Su
lysęs, išbalęs, gilaus liūdesio 
apimtas. Kentėjo ir dideles fi
zines kančias (jo liga man ge
rai pažįstama, nes ja sirgo, 
nuo jos mirė keletas mano ar
timųjų). Nepaisant dvasinių 
kančių ir fizinės agonijos, 
Adomas iki paskutiniosios 
stengėsi elgtis taip, lyg būtų 
sveikas t a rp sveikųjų. Visus 
keturis kartu praleistus sek
madienius matėme jį Šv. Tere
sės bažnytėlėj lietuviškų pa
maldų metu ne šiaip sau 
dalyvaujant, bet ir aukas ren
kant. Kai vieną sekmadienio 
popietę nuvažiavome jo ap
lankyti, jis elgėsi ne kaip ligo
nis, o kaip vaišingas šeimi

n inkas , kar tu su Valyte mus 
už imdamas prie s ta lo ir daly
v a u d a m a s pokalby apie buvu
s ius bendrus draugus . Paga
l iau rugpjūčio 13 jis atėjo į 
ka imyno gimtadienio balių. 
Nenorėdamas ki t iems gadint i 
nuotaikos, ir jis kilnojo stikli
nę (vandens), pr i s iversdamas 
ne t šypsotis. O j a m nebebuvo 
likę nė šešių savaičių... Atsis
ve ik indamas ilgai spaudžiau 
jo šaltą ranką ir vapaliojau 
linkėjimus pasveikti , bijoda
m a s j a m i akis žiūrėti. Nė tą 
gražų vakarą neišgirdau jokio 
skundo, atodūsio. 

Adomas Rumšą, džentelme
n a s ir didžiadvasis iki pabai
gos, išėjo 1983 m. rugsėjo 22 d. 
J o kūną priglaudė Sunny Hills 
naujosios kapinai tės . Trečąjį 
kūną išvis, trečiąjį iš lietuvių 
telkinio, pirmąjį vyrą. 

Ištisą mėnesį spaudoje tebe
mirga užuojautos Valei. 

Aplankęs Disney World 
klausiau, ką reiškia EPCOT? 
Reportažą perskaičiusi, iš už 
šimto mylių telefonu pašaukė 
Gražina Kriaučiūnienė, o po 
kurio laiko atvir laiškiu atsi
liepė Vytau tas Č. iš Califomi-
jos (pavardę ir titulą nesun
kiai atspėjau, nes ta i mano 
jaunų dienų bičiulis). Mįslė iš-
spręsta:E)xperimental) P(roto-
type) C(ommunity) (Xf) T(o- į 
morrow). 

Ačiū, Gražina ir Vytautai! 
Alfonsas Nakas 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušer i ja ir mo te rų ligos 
Gineko log inė Chi rurg i ja 

6449 So . Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

D r . An t . Rudoko kabinetą pe rėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

Tel. - GR 6-2400 
Vai.'pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai 

Ofs 735-4477 R« 2*6-0067 *rb» 246 6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos paga' susitarimą 

DR. EDMUNDAS VIŽINAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N I U GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4 
0-8: antr 12—to; penkt. 10—12. 1—o 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-3553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal' susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medicai Clinic 
217 East 127 St., Lemont. 111. 

mylia j vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą 

Ofiso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVI&US 

I O K $ A 
V A I K Ų LiviOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, 111. 
t e ! . 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgirt, 111. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

A K U P U N K T Ū R O S 
E N C I K L O P E D I J A 

Kinijoje ruoš iamasi išleisti 
15-kos tomų enciklopediją, 
skirtą gydymui adatomis (aku
punktūra). Jo s redaktoriai pir
mąkar t medicinos istorijoje 
pabandė susintetizuoti seno-
%-ės Kinijos gydytojų patyri
mą ir metodus, kar tu nušvies
ti ir naujausius šios srities 
atradimus. Enciklopediją pla
nuojama baigt i leisti 1985 m. 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUH 

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

Vai : pirm., antr , ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 

Treč ir šešt uždarvta 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS — C HIRURGUA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — 337-1285 

0R. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., ChkaRo 
Tel . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm , 
antr , trec\, ketv tr š>$tad 

T e l . ofiso ir bu to : OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

CYDVTOIAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč §e?t. 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

K C D I K I V IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 »f Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.p 
OfUo tel- RE 7-1168; rexia. 239-291? 

T e l . 282-4422 

0R. ROMAS PETKUS 
vKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTL GYDVTOjA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal Susit3nmą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

Gontact ienses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr. Juozo Meškausko ofii.,. perėmė 

T. RAMA, MM. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
171-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel . 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt. 
_ 3 iki 7 v.p.p. Tik susitarus 

GR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PLSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
26S6 VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 W M 71tt StreM 

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

Ofs t e t 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS ZlMBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

Vai.: pirm , antr. ketv ir penkjL. 
2-6; Mtadiemais pagal «u»i tarimą 

^ 



Šveicarijoj Lietuva 

TURI GERŲ DRAUGŲ 

: 

Mes ieškome Lietuvai drau
gų JAV-bėse, Kanadoje, Aus
tralijoje, Europo je , Pietų 
Amerikoje ir kitur. Kartais 
mūsų ieškojimas būna sėk
mingas, net dažniau nesėk
mingas. Priežastis paprasta: 
didžiųjų valstybių politikai re
tai tesidomi mažomis tauto
mis ir jų reikalais. J i e labiau 
linkę bendrauti su pavergė
jais, kaip su pavergtaisiais, 
nors pastarųjų dienų politi
niai reiškiniai rodo, kad šiuo 
reikalu nuomonės pamažu kei
čiasi mūsų naudai . 

Išeivijos politikai, dažniau
sia sekiodami t iktai paskui 
Amerikos antraeil ius ar tre
čiaeilius valstybininkus, retai 
težvelgia į mažus kraštus ir 
dar rečiau t en ieško Lietuvai 
draugų. Taigi ir apie Šveicari
ją ir jos žmonių simpatijas 
Lietuvai ir lietuviams mažai 
kalbame, mažai rašome. 0 ta
čiau šis kraš tas vertas mūsų 
didesnio dėmesio j au vien dėl
to, kad Šveicarija savo gyven
tojų dauguma yra vokiškai 
kalbantis kraštas , turįs didelę 
įtaką kitiems germaniškiems 
kraštams (abiem Vokietijom, 
Austrijai, Berlynui). Vokiečių 
kalba yra viena i š pačių di
džiausių kalbų pasaulyje ir to
dėl labai svarbu, kad jos kul-
t ū r i n ė j e i r p o l i t i n ė j e 
literatūroje nebūtų pamiršti ir 
Lietuvos reikalai. 

Reikia pasidžiaugti, kad Lie
tuvos nelaimių informavimo 
srityje labai didelį vaidmenį 
atliko ir tebeatlieka šveicaras 
Juozas Eretas, kurį mes su di
deliu pagrindu vadiname 
"mūsiškiu", lietuvių tautos na
riu. Apie jį ir jo atliekamus 
darbus Lietuvai dažniau už
simename, skaitome jo beveik 
kasmet išleidžiamus specia
lius leidinius Lietuvos kan
čioms pažinti. Greta jo daug 
"atlieka ir dr. Albertas Gerutis. 

Bet yra ir daugiau institu
cijų, kurios nepamiršta Lietu
vos reikalų. Turime prieš akis 
didelio formato leidinį "Die 
Katholiken in der Sowjet-
union" (Katalikai Sovietų Są
jungoje), paruoštą Sergiusz 
Bankowskio. Tai periodiškai 
išeinąs žurnalas, leidžiamas 
organizacijos 'Giaube in der 
2. Welt" (pažodinis vertimas: 
"Tikėjimas antrajame pasau
lyje"). Šiuo vardu Šveicarijoje 
veikianti organizacija yra in
stitutas, įsteigtas ir išlaiko
mas vokiškai kalbančių Švei
carijos krikščionių. Jis leidžia 
knygas ir skelbia dokumentus 
apie Bažnyčios padėtį ko
munistinio režimo kraštuose, 
Rytų Europoje. 

Iš paskelbtų rašinių sužino
me, kad katal ikai Sovietų Są
jungoje y ra antroji didžiausia 
religinė bendruomenė, po or
todoksų Bažnyčios. Faktais, 
datomis, skaičiais bei var
dais trumpai atpasakota kata
likų Bažnyčios Rusijoje istori
j a , p a ž y m i n t , k a d jos 
persekiojimas prasidėjo jau 
1917 m., tuojau įvykus spalio 
revoliucijai. Katalikų dvasi
nės hierarchijos Rusijoje fizi
nis išnaikinimas pradėtas 
1923 m., kai kovo 21-26 d. bu
vo teisiami arki v. Ciepliakas, 
vikaras Butkevičius, ekzar-
chas Fedorovas ir 12 kunigų. 
Visi jie buvo nuteisti ilgalai
kėmis gulago bausmėmis. 
Arkiv. Ciepiiakui priteista 
mirties bausmė (vėliau dėl 
energingų protestų pakeista 10 
m. kalėjimu). Vikaras Butke
vičius buvo 1923.111.31 nužu
dytas. Nuteistųjų skaičiuje bu
vo ir lietuvių kunigų, jų tarpe 
kunigas (vėliau vyskupas) 
Teofilis Matulionis. Ir vėliau 
dvasininkai buvo persekioja
mi, teisiami, kalinami, tre
miami. Bet 1930 m. buvo jų 
persekiojimas sustabdytas, 
gal todėl, kad nebebuvo ką žu
dyti: visoje Rusijoje tebuvo li
kę 10 katalikų kunigų ir 3 
neuždarytos bažnyčios. 

Nūdien registruotų katalikų 
bendruomenių yra 11-oje iš 15-
os sovietinių respublikų: Ru

sijoje, Estijoje, Latvijoje, Lie
tuvoje, Gudijoje, Ukrainoje, 
Moldavijoje, Gruzijoje, Azer-
baidžiane, Armėnijoje, Ka
zachstane. Rusijoje yra 2 vei
kiančios katalikų bažnyčios: 
Maskvoje ir Leningrade, ku
rias aptarnauja vienas kuni
gas. Minima dar bažnyčia 
Odesoje. Kitose vietose, lygiai 
kaip Sibire, Kazachstane, Gru
zijoje ir kitur, katalikai susi
renka bendrai maldai kapinė
se a r privačiuose butuose. 
Norint gauti reikiamus sakra
mentus, dažnai tenka keliauti 
tūkstančius kilometrų. Armė
nijoje ir Gruzijoje prigkaitoma 
ligi 40,000 katalikų. Vidurinės 
Azijos katalikai turį 9 maldos 
namus. Visur yra katalikiš
kos literatūros ir religinių reik
menų trūkumas. 

Minėtame leidinyje l ietu-
vos katalikų klausimams nu
šviesti paskirti 22 puslapiai iš 
bendro 68 psl. skaičiaus. At
spausdintos 38 aktualios nuo
traukos iš tikinčiųjų gyveni
mo ir religijos persekiojimo, 7 
suimtų ir nuteistų katalikų 
darbuotojų portretinės foto
grafijos. Du puslapiai paskirti 
Sovietų valdžios nusavintos 
Klaipėdos bažnyčios klau
simams nušviesti. Trys aktua
lios katalikų pastatytos ir bol
ševikų nusavintos Klaipėdos 
bažnyčios fotografijos (su nu
griautu bokštu) paimtos iš 
"Lietuvos bažnyčių" serijinio 
veikalo III — Telšių vyskupi
jos tomo. 

Paskelbtoji medžiaga apie 
religijos persekiojimą okup. 
Lietuvoje mums gerai žinoma. 
Vokiškai skaitančiam skaity
tojui ji pristatoma labai pla
ningai, nuosekliai, dokumen
tuotai ir kartu vaizdžiai. 
Iškeliami Bažnyčios persekio-
jimi ir kat . Bažnyčios hierar
chijos naikinimo etapai poka
r io meta i s . R a š a n t apie 
bažnytinius pastatus, nuro
doma, kad 1940 m. Lietuvoje 
buvo 1047 bažnytiniai pasta
ta i (717 parapijinių bažnyčių 
ir 330 filijinių bažnyčių bei 
koplyčių). Šiuo metu veikian
čių tėra 628, tačiau ir iš jų 74 
neturi nė vieno kunigo. Vien 
tiktai Vilniuje ir Kaune užda
rytos 45 bažnyčios. Nežiūrint 
to , katalikų religija Lietuvoje 
nėra mažumos religija. Mies
tuose gimusių vaikų apie 70% 
gauna krikšto sakramentą, o 
kaimuose šis procentas daž
na i siekiąs 90 %. 

# 
"Giaube in der 2. Welt" -

dideli lietuvių draugai Švei
carijoje. Ačiū jiems. Bet tai 
dar ne visi. Vėl gavome porą 
sąsiuvinių, išleistų Berno 
mieste, antrašte "Samisdat", 
antrine antrašte — "Stimmen 
aus dem anderen Russland" 
(Balsai iš kitos Rusijos), at
seit, ne komunistines, ne "ofi
cialiosios". Cia vokiškais ver
t i m a i s s k e l b i a m i rusų , 
ukrainiečių ir kitų tautybių 
disidentų raštai, spausdiniai, 
dokumentai. Šio leidinio nr. 
16, 37 — 62 psl. paskelbtas po
grindinio "Vyčio" žurnalo nr. 
5 (1980) vertimas, o nr. 17 at
spausdinti "Aušros" nr. 30, 
LKB Kronikos nr. 50, "Per
spektyvų nr. 21 vertimai vo
kiečių kalba. 

Iš šių kelių mūsų trumpų pa
stabų galime susidaryti vaiz
dą, kad maža šveicarų tauta 
daug daugiau domisi Lietuvos 
reikalais, kaip didieji kraštai. 
Pažymėtina, kad šveicarai 
minėtus leidinius leidžia savo 
iniciatyva ir dargi jų pačių su
telktomis lėšomis — nėra mū
sų ar kieno nors kito "pasam
dyti" ar atlyginami,nors, kaip 
matyt, kai kurių mūsų institu
cijų informuojami. 

Reikia tad dėkoti tiems, ku
rie tokius leidinius paruošia, 
išleidžia, platina. Turime būti 
dėkingi ir tiems negausiems 
skaičiumi Šveicarijos lietu
viams, kurie jiems šiame dar
be talkina. 

6. kv. 

SUKAKTUVINIO VLIKO 
SEIMO ĮSPŪDŽIAI 

(Pabaiga) 
Viena ki ta A. Kasulaičio 

mintis. J a u nebe 1943 ar 1963, 
bet 1983 metai . Nevienam Lie
tuva nebe okupuota, terorizuo
jama, teriojama, o tik dvas inė 
Lietuva. O turėtų būti ne tary
binė, ne šiuolaikinė, bet tik pa
vergtoji Lietuva... Vlikas y r a 
autentiškas tautos valios reiš
kėjas. Tai grynai politinės 
reikšmės institucija. J o šak
nys — bendrinėj politikoj. 
Nors mūsų tau t i škumas (tur
būt Vliko narių?) da r ty ras , 
bet plačiu visuomenės mas tu 
jis blėsta: mažėja laikraščių 
prenumeratos, nebeskaitomos 
knygos ir 1.1... Kalbant apie šį 
kraštą, ta i neseniai pergyve-
nom ekonominę krizę, kokios 
nebuvo per 50 metų... Milijo
na i moksleivių, baigę viduri
nes m-las, nemoka skaityti n ė 
rašyti... Du pornografiniai žur
na la i turi po daugiau skaity
tojų, negu "Time" ir "News- Nežinau, kada salę apleido 
week" kar tu sudėjus. Yra 17 paskut iniai posėdžių dalyviai, 
milijonų bedarbių ir t. t...Svei- *** septintą valandą vakaro 

A L F O N S A S N A K A S 

pareigas ėjęs dr. D. Krivickas 
perskaitė jo pat ies paruoštą 
trijų glaustai rašytų mašin
raščio puslapių, 11 punktų 
"Vliko seimo pareiškimą", ku
riame tiksliai nušviečiama 
Vliko istorija ir susumuojama 
Vakarų valstybių laikysena 
Lietuvos suverenumo atžvil
giu. Tai vienas įdomiausių šio 
seimo pareiškimų, kurio teks
tą gavo kiekvienas dalyvis. Jį 
kiek anksčiau persiskaitęs, au
toriui tebeskai tant lygiai 5 v. 
v. salę palikau. Vėliau man 
pasakojo, kad simpoziumo už
sklandoj buvę šiek tiek apsi-
kapojimų dėl jaunimo nedaly
vavimo Vliko veikloj, bet pats 
negirdėjęs kitų gandų negaliu 
čia atpasakoti . 

P o b ū v i s su 
D e t r o i t o v i s u o m e n e 

kint inas Vliko su LB santy
kių sunormalinimo siekimas.. . 
Savo nusis ta tymą grįskime 
teisingais politiniais, kultūri
niais , ekonominiais pagrin
dais. Jokiu būdu nestabdyki
me kovos už socialines teises... 
Labai rimtą dėmesį skirkime 
anglų ka lba žurnalo steigi
mui... 

I r dr. K. Karvelio referato 
nuotrupos. Pagr indine laisvės 
problema laikyčiau politiką, 
kuri Lietuvą a t idavė Sovietų 
Sąjungai, taigi ėriukas susita
rė su vilku, ar aš tave pjausiu, 
a r ne... Susidėjęs su velniu rie
šutauti, neteksi riešutų ir ter-
bos... Pasaul is dabar gyvena 
Liudviko XIV laikus: ponai , 
valgykim viščiukus, užgerkim 
vynu, o rytoj — kad ir t vanas . 
Sugestijos (Vliko?) veiklai: nu
statyti darbų pirmumą; pir
mumui derinti jėgas; pakeisti 
šachmatų lentoj figūras t a rp 
Europos ir JAV. Ilgai J A V 
vedė Europą už rankutės , kaip 
vaiką. Šiandien jau kuriasi 
jungtinės Europos valstybės. 
Naudinga pasisukti veidu į 
Europą... JAV pagrįstos prag
matine politika. Gražūs paža
dai tik k a s ketveri metai, prieš 
rinkimus... Sakoma, kad ma
no priešo priešas m a n o drau
gas. Lenkijos priešas — Vo
kietija. Gal 350,000 gerai 
muštruotų lenkų pasiruošę žy
giuoti į Vilnių, kai tik momen
tas ateis. Siekime vokiečių 
draugystės... Mūsų par t izanus 
rusai dešimti metų t ampė kaip 
varlę, o sutriuškinę davė eti
ketę — b a n d i t a i . Atstatyki-
me sužalotą lietuvių veidą! 

Simpoziumo moderator iaus 

vėl susirinkome. Šį kartą nebe 
vieni seimo dalyviai , bet ir ne
mažas būrys šventiškai nusi
teikusių detroitiečių, viso apie 
pora šimtų žmonių. 

Nors kokteiliai buvo duoda
m i kavinėje, plačiai atverta di
džiosios salės per tvara rodė 
apvalius, bal ta i dengtus sta
lus, su gėlėm, lėkštėm ir vyno 
taurėm. Nežinau, kas ir kada 
spėjo posėdžių salę transfor
muoti į balinę atmosferą. 

Trečia kartą vienos paros 
laike prabilo A. Misiūnas. Dar 
kartą visus pasveikinęs, pro
gramos vadove pakvietė Ste
faniją Kaunelienę, kuri, publi
ka i paskelbusi svarbiausius 
dr. K. Bobelio biografinius 
bruožus, paprašė jį tart i žodį. 
Savo ruožtu dr. K. Bobelis pri
s tatė visus Vliko valdybos na
rius, paminėdamas , kad sei-
m a n neatvyko tik dr. J. 
Stukas. Pabrėžęs, kad be vi
suomenės užnugario Vlikas 
negalėtų veikti, dėkojo vi
siems Vliko talkininkams ir 
rėmėjams. Pasidžiaugė, kad 
salėje su mumis yra du pirmo
sios Vliko v-bos nariai — B. 
Gaidžiūnas ir Br. Bieliukas. 
Iškėlė TF pirm. J . Giedraitį. 
Prie mikrofono pakviestas J . 
Mikaila Vliko pirmininkui įtei
kė Detroito lietuvių dovaną 
1,050 dol. Ta proga jis pagyrė 
ir veiklius aukų teikėjus: V. 
Tamošiūną, VI. Staškų, E. Bu
lotienę, P. Cečkų. Po šio inter-
iiudo trumpą, optimistišką žo
dį ba igdamas , dr. K. Bobelis 
pasidžiaugė, kad seime ir šia
me baliuje dalyvauja JAV LB 
Kr. v-bos pirm. dr. Antanas 
Butkus. 

Kalbėti pakviestas Balys 
Gaidžiūnas. Nors savo atsimi
nimus sparčiai, aiškiai skaitė 
iš rašto, prie mikrofono užtru
ko gerą pusvalandį. Prisimi
nęs II pas. karo pradžią, 1941 
m. sukilimą, vokiečių siautėji
mą Lietuvoj po Stalingrado 
ir kitus įvykius, ėmė pasakoti, 
kas dėjosi 1943 m. lapkričio 
25, 8 v. vakaro Kaune (nespė
jau užrašyti adreso). "Krito 
snaigės, kaip ir šiandien 
čia..." B. Gaidžiūno kalbos ne
siimsiu atpasakoti, nes juk ji 
bus kur nors ištisai spausdi
nama. Tik pasakysiu, kad ji 
apėmė visas Vliko veiklos fa
zes: Lietuvoj, Vokietijoj, JAV. 
Baigdamas kvietė visus dirb
ti, iki Lietuva bus išlaisvinta. 

Sekė trumpa, grakšti meni
nė programa. Keletą dainų pa
dainavo Danutė Petronienė, 
sopranas, Vidui Neverauskui 
akompanuojant. Rusnės Balt
rušaitytės vadovaujamas tau
tinių šokių vienetas "Audi
nys" pašoko kelis šokius, o 
Regina ir Kristina Butkūnai-
tės pasirodė su bene trijų po
puliarių dainų duetu. „Audi
nys" ir Butkūnaitės! Apie 
dvidešimt jaunuolių — kokia 
maloni staigmena ir atvan
ga!... 

Po kun. A. Stasio maldos pu
sėj dešimtos prasidėjo gerai 
paruošta, gausi vakarienė, o 
jos metu ir po jos, vynui ir 
stipresniems baro gėrimams 
pašildžius, prie visų stalų kilo 
jaukus klegesys. 

S e k m a d i e n i o p a m a l d o s 
i r p a s k u t i n i s p o s ė d i s 

Sekmadienio, lapkričio 13-
sios, rytas išaušo šaltas, bet 
giedras. Dievo Apvaizdos pa
rapijos centro automobilių 
aikštė prisipildė gerokai prieš 
pusę vienuolikos, o vėliau at
vykę užstatė ir takus. 

Sklidinai pripildytoj švento
vėj pamaldas laikė svečias iš 
St. Petersburgo kun. A. Sta
sys su klebonu jun. V. Kriš-
čiūnevičiurn. Solo giedojo Ed
vardas Skiotys, o kai kurias 
giesmes — visi maldininkai. 
Kun. A. Stasio pamokslas bu
vo ištisai Vliko tema. Aukas 
atnešė dr. K. Bobelis ir V. Jo
kūbaitis. 

Po pamaldų iš Vliko veikėjų 
girdėjau daug komplimentų 
parapijos ir parapiečių adre
su. Kokia graži, jauki bažny
čia! Kiek daug jaunų žmonių! 
Kokie šilti žmonės detroitie-
čiai! O aš labai gailėjausi, kad 
šia proga nepragydo parapi
jos jaunimo choras. Kad nepa
rodė savo žydinčių veidų ir ne
p a d e m o n s t r a v o giedodami 
geros lietuviškos tarsenos. Vli

ko darbuotojų įspūdžiai būtų 
dar daugiau praturtėję. 

Paskutinį posėdį parodų sa-
liukėj at idarė dr. K. Karvelis. 
Dr. D. Krivickas vieną po ki
tos skaitė rezoliucijas, o posė
džio dalyviai davinėjo pasta
bas, l yg ino , pr i iminėjo . 
Trumpai ka lban t apie tuzinas 
žmonių, daugiausia rezoliuci
jų temom. Kai kažkuris pakri
tikavo, kad Vlikas permažai 
nuveikia, A. Firavičius atrė
mė: "Kai per metus sudedama 
tik 130,000 dol., kiek gi gali
ma su tokia suma nuveikti? 
Vlikas padaro daug daugiau, 
negu jo materialiniai ištekliai 
leidžia!". 

Seimą uždarydamas dr. K. 
Bobelis maždaug taip kalbėjo. 
Vliko darbas sunkus, nors ma
žai matomas . Bet išeivija ta i 
supranta ir vis daugiau re
mia. Lietuvių tau ta negali kal
bėti, tad jos mandatą gavęs 
kalba Vlikas. Tokia jo parei
ga, kurią vykdė Kairys, Sidzi
kauskas, Valiūnas, o dabar 
mes ją vykdom. Vlikas vengia 
organizacinių ginčų. Vlikas 
neturi kitų tikslų, kaip Lietu
vos laisvę. Po šio 40-metinio 
seimo Vlikas pradeda naują 
periodą. Pasaulis neramus. 
Dažnėja tarptautiniai žaibai. 
Rytų - Vakarų konfrontacija 
neišvengiama. Pasaulio susi
kryžiavime turime skelbti mū
sų tautos tragediją. Vlikas 
penktam dešimtmety pasiža
da dar daugiau dirbti. Jei ne 
mes, tai nauji žmonės tikslą 
pasieks — Lietuva atgaus lais
vę... 

Padėką pradėjęs Alberto Mi
siūno adresu ( o jis tikriausiai 
daugiausia nusipelnė, kad sei
mas būtų sėkmingas!), išmi
nėjo didelį būrį žmonių, į 
V l i k o s e i m o r e n g i m ą 
įsijungusių.Ypatingai džiau
gėsi seime dalyvavusiais dr. 
A. Butkum ir dr. K. Šidlaus
ku. "Bendrai dirbdami mes iš
spręsime visas problemas. Šis 
seimas m a n davė jausmą, kad 
visi lietuviai dirba bendrą dar
bą. Aš tikiu, kad Lietuva ne
trukus bus laisva"... (Paskuti
nis tris sakinius dėjau į 
svetimžeklius, nes maždaug 
tokia buvo dr. K. Bobelio kal
bos pabaiga, nors vieno kito 
žodžio galėjau neužsirašyti, 
vieną kitą vietomis sukeis
ti). Cia pat spontaniškai dr. 
A. Butkus visus seimo daly
vius pakvietė į 1984 m. liepos 1 
Clevelande įvykstančią VII 
Tautinių šokių šventę ir dr. K. 
Bobelį paskelbė jos garbės sve
čiu. 

Seimas užbaigtas Tautos 
himnu, paskutiniam posė
džiui teužtrukus tik vieną va
landą. 

P a s t a b o s i r Sivados 

Nežinau, kiek buvo stengta
si, kad didžioji Detroito spau
da seimu susidomėtų, bet re

z u l t a t a i n e k a ž i n kokie. 
"Detroit Free Press" dienraš
tis, pasikalbėjęs su dr. K. Bo
beliu, St. Lozoraičiu, jr., ir dr. 
K. Karveliu, lapkričio 13 (sek
madieninė) laidoj, B sekcijoj, 6 
psl. įsidėjo 63 eilučių Lynnell 
Mickelen rašinį "Li thuanian 
exiles yearn for home". Ant
ras is kiek didesnis dienraštis 
"The Detroit News", St. Lozo
raitį pakalbinęs telefonu, vi
siškai nieko neparašė. Mat, 
šio dienraščio bendradarbis 
klausė, ar tikrai popiežius ža
da lankyti Lietuvą, o kai gavo 
abejojantį , beveik neigiamą 
atsakymą, nebeturėjo ką skai
tytojams pranešti. 

Seimo metu buvo platina
m a s liuksusinio popieriaus ap
lankas (papkė), kurio viršelį 
dominuoja vytis ir angliški 
į rašai — penkios atmintinos 
datos bei Vliko adresas Wa-
shingtone. Štai tos datos: East 
European Kingdom — 1251; 
Occupied by Czarist Russia — 
1795; Republic after Wars of 
Independence — 1918; Mem-
ber of the League of Nations 
— 1921; ir Victim of USSR 
Agression — 1940. Šis aplan
k a s su Lietuvą liečiančia me
džiaga buvęs da l in tas Euro
pos parlamento nar iams ir 
spaudos a ts tovams (kaip press 
— kit). Ne man spęsti, ar da
tos pačios tinkamiausios, bet 
jos tikrai akis bado kiekvie
nam, kas aplanką į rankas 
ima. 

Kalbant apie patį seimą, gir
dėjau iš detroitiečių, jame dau
gelį valandų prasėdėjusių ir 
ka i kurių svečių iš toli, kad j is 
buvo vienas iš pačių rimčiau
sių, kultūringiausių, "seimiš-
kiausių". Tai ir aš pats , prie 
spaudos stalo šimtus valandų 
visokiose konferencijose pra
leidęs, galiu patvirtinti. Leng
va i galėjai justi ir dr. K. Bobe
lio pastangas suartėti su LB, o 
dr. A. Butkaus — bendrauti su 
Vliku. Niurzgėjimų prieš LB 
privačiuose pokalbiuose, jei ir 
buvo, t a i posėdžių metu jie nie
kur neiškilo. 

Tarp II PLD bei ten įvyku
sio PLB seimo ir šio sukaktu
vinio Vliko seimo jaučiasi sa
votiškas, lyg vaivorykštės, 
tiltas. Šio reportažu autoriaus 
vizijoj veiksnių vienybė jau 
čia pat, gal už kelių mėnesių, 
būtinai nepasibaigus 1984-
siems metams. Taip: dabar 
arba niekada. Dabar, arba nie
kada. 

Niekas negali pasakyti, kad 
jo uždirbamuose piniguose 
tėra jo vieno darbas . Ne — yra 
juose tūks t anč io žmonių 
drebančių, sukietėjusių rankų, 
prakaito, pastangų, vargo. 
todėl eikvodami juos vien savo 
pačių reikalams, vis tiek 
pjauname, kur nesėjome. 

M. Pečkauskaitė 

POKARIO 
PARTIZANINIO 

JUDĖJIMO 
VERPETUOSE 

L. K E R U L I S 

Rusų okupantų ir jų pakalikų laisvės kovotojai 
buvo vadinami „bandi ta i s" , „žudikais", „buržua
ziniais nacional is tais" , „svetimų valstybių agen
tais". Lietuvos TSR Mokslų Akademija 1971 m. išlei
do komunistų istoriko, ateisto J . Aničo knygelę 
„Socialinis politinis katal ikų bažnyčios vaidmuo 
Lietuvoje 1945-1952 meta is" . Cituojamos kelios 
ištraukos iš toje knygoje paskelbtų kliedėjimų 
kal t inant dvasininkus: „Dalis dvasininkų klasinės 
kovos metais Lietuvoje betarpiškai dalyvavo buržua
zinio nacionalist inio pogrindžio veikloje. Jie ir buvo 
ne tik dvasiniais nacionalistų gaujų įkvėpėjais, bet ir 
organizatoriais bei vadova i s" (psl. 82). „Bene svar
biausią vietą, te ik iant religinius patarnavimus 
nacionalistams, užėmė išpažintis". „Gi dvasininkų 
veikloje šis religinis pa t a rnav imas nacionalistams 
jau nebuvo vien tik pap ras t a s „nuodėmių atleidi
mas", o politinis ak tas , kuriuo buvo siekiama 
sustiprinti priešiškų socialistinei santvarkai jėgų 

Į veikimą" (psl. 98). Žinoma, daugelis tų dvasininkų, 
j kurie klausė nacionalis tų išpažinčių, iš esmės prita

rė jų nusikal t imams ir, atleisdami žmogžudystes. 
Į«toliau skatino jų nusikals tamą veiklą'". ..Kunigai 
Į .atleidžia nuodėmes" bandi tams, jiems prašant , 

klauso jų išpažinčių ir duoda komuniją" (psl. 99). 
..Tam tikrą moralinį vaidmenį atliko priesaikos, 
kurias priimdavo nacionalistai, dalyvaujant 
dvasininkams, kaip ir išpažintis, nacionalistų 
priesaika, nors ir su kunigo pagalba atliekama, buvo 
ne religinis, o politinis ak tas" (p. 100). 

Laisvės kovotojų i špažinčių k l a u s y m a s , 
komunijos davimas, bet kokių pamaldų jiems 
atlaikymas. moterystės sakramento suteikimas,-
aprūpinimas maldaknygėmis, dalyvavimas priesai
koje, jų žuvusiųjų laidojimas — tai vis, okupantų 
akimis žiūrint, kunigų atlikti „nusikaltimai", už 
kuriuos jie buvo persekiojami ir baudžiami. O juk 
kunigų pareiga buvo teikti sakramentus visur ir 
visiems prašantiems, jų moralinė pareiga buvo ginti 
tautos teisėtus interesus, rūpintis Lietuvos laisve, 
kovoti prieš sąžinės prievartavimą. 

Žemiau s p a u s d i n a m a s są ra šas kun igų , 
„nusikaltusių buržuazinių nacionalistų veikloje". 

Pi jus J u r g i s A n d r a i t i s , g. 1886 m., kunigas 
pranciškonas, buv. Kretingos vienuolyno virš., įtar
tas partizanų rėmimu, 1948 m. suimtas, kankintas , 
išv. į Sibirą, 1956 m. paleistas, mirė 1958 m. 

A l fonsas Ažubal is , g. 1915 m. Gubesos k., 
Giedraičių vis.. Ukmergės aps., kunigas, buv. Širvin
tų klebonas ir nuo 1945.V part. ryšininkas, slap. 
„Dobilas" Nuo 1946.1 Musninkų klebonas, ten 
1946.V suimtas, kalintas, nuteistas 10 m. ir išv. į 
Sibirą. Grižęs buvo Onuškio vikaru, nuo 1963 m. 
Žiežmarių klebonas. 

A n t a n a s Balč iūnas , g. 1904 m., kunigas, po 
karo Varnių klebonas, bolš. spaudoje buvo kaltina
mas partizanų rėmimu. 1971 m. — Kartenos alta
ristas. Miręs. 

Z e n o n a s Baužys, g. 1907 m., kunigas, nuo 1936 
m. Ukmergės aps., Kernavės par. klebonas, part 

rėmėjas-ryšininkas 1945-1946 m. Suimtas, nuteistas 
4 m., išv. į Sibirą ir ten žuvo. 

V i n c e n t a s B o r i s e v i č i u s , g. 1887.XI.23 
Bebrininkų k.. Paežerių vis., Vilkaviškio aps.. Telšių 
vyskupas, vokiečių ok. metu išgelbėjęs daug žydų, 
bolševikų apkal t intas Lietuvos partizanų rėmimu, 
siekęs, „kad ir kiti Lietuvos katalikų bažnyčios vado
vai prisidėtų materialiai, remiant nacionalistų 
pogrindį", 1946.II.3 suimtas, kalintas Vilniaus 
kalėjime, tardant kankintas , bolš. spaudoje paskelb
ti tardymo parodymai iš 1946.II.9, 10, 11, 12, 18 ir 19 
d. 1946.VIII.29 nuteistas sušaudyti, malonės prašy
mą duoti atsisakė. 

Myko las Buož ius , g. 1911 m., kunigas, po karo 
buvo vikaru Ukmergėje, į tartas ryšių palaikymu su 
part. „Šarūno" dalinių suimtas, išv. į Sibirą, po 10 
tremties metų grįžo, klebonas Jurbarke. 

P r a n a s K a z i m i e r a s Čepu l i s , g. 1884 m., kuni
gas pranciškonas, buv. Lietuvos pranciškonų 
provinciolas Kretingoje, bolševikų apkaltintas, kad 
jam vadovaujant, po karo rėmęs laisvės kovotojus. 
vienuoįvne Ki uvo teikiat ginklai, spausdinami 
antitarybiniai atsišaukimai, iš čia buvo vadovau
jama nacionalistiniam „Žemaičių legionui", spėjo 
pasišalinti ir pasislėpti, buvo pasmerktas mirti ir 
ieškomas, išsislapstė. Mirė 1962.III.30 Panevėžyje. 

A n t a n a s C imel ius , Kunigas, Raseinių aps., 
Kelmės par. vikaras, po karo palaikęs ryšius su 
partizanais, pagal jau minėto J. Aničo knygos psl. 
144 vos nacionalistams susiorganizavus, užmez
gė su jais ryšius, lankėsi pas juos miške, atlikinėjo 
religines apiegas, savo pamoksluose atvirai ragino 
parapijiečius eiti į nacionalistų gaujas ir kovoti prieš 
Tarybų valdžią". 1945.XI.4 Kaune buvo teisiamas ir 
nuteistas. Likimas nežinomas. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1983 m. lapkričio mėn. 29 d. LIETUVIŲ FONDO NAUJOS 
PELNO SKIRSTYMO GAIRĖS 

Lietuvių Fondui peržengus 
du su puse milijono dolerių pa
grindinio nejudamo kapitalo 
ribą ir iš jo investavimo gavus 
nuo pat pradžios iš viso dau-

DR. A. RAZMA 

Lietuvių visuomenės žiniai 
išvardinamos sutrauktai LF 
pelno skirstymo gairės: 

1. Kiekvienas prašymo au
giau negu vieną ir pusę milijo- torius turi užpildyti LF pelno 
no dol. pajamų, pasidarė am- skirstymo komisijos formą, 
žinai nesibaigiantis finansinis kurioje bus pažymėtas projek-
aruodas lietuvybės darbų ug- to dydis, prašoma suma, reko-
dymui. Lietuvybės švietimui, mendacijos ir kitos reikalin-
kultūrai, mokslui, jaunimui ir gos ž inios . Tos formos 
kitiems reikalams iki dabar iš gaunamos LF būstinėje, 
viso buvo padalinta daugiau 2.Kalendorius: a. Visi pra-
kaip vienas milijonas ir šim- g y m a i p a t e ik iami iki balan-
tas tūkstančių dol. Vien šiais d&0 1 5 d . b Prašymų svars-
metais bus išdalinta įvai- t y m a į įr apk laus inė j ima i n į z a c į j o s . Taip pat yra ragi 
riems lietuvybės projektams p r a v e ( i a m i iki gegužės 31 d.; c. n a m a naudoti "challeng* 
daugiau negu 150 tūkstančių J J ^ Į ^ skirstymo komisijos grants" , kur LF dalinė para 
An\ T a i m ū s u v i s u l i e t u v i u iŠ- ^ m o i a t l i e k a m i i k i b i r - ; — i a _ ^ ^ „ « ^ o ir. 

gali būti vienkartinės, daugia-
kartinės, visiems metams ar 
atostogų metu specialiems se
minarams. Speciali LF pako
misė palaiko ryšius su pra
šančiais studentais ir paruošia 
planą LF pelno skirstymo ko
misijai. 

LF tikslas yra remti dide
lius, ilgai išliekančius lietuvy
bės projektus, ypač tuos, kurie 
negalimi įgyvendinti dabarti
nėje ok. Lietuvoje. Mažesnius 
projektus dar gali įgyvendinti 
atskiri asmenys, asmenų gru
pės ar kitos visuomenės orga-
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pravedami iki gegužės 31 d.; c. n a m a naudoti "challenge 
LF pelno skirstymo komisijos grants" , kur LF dalinė para 

risų lietuvių iš- S p r e n ( i i m a i atliekami iki bir- m a į g a i į n a privačia iniciaty 
eivių (mirusių ir gyvenančių) ž e l i o 1 5 d . & Sprendimų pra- v a užbaigti projektą, suren 
dol. Tai mūsų visų lietuvių iš-

S c e n a iš "Posėdis p r a g a r e ' 
A p a n a v i č i u s . 

LIETUVIAI 
St. Petersburg, Fla. 

Floridos Amerikos Lietuvių 
klubas St. Petersburge yra tar
tum koks centras, aplink kurį 
sukasi beveik visos lietuvių or
ganizacijos. To visai nebūtų, 
jei klubas neturėtų nuosavo 
pastato su sale susirinki
m a m s , k a m b a r i a i s posė
džiams, virtuve ir baru, kuris 
veikia ne kasdien. Šiose klubo 
patalpose daromi klubo ar or
ganizacijų susirinkimai, kul
tūriniai ir pramoginiai rengi
n i a i , p a r u o š i a m i p ie tūs 
kiekvieną sekmadienį. Tuo bū
du čia susidaro proga tarpu
savyje pabendrauti , pasivai
šinti ir kar tu išgirsti įvairius 
pranešimus. Ypač salė pagy
vėja, kai atsilanko svečiai iš 
šiaurės ir kitur žiemos sezono 
metu. Kad dabar galima nau
dotis klubo patalpomis ir pa
tarnavimais , pirmiausia pri
klauso padėka ir pagarba 
klubo steigėjams ir rėmėjams, 
kurie tūkstančiais ir šimtais 
dolerių rėmė statybą, vėliau ją 
didindami ir gražindami lietu
viškam reikalui. Visa tai pa
siekta sąmoningų, dar pajė
gių ir savanoriškai darbščių 
lietuvių pastangomis. Klubui 
įsisteigus 1961 m. lapkričio 11 
d. ir daugiau atvykus pen
sininkų apsigyvenimui, klubo 
pirmininkais buvo K. Cepelis, 
J. Stuopas, A. Karnius (ilgiau
siai buvęs pirmininku), K. Jur-
gėla, A. Armalis. 

Liepos 22 d. įvyko klubo na
rių metinis susirinkimas, ku
riame pirmininkavo K. Jurgė-
la ir sekretoriavo S. Vaškys. 
Kiubo pirm. A. Gudonis pada
re konkretų pranešimą, ką val
dyba nuveikė per 10 mėn. lai
kotarpį. Iš pranešimo buvo 
matyti, kad darbšti valdyba 
daug padarė, talkininkaujant 
direktoriams ir kitiems klubo 
nariams. Cia noriu paminėti, 
kad buvo suruošti šie įvairūs 
renginiai: Vasario 16, Moti
nos diena. Birželio tragiškų 
įvykių, Dariaus-Girėno, kan. 
Tumo-Vaižganto minėjimai, 
kamerinės muzikos ir choro 
koncertas, vadovaujant muz. 
P. Armonui, rudens sezono 
atidarymas, dalyvauta etninių 
grupių festivalyje su atit inka
ma programa, atlikti techniš
ki reikalingi darbai patalpų vi
duje ir aplink jas patogesniam 
automobilių pastatymui. Be 
to, dar tenka paminėti, kad 
klubas globoja ir remia chorą, 
taut. šokių grupe, sporto fut
bolo komandą, turi knygyną ir 
leidžia mėnesinį biuletenį 

Vil i ja Nasvy ty t ė i r Arūnas 

Nuot r . D . L . B l y n a i t ė s 

FLORIDOJE 
"Lietuvių žinias". Iš iždinin
ko ir kontrolės komisijos pra
nešimų paaiškėjo, kad klubo 
ekonominė padėtis yra gera. 
Šiuo metu klubas turi 474 na
rius. Šiam klubui turėtų pri
klausyti visi St. Petersburgo 
lietuviai ir jį remti. Susirin
kimo nutarimu dabar metinis 
nar io mokestis y ra 5 dol. 

K a d a n g i va ldyba buvo 
darbšti ir patyrusi klubo rei
kalų tvarkyme, ta i . jai suti
kus, vėl išrinkta viebaisiai 
toms pačioms pareigoms dar 
vieneriems metams. Jos sudė
tis yra tokia: A. Gudonis — 
pirm.. K. Vaičaitis — vice-
pirm., A. Krulikienė — sekr., J. 
Kirtiklis — iždin. Direktoriais 
išrinkti šimtininkai, tai yra 
nariai , aukojusieji klubui ne 
mažiau kaip 100 dol., yra šie 
asmenys: E. Bazėnas. A. Gra
bauskas, A. Kraujelis, S. Lun-
gys. J. Purtulis, J . Jakubaus
k a s ir J. Švedas. 

J. N. 

Wes 'alm Beach 

P E R V Ė L I N E S 
P R I S I M I N Ė M MIRUSIUS 

Lietuvių kapų skyrius, čia 
pavadintas 'Lithuanian Gar-
den", y ra didžiuliuose Royal 
Palm Memorial Gardens ka
puose. Mūsų skyrius yra prie 
pagrindinio kelio, vedančio į 
administracijos patalpas, ir 
kiekvienas pravažiuojantis 
mato, kad ir Čia lietuviai yra 
„įsipihetinę". Šiose kapinėse 
jau nuo 1975 m. , nepraleisda-* 
mi nė vienų Vėlinių, apylin
kės lietuviai susirenka ir pri
simena savo mirusius. 

Taip pat ir Šiais metais lap
kričio 2 d. 3 vai . p. p. gražus 
būrys tautiečių susirinko savo 
kapų skyriuje Vėlines at
švęsti. Religines apeigas su šv. 
Mišiomis aukojo kun. A. Sen
kus ir V. Pikturna. Pastarasis 
savo šiai dienai pritaikytame 
pamoksle visiems priminė, 
kad "grįšime į ten, iš kur esa
me atvykę". 

Kapinių sekcijos vadovas 
prie LB apyl. v-bos J . Jaku
bauskas savo žodyje susirin
kusius informavo, kad yra de
damos pastangos šiame mūsų 
kampelyje pasistatyti pa
minklą, kurio projektą ruošia 
architektas Kulpavičius, Jr. 
Kai tik bus surinkti visi reika
lingi duomenys, tada apylin
kės v-ba Šauks susirinkimą ir 
informuos plačią visuomenę 
apie tokio paminklo pastaty
mo svarbą. 

pasididžiavimas ir garbė, kad 
drįsome tą LF-dą pradėti or
ganizuoti ir pasiekti šias ne
įtikėtinas sumas. 

Kasmetinis LF pelno skirs
tymo darbas yra labai atsa
kingas ir atl iekamas LF-do 3 
atstovų ir JAV LB 3 atstovų. 
Šiuo metu LF skirstymo komi
siją sudaro LF atstovai: dr. A. 
Razma (pirm.), dr. K. Ambro-
zaitis. dr. J . Valaitis, antri
ninkas dr. J. Račkauskas, 
JAV LB atstovai: I. Pemkie-
nė, Br. Juodelis, dr. T. Remei-
kis bei ant r in inkas rašyt . Č. 
Grincevičius. Šalia LF skirs
tymo komisijos taip pa t vei
kia pakomisija s tudentams sti
pendijų skirstymui. JAV LB 
Švietimo taryba, Kultūros ta
ryba. Lituanistikos insti tutas 
ir kitos lietuvių organizacijos 
pateikia apsvarstytus savo 
planus LF pelno skirstymo ko
misijai. LF. skirstymo sumos 
nėra lengvabūdiškai duoda
mos, bet visi prašymai yra 
analizuojami gana detaliai ir 
įvertinami žinomų atitinka
mų lietuvybės veiklos profe
sionalų. 

Šiais metais buvo nustaty
tos naujos skirstymo gairės, 
norint lietuvybės veiklą pada
ryti planingesnę, efektyvesnę 
ir į ateitį besiorientuojančią. 
Tas pats principas yra taiko
m a s ir studentų stipendijoms. 
Didžiosios LF pelno sumos 
bus padalintos pavasarį , kad 
tokiu būdu lietuvybės darbų 
planuotojai ir studentai žino
tų iš anksto, kokią LF para
mą jie gali susilaukti. Maža 
LF pelno suma bus palikta at
sargoj ypatingiems, nenuma
tytiems lietuvybės darbams 
per kiekvienerius metus. 

Royal Palm Memorial Ger- j 
dens vyr. dir. William Bag- j 
gett, kurio dėka mes į šiuos ka- '. 
pus įkėlėme koją, atsilankęs į Į 
Vėlinių iškilmes, savo trum- : 
pame žodyje pasidžiaugė to- : 
kia gražia lietuvių tradicija j 
prisiminti savo mirusius. J is : 
taip pat kvietė mus dalyvauti • 
ateinančiais metais įvyksian- ; 
čiame Veteranų dienos minė- ; 
jime. Esant puikiam orui šios j 
visos, kad ir liūdnos, iškilmės • 
labai prasmingai pavyko. j 

ab : 

va užbaigti projektą, suren 
nešimai, pinigų išmokėjimai ir k a n t a u k . a s į§ kitų šaltinių. LF 
projektų vykdymo patikrini- g^į^a premijas, susitarus su 
mai yra LF tarybos ir valdy- L B institucijomis a r kitomis 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicaeo, n . 60632 Tel. 927-5980 

bos žinioje. 
3. Visi prašymai ir projektai 

klasifikuojami: I. švietimas 
(pradinis-vidurinis, aukštasis 
mokslas, tautinis auklėjimas, 
bendriniai reikalai); II. Menai 
(literatūra, dailė, muzika, teat
ras, šokis, filmas, bendriniai 
reikalai); III. Mokslas (moks
linės institucijos, moksliniai 
projektai, moksliniai veikalai, 
bendriniai reikalai); IV. Vi
suomeniniai reikalai (institu 

organizacijomis. Norima iš 
vengti premijų dvilypiškumo, 
infliacijos ar neveiksmingu
mo. Premijos turėtų skatinti 
kūrybiškumą, kokybę lietuvy
bės labui. Parama neskiriama 
administraciniams institucijų 
reikalams. 

LF pelno skirstymo komisi
jos gairės nėra dogmatiškos, 
jos prisiderina prie lietuvybės 
darbų kaitų, reikalavimų ir 
svarbumo išeivijoje bei tauto
je dabar ir ateityje. 

iiiimMHiimitHitiuiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiii 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC 

425* S. Maplewood, te!. 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Gimmių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės Pra
šymai ir kitokie blankai. 
iMHintmmirmnnui tu t i i iu i i t i immi i i i . 

' 2-jų aukštų mūrinis, pirmame aukšte 
• 6 kamb , 3 mieg Antras aukštas pe 

dalintas j 2 butui Batsiuvio dsrbturi 
; rūsyje. Garot pa j ines SSi-u ir Wasi: 

t«aaw 

ŠIMAITIS KEALTY 
Insurance — Jxco«se Tas 

2951 W. G&4 Street 
Tei. 436-7878 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tei — RE 7-5168 

• - • " • - • - • < 

cijos, susižinojimo priemonės, 
bendriniai masiniai renginiai, 
tautinė reprezentacija), V. nHKiiiiiHiiMiHiiiiiiMiiiHiiinmiiiiHnmi 
Įvairenybės. L I E T U V O S 

4. LF stipendijos skirstomos ATCTTUITTSJTMAT 
pagal Amerikos universitetų A 1 J^ l IV l l lN l iV i fAl 
s t a n d a r t ą ( u n d e r g r a d u a t e , jurfijo valanda jau 40 metų tarnauja 
g r a d u a t e , pos t g r a d u a t e , Nerw Jerssy, New York ir Cona*cti-
fellovvship, research). Pirme- cut lietuviams! 
nybė yra įvairioms lituanisti- Kas penktadienį i* W£VD Stoties 
kos studijoms. Studentės, stu- New Yorke auo 10 iki 11 vai. vakaro, 
dentai, įsitraukę į bet kokį 97.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
l i e t u v i š k ą d a r b ą , t a i p p a t t u r i **M«»c of Uthuania" programos kas 

. u T T? • • • i sekmadieni, nuo 2:05 ki 3:00 vai. po-
pirmenybę. LF misija yra kuo ^ ^ t o n H a l l U n i v e r s i t e t o Z 
daugiau paruošti iš rvainų 

- - . 
MASTER PLUMBING 

Licensed, Bonded, Insured 
I Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 

ir vonios kabinetai Keramikos plyte- , 
lės. Karšto vandens tankai. Flood į 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo- i 
mi elektra Palikite pavardę ir telefo- j 
ną — lietuviškai 

SERAPINAS — TeL 636-2960 

IUIIl!llllillllllttllttKlli!HHIIIii!tiHH«ltH» 

BUTŲ NUOŠ5AVIKAS 

Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimą.-* Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedrie Ave. — 778-2233 

BllilHlllllilUtUUlUUUUlUlIUUlUUIUlUI 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

profesijų inteligentų, kurie rie
ties, 88.5 FM. <WSOU) 

ar netiesiogiai akty- Direkt. Dr- JOKŪBAS o i u K A S s i o g i a i 
viai Įsijungtų į lietuvybės dar
bus a te i tyje . Įvair ių LF 
stipendijų dydis gali būti nuo 
kelių šimtų iki 5,000 dol. Jos 

R 234 Sunlit Drive 
Watchung. N.J. 0T060 
Tel. — (201) 753-5636 

*W«nwmHflH!i«IH1ii«i«filH»«l»M«B>u 

JONAS P U Z I N A S 

RINKTINIAI RAŠTAI I 
PEOISTORS 

"Šiam leidiniui J- Puzino raštus atrinkti talkino dr. 
Marija Gimbutienė, dar Lietuvoje pas jį baigusi proistorę 
ir gerai susipažinusi su jo paskelbtaisiais darbais" — taip 
rašo Antanas Mažiulis knygos pradžioje. Šį leidinį sudaro 
dvi dalys: Lietuvoje išleisti darbai ir Svetur išleisti dar
bai. 684 psi. 

Popular Lithuanian 
R E C ! P E S 

• 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 

AŠTUNTOJI LAIDA 

Jaosu»ina DRaSrardien* 

šiom dienom Draugo spaustuvą 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos . J . Daužvardi»-
nė vė! patikslino ir pagražino šią 
iaiūą naujais paruošimais . 

Tai geriausia dovana naujom* 
j žmonoms ar marč ioms Daugelis 

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus į apdovanojo k i t a t a u č i u s supai indin-
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai '.r | darni juos su l ietuvišku maistu ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

1-eief. _ WA 5-8063 

'IIHIIIiniItlIttIllllllllttIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

A V I L Į M A S 
M O V I N C 

Apdraustas peikraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
imiiimnimniiiiuniittmmiiutiiiiiiiuHi 

firimu. ši knygų y r a sukėlusi -a-
bai daug parisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose : r orjaniza 
eij. se 

RINKTINIAI RAŠTAI 
KLTLTŪROS IR POLITIKOS ISTORIJA 

1 i 

Leidinys suskirstytas į tris skyrius: Miestų istorija, 
Kultūros istorija ir Politikos istorija. 750 psl. 

Abu tomus spaudai paruošė Antanas Mažiulis. Knygos 
didelio formato, daug iliustracijų, kieti viršeliai. Išleido Li
tuanistikos Instituto leidykla 1983. Kaina su persiuntimu 
už du tomus S37.50. 

MARIJA NOREIKIENE 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre
kės. Maistas iš Europos sandėlių. 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
2608 W. 69 St„ Chicago, IL 60629 

Tel. — 925-2787 

FASffiON CARPETS 

K I L I M A I 
Lietuvių prtkyba 

3304 W. 63 St, — TeL 778 9064 

j-s'ikvmtift s ius tJ : 
nCAOCAS, K n \ g ų Skynim 

4515 \Y. 6Srd St ree t 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Illinoie gyventoj? i pridėkite dai 

NUO LINKUV • 
ČIKAGOS 

I7.IOOR><US S 

IKI 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4^45 W. 
Chicago, IL 60629 

SSrd St. 
m 

* s s s s » # s * * s s ^ ? * a * s ^ » * * J 

NUO 
1715L 

Jūsų protėviai eardžiavosl paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
SiarteŪ Cognac skoniu nuo 1715 m. 

O kai ž m o n ė s taip iigai ka nors vertina, 
jūs žinote, kad tai vra Sabai gera. 

Sveiks. 

FfrnnnnrtnTiiiiiiuiiiMiiiHiitittitifiMi | 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos Radiįa:-

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St., tel 776-1486 
iiiiliiimHtttHiimiiHitiiiiMiiiirtHuimii 

Tai įduTii pri*;fl>:r,.rn^ knyga • .eno 
žmogaus, kuris yra \>:. š r ^ m e t i s . 
(gimęs 1887 m. *as l€ d.) prisinv 
nimai iš senų laikų, o' taip pat apie 
įsikūrimą Ameriko* : pūdžiai t 
krašte bei meile Lietuv-Ri. Knyga yru 

į 431 psl., gražiai atspausdinta "Drau-
'; go" spaustuvėj. ' kai 
1 da'.l. Petro Aleksos Kmae su oersum- . 
! timu 9 dol. 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 Ct., Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI I U B 0 T 4 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Vaiantiaas 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63r-J 

Chicago, IL 60629 

A p s i m o k a ske lb t i s dien. D R A U G E , 

nes j i s plačiausia i s k a i t o m a s lie

tuvių d ienraš t i s , gi skelbimų kai

nos y r a visiems pr ie inamos. 

I^orted by The los. Gomeou Co., N.Y, NY c 1981. 80 proo* 

Dėl gerų rezultatų, skelbkitės 
dienrašty "Drauge". 

iu»miiiiiHiiH«»imiiminnii*»HiiUi«mi 
L i t h u a n i a , t h e E u r o p e a n 

A d a m 
Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 

parašyta apie Lietuvą, išversta j ang
lų kalbą dr. Algio Mickūno. Ant-oji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio P • 
kaus fondas. Tai labai gera dovan-. 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų 
jaunimui pasiskaityti apie Lietuvos is
toriją ir dabartinę būklę komunisti
nes Rusijos okupacijoje. Kaina su per
siuntimu $4.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. S3rd Sf 

Chk-aso. n . 60629 

immilJiiiiiiimiiiiiiiiiHuiiiiiUiimiitiiHi 



Clevelando pensininkų suėjime. 

SĖKMINGAS "AUŠROS" 
MINĖJIMAS 

nininkų trio (B. Cypienė, A. 
Cieminis ir Vyt. Žmuidzinas) 
pada inavo Op, op, kas ten 
Nemunėli , Penki, šeši brole
liai ir vyrų duetas (A. Cie
min is i r V. Žmuidzinas) Pjau 
broliukai (jurbarkiečių him
ną) ir Tesrūva Nemunėlis, o 
s o l i s t ė B i r u t ė C y p i e n ė 
Klovos Siuntė m a n e motinėlė 
ir St. Š imkaus Oi, kas ten. Tri
julė buvo gerai susidainavusi, 
ba lsa i išlyginti, todėl ir jų dai
nos praskambėjo pakiliai. Ge
ra i paž įs tamos solistės B. 
Cypienės giesmės bažnyčioje 
ir da inos salėje praskambėjo 
su reikiamu muzikalumu ir įsi
jaut imu. J o s gražus mez-
zosopranas skambėjo laisvai, 
lygiai ir šiltai. Akompanavo 
Kęst. Saladžius. Minėjimas 

• buvo ba ig tas vi iems giedant 
Lietuvos himną. Minėjimą 

pravedė Nijolė Draugelienė. 
Salės scena buvo skoningai 
papuošta" menininkės Živilės 
V i d m a n t i e n ė s s imbol iniu 
"Aušros" laikų paveikslu — 
Motina prie ratelio bundan
čios saulės fone. 

Po minėjimo prie gausių už
kandžių ir Vlado Keibos vyno 
besišnekučiuojant dar buvo 
užtrukta apie geroką valan
dą. Užkandžiai buvo sunešti
niai, vadovaujant D. Kiimie-
nei (a.a. savanorio pulk. R. 
Liormano dukrai). 

a. sb. 

DRAUGAS, antradienis, 1983 m. lapkričio mėn. 29 d. 

Žmogus gali užmiršti, kad 
jis turi religiją, kaip jis gali 
užmiršti, kad turi širdį, tačiau 
be religijos žmogus negali 
gyventi, kaip ir be širdies. 

L. Tolstoj 

Atrodo, kad ".Aušros" šimt
mečio minėjimas ..•ochestery, 
N.Y. čia buvo įjungtas į Šv. 
Jurgio parapijos 75 metų su
kaktuvių kultūrinių parengi
mų eilę, nes parapijos vado
v a s k u n . J u s t i n a s 
Vaškys.OFM, lapkričio 20 d. 
— "Aušros" minėjimo dieną — 
savo pamoksle užsiminė, kad 
šiuo minėjimu yra baigiami 
Šv. Jurgio liet. kat. parapijos 
jubiliejiniai metai (o jie buvo 
pradėti sausio 8 d.). Ir reikia 
pripažinti, kad pastaras is — 
"Aušros" minėjimas liks vie
nas iš ilgai nepamirštamų pa
rengimų, labai ryškiai pratur
tinęs parapijos jubiliejinius 
metus. 

Lapkričio 20 d., atėję į sek
madienio pamaldas , bažny
čios prieangyje radome sek
madieninį Šv Jurgio parapijos 
biuletenį per visą puslapį pasi
puošusį J. Zikaro skulptūros 
Knygnešio paveikslu, kairėje 
pusėje aušrininko J . Basana
vičiaus paveikslas, o jų tarpe 
"Aušros" Nr. 1 viršelio foto
grafija. Viršuje Kristaus Kara
liaus šventė ir kiek žemiau 
"Aušros" šimtmečio metai įra
šyti. Puslapis neperkrautas , 
sutalpinta labai skoningai , ir 
tai atlikta kun. J . Vaškio, 
OFM. 

Mišiose visos organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis, pasi
tiktos prie įėjimo durų į baž
nyčią kun. J . Vaškio, OFM. 
apsupto būrio skautų. Mišių 
metu giedojo vietos liet. b-nės 
choras ir solistė Birutė Cypie
nė, vargonais grojo R. Obahs. 
chorui dirigavo J. Adomaitis. 
Mišios baigtos St. Šimkaus 
giesme Apsaugok Aukščiau
sias, drauge giedant ir bažny
čioje susirinkusiems. 

Kun. J. Vaškys,OFM, savo 
pamoksle plačiai sustojo prie 
anų dienų "Aušros" atsiradi
mo sąlygų ir priežasčių, spau
dos draudimo, lietuvių tautos 
rusinimo, okupantų užsispyri
mo Lietuvos vardą išbraukti iš 
Europos istorijos puslapių ir 
t.t. Tai buvo tikrai su atsidėji
mu paruoštas pamokslas, nu
kėlęs klausytojus į anų dienų 
Lietuvą. 

Tuoj po pamaldų parapijos 
salėje minėjimą atidarė A. 
Beresnevičius, Lietuvių karių 
veteranų Ramovės skyr. pir
mininkas, pr imindamas kad 
šiandien yra min ima- ir Lie
tuvos nepriklausomybės sava
norių ir karių 65 metų sukak
t i s . S a v a n o r i ų ir k a r i ų 
atminimas buvo pagerbtas 
vienos minutės atsistojimu. 
Invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Vaškys. 

Prof. dr. A. Klimas savo pa
skaitoje apie "Aušros" reikš
mę lietuvių tautinės sąmonės 
ir lietuvių kalbos atgimimui 
platokai išryškino faktą, kad 
lietuvių tauta jau buvo bepra
dedanti prarasti savo tautinę 
sąmonę dėl diduomenės sulen-
kėjimo, o kaimas, kuriame dar 
buvo girdimas lietuviškas žo
dis, buvo nugrimzdęs į savo 
bakūžes, beraštis, pasiskirstęs 
į žemaičius, aukštaičius, dzū
kus ir t.t. Nebuvo mokyklų. 
Lietuvos istorija jiems nebuvo 
žinoma. Ši prof. dr. A. Klimo 
akademinė paskai ta užtruko 

apie 45 min. ir, kai baigė, gau
siai susirinkusieji paskai
tininką palydėjo ilgais ploji
mais. 

Meninėje programoje išgir
dome dailiojo žodžio meninin
kę Izb. Žmuidzinienę, kuri pa-
d e k l a m a v o " A u š r o j e " 
spausdintų poetų eilėraščius: 
Eglės (L. Malinauskaitės-Šliū-
pienės), Juozo Miglavaros ir 
Mečislovo Davainio. Dai-

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1983 m. 
lapkričio 26 d., Floridoje, St. Petersburg Beach, anksčiau gyv. Chi-
cagoje, jo ilgos ir sunkios ligos mirė 

A. f A. Stefanija Juodikiene 
VILIMAITE 

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, sūnus Algis, seserys 
Emilija ir Bronė, brolis Pranas su šeima ir kiti giminės. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, lapkričio 29 d. Canfield ko
plyčioje, 301 Corney Avenue, St. Petersburg Beach, Florida. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 30 dieną. Iš koplyčios 
bus nulydėta į Holy Name of Jesus bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus nulydėta j Memoriai Park kapines. 

Visus gimines, draugus ir pažįstamus prašome šiose laidotu
vėse dalyvauti. 

Nuliūdę: VYRAS, ŠONUS, SESERYS ir BROLIS 

A. \ A. Marijona Naujokaitiene 
MAČIUKEVIČIŪTĖ 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė 1983 m. lapkričio 27 d. 11 vai. vak., sulaukus 86 m. 

Sakių apskrityje, Lukšių valsč., 

Albi 

ieoa 

marti 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, 

lotų kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Albinas 

Mikalina, duktė Elena ir žentas Kazys Gudinskai, 6 anūkai 
— Donna, Richard ir Linda Naujokaičiai ir Juozas, Marijus 
su žmona Felicija, ir Antanas Gudinskai; 2 proanūkai Lukas 
ir Domas Gudinskai, sesuo Bronė Šiupienius, ir kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį nuo 2 iki 9 vai. vaK. 
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio .30 d. Iš kopiyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę S ū n u s , duktė , m a r t i , ž e n t a s , a n ū k a i i r 
p r o a n ū k a i . 

Laid. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

ylimam vvrui 
A. f A. BRONIUI GUDONIUI 

m l f n f «. 

skausmo prislėgtai jo žmonai Onute! k 
jos šeimai bei artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškiame. 

P. ir P. BALČIŪNAI 
M. ir I. BELECKAI 
O. DZVONKUTĖ 
A. GIRKSAS 
Z. ir J. GRIGAIČIAI 
S. ir S. JANKA.USKAI 
A. vr J. KALVĖNAI 

Hot Springs, Arhansas 

E. MAŽEIKIENĖ 
E. MAZURAITIENĖ 
A. ir J. SAMAIČIAI 
U. ir A. STAPULIONIAI 
K. ir J. STASIŪNAIČIAI 
E. ir B, UZEMIAI 
F. ir L. ŽĖRUOLIAI 

PADĖKA 
A. + A. 

Rasa O. Griganavičiūte 
po sunkios ir ilgos ligos š. m. spalio mėn. 1 dieną 1 vai. ryto at
siskyrė su mumis amžinai. 

Mūsų širdinga padėka kun. Vito Mikolaičiui ir kun. Gavin Quinn 
už atkalbėtas maldas laidotuvių koplyčioje, mūsų klebonui kun. Al-
phonse Mickai, M.I.C., už atlaikytas šv. Mišias Our Lady of Peace 
bažnyčioje. Darien, 111., ir maldas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Dėkojame Danai Stankaitytei giedojusiai šv. Mišių metu ir visiems 
grabnešiams nešusiems Rasytę į amžiną poilsio vietą. Ačiū skau
tėms akademikėms ir filisteriams už budėjimą ir atsisveikinimo žo
dį prie karsto koplyčioje. 

Ypatingai dėkojame: Shirley Plepytei-Ambutienei, kuri per ilgą 
Rasutės sirgimo laiką artimai su ją bendravo, priduodama jai ryžto 
kovoti su nelemta liga; dr. Carol Aslam už praleistas valandas guo-
džiant ir raminant ją; dr. Janinai Jakševičienei už rūpestingus pa
tarimus ligos metu; mieliems Julei ir Antanui Janoniams už jų nuo
širdumą ir paslaugumą Rasytei ir mums; tetai Marytei Graužinytei 
už globą kelionės metu į Fatimą ir Liurdą; Juozui Daunorui įamži
nusiam nuotraukose mūsų skaudų momentą; tetai Leokadijai ir tetė
nui Juozui Zvyniams už meilę ir rūpestį laike ligos ir pagelbą lai
dotuvių metu; dėdienei Ramunei ir dėdei Zigmui Griganavičiams už 
nuolatinį stiprinimą ilgos ligos metu ir pasilikimą laidotuvėse po 
brolio Šarūno vestuvių, sutapusių su Rasytės mirties diena; tetai 
Janei, tetėnui Vincui, pusseserėms Danutei ir Aldonai Žilinskams už 
nuoširdumą ir aprūpinimą brangiais vaistais ligoje ir dalyvavusiems 
laidotuvėse; tetai Jonei Kęsgailienei guodusiai mus skausmo valan
doje jau ne pirmą kartą; pusseserei Vidai ir Daniel Marks už nuo
širdumą bei lankymą ligoje; krikšto mamai Janei Daunorienei už 
rūpestį ligos metu; Mėtai ir Kaziui Linkams už stiprinimą mūsų vi
sų laiškais, siuntiniais ir gyvu žodžiu. 

Nuoširdi padėka Petkus laidotuvių namams už rūpestingą ;r 
jautrų patarnavimą. 

Nuoširdžiai ačiū visiems dalyvavusiems šermenyse ir laidotu
vėse, už šv Mišių aukas, atsiųstas gėles, už aukas įvairioms orga
nizacijoms, už užuojautas pareikštas spaudoje, laiškais ir žodžiu. 

Mūsų gili padėka visiems buvusiems su mumis asmeniškai ar 
mintyse ir padėjusiems mums išgyventi tą sunkų gyvenimo mo
mentą. 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad Dowa-
giac, Michigan, ligoninėje. 1983 m. lapkričo 17 dienos va
kare, staigiai mirė (širdies priepuoliu) 

Mylima žmona ir vaikų motina 

A. f A. 
JADVYGA VARNELIENfi 

(STANEVIČIŪTĖ) 

Nuliūdę: vyras Apolinaras, sūnūs Edmundas ir Do
natas su šeimomis, seserys Eugenija, Kazimiera ir bro
lis Leonas. 

10 metų, kai Š.m. gruodžio mėn. 2 d. sueina 
mirė mano vyras 

A. + A. Vaclovas Sidzikauskas. 
Gruodžio mėn 24 d. sueina 22 metai, kai mi

rė jo pirmoji žmona 
A. f A. Regina Sidzikauskieiie 

Seniauskaitė 
Jų brangiam atminimui šv. Mišios bus auko

jamos Aušros Vartų Marijos koplyčioje Romoj, 
Viešpaties Atsimainymo bažnyčioj, Maspeth, 
N. Y., ir St. Coleman bažnyčioj, Pompano 
Beach, Floridoj. 

Gimines, draugus ir visus, kurie juos pažino
jo, maloniai prašau juos prisiminti savo maldo
se ir mintyse. 

BIRUTĖ V. SIDZIKAUSKIENĖ 
Florida 

m 

lAŽEIKA-EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

— o — 

Laidojame iš 2424 W. 69th Street 
Tel. 7 3 7 - 8 6 0 0 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Giliame liūdesyje likę: 
Tėvaū DANGUOLE 
brolis ŠARŪNAS ir 
seneliai: VALERIJA 

cr PETRAS GRIGANAVtelAI 
brolienė COLLEF.N 
ir MEČYS BANKAUSKAI 

STEPONAS C. LACK ir SCNCS 
LACKAVVICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2 4 2 4 W e s t 6 9 t h Street Tel RE 7-1213 
II028 Southwest Hwy., Palos Hiils. Illinois 

Tel. — 974-4410 



DRAUGAS, antradienis, 1983 m. lapkričio mėn. 29 d. 

x Inž. Pilypas Narutis kalbės ' 
•*f*I į u i i ; * - * i« « s M i apie prof. dr. Adolfą Damušį jo 
f * * 1 1 fJ I 1 1 1 I V I I A \ jubiliejinio pagerbimo popietėje j 

gruodžio 11 d., sekmadienį, 2 į 
vai. po pietų Ateitininkų na- • 
muose, Lemonte. Pilypas Naru- i 
tis yra artimai dirbęs su prof. 

I Damušiu rezistenciniame darbe. 
i 

X DaiL Vidos Krištolaitytės j x g ^ M stepanie, Loretto Ii 
kūrinių paroda Čiurlionio gale g o n j n ė s administratorė, buvo' 
rijoje. Jaunimo centre, baigėsi trumpai aprašyta "The Chicago 
sekmadienį, lapkričio 27 d. Bu-. Catholic" savaitraštyie. prime- i 

vo išstatyti 47 kūriniai, gerą jų ' n a n t k a d p o M m e t u tarnybos 
dalį įsigijo Chicagos lietuviai, j ligoninėje išeina j pensiją. Įdėta 
Vieną paveikslą dailininkė dova- j i r j ^ nuotrauka. 
nojo Lietuvių istorijos draugi- j 
jai. Paroda buvo gausiai lan
koma. 

x Danutė Balėnienė iš Cerri-

x "Elta-Press", italų kalba 
leidžiamas biuletenis, rugsėjo-1 
spalio mėnesių numeris, išėjo iš ! 
spaudos. Viršelis iliustruotas 

tos, Calif.. yra atvykusi į Teatro I areštuoto ir teisiamo kun. Sigito | 
festivalį ir aplankyti savo sū- i Tamkevičiaus ir minios, Kvbar-
naus šeimos bei kitų artimųjų. • t u o s e besimeldžiančios už savo ! 

Apsistojusi pas sūnų ir marčią kleboną, nuotraukomis. Šiame 
Povilą ir Charon. Povilo lydi- n u m e r V j e išspausdinta dalis 
ma, D. Balchas aplankė -'Drau- "Kronikos" 59 numerio ir pa-
gą", painformavo apie savo dar- a į š k įn į m a i iš pogrindžio, kuris ". 
bus Californijoje, įsigijo naujų I atidengia tikrąjį komunistų per
leidimų ir tautinio meno papuo- . sekiojimų vaizdą. Biuletenį re-
• • * • daguoja prel. Vincas Mincevi-

X Marytė ir Kęstutis Mikliai, j eras, finansuoja Tautos fondas. I 
gyvenę Oak Lawn, 111., Chicagos į x o ^ Prunskienė, 96 metų,' 
lietuvių visuomenės veikėjai, b u v u s i s i b i r o tremtinė, s u n k i a i ! 
lapkričio 27 d. išvyko nuolat ap- ; s u s į r g u s i i ^ gydoma š v . Krv-

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuvos Vyčių komitetas iš 30-tos kuopos rengti ateinančių metų Vyčių seimą. Parmininkas 
kairėje). 

f a u n S U ' (pirmas 

CHICAGOJE APYLINKĖSE 
sigyventi į St. Petersburgą. Fla. 
Jie nori šiltesnio klimato ir gy
venti arčiau K. Mikliaus brolio, 
kuris jau anksčiau yra persikė
lęs į Floridą. 

žiaus ligoninėje dr. V. Tumaso-
nio priežiūroje. 

X Algirdas T. Antanaitis apie į 
savo kelionės įspūdžius iš ok. i 
Lietuvos "atvirai" papasakos šį į 

x Los Angeles Dramos sam- penktadienį, lapkričio 2 d., 7:30' 
būrio aktoriai ir darbuotojai: vai. vak. vakaronėje, kuri bus1 

Vmcas ir Ema Dovydaičiai. Al- jaunimo centro kavinėje Vaka
r is žaliūnas. Daria Žaliūnaitė ir r o n ę r e n g i a Akademinis skautų j 
Antanas Kiškis prieš vaidinimą , s ąjūdi s . Kviečia visus šioje įdo-
apsilankė 'Draugo" redakcijoje, ; m i o j e vakaronėje dalyvauti, 
painformavo apie savo veiklą ir ' 
viltis s tatant Dalilės Mackialie- x "Pi"™* PLJS valdybos ži-
nės premijuotą vaidinimą -Ne- n |arašt is" iš Los Angeles, Calif., į 
pripažintas tėvas". j P a s i e k ė redakciją, šiame "2inia- j 

: raštyje" Lietuvių Jaunimo są-' 
x Advento vakaronė bus šį ; jungos naujoji valdyba infor-

" " "" ' ' - ue j a apie kiekvieną valdybos -šeštadienį, gruodžio 3 d.. 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro kavi
nėje. Jos tema "Jėzuitai bažny
čios tarnyboje šiandien" pailiu- skait 
struota video filmu, skaidrėmis 
ir kun. A. Saulaičio įspūdžiais iš 
dviejų mėnesių Romoje. 

X Operos laimėjimų bilietu 
šakneles nesuspėjusieji gražin
ti paštu, prašomi dar atvesti į 
Tautinius namus šį šeštadienį iki 
10 vai. vakaro. Šaknelės dar 
bus įdėtos į laimės ratą ir bilie
tus įsigijęs asmuo gaiės daly
vauti Operos laimėjimuose. Už 
tai jums nuoširdus ačiū. (pr.) . 

narj ir savo ateities veiklos pla
nus. Redagavo Ginta Palubin-

X ŠALFASS buvo paskelbęs 
plaukimo pirmenybes lapkričio 
13 d., bet jes yra atidėtos į gruo
džio 4 d. Jos bus Detroito prie-1 
miestyje ir paskelbta artimiau-1 
šioje ateityje vieta ir laikas 
toms Pabaltiečių pirmenybėms. 

x Vincė Derenčius, Oak 
Lawn. UI., pratęsė prenumera-. 
tą su 15 doi. auka. Labai ačiū. 

x Atsilankykite į Avalon pre
kybos "Op^n House" Kalėda 

x Prelato Mykolo Krupavi-
'"iaiis mirties metinių proga šv. 
Mišios bus aukojamos sekma-

Svpnčiu proga, tarp ke tv i r tadie- ! d i e n i gruodžio 4 d.. 9 vai. ryto 
nio. gruodžio 1 d. ir sekmadienio j J Į j Į ^"Vm koplyčioje prie , 
gruodžio 4 d. Bus ir vaišės, i "Draugo". Visi kviečiami daly-
Mūsų naujai padidintoje krautu- ; v a u t i ' p 0 ** M i š h * kavutė vie-
vėje apžiūrėkite didelį*pasirinki- m i o l > ' n ° salėje. (pr.). 
mą gražių dovanų jūsų brangia- x 18-os ir 14-os karatų aukso 
jam asmeniui. Gauta nauja siun- puošmena nauja siunta »auta 
ta Lladro, kristalo, porcelano, '• p a c i u laiku — Kalėdų šventėms. 
Hummel. auksinių ir deimantinių , skambinti Juzefai šimatitienei 
papuošalų, kalėdinių dekoracijų : tel. 4364184 arba 763-747.1. 
(medinių ornamentų, prakartė-
lių-Nativity sets". "Nut-Cra-
cker" figūrėlių ir kt . ) . Taip pat 
ir daug puikių dovanų mažiau 
20-ties dolerių. Dalė ir Romas 
Daukšai maloniai lauks jūsų — 
Avalon Galleries, 4243 S. Archer 
Ave., Chicago. 111. Tel. 247-6960. 

Atidarą 7 dienas savaitėje iki 
Kalėdų: šiokiadieniais, gruodžio 
mėn., iki 8:30 vai. vak.; šeštad. I mirties metinių proga, keliuo-; 
iki 6 vai. vak.; sekmad. nuo 11 į se vienuolynuose ir bažnyčiose 
vai. ryto iki 4 vai. popiet. ; gruodžio 4-tą ir 7-tą dienomis 

'sk.1. ! bus atnašaujamos šv. Mišios už, 
- Akiniai Muntamui į l ieto- j \° siels*- Giminės, draugai ir bi-Į 

v».. Kreipkitės į V. Karosaitę eiuliai prašomi prisiminti jį savo ' 
Onticai Studio, 2615 We*t 71, maldose. (pr.). 
Street, Chicago. 111. 60629. Te- x "Draugo" administracijos 
lefona* 778-6766. (sk.) organizuojama ekskursija į Eu- • 

Reikalingas mažas butas į ropą bus 1984 m. rugpiūčio 2-20 
(Mariuette Parke ) moteriai, 
skambinkit*- 436-9667. 

Ipr.'!. 

A R A S 
langiam*" ir tah*om«* visę rūšių 

ST<M;I >. 
Su Miksiu piit yr imu: esanti 
ip.iraiisti p ; i ' s prižiūriu darbą 

ARVYDA* KIKLA 
737-1717 

POPIETĖ SU DAMUŠIAIS 

Šiais 1983 metais iš Detroito 
į Chicagos apylinkes tyliai per- į 
sikėlė apsigyvenimui dr. Adolfas Į 
ir Jadvyga Damušiai. čikagie-! 
čiai. pasinėrė į renginių gausu- < 
mą ir užsidarę savo kasdieninė- i 
je rutinoje, šio įvykio net nepa- j 
stebėjo ir neįvertino. 

Todėl, nors ir truputį pavė- < 
luctai, dera Damušius priimti j 
išskėstomis rankomis ir pasvei- i 
kinti juos savo tarpe. Ypač dė-1 
mesį norime atkreipti į patį prof. j 
dr. Adolfą Damušį, kuriam šie 
metai buvo tam tikra prasme 
jubiliejiniai metai: šiemet jis 
f.tšventė savo septyniasdešimt-
psnktuosius amžiaus metus. Be 
šios didžiausios sukakties, at
rastume ir visą eilę kitų, akcen
tuojančių reikšmingus įvykius 
jc gyvenime. Visi jie susiję su 
ateitininkiška, rezistencine, vi-
suomenine ir profesine veikla. 

Dr. Adolfas Darnusis niekad 
nebuvo ir nėra vienos kurios 

x Knights of Litrraania — 
Lietuvos Vyčių centro valdybos 
pirmininkė Loretta Stukienė. 
Watchung. N. J., atsiuntė tokio 
turinio laišką: "Labai įvertinda
mi Jūsų nuolatinę pagalbą ir 
kreiptą dėmesį Lietuvos Vyčių 
organizacijos reikalams "Drau
go" numeriuose ir dėkingi už 
leidimą skleisti mūsų žinias per 
"Vyčių Veiklą" kas savaitę Lie
tuvos Vyčių e t a t o valdybos 
dėkingai skiria jūsų laikraščiui 
šią kuklią 50 dol. auką". Nuo
širdus ačiū už auką ir gražu 
laišką. 

X Bronius Bražinskas, Ho-
mestead. Pa.. Adolfas Lekšas. 
Western Springs. 111.. Juozas 
Čyvas. Cleveland. Ohio. Juozas 
Šalčiūnas. Palos Hts., UI., Stepo
nas Kęsgailą, Montreal, Kana
da, visi pratęsė "Draugo" prenu
meratą 1984 metams su 10 dol. 
auka. Labai ačiū. 

x šv. Antano parapija, Det-
roit, Mich., per muz. Stasį Sližį 
atsiuntė 15 dol. auką už gerą in
formaciją, kurias talpina Det
roito žiniose. Nuoširdus ačiū. 

x žurn. .Joną*. Palukaitis, Vy
tautas Linartas. Harbert, Micb... 
Alfonsas Murauskas, Chicago. 
111.. užsisakė įvairių leidinių. 

X Dr. Petrui Atkočiūnui, di
džiam lietuvių visuomenės ir 
Lietuvos Vyčių veikėjui, pasi
traukiant poilsiui. Cicero Lietu
vos Vyčių 14-toji kuopa rengia 
jam pagerbimą. Pagerbimas bus 
gruodžio 4 dieną, sekmadienį. 
4 vai. p. p. Mr. Anthony's sa
lėje, 7348 W. Irving Park Rd. 
(vienas blokas į vakarus nuo 
Harlem Ave). Organizacijos ir 

arko ir vadovauja American pavieniai asmenys, norintieji 

(sk.). 
x Dėl išvykimo iš Chicago*. 

j gerus namus atiduosime geros 
veislės 5 metų senumo šunį. Ge
ras sargas, labai švarus. Suin
teresuoti prašomi kreiptis tarp 
8 ir 10 vai. vak. tel. 925-8898. 

(sk.). 

x A. a. Dr. Izidoriaus Alio 

srities darbininkas. Jis ateitinin
kas nuo moksleivio iki paties 
Federacijos vado bei Fed. tary
bos pirmininko pareigų. Jis re
zistentas jau nuo Varnių kone. 
stovyklos iki žiauraus nacių ka
lėjimo Bayreuthe. Jis pramonės 
ministeris laikinojoje 1941 vy
riausybėje, Lietuvių Fronto or
ganizatorius, Vliko steigėjas. J is 
ir nepaprastos reikšmės išeivi
jos jaunimui turinčios Dainavos 
stovyklos įsteigėjas bei puose
lėtojas. O šalia viso to visuome
ninio ir rezistencinio veikimo dr. 
Darnusis giliai įrėžė savo nuo
pelnus ir profesinėje srityje, 
kaip aukštai įvertintas chemijos 
mokslų specialistas — chemijos 
inžinierius ir mokslininkas. 

Juozas Brazaitis vienoje savo 
apybraižų apie dr. Damušį taip 
rašo: "Damušio portrete reiš
kiasi žmogus tvirtai atsirėmęs į 
dvilypę tikrovę — į profesinį 
veikimą ir į visuomenini. Be 
vieno kurio modernus žmogus 
vargiai tektų laikyti sveiku reiš
kiniu. Profesionalas be visuo
meninės duoklės virstų savo pro
fesijos robotu, vergu. Visuome
nės veikėjas be profesijos virstų 
visuomeniniu elgeta". 

Dr. Adolfo Damušio gyveni
mo reikšmingų sukakčių paminė
jimui yra rengiamas jubilieji
nis pagerbimas, š is pagerbimas 
bus gruodžio 11 d., sekmadienį, 
2 vai. p. p. Ateitininkų namuose. 
Lemonte. Rengia Ateitininkų 
namai, Chicagos ir apylinkių 
ateitininkai ir Lietuvių Fronto 
bičiuliai. Rengėjai stengsis pa
gerbimą surengti jaukų, šeimy
niška dvasia. Tai būtų popietė 

' su Damušiais. kurios metu su 
nuostaba ir įvertinimu apžvelg
tume didžiojo visuomenininko 

. nueitus kelius. Visi kviečiami 
dalyvauti. į. Baužys 

LABAI ATSIPRAŠAU, AŠ 
UŽMIRŠAU ATIDUOTI 

SKOLĄ 
Jei nori patirti ar tavo drau

gas nuoširdus, ištikimas ir ge-
. ras, paskolink jam pinigų. Ati

duos — geras žmogus, neatiduos 
— nepasitikėk juo. Taip mus 
atvykusius į Ameriką mokė pre
kybininkas Balzekas, pirmųjų 
mėnesių susirinkimuose. Ką tik 
pirksit e, pirkite išsimokėjimui, 
bet laiku sumokėkite. Taip susi
darysite gero kreditoriaus var-

I dą, lengvai gausite paskolas. 

Į Balfo įstaigą neseniai atsi-
' lankė Pranciška ir Juozas Ka-
: zėnai, abu atšventę 80 metų su-
' kaktis. Prisiminę ir papasako
ję Balzeko. Sr., pamokymus, pri
sipažino, kad esą skolingi Balfui 
ir dabar norį skolą grąžanti. Be 

i turimos skolos, pridėjo auką 
'gimtadienio proga. Taip pras
mingai jie nori atšvęsti savo 
sukaktis, atidavę skolą artimui. 

BaJfas spalio ir lapkričio mė
nesiais vykdo aukų vajų. Vie-
mis iš mūsų aplankė aukų rinkė
jai, kitų neaplankė. Vieni iš mū-

; sų gavo laiškus, prašant atsiųsti 
aukas, kiti negavo, nes rinkėjai 
neturėjo jų adresų. Vieni į pra
šymus greitai atsiliepė, kiti ati
dėjo rytojaus dienai a r užmiršo 
gavę laišką. 

"Labai atsiprašau, aš užmir-
; šau atiduoti skolą artimui" rašo 
Springfielde gyvenanti Jančių 
šeima, atsiuntė Balfui auką per 
vieno laikraščio redakciją. 

; Colorade gyveną Ančiauskai 
. rašo: "Mano vyras sudarė są
rašą giminių ir artimų draugų, 
su kuriais Kalėdų švenčių proga 
pasikeičiame dovanomis. Nu
matytą dovanoms išleisti sumą 
sumažinome ketvirtadaliu ir 
tuos pinigus siunčiam Balfui, 
kad jis pasiųstų dovaną". 

Artimo meilės įstatymą mes 
įvykdysime, jei atiduosime skolą 
artimui, gyvenančiam Sibiro 
taigose, kenčiančiam kalėjimuo
se, darbo stovyklose, persekioja
mam tėvynainiui. 

Džiaugdamies Kalėdų šventė-
j mis. prasmingiausiai pasveikin
sime gimines bei draugus, atida-

, vę auką Balfui ir per jį pasvei
kindami nežinomą brolį lietuvį. 

Vyt. K. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Amerikos l i e tuv ių Tarybos 

St. Petersburgo, Fla., skyrius 
gruodžio 7 d. 3 vai. p. p . Lietu
vių klube kviečia nar ius ir sve
čius atvykti į informacinį susi
rinkimą. Dr. Kazys Bobelis, 
Vliko valdybos pirmininkas, pra
neš apie įvykusį Pasaulio Anti
komunistinės lygos suvažiavimą 
Liuksemburge i r Vliko seimą 
Detroite. Kun. Adolfas Stasys 
padarys pranešimą apie Ameri
kos Lietuvių Tarybos suvažiavi
mą Chicagoje. Nuoširdžiai kvie
čia visuomenę šiuose praneši
muose atsilankyti . Po praneši
mų bus kavutė. 

— "Draugo" romano premijos 
įteikimas vyks Los Angeles 
mieste 1984 m. gegužės 20 d. 
Šventės organizaciniams dar
bams vadovauja Lietuvių Ben
druomenės Los Angeles apylin
kės pirmininkė Danguolė Viz
girdienė. 

— Rūtos Klevos Vidžiūnienės, 
Valencia, Calif., novelių rinki
nys "Viena vaka ro melancholi
ja" jau išėjo i š spaudos. Los 
Angeles bendruomenininkai kar
tu su žurnalistais ir lietuviškos 
radijo valandėlės darbuotojais 
ruošia R. K. Vidžiūnienės kny
gos sutiktuves. 

— Rašytoja Birutė Pukelevi-
čiūtė iš Chicagos lapkričio vidu
ryje savaitę svečiavosi Califor
nijoje pas savo giminaičius Pra
ną ir Mary tę Grušus. Viešnia 
aplankė Šv. Kazimiero parapiją, 
susitiko su pažįstamais, pakelia
vo po įdomesnes Pietinės Cali-
fornijos vietas. Lapkričio 12 d. 
išskrido atgal Chicagon. 

— Antanas Mažeika, Mission 
Viejo. Calif., lapkričio 14-15-16 
dienomis po aštuonis kar tus po 
vieną minutę pasirodė Los Ange
les ABC televizijoje, atsakyda
mas į stoties užimtą liniją dėl 
sovietų sportininkų dalyvavimo 
1984 metų olimpiniuose žaidi
muose. An tanas Mažeika y ra 
vienas iš vadovų Ban the So-
viets Coalition sąjūdžio, kuris 
siekia, kad sovietų sportinin
kams nebūtų leista žaidimuose 
dalyvauti. 

j AUSTRALIJOJE 
— A. a. Agota Kemlienė mirė 

spalio 21 d., sulaukusi 80 m. 
amžiaus. Kilusi iš Pajevonio, 

Vilkaviškio apskr. 1944 m. pa
s i t raukė į Vokietiją, gyveno 
Memmingeno stovykloje, 1949 
m. atvyko į Australiją ir įsikū
rė Adelaidėje. Buvo aktyvi lie
tuviškoje veik'oje. Laidojimo 
apeigas pravedė kun. Al. Spur-
gis ir kun. dr. A. Savickas. 

— Geelongo lietuviai skau-
tai,-es gražiai paminėjo lietuvių 
skautijos 65 m. sukaktį. 

— Šv. Kazimiero jubUSeju 
Australijos Uetuviai ruošiasi 

I gražiai paminėti savo kolonijose 
j ALK i leracijos rūpesčiu. 

BRAZILIJOJE 
— A a. Jonas Paukštys, 82 

1 metų amžiaus, mirė lapkričio 2 
į d. Buvo įurnęs 1901 m. rugpiū
čio 8 d. Kaune. Brazilijoje gy-

j veno nuo 1927 m. Priklausė Šv. 
: Juozapo v^rų brolijai. Palaido
t a s S. Cae:ano kapinėse. Liko 

i nuliūdime žmona Ona, dukterys 
Teresė ir žentas prof. Juozas 
Žemaičiai, Norbertą ir žentas 
Kazimieras Dudėnai ir septyni 
anūkai. Taip pat liko sesuo Bro-

: nė Naruševičienė ir brolis Kazys. 
— A a- Kazimieras Valiulis 

j rn^rė lapkričio 4 d. Buvo gimęs 
1905 m. kovo 31 d. Brazilijoje 
gyveno nuo 1929 m. Liko duktė 

j su šeima, 
— Emilija ir Juozas šliktai 

spalio 14 d. savo sūnaus dr. Juo-
: zo šlikto namuose atšventė auk-
\ sinį moterystės jubiliejų. Jį su
rengė jų du sūnūs — inž. L 

i Šliktas ir dr. J . šliktas. Daly-
l vavo taip pat jų artimieji šioje 
j šeimos šventėje. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Kazys šopauskas, inžinie 

, rius meteorologas, branduolinės 
fizikos ir radioaktyviųjų moks-

įlų darbuotojas. Mokslų akade
mijos Fizikos instituto atmosfe
ros užteršimų tyrimo skyriaus 

; vadovas, mirė lapkričio mėnesi 
: Vilniuje. Buvo gimęs 1935 m. 
gruodžio 23 d. Kūbakiuose, Plun-

• gės apylinkėse. 
— 63 Lietuvos vaikai žuvo 

automobilio katastrofų metu per 
i šių metų pirmuosius 10 mėne
sių. Per tą patį laiką 550 vaikų 

i buvo sužeisti. Nelaimių priežas-
j tis esanti ta, kad nei vairuoto
jai, nei vaikai dažnai nesilaiką 
iudėiimo taisvklių. 

dienomis. Plane 3utarta aplan-
1 kyti Fatimą ir Lisaboną Portu- j 
j galijoje. Seviliją. Toledo, Madri-' 
\ dą ir San Sebastian Ispanijoje, 
t Liurdą ir Paryžių Prancūzijoje. 
Smulkesnės informacijos bus pa
skelbtos po Naujųjų metų. Eks-
kursijos visus techninius reikalus 
tvari 
Travel Service Bureau. 9727 S. I 

' Western Ave.. Chicago, Illinois -
60643. tel. 312—238-9787 

i (pr.). I 

dalyvauti šiose iškilmėse, prašo
mi skambinti Jean Vance tel. 
652-5245 iki gruodžio 1 d.. 

(p r ) . 
1 Dail. Vidos Krištolaitytės parodr 
bauskienė ir dail. V. KriStoiaityte 

kairės: M. RemienS-, sol. P. Jokū-
Nuotr. Z. Degučio 

I A T M M O CENTRO 
VAKARIENE 

Jaunimo centro tradicinė me
tinė vakarienė šiais metais bus 
gruodžio 4 d., sekmadienį. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Vakarienę rengia specialus ko
mitetas ir Jaunimo centro val
dyba. Specialiam komitetui pir
mininkauja Sofija Džiugienė, o 
jai talkininkauja Marija Am
brazaitienė. I rena Kereiienė. Ge
nė Rimkienė, Dalia Dundzilienė, 
Albina Ramanauskienė, Salomė
ja Eindrijonienė. Henrikas Lau
cius ir Birutė Jasaitienė. 

Vakarienės programoje nu
matoma meninė dalis, skani ir 
gausi vakarienė, laimėjimai. Me
ninėje programoje išgirsime ir 
pamatysime kai kurias savo 
silpnybes komiška forma ir dvi
prasmiu žodžiu perteiktas. Pro
gramos autor ius ir atlikėjas 
mums visiems pažįstamas Vla
das Vijeikis. Bus turtingi lai
mėjimai, kuriems brangų kaili 
padovanojo pažįstamas kailių 
prekybininkas Norman Burštei-
nas. 

Jaunimo centras — t a i di
džiausia lietuviška kultūrinė in
stitucija laisvame pasaulyje. 
Chicagos lietuviams — antrieji 
jų namai. Cia mokomės, posė-
džiaujam, šokam, dainuojam, re-
petuojam, politikuojam ir disku
tuojam. P o šiuo stogu rengiami 
organizacijų suvažiavimai, kon
certuoja mūsų solistai, ansamb
liai, rengiamos parodos, suva
žiuoja tautiečiai iš įvairių pa
saulio kraštų. Kavinėje vyksta 
vakaronės, poezijos dienos, pas
kaitos. Jaunimo centre vyksta 
ne t ik visuomeniniai ir kultū

riniai pasireiškimai, bet ir įvai
rios šeimos šventės, kaip merg
vakariai, vestuvės, krikštynos, 
laidotuvių pietūs, sukaktuvės. 
Drąsia; galima pasakyti, kad 
po Jaunimo centro stogu telpa 
visa plati lietuviška kultūrinė 
ir mokslinė veikla bei šeimyni
nio gyvenimo švenčių apraiš
kos. 

Ši institucija neišsilaiko vien 
tik iš salių nuomų. Reikia aukų 
ar kitokių būdu lėšas išlaiky
mui sutelkti. 

Vakarienės metu gautas pel
nas skiriamas centro išlaikymui. 
Todėl Jaunimo centro valdyba ir 
vakarienės rengimo komitetas 
kviečia visus atvykti į vakarie
nę, o jei laikas neleidžia, atsiųsti 
auką. paremti šią instituciją. 
kad mes ir mūsų vaikai turėtu
mėme kur lietuviškame veikim*1 

Chicagoje prisiglausti. 
Birutė Jasaitienė 
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Advokatas 

61NTARAS P, ČEPĖNAS 
t«49 W. «Srd Street 

Chicago. DL 60629 
T»L _ 776-5162 

Kaadien 9—6 v&l. vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 
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Advokatas KINAS GIBAITIS 
6547 So. Kedzle Avenoe 

Chkago, tL 60629 
M — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
geįtad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 


