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Kalinių laiškai 
(Tęsinys) 

R a š o k u n . J o n a s Kasty
tis Matul ionis : 

„(...) Dėkoju už maldas, 
kurios mane lydi visur, o šiuo 
metu visą 2 mėnesių kelionę — 
nuo Vilniaus, Aušros Vartų 
miesto, iki lagerio Sibire, kuris 
nuo Tėvynės 6 tūkstančių kilo
metrų nuotolyje. Šituose Sibi
ro kraštuose daug buvo lietu
vių tremtinių. Lagerin atvežė 
rugsėjo 8 d. rytą. Tėvynėje 
buvo gili naktis, nes 6 valan
dų skirtumas. Visą kelionę 
didžioji palydovė buvo malda, 
o ypatingai šį rytą. Šilinių 
pradžia — ir Dievo Motinos 
gimimo, ir mūsų Tėvynės 
šventė. Maldoje prisiminiau 
visus: Tėvynėje, lageryje, ligos 
pata le ir darbo dienoje 
besitriūsianr'.us. Tos šešios 
dienos Vilniuje — Tėvynėje 
suteikė džiaugsmo visiems. Už 
šią dovaną visuomet dėkoju 
Dievui. O jeigu vėl paėmė — 
taip pat Šventa Dievo valia — 
dėkoju už tai. Nieko nėra 
maloniau, kaip vykdyti Jo 
valią. Maldoje a š prašau ir 
jūsų padėti malda, kad būčiau 
vykdytojas to, ko Dievas iš 
manęs nori. O kaip turiu 

daryti, jis nurodys. Kas bebū
tų ir kur bebūčiau, žinau, kad 
Dievas su manimi. Jis man 
davė viską — davė kunigystę. 
Už ją dėkoju ir prašau malo
nės, kad būčiau vertas jos. 
Padėkite ir jūs šitame prašy
me. O gerieji žmonės, ar ne 
Viešpaties pasiųsti? Dviejų 
mėnesių kelionėje per šešis 
kalėjimus — Vilnių, Smolens
ką, Voronežą, Čeliabinską, 
Irkutską, Čitą — per Uralą iki 
gilaus Sibiro Dievo ranka 
nuostabiai vedė ir globojo. Čia 
buvo ir džiaugsmo, ir atgailai 
valandų. Nepažįstami sutikda
vo taip, tarsi iš anksto kas 
būtų pranešęs, kad atvažiuoja 
k u n i g a s . V i s u r su t ikau 
žmonių, gerbiančių kunigystę, 
nežiūrint tiki Dievą ar ne. 
P a r o d y d a v o p a g a r b ą , 
pasidalindavo reikalingiau
siais dalykais. Tik vienas 
Dievas taip rūpinasi savo 
sutvertuoju žmogumi. Kristus 
mokė: „Prašykite ir gausite, 
ieškokite ir rasite, belskite ir 
bus jums atidaryta". Buvo ir 
įžeidžiančių žodžių, juk šito 
taip pat reikia. Jei Kristų 
įžeidinėjo, ar gali būti kitaip 
su kariais — kunigais? Šis 
kelias, ši kelionė „Stolypinu" 
reikalinga ir daugeliui mūsų 

brolių kunigų, t ada bus 
daugiau aukos dvasios ir 
meilės Dievui, Tėvynei ir 
žmogui... 

Kaip aname, taip ir šiame 
lageryje rašyti ir iš rašančių 
gauti laiškus leidžiama tik 
rusų kalba (...) 

Perduokite visiems sveikini
mus, kas tik prisimena, 
meldžiasi, teiraujasi. Už visus 
meldžiuosi. Maldoje su visais, 
maldoje už visus". 

1985.IX.14. 
Kun. Jono-Kastyčio Matu

lionio adresas: 
874470 Čitinskaja obl. 
Aginskij r-on 

p. Novo-Orlovsk 
učr. Lja-j ag-14-11 

Iš Vlado Lapienio laiš
ko : 

„(...) Iš Vilniaus mane išvežė 
balandžio 19 d., o į lagerį 
atvežė gegužės 28 d., kelionė 
truko daugiau nei 5 savaites, 
t.y. 39 paras. 

Pskovo kalėjime, kameroje 
su kriminalistais, teko išbūti 
nuo balandžio 20 d. iki gegu
žės 5 d. Kituose persiunčia
muose kalėjimuose buvau 
trumpesnį laiką. Šiame lagery
je nėra nė vieno kalinio mano 
amžiaus. Visi žymiai jaunesni 
už mane. Daugelis klausinėjo: 
,Kodėl jūsų respublikos saugu
mas areštuoja, tardo, atiduo
da teismams tokius senus 
žmones kaip jūs, kai nė viena 
sąjunginė ar autonominė 
respublika neteisia ir neatveža 
į lagerį tokio seno amžiaus 
žmonių?" Panašiai klausdavo 
ne tik kaliniai etapuose ar 
persiunčiamuose kalėjimuose, 
bet net kai kurie kalėjimo 
administracijos darbuotojai. Į 
jų klausimą nežinojau ką 
atsakyti. 

Pildosi mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kris taus žodžiai: 
.Būsite nekenčiami dėl mano 
vardo. Kurie ištvers iki galo, 
būsite išgelbėti' (Mt. 17,22). 

(...) Visur ir visuomet 
pasitikėkime Dievo gerumu, 
k a n t r u m u , i š m i n t i m i . 
Nepiktžodžiaukime dėl Dievo 
siunčiamų išmėginimų. Jį 
mylintiems viskas išeina į 
gerą. Geriausia misija — 
kančia tarp kenčiančiųjų (...) 

Su Jėzumi vargti nesunku. 
Jis pirmas eina, o aš tik Juo 
seku". 

1985.VI.21. 

(Pabaiga) 

Venecuelos demokratai 

Demokratai 
laimėjo Senatą 

su Pabaltiju 
C a r a c a s . — Venecuelos jėga prisijungė tris Pabaltijo 

krikščionių demokratų parti- valstybes. 
jos centro komitetas vienbal
siai priėmė ir paskelbė rezoliu
ciją, kur ia išreiškiamas 
solidarumas Pabaltijo tautom, 
pabrėžiant jų teisę gyventi 
laisvu ir nepriklausomu 
g y v e n i m u . Rezoliucijoje 
pažymima, kad Venecuelos 
krikščionių demokratų parti
jos centro komitetas, turė
damas omeny trijų Pabaltijo 
valstybių su Sovietų Sąjunga 
pasirašytąsias taikos sutartis, 
kuriomis buvo užtikrintas jų 
teritorijų neliečiamumas, 
konstatuodamas, kad Lietu-

Prezidentas Ronaid Reagan pasirašo naują istorinj mokesčių įstatymą, kuris palios kiekviena 
JAV gyventoją. Iš kairės kongr. JackF. Kemp. Iždo sekretorius James A.RakerUI.Raltuįu rūmu 
štabo direktorius Donald Regan, kongr. Rill Gradifcon. Senato daugumos varias Hobi )ole knrv.'r 
Dan Rostenkowski. kongr. John. J. Duncan ir sen Strom Thurmond 

Pranešimas iš Vienos 

Sovietų spaudos konferencija 
TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Eiti į 
J u n g t i n e s T a u t a s 

Venecuelos krikščionys 
d e m o k r a t a i , r e m d a m i 
pabaltiečių laisvės siekius, 
pažymi, kad Pabaltijo kraštų 
sunki dabartinė būklė turi būti 
svars toma ta rp tau t inėse 
konfe renc i jose , s k i r t o s e 
patikrinimui, kaip yra vykdo
mi Helsinkyje prisiimti 
įsipareigojimai, ragina Vene
cuelos vyriausybę Pabaltijo 
kraštų klausimą pateikti 
svarstyti Jungtinių Tautų 

va, Latvija ir Estija priklausė dekolonizacijos komisijai, kaip 
Tautų Sąjungai, kad Helsin- savo laiku yra pasiūlęs Eu : 
kio konferencijos baigiamasis ropos Parlamentas. 
aktas laiduoja tautų apsi
sprendimo teisę, smerkia 
Molotovo ir Ribbentropo 
sutartį. kuris pasiremiant 
Sovietų Sąjunga okupavo ir 

Tai pirmas kartas, kad 
didelė ir įtakinga Venecuelos 
politinė partija, viešai išreiš
kia savo solidarumą Pabaltijo 
tautom. 

Viena . — Valstybės de
partamente Vienos konferen
cijos proga išleistas aplinkraš
tis primena, kad lapkričio 4 d. 
Vienoje 35 valstybės, 1975 m. 
pasirašiusios Helsinkio susi
tarimo aktą, patikrina, ar tų 
tautų vyriausybės laikosi susi
tarimo. 

Tokie Helsinkio akto peržiū
ros susirinkimai įvyko Belgra
de (1977/78) ir M a d r i d e 
(1980/83). Be šių, ekspertų 
posėdžiai įvyko: 1985 m. 
diskusijos žmogaus teisių 
klausimais Otavoje, kultū
r in io b e n d r a d a r b i a v i m o 
klausimais Budapešte 1985 m. 
ir išskirtų šeimų susijungimo 
klausimu 1986 m. Berne. 
Valstybės sekr. G. Shultz 
kons ta t avo , kad praė ju s 
dešimtmečiui po Helsinkio 
akto pasirašymo, tie svarbūs 
pažadai dar nėra ištesėti. 

V iena — d i s iden tų 
sos t inė 

Austrijos sostinė Viena šiuo 
metu pasaulyje tapo Sovietų 
Sąjungos ir Rytų Europos 
disidentų sostine. 

Priežastys labai gerai žino
mos. Daugelis nori emigruoti iš 
Sovietų Sąjungos, bet jiems 
neleidžiama. Daugelis nori 
susijungti su savo išskirtomis 
šeimomis, bet jiems neleidžia
ma. Daugelis nori gydymosi 
reikalais vykti į Vakarus, bet ir 
jiems neleidžiama. New York 
Times nurodo svarbia priežas
timi ir tris Baltijos kraštus — 
Estiją, Latviją ir Lietuvą, 
kurios buvo prieš savo valią 
įjungtos į Sovietų Sąjungą 
1940 m. Daug žmonių, kurie 
yra šių priežasčių paliesti, yra 
jau suvažiavę į Vieną parodyti 
toms 35 tautų delegacijoms, 
kad Sovietų SąjungF, nesilaiko 
1975 m. Helsinkyje pasirašyto 
akto. 

Tas pats New York Times 
praneša, kad vengrai praeitą 
antradienį Karlskirche bažny
čioje turėjo šv. Mišias 30 m. 
liūdnai sukakčiai prisiminti, 
kai 1956 m. įsiveržė sovietai ir 
galutinai sutriuškino Vengri
jos laisvę. 

Sovie tų a t s a k y m a i 
Sovietų delegacija, atrodo, 

yra gerai pasiruošusi. Vladi-
mir B. I^omeiko, turįs ambasa
doriaus titulą, išvakarėse prieš 

konferencijos atidarymą su _ Italijoje advokatė Fran-
ki ta i s sovietų delegacijos c a Sciuto yra išrinkta poli-
n a r i a i s t u r ė j o s p a u d o s tinių belaisvių likimu besi

rūpinančios t a r p t a u t i n ė s 
Amnestijos o rgan izac i jos 
vykdomojo komiteto naująja 
pirmininke. A m n e s t i j o s 

rūpinamės huma- organizacijos centras yra Lon
done, o jos skyriai veikia įvai
riuose pasaulio kraštuose. 

— Caspar W e i n b e r g e r , 
Amerikos Gynybos sekre-

k o n f e r e n c i j ą s p e c i a l i a i 
žmogaus teisių klausimais. J ą 
pradėdamas, Lomeiko angliš
kai, vokiškai ir rusiškai kalbė
jo: „Mes 
niškumu ir kiekvieno individo 
likimu". J i s pasakė, kad 
Michailovo Gorbačiovo vado
vybėje Sovietų Sąjunga pradė
jo plėsti demokratiją ir didinti torius, sako, kad Sovietų 
žmogaus teises. Sąjunga slapta siunčia naujus 

Pirmąjį k l aus imą atsisto- karius į Afganistaną, 
jęs pak lausė Filadelfijos _ Managvoje suimtasis 
laikraščio žurnalistas Vladi- amerikietis Eugene Hasenfus 
mir Slepak: pasakė Nicaragvos revoliuci-

„Aš norėčiau žinoti, kodėl 
mano tėvų teisės yra pažeidžia
mos jau 17 metų. Jiems vis 
neleidžiama išemigruoti". 

V. Lomeiko padėkojo už 
klausimą ir kreipėsi į savo 
delegacijos narį Antoly P. 
Movchan, kuris yra tarptau
tinės teisės advokatas, kad jis 
atsakytų į šį klausimą. 

Movchan a t s a k ė , kad jau 
yra padaryti patvarkymai, kad 
būtų pagreitintas vizų išdavi
mas, bet esą, kad kai kuriais at
vejais tai užtrunka ilgiau. 

Tada salėje buvę neišlei
džiamųjų giminės iškėlė plaka
tus su pavardėmis ir net kai 
kurie su jų nuotraukomis, 
reikalaudami teisės jiems 
išemigruoti. 

Amb. Lomeiko,laikydama-
sis šaltai, vietoj tiesioginio 
atsakymo, papasakojo vieno 
savo draugo, žydo, istoriją, 
kuris norįs emigruoti, bet 
negalįs dėl to. kad jo tėvai jam 
neleidžia. 

Sovie ta i sako , kad tie, 
kurie norėjo, galėjo išvažiuoti, 
išskyrus tuos. kurie dirbo tauti
nio saugumo pozicijose arba 
dėl to, kad tėvai nepageidauja. 
Esą žydams, vokiečiams ir 
armėnams leidžiama išvykti. 

Kai Pabal t i jo t au tų a t s to 
va i , kurie kovoja dėl savo 
tėviškių nepriklausomybės gajai cenzūros įstaigai y r a 
atgavimo, paklausė sovietams Gorbačiovo įsakyta sulaikyti 
nepalankių Mausimų, amb. tik karinio pobūdžio raštus ir 

niam tribunolui, kad jis neži
no, ar jo ginklų skraidinimas 
contras kovotojams buvo 
surištas su CIA operacijomis. 

— Washingtone vyriausy
bė sumažino procentus nau
jiems JAV taupymo bonams 
nuo 7.5 iki 6%. Šitokie procen
tų pritaikymai yra daromi 
dukart metuose: gegužės 1 d. ir 
lapkričio 1 d. 

— Fil ipinų k o m u n i s t ų 
vadovau jamas T a u t i n i s 
Demokratų Frontas pasiūlė 
šimto dienų paliaubas prez. 
Corazon Aąuino vyriausybei, 
kad būtų toliau vedamos dery
bos taikos reikalais. 

— Michigano valstijoje 
laikraščio leidėjas John P. 
McGoff a p k a l t i n t a s k a i p 
neregistruotas užsienio agen
tas Pietų Afrikai jau nuo 1974 
m. Jis yra Global Communi
cations korporacijos prezi
dentas Williamston mieste. 

Šiuose rinkimuose demokra
tai laimėjo Senatą. Prez. 
Reaganui teks vesti Amerikos 
reikalus per paskutinius dve
jus prezidentavimo metus su 
demokratų dauguma Senate ir 
Atstovų rūmuose. Galutiniai 
rezultatai bus aiškiai žinomi 
vėliau, tačiau atrodo, kad 
demokratai Senate turės 55 
vietas, o respublikonai 45. 
Nežiūrint prezidento labai 
stipraus prašymo balsuoti už 
respublikonus, trys respubliko
nai buvę pozicijose prarado 
j a s šiuose rinkimuose. 
Respublikonai, beje, laimėjo 
kelias gubernatorių naujas 
vietas. 

Atstovų rūmuose demokra
tai turės 260 vietų prieš 175 
respublikonų ir tai bus 
didžiausias skaičius, kokį 
demokratai yra turėję. 

Gubernatorių rinkimuose 
respublikonai laimėjo dvi 
didžiausias valstijas — Flo
ridą ir Texas, kurių guberna
toriais buvo demokratai net 50 
metų. Respublikonai laimėjo 
p i r m ą kartą Alabamos 
gubernatūrą ir Pietų Caroli-
nos gubernatoriaus postą. 

Baltųjų rūmų spaudos 
sekretorius sako, kad Reaga-
no darbai pasilieka tie patys, 
tačiau prezidento takt ika 
keisis, kai jis susidurs su 
Kongresu, kuriame abeji 
rūmai bus kontroliuojami 
opozicinės partijos narių. 

Įdomu, kad Marylando 
valstijoje Atstovų rūmų narė, 
kuri palaiko ryšius su įvai
riomis tautybėmis, Barbara 
Mikulskį labai lengvai laimė
jo senatorės postą. Ji artimai 
bendrauja ir su lietuviais. 

Illinois rezultatai 
Illinois valstijoje sena

toriumi buvo perrinktas Alan 
Dixon, kuris dar per 36 metus 
n ė r a pralaimėjęs jokių 
rinkimų. Gubernatoriumi buvo 

perrinktas James Thompson 
ketvirtam terminui, lengvai 
nugalėjęs Adlai Stevensoną. I 
Illinois senatą perrinktas 
Frank D. Savickas. 

Pirmą kartą Cook apskri
ties šerifu išrinktas respubli
konas, buvęs Chicagos poli
cijos vadas, James OGrady. 
Taip pat Cook apskrities prezi
dentu išrinktas gerai lietu
viams žinomas demokratas 
George Dunn. 

100-sis Kongresas 
Naujai išrinktasis Kongre

sas Amerikos istorijoje bus 
šimtasis, kuris spręs valsty
bės reikalus. Daugelį proble
mų jis paveldėjo iš 99-jo 
Kongreso, kuris liko nebaigęs 
išspręsti nemaža svarbių 
problemų. Pats svarbiausias ir 
sunkiausias klausimas bus 
biudžeto balansavimo reikalas 

Likviduoja moterų 
darbo stovykla 

M i u n c h e n a s . 
p a s i e k u s i o m i s , 
nepratvirtintomis 
sovietinė valdžia 

Vakarus 
bet d a r 
žiniomis, 

likvidavusi 

Sovietų Sąjungoje, tai kitas 
delegacijos narys Aleksandr 
Adamovich, kaip rašytojas, 
atsakė, kad Solženycino raštai 
nebuvo žmonių pageidaujami, 
bet dabar, kai Gorbačiovas atė
jo, keičiasi pažiūros ir „cenzū
ra faktiškai yra panaikinta" . 
Jis dar paaiškino, kad galin-

Lomeiko pr statė latviškai 
kalbantį, kuris pasakojo toje 
spaudos konferencijoje susi
rinkusiems, kad viskas jų 
namuose esą labai gerai. 

Ka i J a p o n i j o s žurnal is
t a s paklausė, kodėl Solženyci
no, kuris 197 ; m. buvo išdepor-
tuotas, ra*' nespausdinami 

vyriausybės paslaptis liečian
čius raštus, bet ne noveles ir 
romanus. Menui ir literatūrai 
visi varžtai esą panaikint i . 
Knygų likimas esąs grynai 
rašytojų rankose. 

Konferencija baigėsi, kai 
plakatai buvo sulenkti ir 
orotestuotojai išėjo iš salės. 

Atsakymas Times 
dienraščiui 

Londonas. — Kestono ko
legijos Anglijoje vedėjas 
anglikonas kunigas Michael 
Bourdeaux Londono dienraš
čiui „The Times" pasiųstame 
laiške kritiškai pasisako dėl 
vykstančios prekybos žmonė
mis tarp Rytų ir Vakarų. 
P a n e i g d a m a s L o n d o n o 
dienraščio apžvalgininko 
išreikštą nuomonę, kad 
žmonių iškeitimu dabartinė 
sovietinė valdžia siekia 
palaipsniui atsikratyti nuo jai 
nepageidaujamų asmenų, 
kunigas Bourdeaux laiške 
atkreipia dėmesį, kad Sovietų 
Sąjungoje yra bent keturi 
šimtai kalinamų ar ištremtų 
sąžinės belaisvių. Jų tarpe yra 
nemažai tokių, kurie yra 
nuteisti jau antrą ir net trečią 
kartą. Žymesniųjų sąžinės 

. belaisvių tarpe laiško auto
rius pamini lietuvį kunigą 
Sigitą Tamkevičių, stačiatikį 
kunigą Yakuniną. ukrainietį 
pasaulietį Terelą. Jie visi yra 
kalinami už tai. kad gynė 
sąžinės laisvę. Sunku patikė
ti, rašo kunigas Bourdeaux, 
kad būtų iškeisti ir kiti 
tūkstančiai politinių belais
vių, nuteistų sunkiomis kalėji
mo ir tremties bausmėmis, 
pažeidžiant Helsinkio susi
tarimus. Tad yra sunku sutikti 
su tvirtinimais, rašo Bour-
deaux, kad sovietinė valdžia 
palaipsniui atsikratysianti 
nuo sąžinės ir politinių belais
vių. Jų Sovietų Sąjungoje 
niekada nepritrūks. 

vienintelį, vien tik moterim 
politinėm belaisvėm skirtą 
priverčiamųjų darbų lagerį, 
kuris yra Mordavijoje. Šešios 
lageryje kalinamos moterys, 
jų tarpe dvi lietuvės sąžinės 
belaisvės — Jadvyga Bieliaus
kienė ir Edita Abrutienė, kaip 
ir kitos kalinės nuteistos už 
tariamą ypatingai pavojingą 
priešvalstybinę veiklą, būsian
čios ar jau yra perkeltos į mili
cijos kalėjimus, esančius jų 
suėmimo vietose. Taigi, 
Bieliauskienė ir Abrutienė į 
Lietuvą. 

Kitos Mordavijos lageryje 
kalintos moterys yra estė 
Lagle Parėk, latvė Lidia 
L a s m a n e , k r i k š č i o n i ų 
Sekmininkų bendruomenės 
veikėja Galina Baratskochan 
ir rusė Tatjana Wladimirova, 
kuri tačiau kitų belaisvių 
buvo laikoma KGB agente. 
Nėra atmetama galimybė, kad 
Mordavijos moterų lageryje 
buvusios kalinės būsiančios 
vėliau išlaisvintos. 

Šia proga primenama, kad 
tame pačiame lageryje buvo 
kalinama ir žymioji rusė poe
tė Ratušinskaja. nuteista už 
religinių eilėraščių kūrybą. 
Tris mėnesius prieš jos išlais
vinimą ji taip pat buvo iš 
Mordavijos lagerio perkelta j 
jos suėmimo vietą Kijeve, kur 
iki laisvės atgavimo kalėjo 
vietos kalėjime. 

Spaudos agentūros, infor-
muodamos apie moterų lage
rio Mordavijoje likvidavimą, 
atkreipia dėmesį, kad nors šis 
lageris buvo vienintelis skir
tas vien tik moterims, moterų 
politinių ir sąžinės belaisvių 
Sovietų Sąjungoje yra labai 
daug ir kitose priverčiamųjų 
darbų stovyklose, kur jos yra 
kalinamos drauge su krimina
listais. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 6 d.: I>eonardas, 

Edviną, Ašvydas. Vigaudė. 
Lapkričio 7 d.: Ernestas. 

Karina. Gata, Sirtautas. 

ORAS 
Saulė teka 6:27, leidžiasi 

4:41. 
Temperatūra dieną 50 1., 

naktį 39 1. Saulėta. 
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Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane 
VVestforrį MA 01886 

Apolonija Ziaušienė 
4 Bartlett St." 
Amsterdam, NY 12010 

112-TOS KUOPOS 
CHICAGOJE VEIKLA 
Mūsų spalio mėnesio susi

rinkime kalbėjo Raimundas 
Lapas. J is parodė Karolio 
Motuzo ir jo brolio filmą iš 
1939-tais metais įvykusios 
Pasaulinės parodos New 
Yorke. Filmas buvo keturias
dešimties minučių; jis sudary
tas iš tuometinės Lietuvos 
vaizdų bei lietuvių gyvenimo 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse 1938 m. Aptardamas 
filmą, R. Lapas trumpai 
pristatė ir savo knygą „It 
Happened on the Silver 
Screen: Lithuanian Ethnic 
Cinematography 1909-1979". 
Buvo galima įsigyti šią knygą. 

Lapkričio mėnesio susi
rinkime užsitarnavusiems 
nariams bus įteikiami pirmie
ji ir antrieji Lietuvos Vyčių 
laipsniai. Jei kiltų klausimų 
dėl laipsnio gavimo, prašoma 
kreiptis į Ireną Sankute, tel. 
4244486. 

Šiame susirinkime South-
west Federation atstovai trum
pai kalbės apie namų kainas 
pietvakarių Chicagos rajone. 
Šis klausimas šiuo metu labai 
opus. ir norime nariams 
suteikti progą pasiinformuoti 
šiuo klausimu. 

Mūsų šampano pusryčiai 
buvo atidėti iš spalio 19-tos į 
lapkričio 23 d. Šiais metais 
pusryčiai prasidės 11 vai. ryto 
ir baigsis 2 vai. p.p. Aštuonių 
dolerių kaina padengs pusry
čius ir loteriją. Bilietus galima 
įsigyti pas valdybos tarybos 
pirm. Paulių Binkį (tel. 471-
4804) ir vicepirm. Albertą 
Zakarką (tel. 434-7785) bei 
kuopos susirinkimuose. Bilie
tus platins ir Gifts Interna
tional dovaninių prekių 
parduotuvė Marąuette Parke. 

Dešimt 112-tos kuopos dele
gatų dalyvavo 73-čiame Visuo
tiniame Lietuvos Vyčių 
suvažiavime. Sveikiname 
stipendijų laimėtojus Michelle 
Rogers, naujai išrinktą centro 
valdybos protokolų sekretorę 
Mariją Juzėnaite ir toliau 
pareigas einančius centro 
valdybos ritualų komiteto 
pirmininką Albertą Zakarką ir 
stipendijų komiteto pirminin
ką Paulių Binkį. 

VYČIU CHORAS 
CHICAGOJE 

Spalio 9 d. Lietuvos Vyčių 
choras Chicagoje išsirinko 
naują valdybą, kurią sudaro: 
pirm. Estella Rogers, anks
čiau ilgą laiką pirmininkavu
si ir atgaivinusi chorą, 
sekre to rė A n n a Mar i j a 
Kaselienė, vicepirm. Albertas 
Matulis, iždininkas Juozas 
Juška, patikėtinis Albertas 
Zakarka, knygininkai Stepas 
ir Stasė Rudokai, archivarė — 
Margarita Narvaišis, tvarkos 
palaikytojas Peter Gagle, 
korespondentas Apolinaras P. 
Bagdonas, valdybos nariai 
Virginija Bužėnienė ir Stasys 
Stasiūnas. 

Valdyba savo posėdyje nuta
rė suruošti metinį pokylį 1987 
m. sausio 21 d. šeštadienį. 
Šaulių salėje. Pradžia 7 vai. 
vak. Šokiams gros „Gintaro" 
orkestras. 

Spalio 19 d. choras talkinin
kavo Švč. Mergelės Marijos 
Nuolatinės Pagalbos parapi
jos 100 metų sukakties minė
jime. Kartu giedojo Vyčių 
choras, parapijos choras ir 
John Fisher parapijos choras. 
Buvo atliktos Shuberto Mišios 
lotynų kalba, dalyvavo ir 
vysk. Abramovich. 

Spalio 26 d. Vyčių choras 

seselių kazimieriečių rėmėjų 
pokylyje Pressman salėje 
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. 

Chorui liko vadovauti paty
ręs ilgametis choro dirigentas 
muzikas Faustas Strolia. 
Chorą sudaro čia gimę jaunes
nės kartos lietuviai ir naujieji 
ateiviai. Choras varo gilią 
kultūrinę vagą Chicagos lietu
vių gyvenime. 

A.P.B. 

DETROITO VYČIAI 
Sveikiname visus naujai 

išrinktus centro valdybos 
narius, ypač Praną Peterson iš 
New Haven, buvusį mūsų 
miesto 102-ros Lietuvos Vyčių 
kuopos pirmininką dabar 
išrinktą antruoju vicepir
mininku. 

Po gražios vasaros vėl kas 
mėnesį pradėjome rinktis Šv. 
Antano parapijos salėn, kur 
pirmininkas Pranas Bunikis 
kiekvieną susirinkimą prade
da lietuviška malda. Sulaukė
me gražaus būrio narių. Visi 
entuziastingai laukia kitų 
metų gegužės mėnesį įvyk
siančio vidurio centro apygar
dos suvažiavimo bei kėglia-
vimo turnyro. 

D anos Stanievich straipsnį 
„Stop the Deportation", kurį 
atspausdino „Detroit Free 
Press", šiame susirinkime 
įdėmiai išklausėme. Straipsnis 
buvo apie Kari Linnas ir 
pagrįstas Linno dukros 
parašyto straipsnio duome
nimis. 

102-ji kuopa šventė kun. 
Vlado Stanievich išsikaps-
tymą iš ilgos ir sunkios ligos 
liepos mėnesį šv. Mišiomis Sv. 
Morkaus bažnyčioje ir pusry
čiais Grosse Points Yacht 
Club svetainėje. Juozas ir Ieva 
Austalkanis-Stark buvo pobū
vio šeimininkai. Dalyvavo 
buvusi pirmininkė Gražina 
Vaskalys bei Garbės narys 
Robertas Boris. 

Liepos mėnesį Dana ir 
Pranas Bunikiai šeiminin
kavo metiniam paplūdymio 
„baliukui" savo kondominiu-
me. Oras buvo gražus. 
Maistas — skaniausias, nariai 
džiaugėsi patogiu paplū-
dymiu. 

Šiose iškylose pasigedome 
Genos ir Gus Baibak. Gena 
buvo bea ts igaunant i po 
sunkios operacijos. Tačiau 
rugsėjo 30 d. mūsų ištikima 
ketvirto laipsnio narė Gena 
i š k e l i a v o a m ž i n y b ė n . 
Prisiminsime jos paslaugią 
ranką įvairiuose kuopos 
darbuose. Gena dažnai savo 
namuose šeimininkaudavo 
susirinkimams ir puikiai 
p a v a i š i n d a v o d a l y v i u s . 
Užuojautos vyrui ir vaikams. 
Tegul ji ilsisi ramybėje. 

Meriutė 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

Irena Sankutė, Sabina Klatt, 
Emilija Pakalniškienė, Estelle 
Rogers, Eleonora Kasputienė, 
Evelyna Oželienė, Geraidina 
Mack ir Jonas Henson. 

Apygardos veiklos metams 
a r tė jan t prie galo, buvo 
pažvelgta praeitin ir pasitarta 
apie ateitį. 

Algirdui Braziui vadovau
jant, 1986 m. apygardos veikla 
buvo naši. Draugiškoje nuotai
koje, dažnai prie vaišėmis 
apkrauto stalo, buvo pravesti 
aštuoni posėdžiai. Rezultate 
apygardoje kuopos augo narių 
skaičiumi. 

Veikliausi yra 112-tos 
kuopos globojami jaunučiai 
vyčiai. Apygardos valdyba 
nusprendusi ir 36-jai kuopai 
padėti suorganizuoti savo 
jaunuosius, ypač jaunimą tarp 
aštuonerių ir šešiolikos metų 
amžiaus. 

A t s i g a v o k e l i o s j a u 
benykstančios kuopelės. Jų 
tarpe Jono Paukščio vadovau
jama 24-toji kuopa. Kelių 
kelių mėnesių laikė ji tapo 
viena iš didžiųjų kuopų turė
dama daugiau negu šimtą 
narių. Ir 24-toji kuopa ateityje 
supins savo atžalyno ratelį. 

Pradėta organizuoti kuopa 
Beverly Shores apylinkėje, kur 
šiais metais apygardos gegu
žinėje š v e n t ė m e J A V 
Nepriklausomybės paskelbi
mo dieną. 

Apygarda veikli ir Lietuvos 
Vyčių centro valdyboje. Cen
tro valdybos posėdžiai vyksta 
rytinėse valstijose, kur gyvena 
dauguma jos narių. Nors ir 
daug laiko ir pinigų kainuoja 
šios kelionės, tačiau nepralei
džiamas nė vienas posėdis be 
apygardą atstovaujančio bent 
vieno jos nario. Šių metų 
vienas organizacijos užmojų 
yra ryžtingai prisidėti prie 
sėkmingo Lietuvon krikščio
nybės įvedimo 600 metų 
j u b i l i e j a u s m i n ė j i m o 
įgyvendinimo Romoje. J au į tą 
jubiliejaus šventę yra užsirašę 
vykti net keli šimtai Ameri
kos lietuvių. Dr. Jokūbo 
Stuko rūpesčiu, Romoje 
v y č i a m s m a l d i n i n k a m s 
nusamdytas vienas iš ger
iausių viešbučių. 

Kansas City kuopa įeina į 
Amerikos Vidurio apygardos 
kuopų sąstatą. Ateinančiais 
metais jau ruošiamasi ten 
pravesti Lietuvos Vyčių visuo
tinį suvažiavimą. Čikagiškiai 
planuoja ten- vykti autobu
sais, į svarbų organizacinį 
darbą įjungdami kelionę po 
svetingą Amerikos kraštą. 

Apygardoje veikia choras, 
kurios valdybos pirmininke 
šiais metais išrinkta chorą 
prieš keliolika metų atgaivi
nusi Estelle Rogers. Planuo
jami artimesni ir ateities 
pasirodymai. Sausio 17 d. 

Šaulių namuose įvyks choro 
ištaigingas pokylis, kuriame 
choras atliks visai naują 
repertuarą. Vyčių tautinių 
šokių grupė Kalėdų švenčių 
metu pasirodys Chicagos 
miesto Mokslo ir pramonės 
muziejuje. Chorui vadovauja 
muz. Faustas Strolia, o tauti
nių šokių grupei — Pranas 
Zapolis. 

Metus apygarda užbaigia 
finansiniai tvirtoje padėtyje, 
todėl nuspręsta pasiųsti aukas 
spaudai ir lietuviškų radijo • 
valandėlių vedėjams. Sustota 
ir pakalbėta apie dienraščio 
„Draugo" teisinę bylą. Kaip 
nors Dievas duos su tom 
bylom susitvarkyti, ir mūsų 
vaikai lai skaito ir džiaugiasi 
„Draugo" puslapiais. 

Ilgiau buvo tar tas i dėl OSI 
veiklos Amerikoje. Seniai 
Lietuvos Vyčiai rašo senato
riams ir kongre8menams, 
prašydami sustabdyti KGB 
įtaką OSI įstaigai. Vyčiai tiki, 
kad rašytas žodis yra efektin
gas ginklas. 

Mūsų mirusieji bus prisimin
ti lapkričio 9 d. šv. Mišiomis 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Mar-
quette Parke. Po šv. Mišių 
vyks iškilmingi bendri pietūs 
restorane. Lapkričio 23 d. tos 
pačios parapijos salėje vyks 
š a m p a n o pus ryč i a i . J u o s 
organizuoja 112-ta kuopa, 
bilietai jau baigiami išplatinti. 

Prieš Kalėdų šventes bus 
susirinkimas su vaišėmis. 
Vasario 8 d. Martinique salėje 
vyks Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas — 
„Lietuvos atsiminimai". Kas 
metai per Sį pokylį pagerbia
mas asmuo ar organizacija. 

Posėdis tęsėsi net keturias 
v a l a n d a s . V a k a r a s buvo 
lietingas, lietaus lašai krito 
drauge su nugeltusiais lapais. 
Dviejų savaičių laikotarpyje 
mūsų miela Sabina Klatt nete
ko penkių artimų giniinių. 
Kaip tie l^.pai jie krito. 
Uuojautos... 

Emilija Pakalniškienė 
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Jūs patys pakertate saka
lams sparnus ir skundžiatės, 
j.>g tik varnos teskraido mūsų 
padangėje. V. Krėvė 

„ŠVYTURIO" J U R U 
ŠAULIU KUOPOS 

VALDYBOS POSĖDIS 
„Švytur io" jūrų šaulių 

kuopos valdybos posėdis įvyko 
spalio 25 d. „Pilėnų" stovyk
loje. Prieš posėdį moterų vado
vės Onutės Selenienės ir jos 
talkininkių visi buvo pavaišin
ti pitea, pyragais ir kavute. 

Pradėdamas posėdį kuopos 
pirmininkas Bronius Valiukė
nas pateikė 9 punktų darbo
tvarkę, kuri be pataisų priim
ta. Kuopos iždininkas Romas 
Macionis perskaitė praėjusio 
valdybos posėdžio protokolą, 
„Pilėnų" stovyklos uždarymo 
apyskaitą ir apibūdino kasos 
finansinį stovį. 

Lapkričio 29-30 d. Mindau
go šaulių kuopa Montrealyje 
švenčia 30 metų savo veiklos 
sukaktį. LŠST centro valdy
bos jūrų vadas ir kuopos 
vicepirmininkas Mykolas 
Abarius vyks į minėjimą 
atstovauti centro valdybai ir 
..Švyturio" kuopai. 

Kuopos metinis susirinki
mas numatomas 1987 m. 
sausio 25 d. Posėdyje ilgiau 
sustota svarstant bendrų 
Kūčių ruošimą. Kuopos šaulės 
po vasaros renginių jautėsi 
pavargusios ir Kūčių ruošti 
nelabai norėjo, nes darbo 
daug, o naudos maža, arba 
jokios. Antanas Vaitėnas 
prašė ruošti nors kuklias 
Kūčias. Mykolas Abarius su 

Vertė A. Paka ln i šk i s , J r . 

AMERIKOS VIDURIO 
APYGARDOS VALDYBOS 

POSĖDIS 
Amerikos Vidurio apygar

dos valdybos posėdis įvyko 
spalio 24 d. Geraldinos Mack 
namuose. Apygardos valdy
bos p i rmininkas Vincas 
Samoška dėl įsipareigojimų 
tarnyboje negalėjo dalyvauti 
posėdyje. Be jį pavadavusio 
pirmininko Algirdo Brazio, 
posėdyje dalyvavo Aldona 
Brazienė, Paulius ir Zuzana 
Binkiai, Albertas ir Julija 
Zakarkos, Marija Juzėnait*, 

I.S Brolijos Vyriausias - k a i t i n i 
v i lk iukais [M-o i to jaunesni uju 
Klausosi vilkiuku vadovą? A r. d 
j?as YfirD?<H;i. k . m a s f V t e r ut i s 
T o m a s I)ėdina«. Tanas Baukv* 
tis ir l>auii ..s .Iii-iv i. 

i'ica* v« f,: Kazys M-ttnnis kalbasi su 
skautų „Avilio" stovykloje. įdėmiai 
r:;:s Viskanta ir vilkiukai Mindau-
Robertas Arlauskas , Markus -Juška 
Tomas Sventickas. linas Polterai-

DR. VIJA Y BAJAJ 
GYDYTOJAS IR ChiRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LiGOS 
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tuo nesutiko ir prašė, kad 
Kūčios turėtų 12-ka tradici
nių pa t ieka lų . Ene rg ingo 
kuopos pirmininko Broniaus 
Valiukėno pasiūlymas (po ilgų 
diskusijų) buvo priimtas ir 
bendros Kūčios bus ruošia
mos gruodžio 21 d. Šv. Anta
no parapijos salėje. Ta proga 
bus paskaita ir meninė dalis, 
kurią suorganizuoti pažadėjo 
Albinas Grigaitis. Posėdyje 
dalyvavo 11 valdybos narių ir 
5 svečiai. Sekretoriavo Anta
nas Vaitėnas. 

ag 

Ž U R N A L I S T Ų 
S I S I R I N K I M A S 

Lietuvių žurnalistų s-gos 
Detroito skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas įvyks 
lapkričio 30 d. (sekmadienį), 
tuoj po lietuviškų pamaldų 12 
vai. Šv. Antano lietuvių 
parapijos patalpose, 1750 25-ta 
g-vė, kampas W. Vernor Hwy., 
Detroit, Mich. Darbotvarkėje 
b u s v a l d y b o s n a r i ų 
pranešimai, naujos valdybos 

•rinkimai ir narių iškeltų 
minčių bei sumanymų svars
tymai. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Nauji nariai yra 
labai pageidaujami. 

K A R I U O M E N Ė S 
Š V E N T Ė S M I N Ė J I M A S 
Lietuvos kariuomenės įsikū

rimo šventės sukaktis bus 
minima lapkr ič io 23 d. 
(sekmadienį) Šv. A n t a n o 
parapijos patalpose. Minė
jimas pradedamas pamaldo
mis 10:30 vai. r. už žuvusius 
karius. Po pamaldų parapijos 
salėje bus akademija su meni
ne programa. Paskaitininkas 
— A. Jonait is iš Clevelando. 
Meninę p r o g r a m ą a t l iks 
Detroit/) Moterų vokalinis 
kvartetas. 

S. SUžvs 
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Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv 9-12. Tenkt. 11-2 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rer. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV 63rd St. 
Vai., pagal susitarimą: pirm. ir.ketv. 12-§ 

6-9; antr ! 2-6; penkt. 10-12; 1-6. 

Tel. 436-7700 
VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 

F.A.C.C. 
KARDIOLOGAS 

Širdies ligos 
6132 S. Kedzie Ave., ChicaRo 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR < HJRURCAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of iso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

JOK ŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedn'e Ave., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS — 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
118? Dundee Ave., Elgm, III. 60120| 

Tel. 742-0255 
Valandos pagai susitarimą 

Tel. 282-4422 

0R. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eve Institute 
4200 V Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė v.daus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidg gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į narrus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TBADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79»n Avenue. Hickory Hiiis 

|Ant 95tn St 1 blokas į rytus nuo Roberts Rd ) 
Tai. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis jfvdvtojas 

3925 VVest S°th Street 
Vai ; pirm., antr., ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7* vai. vak 
Treč. ir $e^t uždarvta 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai' 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vjl pajcai susitanma Uždarvta treč 

Dr Tumasonio ofis$ perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybė — C hirurgjja 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai. pirm., ar.tr . ketv ir p*>r.kf 

3 iki 7 \ v T:k susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Sperialvbė - Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 W. 71«t St., Chicago, M. 
Tat.: 436-0100 

11800 Souttmest H*ghw»y 
Palos Hatflhts. IH. 60463 

(312)361-0220 (3121 361-0222J 

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave., Cicero 
Kasdien 1 iJci 8 vai vak. 

išskyrus treč 5ė«St 12 ikį4 vai popiet 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTU PCiSlĖS IR 

PROSTATO CHIRURGU A 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tai. 776-2880. rer. 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PPOSTHOOONTICS - karūnėles. 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tai. 478-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas, M.D., S.C 
Specialybė Vidaus hgu gvdvtoias 

Kalbame lietuviukai 
6165 S. Archer Ave. fpne Austm) 

V lando* pagal .usit.irima 
Tel . 585-7755 

Ofs. tel. 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0RA 
GYDYTOTAS IR CHIRURGAS 

6745 We<t 63rd Street 
Vai pirm , antr. ketv ir penkt 3-6: 

jiestadieniais pagal susitarimą 

file:///VS.A
http://ar.tr


> orint būti 

PRIEŠINGYBĖS 
ŽENKLU 

Bendravimas ir susidrau
gavimas su neteisingos sis
temos engiamais varguoliais 
neišvengiamai žmogų suradi-
kalina, nuteikia prieš tuos, 
kurių gyvenimo stiliaus pasek
mėmis tie " nonės yra suvar
ginami. Todėl dažnai ameri
k i e č i a i a r e u r o p i e č : i i 
misionieriai, dirbantys trečio 
pasaulio kraštuose, stipriai 
pasisako prieš kapitalistinių 
kraštų pramonininkus ir ypa
tingai jų valstybių pastangas 
tuose kraštuose savo inte
resus išsaugoti. „Laisvosios 
rinkos" išsaugojimas kraštuo
se, kur didžioji dauguma 
gyventojų toje rinkoje nedaly
vauja, iš tikrųjų ir yra tik 
palaikymas vargšus išnau
dojančios sistemos. Tai iš tik
rųjų yra „neteisybė, besišau
kianti dangaus", kurią ir 
Bažnyčia tokia pripažįsta ir 
todėl nenurašo iš to vargo 
kilusios išlaisvinimo teolo
gijos. 

Panašiomis mintimis vedi
ni, dešimt amerikiečių kata
likų ir protestantų misionie
rių, vadovaujami Maryknoll 
kun. Thomas Marti, parašė 25 
puslapių „Susirūpinimo laiš
ką" apie Amerikos vaidmenį 
Filipinuose. Laišką pasirašė 
dar 50 kitų amerikiečių misi
onierių, o taipgi pritarimą da
vė dar 44 kitų tautybių misio
nieriai ir 69 filipiniečiai, jų 
tarpe 13 vyskupų ir Cebu 
kardinolas Ričardo Vidai. 
Laiškas knygelės formoje 
buvo išsiuntinėtas tūkstan
čiui krikščioniškų vienetų 
vadovų Amerikoje. Tačiau 
šis laiškas kontraversiškas, 
nes jis pozityviai kalba apie 
komunistus sukilėlius ir rei
kalauja nutraukti JAV karinę 
paramą Corazon Aąninos val
džiai. 

Jame komunistų partijos 
Nacionalinis demokratinis 
frontas (NDF) buvo apibūdin
tas kaip „plati politinė koali
cija, kurios tikslas atmainyti 
krašto politinę bei ekonominę 
sistemą, pakreipiant ją j tau
tiškumą bei demokratiją". Taip 
pat rašoma, kad komunistinė 
Naujoji žmonių kariuomenė 
(NPA) „atrodo gerai, discip
linuotai vadovaujama, efek
tingai tramdo kriminalistus ir 
vietinių valdininkų piktnau
džiavimą, suteikia sveikatos 

. priežiūros patarnavimus ir 
apsaugo kaimiečius nuo ka
riuomenės įbauginimų", Laiš
ke palaikomas NDF, o vienu 
sakiniu nu ra šomas NPA 
kovotojų vykdomas smurtas. 

I šį laišką atsiliepė 17 jėzui
tų, filipiniečių bei užsieniečių, 
kritikuodami jo pagrindinius 
punktus laišku „Susirūpinimo 
laiškas — Kitas žvilgsnis". 
Jėzuitai sutiko su pirmutinio 
laiško prašymu „nesikišti į 
Filipinų vidaus reikalus" ir su 
jo dokumentacija JAV poli
tinių bei ekonominių pozicijų 
Filipinuose. Bet tarpe kitų 
problemų jie nesutinka su pir
mojo laiško pozityviu komu
nistų atvaizdavimu ir priė
mimu smurtu pasiektos 
revoliucijos. 

Filipiniečiai ir užsieniečiai 
jėzuitai dar aštriau pasisako 
prieš tai, kad nors pirmasis 
laiškas priešinasi Amerikos 
valdžios kišimuisi į Filipinų 
reikalus, jis siūlo kitą, labai 
panašų dalyką: JAV piliečių 
kišimąsi, kad ir geriausiomis 
intencijomis. Pirmojo laiško 
nepasirašęs ir antrąjį padėjęs 
rašyti jėzuitas kun. John Car-
roll aiškinasi šitaip: „Aš neno
rėjau pasirašyti ko nors, JAV 
vyriausybei sakančio, kad aš 
geriau už Cory Aquino žinau, 
ko jai reikia ar nereikia". 
Jėzuitai savo laiške iškėlė, jog 
komunistų atvaizdavimas pir
majame laiške buvo toks šališ
kas, kad komunistinės grupės 
išėjo „melagingai palankioje 
šviesoje". Jie taip pat tvirtino, 
kad pirmasis laiškas „bando 

LIETUVOJE VYKSTA KARAS PRIEŠ DIEVĄ 
Amerikos katalikai ruošiasi aktyviau apsigynimo kovoje dalyvauti 

parodyti, kad kova nėra tarp 
komunizmo ir reprezentantin-
gos demokratijos, bet dalinai 
ji kaip tik tokia yra". Dėsty
dami antrąją poziciją šiuo 
klausimu, jėzuite-• nurodė, kad 
JAV karinės pagalbos nutrau
kimas „būtinai susilpnins 
valstybės poziciją" derybose, 
ieškant taikaus sprendimo su 
komunistais. 

Savo laiške jėzuitai primi
nė, kad Aąuino tikrai ne mili-
t a r i s t ė . , , J e i g u j o s 
išstudijuotas padėties supra
timas rodo, kad JAV parama 
yra šiuo laiku būtina, mažes
nioji iš dviejų blogybių, sie
kiant bendro labo ir stengian
tis įgyvendinti taika ', tai be 
abejo turi pagrindą 

Dėlto jėzuitai ir iškelia, kad, 
kaip kariuomenė, taip ir komu
nistinė NPA kaimuose suva-
rankiškai sprendžia, kas mirs 
kas išliks gyvas, dažnai be 
pakankamo pagrindo ar teis
mo. Jėzuitai taip pat nulygino 
kariuomenės grobimą naisto 
ir pinigų iš kaimiečių su 
komunistų prievartiniu kaimų 
apmokestinimu. Tačiau vie
nas iš pirmojo laiško autorių 
aiškina: „Mes neneigiame, 
kad komunistai vykdo pažei
dimus, bet tai nebuvo mūsų 
laiško tikslas. Laiško tikslas jime 
buvo iškelti amerikiečių veiks 
mus Filipinuose". 

Jėzuitų laiškas tačiau bai
giasi šia mintimi: „Bažnyčios 
vaidmuo Filipinuose yra 
suteikti žmonėms pagalbą 
Kristaus mokslo skelbimu žo
džiu ir veiksmais, kaip ji tai 
vykdė 1986 rinkimų ir revo
liucijos metu. Bažnyčios rolė 
yra skatinti žmones pačius da
ryti politinius sprendimus 
Evangelijos mokslo šviesoje, 
nes ir tie yra moraliniai spren
dimai". 

Štai matome, kaip ir Fili
pinuose Bažnyčia ieško konk
rečių formų ne tik skelbti Kris
taus mokslą, bet jam liudyti 
savo veiksmais. Sprendžiant 
sunkias problemas pasirinkti 
vieną ar kitą poziciją, prob
lemai dar nesant išspręstai, 
neišvengiamai pastato pasi
rinkusįjį už vienus ir prieš ki
tus. O ši rolė Bažnyčiai, kuri 
stengiasi taip pat būti Kris
taus karalystės gyvoji išraiš
ka žemėje, kur kiekvienas yra 
priimamas ir kur nėra skriau
džiamųjų, yra sunki išlaikyti, 
gyvenant šiapus amžinybės, 
kur daugiausia pasirinkimų 
reikia daryti ne pasirenkant 
gėrį ar blogį, o tik stengiantis 
pasirinkti mažesniąja blo
gybę. O tai pasirenkantįjį vi
suomet pastato į rizikos padė
tį — pavojų a t s i d u r t i 
didesniojo blogio pusėje. 

Tačiau, sekant Kristų, kuris 
dažnai ir aiškiai užstojo vargs
tančiuosius, svarbu ir jo 
Bažnyčiai aiškiai stotis už 
vargstančiuosius, net ir kar
tais rizikuojant suklysti. Ži
nia, šiuo atveju amerikiečiai 
be reikalo palaikė komunis
tus. Būtų užtekę jiems tik pir
mosios laiško dalies — kaip 
JAV politika Filipinuose 
paveikia sistemą vargšų kai
miečių nenaudai. Bet kodėl jie 
nematė komunistų vykdomo 
smurto? Tiesa, jų tikslas 
nebuvo parašyti antikomunis
tinį laišką, o iškelti savo 
pačių tautiečių daromas 
skriaudas. Tačiau kam jie 
pasitarnavo, nutylėdami ir net 
pagražindami komunistų 
vaidmenį? Ar iš tikrųjų yra tik 
du keliai — arba prieš komu
nistus, arba prieš kapitalis
tus? Ar iš tikrųjų nėra dar ir 
trečio kelio — prieš visus, 
kurie paneigia kiekvieno as
mens begalinę vertę ir iš to 
plaukiančią pagarbą? Ar 
krikš6onims nebūtina būti 
priešingybės ženklu visoms 
žemiškoms galybėms, kurios 
pažeidžia pagarbą žmogui. 

a.j. z. 

Chicagos arkivyskupas kardinolas Joseph Bernardin. kuriam buvo 
įteiktas kan. J. Končiaus medalis už jo parodytą dėmėsi ir susirūpi
nimą kenčiančia Iietuvos Bažnyčia. Medalį įteikė VValdorf-Astoria 
viešbuty vykstančiame Liet. Kat. religinės šalpos 25-rių metų minė-

Lietuvių Katalikų religinė 
šalpa spalio 25 d. iškilmingai 
paminėjo savo veiklos 25 metų 
sukaktį. Padėkos pamaldos 
vyko Šv. Patriko katedroje, o 
iškilmingas minėjimas — 
vakarienė Waldorf— Astoria 
viešbutyje, New Yorke. Minė
jimo metu Chicagos arki
vyskupui kardinolui Joseph 
Bernardin buvo įteiktas pir
masis kan. Juozo Končiaus 
vardo Lietuvių Katalikų reli
ginės šalpos žymuo. 

Iš žmonių, organizacijų ir 
įvykių minėjimų infliacijos 25 
metų sukakties minėjimas 
išsiskyrė tuo, kad pagrindinis 
dėmesys buvo skirtas-ne praei
čiai, bet juodų debesų užgultai 
ateičiai, kurioje religinės šal
pos pastangomis pasirodė 
šviesesnės vilties properša. Ta 
properša, tai vysk. Pauliaus 
Baltakio paruošta rezoliucija, 
kurią kardinolas J. Bernardin 
pateiks netrukus įvyksiančiai 
Amerikos katalikų vyskupų 
konferencijos sesijai ir kurios 
priėmimui jau paruošta dirva. 

P a d ė k o s pamaldos 
katedroje 

Šv. Patriko katedra, kuri 
talpina turbūt porą tūkstan

čių maldininkų, buvo pilna. 
Dalyvaujant .kardinolui J. 
Bernardin, Mišias laikė Okla-
homos arkivyskupas Charles 
Sa la tka . kartu konceleb-
ruojant vysk. Pauliui Balta
kiui, vysk. Vincentui Blizgiui, 
ukrainiečių katalikų vyskupui 
Basil H. Losten ir porai dešim
čių lietuvių kunigų. Pamokslą 
sakė JAV vyskupų sekre
torius tarptautiniams rei
kalams kun. Bryan Hehir. 
Kun. Hehir, kuris priklauso 
kairiajam Amerikos katalikų 
kunigų sparnui. Lietuvos būk
lę yra supratęs ir savo 
pamoksle teisingai ją aptarė. 

„Lietuva tai ne vienintelis 
kraštas, kur žmonės perse
kiojami. Bet Lietuvoje būkle 
yra skirtinga. Daugelyje kitų 
kraštų žmogaus teises panei
gia tų pačių klastų žmonės. 
Lietuvai priespaudą atnešė 
svetimieji. Ateistinės prie
spaudos grėsmėje Lietuvoje 
yra atsidūrę tikėjimas, tauti
nė kultūra ir žmogaus teisės. 
Lietuviai grumiasi su kolo
nizator ia is . Bet Lietuvos 
Bažnyčios baisas nenutilo. 
Bažnyčia baisios priespaudos 
grėsmėje palaiko žmonių tikė
jimą ir maitina tautinę kul

tūrą. 
Amerikos Bažnyčia yra 

tarusi žodį daugeliu pasaulio 
klausimų. Mes esame šio kraš
to piliečiai ir turime teisę. Mes 
girdime Lietuvos žmonių bal
są: ką darote mūsų labui. Tą 
balsą išgirsti — tai didžioji 
mūsų atsakomybė". 

Vil t ingas 
kardinolo pažadas 

Kunigo B. Hehir kvietimas 
„kelti balsą" įgijo konkretų 
pavidalą kardinolo J. Bernar
din kalboje antroje iškilmių 
dalyje VValdorf—Astoria vieš
butyje vakarienės metu. 
Kardinolas pranešė, kad už 
dviejų savaičių prasidėsian
čiai metinei Amerikos kata
likų vyskupų konferencijai jis 
pateiksiąs vysk. Pauliaus 
Baltakio paruoštą rezoliuciją, 
kuri įpareigotų Amerikos 
vyskupų konferenciją stebėti 
įvykius Lietuvoje ir panaudoti 
savo moralinį autoritetą Lie
tuvos tikinčiųjų teisėms ginti. 
Rezoliucija siūlys sudaryti 
nuolatinę komisiją, kuri apie 
būkle Lietuvoje informuotų 
Amerikos vyskupų konferen
ciją ir apspręstų priemones 
Lietuvos tikintiesiems pagel
bėti. 

Amerikos katalikų vyskupų 
konferencijai bus siūloma 
kreiptis į Sovietų Sąjungos vy
riausybę, kad 600 metų krikš
čionybės įvedimo sukakties 
proga Lietuvos tikintiesiems 
būtų grąžintos bent šios 
bažnyčios: katedra ir Šv. Kazi
miero bažnyčia Vilniuje ir Tai
kos Karalienės bažnyčia Klai
pėdoje, o taip pat prašoma, 
kad sovietai laikytųsi Helsin
kyje pasirašytų susitarimų. 

Žinant kardinolo Joseph 
Bernardin autoritetą Ameri
kos hierarchijoje, nereikia 
abejoti, kad siūlomoji rezo
liucija bus priimta ir Ameri
kos katalikų solidarumas su 
persekiojama Bažnyčia Lietu
voje sustiprės. 

Savo kalboje kardinolas J. 
Bernardinas parodė platų ir 
gilų Lietuvos tikinčiųjų būk
lės pažinimą. Nurodęs kelis 
persekiojimo faktus, jis maž
daug taip kalbėjo: „Ten ken
čia visi, kurie išpažįsta kata
likų tikėjimą, ir moka didelę 
kainą. Jie gina universalias 
dvasines vertybes: teisin
gumą, taiką ir laisvę. Ten 
mūsų broliai ir seserys, ir 
jiems mes turime parodyti sa
vo solidarumą. 

Lietuvių Katalikų religinė 
šalpa jiems teikia pagalbą. 
Mūsų pareiga persekiojamų 
Lietuvos katalikų reikalu 
labiau pajudinti viešąją 

pasaulio opiniją. Bet mūsų 
demokratijoje mes linkę 
juos užmiršti. Rodome pasipik
tinimą tuo, kas vyksta Čilėje, 
C e n t r i n ė j e A m e r i k o j e , 
Afganistane. Toks pat dėme 
sys turi būti rodomas ir Lie
tuvai. Darykime visa, kad 
Lietuvos katalikai nebūtų 
pamiršti. Jei mes nedarysime, 
tai kas darys". 

Kardinolą banketo dalyviai 
pagerbė atsistojimu ir jo kalbą 
ir pažadus palydėjo ilgais plo
jimais. Žymenį įteikė vysk. 
Paulius Baltakis. 

Šventės dalyviai ovacijas 
sukėlė ir kun. Kazimierui 
Pugevičiui, Amerikoje gimu
siam lietuviui, kurio talentai, 
entuziazmas ir meilė žmogui, 
lietuviui ir nematytai Lietu
vai Lietuvių Katalikų religinę 
šalpą išugdė į vienintelę 
pasaulyje instituciją, kuri 
rūpinasi persekiojamais kata
likais Sovietų Sąjungoje ir jos 
okupuotuose k r a š t u o s e . 
Užsitarnavusios šio didžiojo 
darbo dalininkės yra jo padė
jėjos ir pavaduotojos Gintė 
Damušytė ir Marian Skabei-
kienė, kurioms buvo irgi karš
tai paplota. 

Specialūs žymenys taip pat 
buvo įteikti vysk. Vincentui 
Bnzgiui, kuris nuo įsisteigimo 
iki šių metų buvo religinės šal
pos pirmininkas, ir kun. 
Stanislovui Railai, buvusiam 
reikalų vedėjui. Buvo prisi
minti ir kiti religinės šalpos 
kūrėjai ir ugdytojai. 

„Ar t ik ime, kad 
Lietuva bus l a i sva?" 

Banketo programą sveiki
nimo žodžiu pradėjo dr. Juo
zas Kazickas, kuris su A. 
Kuzickiene buvo religinės šal
pos jubiliejinio komiteto pir
mininkas. J is pasveikino 
kardinolą J. Bernardin, jam 
padėkojo už jo rūpestį Lietu
vos katalikais ir pažymėjo, 
kad tai, kas čia vyksta, žinos 
lietuviai ne tik Lietuvoje, bet ir 
Sibire ir kalėjimuose. Tai su
teiks jiems dvasinės stiprybės 
ištverti. 

Programos vedėju buvo dr. 
Thomas Bird, New York 
Queens kolegijos profesorius, 
žymus sovietologas, geras 
lietuvių draugas ir labai są
mojingas asmuo. 

Linas Kojelis perdavė pre
zidento Ronald Reagano svei
kinimą. J is pakartotinai klau
sė, „ar mes tikime, kad 
Lietuva bus laisva?". Pilnai 
neatsakydamas į savo klausi
mą, jis tik pažymėjo, kad kun. 
K. Pugevičius, Gintė Damu
šytė, Marian Skabeikienė ir 
kiti religinės šalpos darbuoto

jai tuo tiki. „Jų darbai liudija 
jų tikėjimą", sakė Kojelis. Jei 
kas paskelbtų, kad Lietuvai 
šiandien grąžinamas suve
renumas, daugelis iš mūsų, 
anot Kojelio, iš džiaugsmo 
gertų putojantį šampaną, o 
kun. K. Pugevičius su savo 
štabu dar šį vakarą pradėtų 
posėdžiauti, planuodamas Lie
tuvos atstatymo darbus. 

Prezidento Reagano svei
kinimo žodis panašus į kardi
nolo: „Kiekvienos tautos šven
ta pareiga puoselėti ir ginti 
religinę laisvę. Kur ta laisvė 
yra užgniaužta ir žmogaus 
dvasinis pasireiškimas perse
kiojamas, — tai laisvųjų žmo
nių pareiga teikti pagalbą". 
Prezidento sveikinimas bai
giamas lietuviškai: „Telai
mina Jus Dievas". 

New Yorko arkivyskupo kar
dinolo John O'Connor vardu 
sveikinusi arkivyskupijos vice-
kanclerė Dolores Grier buvo 
sujaudinta tuo, kas vyksta 
Lietuvoje. „Aš per trumpą lai
ką čia sužinojau tai, ko nie
kad nebuvau girdėjusi. Pra
š a u p r e z i d e n t o a t s tovą 
dalyvauti New Yorko arki
vyskupijos išlaikomoje tele
vizijos programoje ir parašyti 
straipsnį į arkivyskupijos 
oficiozą". 

Mišių metu Šv. Patriko 
katedroje lietuviškas giesmes 
giedojo Apreiškimo parapijos 
choras, diriguojamas muziko 
Viktoro Ralio, o Waldorf-Asto-
ria viešbutyje puikiai pasi
rodė „Harmonija", to paties 
muziko priežiūroje, paruošta. 
Katedroje vargonavo Šv. Jono 
seminarijos vargonininkas M. 
Yatkauskas, „Harmonijai" 
akompanavo Frances Cove-
lauskas. 

Svečių į šventę buvo suva
žiavę iš arti ir toli, kaip Sta
sys Lozoraitis, atstovas prie 
Vatikano, gen. konsulas A. 
Simutis, M. ir A. Rudžiai, L hr 
J . Polikaičiai, J. ir A. Darnu-
šiai, kunigų seminarijos rek
torius iš Romos prel. A. Bart
kus, kardinolą J. Bernardin iš 
Chicagos atlydėjęs kun. dr. 
Jurgis Šarauskas. T. ir A. 
Gečiai, M. ir K. Ambrozaičiai, 
dr. A. Razma. M. ir dr. V. Len
kauskai, M. ir dr. V. Vygantai 
ir daugelis kitų. 

•J. J\j. 

ATSILIKIMAS 
MOKYKLOSE 

Iš stojančių į kolegijas 
egzaminų paaiškėjo, kad Chi
cagos valdžios mokyklose ėję 
mokslą gavo žemesnius pažy
mius, kaip baigę tokias 
mokyklas kitose Illinois ar 
visų JAV vietose. Dabar įsta
tymas reikalauja skelbti duo
menis apie mokslo pažangą. 

TEN, KUR 
LAISVĖ GIMĖ 

VINCAS ŠALČIŪNAS 
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New H a m p s h i r e bruožai 
Nedidutės (9279 kv. myl., arti 1 mil. gyvi New 

Hampshire valstijos (dar vadinamos Granite State) 
veidą charakterizuoja Baltieji kalnai (White Moun-
tainsj su jų slėniais, srauniom upėm ir ramiais eže
rais. Mt. VVashington kalnas, aukščiausias visoj N. 
Anglijoj (6288 pėdų), drauge su kitais uoliniais 
kalnais nepasidavė triuškinančiai ledynų jėgai, 
kuri tada pasuko mažiau atspariomis vietomis ir ten 
išgraužė gilius tarpeklius, kurių žymiausi yra Fran-
conia, Pinkham, Kinsman, Cravvford ir Dixville. Be 
VVhite Mountain National girios (1173 kv. myl), dar 
yra 16 valstijos parkų (apie 110 kv. myl.). Ta giria ir 
parkai vilioja lankytojus jais naudotis stovykla
vimui, poilsiavimui ir vandens bei žiemos sportui. 
Šiaurinėje ir pietinėje valstijos dalyje kalnai mažėja 
ir tampa banguojančiom kalvom, o prie vandenyno 
— miškuota lyguma. 

Spalvinga yra ir N. Hampshire praeiti.-;. Pir
moji britų kolonija buvo įkurta 1623 m. Odiorne išky
šuly, kurių viena 1629 m. buvo pavadinta New 
Hampshire vardu. Religiniai konfliktai vedė j ginčus 
su kitokių tikybų kolonijomis. Dėl tų ginčų N. 
Hampshire vakarų kolonizavimas buvo lėtas. Taip 
pat daug kolonistų žuvo nuo indėnų užpuolimų. Nuo 
pat įsikūrimo N. Hampshire kolonistai laikėsi griež
to lojalumo Anglijai, bet ilgainiui įvykiai tą loja

lumą pakeitė į pasipriešinimą net anksčiau, negu 
Massachusetts Bay kolonijoj. Jau 1774 m. sukilėliai 
u/ėmė britų \Villiam-Mary fortą ir pasigrobė daug 
parako ir patrankų. 1776 m. birželio 15 d. N. 
Hampshire pirmasis paskelbė savo nepriklausomy
bę nuo Britanijos. Kada JAV valstijos balsavo už 
krašto konstitucijos ratifikavimą. N. Hampshire 
atidavė lemiamą balsą ir konstitucija buvo priimta. 
N Hampshire tapo devinta valstija JAV unijoje. 
Netrukus po to jos politinis statusas ir ekonomika 
pradėjo sparčiai kilti. 

Nors miškai užima 86- teritorijos, žemės ūkio 
gaminiai sudaro žymią dalį visų pajamų. Pramonėje 
vyrauja geležies dirbiniai, elektros ir elektronikos 
aparatai, plastika, odos ir avalynės dirbiniai bei 
popieriaus, medžio gaminių produkcija. Ūkinės paja
mos asmeniui net pralenkia Maine pajamas. 
Kasyklų produkcija žymiai prisideda prie valstijos 
ūkinio klestėjimo. Turizmas, ypač slidinėjimo sezo
ne, yra labai svarbus pajamų šaltinis. Svarbesnieji 
gamybos centrai yra Keen. Manchester ir Nashua 
miestuose, o laivininkystė — Portsmouth uoste. 

„Granito valstijos" įdomybės 

koncentruojasi lenkų, norvegų ir prancūzų etninės 
bendruomenės. Poland miestelyje yra net lenkų 
bendruomenės mokykla, o Parise — namai prancū
ziško stiliaus. Bažnyčia labai panaši į Notre Dame 
Paryžiuje, net su neužbaigtais bokštais. Norvvay turi 
skandinaviškai atrodančią aukštesnę mokyklą ir 
McDonald's restoraną, kurie N. Anglijoje retai mato
mi. Pravažiavus Oxfordą. kalnai jau aukšti, bet 
oepliki. Kelias daug kur pravestas per uoloje iškirs
tus tarpeklius. VVoodstock miškuose auga mums 
pažįstami medžiai: ąžuolai, skroblai, beržai, drebu
lės, pušys ir šiek tiek eglių. Aukštesnėse vietose jau 
pradeda gelsti ar rausti klevų lapai. Ežere marguoja 
spalvingos valtys. Čia ir kitur N. Anglijoje valtys 
dažomos ryškiom spalvom: geltonai, žaliai, raudo
nai, mėlynai. Jos labai puošia vandenų gamtovaiz
dį. Pastebėtą grožį žodžiais aprašyti būtų sunku. 

N. Hampshire prie Shelburne kaimo mus 
pasveikina maloni staigmena: l*S-2 kelias abipus 
nusodintas baltų beržų eilėmis. Tokį reginį teko 
matyti tik Lietuvoje! Shelburne beržai dėl savo 
išvaizdos ir puošnumo yra išgarsinti kelionių 
vadovėliuose ir Amerikos įdomybių knygose. Gražu ir 
įspūdinga, bet man atrodė, kad tas išgarsinimas kiek 
perdėtas. Informacijos būstinėje paaiškina, kad tie 

Iš pranciškonų vasarvietės lietuviams išvažinė- )>eržai neseniai daug įspūdingiau atrodydavę. Esą, 
jus. nutarėm ir mudu. pirma apžiūrėję N. Hampshire vėtros, ligos ir pikta žmogaus ranka juos praretinusi 
ir Vermonto įdomybes, kurį laiką apsistoti Putname. 
I kelionę leidomės rugpjūčio 17 patogiu Maine 26-ju 
keliu, kuris yra įdomus tuo, kad bėga per miškus, 
kalnus, miestelius ir net pro ūkininkų sodybas bei 
laukus. Visur žalia, miela, patrauklu. Kiek nustem-
bam. kad ne tik namai, bet ir ūkiniai pastatai yra 
naujai dažyti ramiais atspalviais, kurie gražiai 
derinasi su medžių ar miškų žaluma. 

Dėmesį atkreipė neįprasti vietovių pavadinimai: 
Poland. Norvvay, Paris ir pan. Pasirodo, kad jose 

ir niekas nesirūpinąs juos atsodinti. Argi ne ta pati 
istorija visur?.. 

Einame giliau į mišką. Cia beržų daugiau, negu 
prie kelio. Grubus takas veda žemyn. Aviečių ir 
gervuogių pilni krūmai, o po medžiais — visokių 
u'rvhų. Jdomu. a r jie nuodingi, kad niekas jų neren
ka'.' Kai kurie primena raudonviršius ar lepšes, o čia 
vienas lyg baravykas pūpso. Numojau ranka. Negi 
kf-psi'* •» « . . 

(Bus daugiau) 
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PAFILOSOFUOKIME 
APIE ŠIRDĮ 

RŪTA KLEVĄ 
VIDŽlCNIENĖ 

Kiekvieną vakarą, kai su 
arbatos stikline atsisėdu per
žvelgti dienos žinias, palaips
niui esu maitinama visokio
m i s n e l a i m ė m i s ir 
neteisybėmis šioje mūsų 
planetoje. Kviečiami ekrane 
pasisakyti politikieriai, poli
tikai, profesoriai ir įvairių pos
tų buvę arba esą viršininkai, 
visokių specialių studijų auto
riai, plačian pasaulin pasiųsti 
žurnalistai, vietinių ir sveti
mų bažnyčių vadai, žaizdas 
apraišiojančios seselės, kapuo
se raudačios vienos ar kitos 
pakraipos karių motinos. Kai 
kur vėl numesta bomba, kai 
kur drebėjo žemė, kažkur išsi
veržė vulkanas, pasėmė van
duo, demonstracijose akty
vistai primušė j viešumą 
besiveržiančius homoseksu
alus, vaikai nubėgo ieškoti 
priebėgos nuo narkotikuose 
skęstančių tėvų, girti vai
ruotojai išvertė nekaltų 
senukų ekskursiją j griovį. 

Sėdžiu, geriu arbatą ir klau
sausi nesibaigiančių prašymų 
siųsti pinigus, vaistus, rūbus 
ir save pačią. Į sekančią 
arbatos stiklinę įsipilu, jei yra 
namie, truput* konjako ir nuei
nu miegot. 

Kodėl? Argi aš nebeturiu šir
dies? 

Aitas klausimas gana ilgai 
vargino mano senstančią gal
vą, kol vėl surikiavau mintis į 
eilę. Ai, kaip skaudu, kad Pie- -
tų Afrikoje vis dar nėra lygy
bės! Juk negalime paimti laik
raščio į rankas, nepaskaitę, 
kad ..American people" negali 
toliau -bizniauti ir toleruoti to- • 
kios neteisybės. Tikra tiesa, aš 
nuoširdžiai tikiu, kad visi 
žmonės yra lygūs prieš įstaty
mą. Kodėl tada niekad nera
šoma ir neraginama nepre
kiauti su sovietais? Kodėl 
nėliejame ašarų dėl ištremtų 
Sibire, dėl žūvančių Afganis
tane, kurie nenori okupanto 
primetamos sistemos ir val
džios? Kurie yra pasakę, kad 
tauta tol priešinsis, kol bus 
gyvas dar noras vienas lais
vės kovotojas. 0 taip, ir ten 
yra padlaižių, bet norintys 
tiesą matyti viską mato. 

Stojosi čia tauta piestu už 
Daniloffą. Puiku. Bet jis ten 
nuvažiavo kaip spaudos atsto
vas laisvu noru ir visada galė
jo to darbo atsisakyti. Supy
kino rusus jo emigranto tėvo 
rusiška pavardė ir tas faktas, 
kad padėjo gėles ant savo 
senelio kapo. Todėl ir parinko 
jį. ne kokį kitą. Išmainėm jį 
ant šnipo ir ant seno sergan
čio „refusniko". Irgi puiku. Bet 
ar tai ir viskas? ,,Tauta" džiū
gavo, kad nesubiro viršūnių 
konferencija — dėl tokio nie
ko...O gal dar paleis bent 
vieną? Paleido, ir vėl entu
ziazmas spaudos puslapiuose. 

Rašoma, kad rusai seniai 
laužo Helsinkio išgarbintąjį 
„akordą", kad nišleidžia 300 
tūkstančių žydų, norinčių 
važiuoti į Izraelį, (greičiau į 
Ameriką). Man rodos, kalbant 
apie norinčius išemigruoti, per 
šiuos kelerius metus kažkoks 
platesnio žvilgsnio žurnalis
tas pridėjo: „žydų ir kitų 
norinčių išvažiuoti". Išvažiuo
ti iš kur? Iš Maskvos, Lenin
grado, — ar Sibiro Gulagų? 
Dauguma ,,tų kitų" kaip 
kalmukai, gruzinai, niekada 
nei siekė, nei reikalavo nepri
klausomybės, o visada buvo 
Rusijos dalimi. Kodėl sten
giamasi vardu nepaminėti 
pabaltiečių, kurių įjungimo 
JAV neva tai nepripažįsta? O 
kaip apie kunigus Svarinską, 
Tamkevičių ir nesuskaitomą 
eilę kitų? Ar neverti jie lais
vės, kaip negrai ir žydai? Ar 
jie neverti sankcijų prieš jų 
užkariautojus? 

Ir štai vėl pasivaidena OSI 

su savo naujais senukų sąra
šais Amerikoje, Kanadoje, 
Australijoje. Staigiai kažkur 
nutolsta, lyg senoviška melo
dija, asmens teisė įrodyti savo 
nekaltumą atvirame teisme su 
liudininkais ir jų apklausi
nėjimais, teisė į advokatą, tei
se pagaliau jam skirti kalė
jimą čia, o ne kartuves ten, jei 
jau būtų nuteistas. Ir tai dėl 
to, kad nutylėjo buvęs savo 
krašte policininku, vokiečiui 
laikant atremtą šautuvą į 
nugarą. Ne, jis nacis! Gal 
buvo ir tokių, bet įrodykite, 
kaip šiame krašte reikalauja
ma ... kada reikalas neliečia 
pabloginimo santykių su 
sovietais. 

Peržiūrėjau vargšo esto Lin-
no bylą ir su širdgėla atsi
nešiau naują arbatą su konja
ku. Vargšas Linnas, kad jis 
nėra nei juodas, nei žydas, nei 
meksikietis, nelegaliai perėjęs 
sieną ir čia pasidaręs krūvą 
vaikų, kad gautų pilietybę. Jo 
niekas nekaltina melu imigra
cijos įstaigoje. Linnas gali 
sugadinti svajones apie viršū
nių konferenciją ir nusigink
lavimą. 

Antra pagerintos arbatos 
stiklinė padarė savo. Išme
čiau visus vokus, prašančius 
aukų politikierių kovoms su 
kitais politikieriais, prašan
čius aukų potvynių pasem
tiems ir nuo žemės drebėjimo 

CLASSIFIED GUIDE 
FOR SALE REAL ESTATE 

Parduodami iš Lietuvos tulpių stal
tiesės, gintariniai paveikslai ir visokį 
kiti. Gintaras su vabalu, auksiniai 
žiedai su gintaru ir kitkas. Skambinti. 

6 5 6 - 6 5 9 9 

HELP VVANTED 

WOMAN/PART TIME 
Marquette Parx dentist seeks Lithuanian 

speaking woman lor chair side assistance 
and ofttce work Will train. Mondays 9-1:30 
p m., Fridays 9-1 p.m. 

9 2 5 - 8 2 8 8 

Arkiv. Charles Salatka iš Oklahoma City atnašavo pagrindines sv. Misiąs St. Patruk katedroj 
New Yorke.spalio 25d., minint Liet. Kat. religinės šalpos sukaktį. Arkivyskupui patarnavo diako
nas Kugenijus Savickas ir pranciškonai klierikai. 

nukentėjusiems, prašantiems, 
prašantiems. Ar nebeturiu šir
dies? Turbūt kažkur giliai ji 
tebėra, bet ji atsilieps tik 
saviesiems — Baltui, spaudai, 
fondams, katedrai. Alkai, tau
tinėms šventėms ir jaukiems 
pobūviams savųjų tarpe. 

Gausūs rašyt i laiškai, 
telegramos ir čekiai nepasiekė 
net to, kad žmogaus teisės 
klausimas būtų, kaip žadėta, 
paminėtas Islandijoje. Ir, 
airodo, nebus paminėtas kitur. 
O dabar rinkimų metai. 
Nesame nei žydai, nei Afrikos 
negrai, nei meksikiečiai. Todėl 
gal toliau ramiai peškimės 
savo tarpe kas gudresnis — 
Vlikas ar Bendruomenė. 

Tikrą kilnų didvyriškumą 
galima ir dabar atrasti, kaip ir 
visada, tik reikia jį pažinti ir 

nemanyti, kad jisai težydi tik 
kautynių laukuose. 

Gutthilf 

Drauge gaunamos plokšteles - tecords 
PLOKŠTELĖS PAVADINIMAS 

ANTRAS LITERATŪROS VAKARAS $6.00 
APIE TAVC SVAJOJU — Los Angeles vyrų kvartetas $10.00 
ARA-. — TORONTO LIET. VYRŲ CHORAS _ $10.00 
AS CIA GYVA — Darius Polikaitis — Liet. dainos $10.00 
AS TAU SAULĖTOS VASAROS LINKIU—dainuoja S t Klimaite. $ 8.00 
AUKURAS — A. Mikulskio Liet. Meno Ansamblis _... $ 8.00 
BARAS, STASYS — Operų ištr. $ 7.00 
BALTRUS LEONAS — Liaudies dainos ir operų ištr. $ 8.00 
BALTOS GĖLES — Hamiltono Mergaičių Choras $ 7.00 
CLEVELANDO VYRŲ CHORAS 3 — Liaudies dainos $10.00 

MOSU KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
VEIKLA 

A.L.R.K. Moterų sąjungos 
Naujosios Anglijos apskrities 
konferencija buvo spalių 19 d. 
Putname Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių gražioje 
sodyboje. Dieną pradėjome šv. 
Mišiomis, kurias atnašavo ir 
pasakė pamokslą, vienuolyno 
kapelionas kun. V. Cukuras. 

Po pamaldų papietavę ir 
atnaujinę senas pažintis, rin
komės į salę darbo posėdžiui. 
Konferenciją atidarė Mass. 
valstijos direktorė M. Lapins
kienė, o kapelionas sukalbėjo 
maldą. Konferencijai pravesti 
į prezidiumą išrinktos sąjun
gos centro pirmininkė Aldona 
Shumvvay, M. Lapinskienė ir 
J. Miliauskienė. Į susirinkimą 
atsilankęs svečias iš Romos 
prel. Audrys Bačkis trumpai 
papasakojo, kas jau padaryta 
ir tebedaroma Lietuvos krikš
to jubiliejaus reikalu Romoje. 
Šv. Tėvas šiam reikalui ski
riąs daug dėmesio ir kada tik 
prelatą sutikdamas vis pasi
teirauja, kaip vyksta pasi
ruošimai jubiliejui. Gaila, 
svečias negalėjo ilgiau pasi
likti mūsų tarpe, nes skubėjo 
ruoštis kelionei atgal į Romą. 
Jo mintis apie pasiruošimus 
krikščionybės jubiliejui papil
dė seselė Igne. Tarp kitko ji 
ragino šio jubiliejaus proga 
visose lietuvių kolonijose, 
steigti dvasinio atsinauji
nimo būrelius ir bent ret
karčiais susirinkus pasikal
bėti ir krikščionybės temomis. 

Kalbėta ir arkiv. Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos rei
kalu. Atvykusi į konferenciją 
sąjungos garbės pirmininkė 
Julija Mack priminė, kad jau 
prieš dešimt metų Moterų 
sąjunga pirmoji pradėjo mal
dos akciją arkiv. Jurgio Matu
laičio šventuoju paskelbimo 
intencija. Tos maldos visose 
kuopose tęsiamos iki šiol. 
Ragino susirinkusias jubilie
jinių metų proga tą akciją dar 
pagyvinti. 

Toliau buvo išklausyti 

kuopų atstovių pranešimai 
apie narių sudėtį ir veiklą 
atskirose kuopose. Suvžia-
yime dalyvavo atstovės iš 
Worcester, Mass., Athol, 
Mass.. Hartford, Ct., Nevv 
Haven, Ct., ir Manchester, C t , 
iš viso apie 50. Visos šios kuo
pos gražiai reiškiasi lietuviš-
kdje veikloje savo vietovėse. 

Kalbant sąjungos einamai
siais reikalais, nutarta Sibire 
esantiems lietuviams poli
tiniams kaliniams rašyti laiš
kus. Kuopų atstovės sutiko 
kiekviena savo kuopoje tokį 
laiškų rašymą organizuoti. 

Sąjungos centro valdybos 
pirm. Aid. Shunnvay pranešė 
apie numatomą panaikinti iki 
šiol sąjungoje praktikuotą 
pomirtinį draudimą. Sąjungos 
narės, kurios tos rūšies drau
dimą turi. gaus iŠ draudimo 
kompanijos tam tikras for-
mas-blankas, kurias turės 
kiekvieną užpildyti, pareikš
dama, kad nuo tokio drau
dimo atsisako. Visas šis rei
ka las bus išspręstas iki 
sąjungos seimo, kuris bus atei
nančių metų rugpjūčio mėn. 
Chicagoje. Pirmininkė dar 
prašė susirinkusias savo kuo 
pose propaguoti krikščiony
bės jubiliejų ir raginti, kad kuo 
daugiau sąjungiečių vyktų į 
Romą. Kelionei registruotis 
kviečia per seselių vienuo
lyną. Apie tai smulkesnių 
informacijų kuopos gaus kiek 
vėliau. 

J. Mack pranešimu laisvės 
statulos restauravimui Moterų 
sąjunga iki šiol jau yra surin
kusi 80(M) dol. Ji dar siūlė, kad 
tokie Naujosios Anglijos 
kuopų susivažiavimai-kon-
ferencijos būtų kasmet šau
kiamos seselių sodyboje. 
Tam susirinkusios vieningai 
pritarė. 

Konferencija baigta malda 
ir atstovės geroje nuotaikoje 
atsisveikino iki kito susi
tikimo. 

Km. S. 

Kas pergarsiai ir perdažnai 
gieda savąjį vardą, sužadina 
įtarimą, kad jis yra tas. kuris 
stovi ant mėšlyno krūvos. 

O. Leirner 

Utmkyvum ingsti: 
DRAUGAS, |Cff W. 6Srd 

Chicago, IL 60629 
Street 

Pasta!** Ufeakant plokšteles per paštą pinigą nesiųsti, afcttmokftdte 
fpvį sąskaitą, kurioje hus pridėta h- persiuntimo l*taidne. 
o Illinois gyventojams Ir valstijos taksai. 

DAINOS — Dain Birutė Valteriene _ $ 5.00 
DAINOS — Dain Vyt Gorinąs , $ 6.00 
DAINOS, MUZIKA IR GĖLES — Pr. Lembertas $ 8.00 
DIE SCHONE MULLERIN — Schuberto dainų ciklas. 

Dain L. Baltrus .—-»v~;- $10.00 
DIEVUI IR TĖVYNEI — čiurlkmio Ansamblis ..., T . . . „ . _ $ 7.50 
DU GAIDELIAI — Daineles vaikams __........ $11.00 
EIKIME MUDU ABUDU. B. Pakštas. Harmanizuota lietuvių 

liaudies muzika _.' _ $10.00 
GINTARAS SU DAINA — Dain. Toronto 'Gintaro" Choras $10.00 
GRUODIS: DAINOS — Dainuoja Lillian Sukis $10.00 
IŪRATE IR KASTYTIS — Chicagos Liet Operos Choras $15.00 
IŪROS PASLAPTYS — Liet. lengvos muzikos rinktine $ 7.00 
KAD LIKTUM TU GYVA — Chicagos Liet Operos Choras . $15.00 
KALĖDOS — Montrealio Lietuvių choras _ $10.00 
KETVIRTAS LITERATŪROS VAKARAS — Jonas Aistis $ 6JOO 
KUR DANGUS UGNIM LIEPSNOJA — Ctevelando Vyrų Choras. $ 6.00 
KUR GINTARAIS — Montrealio Liet. jaun. ansamblis $10.60 
LASĄ LAIKO LASAI — Brocktono Liet Jaun. Choras .: ."$ &J00 
LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ — Toronto Lietuvių Choras $ 8.00 
LIETUVIŲ KOMP. DAINŲ REČITALIS — S t Klimaite $ 5.00 
LIK SVEIKAS — R. Urbonas — Liet. dainos - $ 800 
MOTULĖS DAINOS — Lietuvių liaudies dainos v. $ 7.00 
MUSIC OF FRANZ LISZT — J. Rajauskas $ 6.00 
OI TOLI, TOUf — Philadetphijos Lietuvių Choras $ 6.00 
PALIK TIK DAINA MAN — dainuoja Vaclovas Verikaitis $10.00 
PASAKOS— Lietuvių liaudies pasakos $10.00 
PELKIŲ ŽIBURĖLIS — Skaito D. Juknevičiūte $ 6.00 
PILNATIS — Br. Markaičio kūriniai „ $10.00 
POEZIJA — Skaito Gustaitis ir Santvaras $ 6.00 
POEZUA IR PROZA — Skaito Brazdžionis. Gustaiti'? 

ir Andriušis $ 5.00 
PRAURIMĖ DAINUOJA — Dainų ir operų ištr. $ 800 
PREMIER PFRFORMANCE — Alice Stephens $ 5.00 
PUTINAI — Dainuoja Hamiltono Mergaičių Choras $ 8.00 
REKAŠIUS, ANTANAS — Symphony No. 5 — MET 

Metnrh<~iy stnnc: q'iartct No. 3 $8.00 
RINKINYS. IV Lietuviškos dainos ir operų ištr _ $ 6.00 
RTNKTNYS. V — Lietuviškos dainos ir operų ištraukos $ 6.00 
RINKINYS. XXVIII — Lietuviškos dainos ir operos iStr $ 6.00 
SONGS AND ARIAS — Dainuoja V. Noreika $6.00 
SKAMRP.KTT. GTFSMES — T .iet'rvieko* r«Miein<H5 giesmes $10.00 
SKAMBA SKAMBA KANKLES — Čiurlionio Ansamblis $ 800 
STANKAmS, DANA — Dainuoji operų i*tr. . . $10.00 
STEPAmS, L. — Lietuviškos dainos — » 7.00 
STFMPU^IENe, ALDONA — Meco-sopranas — Lietuvių 

komp. kOriniai _ $12.00 
SU JUMIS — Dainuoja Slavą Zemelyte $ 7.00 
SIRDTS DAR ŽYDI — Dainuoja Montrealio Vyrų Choras $10.00 
TAU MAMA — Lietuviškos damos , $10.00 
TARP TOSTŲ IR DAINŲ — Dainos ir Šokių muzika $ 9.00 

(PPM 78, 6 plokštelės) $12.00 
TIK TAU VIENAI — Šokių muzika — jrrojrt Neo-Lituamj 

orkestras ..._ $".00 
UŽAUGAU LIETUVOJ — Dainurįa Toronto Uetuvių 

Vyrų Choras - $8.00 
VAIDILŲ KANKLĖS — Čiurlionio Ansamblis $ 5J» 
VASAROS RUGIAGĖLĖS — Linksma muzika Šokti If svajoti $10.00 
VASILIAUSKIENĖ. G. liaudies dainos $ 5.00 
VOLUNGĖ — Dainuja Toronto Liet Mišrus Choras $12.00 
ZUIKIS PUTKIS— Dainos vaikams $6.00 
ŽIBURĖLIAI — Liet komp. kūriniai. Ram. Lapsatyte-Kouars. 

V. Mozuraityte, V. Vasiliūnas. M. Kollars ., $10.00 

K A S E T Ė S 
AR ATMINSI — Dana StankaitytS. Liet komp. dainos $ 800 
SOD2TAUS GARSAI. J. Stankūno koriniai. Liet dainos $ 5.00 
F.IKTME MUDU ABUDU. B Pakštas. ITarmanizuota lietuvių 

liaudies muzika $10.00 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT " 

Brighton Parko apyl. išnuom. 6 
kamb. butas 2-tram aukšte vyresno 
amž. asmenims. 3 miegm., apšildo
mas, virimui plytelė ir šaldyt, patiems 
apsimoket' gazas ir elektra. $400. 
Skambinti 847-5174. 

TREE SERVICE 

Medžių šakas genėjama. 
Medžius nupiauname ir nuvežame 

16 metų patyrimas 
Skambinkite 

"Justinui 927-5782 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

BOSTONO UETUVIŲ 
BALSO 

MINKŲ RADIO PROGRAMA 

per radijo stotį 
WLYN, 1360 AM bangos 

sekm. nuo 8 iki 8:45 vai. ryto 
Veda S. ir V. Minkai 

71 Farragut Road 
S. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis „Draugas" 

ra KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

10o/o — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Te*. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
troi. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Pakkite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Te l . 636-2960 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

No. 676 — Pravažiuokite — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Itor-
quette 2-jų butų po 5 kambarius „sided" 
namas, kiekviename bute 2 mieg., moder
ni virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sklypas, 2 
maš. garažas. Po susirinkimo nuomos, 
tiktai 260 dol. per mėnesį mokestis už 
namą. Skubėkite, skambinkite dabar. 

»* 
No. 681 — 83 ir California. 5 kamb. 

mūrinis, 2 dideli miegam., Vh vonios, puiki 
kabinetų virtuvė, didelis sklypas su šoniniu 
įvažiavimu į 2 maš. garažą. Labai švarus 
ir geras pirkinys. Šaukite dabar! 

No. 688 — 69-os ir Pulaski apyl. 5... 
kamb. mūrinis. 32 m. senumo. Pilnas rūsys. 
2 maš. garažas. Daug priedų. Labai švarus. < 
Puikioje vietoje Arti krautuvių. Skambinkite 
dabar 

No. 695 — 1 vakarus už Kedzie. 
$41,900 —negalima tikėt. 6 kamo. medi
nis apkaltas namas su trimis miegamais 
plius ..paneled" porčius. Gražiai išdažytos 
rūsys Naujas centr. pečius. Naujos rinos 
ir nutekamieji vamzdžiai. Didelis porčius 
prieky Didelis kiemas vaikams žaisti. 64-os 
ir Spaulding apyl. Skubėkite prie telefono, 
skambinkite dabar. 

No. 703 — Giminingai seimai arba 
pajamoms 5 kamb. mūras su 2 miegam, 
savininkui. Moderni virtuvė ir vonia. Geras 
3 kamb butas rūsyje. 2 auto. garažas. 
Labai geras pirkinys. Skambinkite dabar. 

No. 723 — Pravažiuokite, bet ne
trukdykite. 6410 S. Troy — 6 kamb. mū
rinis su 3 dideliais miegam.; pertaisyta 
prausykla. Visur nuo sienos iki sienos kili
mai. Nauja šiluma ir centrinis oro vėsin
tuvas. Naujai išdažytas. 2 maš garaž. su 
auto. atidaromom durim. Galimybė 4-tam 
miegam Labai švarus ir geram stovyje. 
Paskubėkite — šaukite dabar. 

No. 725 — Puikus 25 m. mūrinis 3 
miegam, namas. Užbaigtas rūsys su baru. 
2 maš. garaž., didelis kiemas vaikams, 
graži virtuvė. Centrinis oro vėsint., naujas 
stogas. Geresnis už naują, žema kaina. 
Daug priedų. Šaukite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

OBRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

RE/MAX 
REALTORS 

GROT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6165 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Slankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas 

GRAŽIAME MARQUETTE PARKE 
Apie $12.000 nuomos pajamų iš 

tvarkingai prižiūrėto mūro namo. Nau
jas stogas, gazu šildymas ir vonios. 
Iškelti vamzdžiai sausame beismante. 
2 auto. mūro garažas. Paveldėtojai 
skuba pasidalinti turtą ir parduoda už 
$58,000. Kreipkitės pas Valdį 

737-7200 arba 737-7202 

THE CHOSEN PEOPLE: 
A L00K INTO THE PAST 

Šioje knygoje, praėjusiais metais miręs autorius dr. 
Danielius Ralys (gimęs 1914) nagrinėja ryšį tarp baisaus žydų 
tautos istorinio persekiojimo ir net jos žudymo mūsų laikais 
ir jų tautos gyvastingumo per aštuoniolika šimtmečių 
diasporoje. Jis taip pat kelia klausimą, kas sudaro žydų 
tautinę sąmonę ir kokios jiems yra ateities perspektyvos. 

Alpha-Book PuMication, Toronto, Kanada, 1986,256 psl. 
Kaina su persiuntimo in USA $15.20. Illinois gyventojai moka 
$16.00. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 



MOSU KOLONIJOSE 
Neivark, N. J. 
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I Š T U Š T Ė J Ę S LIETUVIU 
MIESTAS 

Jauki Šv. Trejybės liet. 
parapijos požeminė koplyčia, 
įrengta žemutinėje rūsio salė
je. Viršutinė salė likusi sale, 
tinkama pokyliams, vestu
vėms ir panašiems rengi
niams. Tai dar a.a. prel. 
Kelmelio laikų statiniai, vieto
je buvusios labai jau menkos 
parapijos saliukės, šalia buvu
sios didingos bažnyčios. 
Dabar jos nebe nė žymės. 
Vietoje jos tvora aptverta 
patogi auto aiškštė, kurioje 
netilpo dalyvių automobiliai 
birželyje, prel. Sharno išleistu
vių šventėje, išvykstant į 
užtarnautą poilsį, sulaukus 75 
metų. 

Šiuo metu prelatas vėl 
atvažinėja j savo buvusią 
p a r a p i j ą s e k m a d i e n i ų 
mišioms. Anksčiau talkino 
kun. Jesikevičius, kun. Tarnu-
lionis ir kt. Laukiama ir tiki
masi pastovaus klebono, kai 
atsiras Dangui jį išlijus, lyg 
Advento sudžiūvime. Taigi, 
dangūs, rasokite palaimin
dami Nevvarką nauju lietuviu 
kunigu, kurio dar taip laukia
me, nors dabartinis italas 
kunigas paskirtas administra
torium savo pareigas eina 
nuosaikiai darniai. Gaila, 
nebeatvažiuoja daugiau čia 
ilgų metų šaknis įleidęs 
pranciškonas kun. Klemensas 
Zalalis. Sakoma, sveikata ir 
kitokie reikalai neleidžia. O 
gaila! Jis Nevvarke buvo tapęs 
labai savu ir visokeriopai 
p r i g i j u s i u su t r u m p a i s , 
turiningais pamokslais. Gaila, 
viskas keičiasi. 

Ar daug belikę parapiečių? 
Parapijos šventėse prie stalų 
susirenka keli šimtai, ir erdvi, 
patogi salė darosi net per 
ankšta. Apatinėje koplyčioje 
betgi labai daug, kad net 
netilptų, beveik nepasitaiko, 
išskiriant prelato išleistuvių 
koncelebraciją. O šiokiomis 
dienomis rytais mišiose gal 
š e š e t a s a s m e n ų . Be tg i 
Newarkas labai laukia, kad 
Dangūs išlytų lietuvį kunigą 
ir, dairantis Jokūbui Stukui po 
pasaulį, eina džiugūs gande
liai, gal taip ir atsitiks. 

Ištikimai, kas sekmadienis, 
a tvyks ta savo pareigoms 
nenuilstantis vargonininkas 
Klemensas Bagdonavičius su 
žmona choriste ir gražus būre
lis choristų vis atgieda visas 
mišias lietuviškai jo vadovy
bėje ir akomanuojant. Klemen
sas jau irgi pensininkas ir 
gyvena gal už kokių 60 myle-
lrų Bricktovvn, kur įsikūrę bene 
kokios 6 lietuvių šeimos iš 
Nevvarko, vis užtarnautam 
poilsiui prie Atlanto. Nemažai 
ir artimose apylinkėse, kaip 
Toms River. Ocean Gatės ir 
t a ip a tbėgame į senjorų 
pasaulį Holiday City — senjo
rų koloniją. 

Š V E N T I N Ė KOLONIJA 

Po trumpos sunkios ligos 
šeimininko būtume nesuradę o Vytauto Mošinskio gy v e 
juo labiau nebūtume radę kelio nimo siūlas nutrūko spalio 7 d. 

Velionis su žmona Danute 
atvyko į pietų Floridą 1972 m. 
ir pas tov ia i aps igyveno 
Pompano Beach mieste, vasar-

visos atgal tą žliaugiantį 
dienos vakarą. 

Namas — tikra svajonė 
pensininkų porai. Šviesus, 
jaukus, erdvus, 2 miegamųjų vietėje. Prieš metus laiko, pali-
su dailiom verandukėm, ko savo puikią rezidenciją, 
patogumais, žaliu žolės kilimu persikėlė į Jupiter miestelį. 

Vis rengtasi ir žadėta per 
visą karštą vasarėlę aplanky
ti čia pavasarį atsikėlusius 
ištikimus Nevvarko parapie-
čius, tėvą su trimis sūnumis 
giedojusius chore, mažiausią 
patarnavusį mišioms, o dabar 
yisus tapusius daktarais ir 
išleidusius tėvus, dar jaunus 
tėvus. į pensininkų miestą, 
didmiestį (naujame, tik ką 
jiems pastatytame name). O 
gaila, kad sūnus dantistas 
Bloomfielde, o ne čia kur 
artumoje, sako čia gyvenan
tys, kai dantų belikę ne tiek 
daug ir dar blogiau, kai nesi 
tikras, ar svetimtautis dantis
tas tikrai sąžiningai tvarko. 
Žinoma, ir jauniausias dakta
ras labai praverstų taip pat 
vidaus ligų gydyme, bet tuo 
tarpu tik tėvai čia, nes jaunie
ji daktarai per jauni kurtis 
senjorų mieste. 

Buvo labai įdomu tai pama
tyti, tuos senjorų gyvenamus 
plotus, kur ribos dar nesibai
gia _ galima kurtis toliau, o 
jau d a b a r be malonaus 

aplink. Medžių tuo tarpu dar 
nėra, bet gal bus ateityje koks 
kur. Aplinką tvarko vietos 
reiklumo taisyklės, joms tenka 
ir paklusti, kad žolės kilimo 
priežiūrai nekliudytum. Betgi 
viduje graži pasaka. Daktarų 
jauna mamytė Alfa Jokubai-
tienė taip skoningai ir jaukiai 
papuošusi savo kambarius, 
kad negali atsigėrėti. Jau vien 
tų skoningų pagalvių ir 
gyvenamasis ir miegamieji 
kaip šventėje jomis žydi. 
Toliau siuvinėti kryžiuku 
paveikslai, paveikslėliai 
puošia prieškambarius, virtu
vę, visas sienas, kur tik jų 
reikia, o valgomojo kuone visą 
sieną puošia l ietuviškas 
aprėmintas audinys — kili
mas, taip išimtinai deko
ruodamas. Viskas su saiku ir 
skoniu, v iskas išėję iš 
šeimininkės darbščių rankų ir 
sumanios vaizduotės rankdar
biams. Ir pagalvoji — todėl ir 
ji pati visuomet tokia skonin
gai elegantiška, o svarbiausia 
— neturinti svorio problemos, 
visuomet kaip jauna mergai
tė, tik j au s idabr inia is 
plaukais. 

Toks įspūdis apsilankius 
Viktoro ir Alfos Jokūbaičių 
naujoje sodyboje, pensininkų 
didmiestyje, Atlanto pašonė
je. Nevvarko parapiją pasiekia
ma dabc.- rečiau, bet vis dar 
sulaukia r choras ir, nesant 
Butvydo, mišių skaitymai. 

Iš d a k t a r ų p a r a p i j o j e 
tebesilaiko Jokūbas Stukas 
irgi jau pensininkaujantis, bet 
artimesni ame priemiestyje ir 
dar tebevadovaujantis savo 
turiningoms radijo valan
doms iš N.Y. ir iš Seton Hali 
stotelės. Ne veltui apdovano
tas popiežiaus ordinu — jis to 
tikrai vertas. 

Taip rieda Nevvarko lietuvių 
dienos visose pašalėse. Jauni
mą išnešiojo dak ta ra t a i , 
inžinerijos, chemijos ir kt. 
mokslų laipsniai į visas platu
mas gyvenimo būtinybei savo
se šeimose. Ne visos jos lietu
viškos, bet, tikėkimės, gal 
i š l iks l i e t u v i š k o s s a vo 
gelmėse, nenubyrėdamos, tęs 
lietuvybės žingsnius, kiek 
laikas ir sąlygos padės. 
Ištuštėjo ir pensininkai į įvai
r i a s p a š a l e s , a r t i m e s n į 
paatlantį ir tolimesnes vieto
ves, net į Kaliforniją, Floridą, 
Cape Cod. Niekas, atrodo, 
neįsikūrė Kenebunke, gal ten 
šalčiau palyginus su šiuo Sodų 
apskričiu. Tik tenka laukti 
Viešpaties palaimos, sulaukti 
parapijai naujo lietuvio kuni
go ir kad senjorai — pensinin
kai ilgai žydėtų artimoje ir 
tolimesnėse apylinkėse paskli
dę, nepasiskubindami per 
anksti iškeliauti... 

K. B. O. 

NUSILEIS ANT 
KOMETOS 

Europos Erdvių agentūra 
planuoja nuleisti instrumen-
tuotą vežimėlį (be žmonių) ant 
kometos ir iš jos parvežti arti 
30 sv. jos branduolinės 
medžiagos į žemę. 

Vienintelis ligšiolinis a tve 
jis. kad nežemiška medžiaga 
būtų buvus parvežta — tai iš 
mėnulio. Tačiau kometos 
medžiaga būtų iš daug 
tolimesnės erdvės — tarp 350 
ir 550 mil. mylių nuo žemės. 
Parvežta kometos medžiaga 
sudarytų moksl ininkams 
progą patyrinėti tarpžvaigž
dines dulkes, iš kurių vėliau, 
joms sus ikombinavus su 
saulės dujomis prieš 4 1/2 
bilijonų metų, susiformavo 
planetos. Anaiptol planetų 
medžiagos, kometinės dulkės 
nebuvo perkeistos kaitimo, 
garavimo, ir vėl užšalimo 
ciklų per milijonus metų ir 

Juodu čia ruošėsi ilgai ir gra
žiai gyventi, deja ... Vytautas 
staiga pasijuto sergąs ir 
nelemtoji liga jį neilgai kanki
no. 

Vytautas Stasys Mošinskis 
buvo gimęs Lenkijos terito-
rioje 1906.XII.17. Gimnaziją 
baigė Kaune 1926 m. Po 
penkerių metų įtemptų studijų 
Berlyno aukštoje technikos 
mokykloje (Technische Hoch-
schule Berlin-Charlottenburg) 
įsigijo mechanikos inžinie
riaus laipsnį 1931 m. J a u 1933 
m. dirbo Kaune karinėse dirb
tuvėse. Jo pirmas stambesnis 
projektas — karinės lauko vir
tuvės prancūziško modelio 
pritaikymas Lietuvos sąly
goms. V. Mošinskis yra daug 
prisidėjęs prie Krašto apsau
gos ministerijos Linkaičių 
ginklavimosi dirbtuvių organi
zavimo. Savo puikų anglų ir 
vokiečių kalbų mokėjimą galė
jo išnaudoti susirašinėdamas 
su užsienio valstybių įmonė
mis. To laikotrapio sąlygose 
Lietuvos pramonė išimtinai 
p r i k l a u s ė n u o u ž s i e n i o 
malonės, nes ten būdavo 
perkama metalo apdirbimo ir 
matavimo įrankiai. Rink
damas t inkamas mašinas 
Vytautas daug keliavo užsie 
niuose, atr inkdamas Lietuvai 
reikalingiausias mašinas. 

Pirmosios sovietinės okupa
cijos metu, likvidavus Linkai
čių ginklavimosi dirbtuves, 
Vytautas keliolika mėnesių 
dirbo vertėju prie vokiečių 
repatriacijos komisijos. Vo
kiečių okupacijos metu (II-
jo pasaulinio karo metu) 
Vytautas dirbo Kauno uni
versitete, o vakarais dėstė 
matematiką aukštesnėje tech
nikos mokykloje. Taip pat 
Vytauto Didžiojo universitete 
darbavosi kaip vyr. padėjėjas, 
kur jo tėvas prof. Vytautas 
Mošinskis dėstė metalurgijos 
mokslų teorijas. j 

1945 metais, pasitraukęs į : 

Austriją, Vytautas dirbo Land 
Salzburgo Summary Court 
kaip teismo reporteris ir ver
tėjas anglų, vokiečių, rusų, 
lenkų, lietuvių ir prancūzų 
kalbomis. 1946-1947 dirbo 
JAV armijoje G-2 sekcijoje 
kaip „Consulting engineer". 

1947 V. Mošinskis kartu su 
prof. V. Krėvės šeima atvyko į 
JAV ir apsistojo Philadelphi-
joje, kur uošvis prof. Krėvė 
buvo pakviestas Pennsylvani-
jos universitetan. Pradžioje 
Vytautas gavo darbo pas 
h e l i k o p t e r i ų p i o n i e r i ų 
P i a s e c k i . V ė l i a u , š i a i 
kompanijai persiorganizavus, 
Vytautas dirbo Vertol helikop
terių b-vėje. Po kelerių metų 
Vertol tapo didžiulės lėktuvų 
b-vės Boeing dalimi. Čia 
Vytautui teko atsakingos 
pareigos. J is padarė visą eilę 
išradimų ir patobulinimų. 
Keletas jų yra užpatentuoti 
Victor (Vytautas) Mošinskio 
vardu (Rotor). 

1964 m. lapkričio 22 d. 
Vertol Division News straips
nyje parašyta: Vertol Divi
sion Employee Inventors 
Receive Patent Incentive Plan 
Award — yra minimas ir Vic
tor Mošinskio vardas. V. 
Mošinskis gavo žymenį už 
Rotor, kuris naudojamas CH-
47A ir 107 modelių helikop
teriuose. Mošinskis gavo ir 

A.a. inž. V.S. Mošinskis 

antrą premiją už išradimą 
mechanizmo propeleriui keisti 
padėtį — naudojamą CH— 
46A. 

Pasiekus 65-rių metų amžių, 
dėl Vytaute Mošinskio aukštų 
kvalifikacijų jis buvo prašo
mas pasilikti toje įmonėje 
dirbti dar trejus metus nau
joms programoms vykdyti. 
Tačiau Vytautas atsisakė 
pasilikti tarnyboje — norėjo 
poilsio ir ramybės. 

Vytautas mėgo jaunuosius 
lietuvių kilmės inžinierius ir 
šiaip jaunosios kartos intelek
tualinę lietuvių visuomenę. Jis 
buvo gerai susipažinęs su 

egzistencinėmis gyvenimo lai
ko problemomis. Vytautas 
vertino jaunosios lietuvių kar
tos sugebėjimus ir veržlumą ir 
jų pastangas visokeriopai 
rėmė. Prenumeravo „Met
menis'", „Lituanus" ir kitą 
spaudą. 

Vytautas buvo švelnios s i e 
los žmogus, muzika jam ne tik 
sudarė didžiulį dvasinį pasi
tenkinimą, bet ji buvo ir malo
naus pasiklausymo dalykas, 
prasmingas išgyvenimas. 
Vytautas ypač mėgo Mozarto 
kūrinius, jo mėgiamiausia 
buvo „Symphonia Concertan-
ta" 2-ji dalis Andante. Vytau
tas taip mėgo muziką, kad 
turėjęs sunkumų apsispręsti 
baigęs gimnaziją ką studijuo
ti: muziką ar inžineriją, bet 
pasirinko pastarąją. 

Vytauto pasitraukimą iš 
darbščiųjų lietuvių eilių bus 
sunku užpildyti, tos kartos 
milžinai vienas po kito iške
liauja amžinybėn. Vytautas 
buvo plati ir šakota asmeny
bė. Gaila, kad jo gabumai 
technikos srityje taip mažai 
žinomi lietuvių visuomenėje. 
Nuostabu, kad negalima rasti 
jo vardo Lietuvių Enciklope
dijoje. 

Vytauto mirtingieji palai
kai ilsisi Riverside Memorial 
Park Jupiter kapinėse. Tebūna 
jam lengva jį priglaudusi pietų 
Floridos žemė. Ilsėkis ramy
bėje, to jam linki jo artimieji. 

Br. Aušrotas 

SEPTYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

1979 metais lapkričio mėn. 1 d. Connecticut valstijoje 
m i r r 

<. A.+A. 
PETRAS NORKUS 

-Jo brangią mirti'-s sukaktį minint. Sv. Mišios už jo sielą 
a tnašau jamos Tėvų Jčzuitų koplyčioje, Chicagoje. lapkričio 
9 d. HM 5 vai.,ryto. 

P rašau prisiminti a.a. Petro sielą savo maldose. 

I.iūdi Ž m o n a T e r e s ė ir g i m i n ė s . 

A.+A. 
RAIMUNDUI MERKIUI 

mirus, žmonai JANINAI, sūnums VYTAUTUI su 
žmona ir RAMUNIUI reiškiame giliausią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Otonas ir Vanda Vaitai 

Gilios senatvės sulaukusiai 

A.+A. 
VERONIKAI BELECKIENEI 

mirus, sūnų VYTAUTĄ, jo žmoną GENOVAITĘ ir 
visą gausia giminę užjaučia ir kartu liūdi. 

V. ir L. Adomavičiai 
V. ir O. Baltučiai 
A. ir D. Velavičiai 
K. ir A. Žukauskai 

Sunnv Hiils, Florida 

todėl jos duotų mokslinin
kams daug naujos informaci
jos. 

Europiečiai šiam skrydžiui 
jau paskyrė 400 mil. dol. ir 
prašo, kad JAV prisidėtų prie 
šio projekto 500 mil. iki 1 
bilijono dol. kainos. Tik 
neaišku, ar JAV Erdvių 
Administracija (NASA) norės 
prisidėti. 

Juozas Brazaitis 

RAŠTAI VI 
Tai paskutinis šio kultūrininko ir valstybininko raštų to

mas, kuriame perspausdinta knyga ..Vienų vieni" ir pridėta 
12 kitų stra Dsnių, liečiančių pokarinių metų mūsų laisvės 
kovas ir pasaulio abejingumą mūsų šauksmui Redagavo 
Alina Skrups*elienė ir Česlovas Grincevičius. Knyga turi 578 
puslapius teksto ir iliustracijų, kietais viršeliais. 

Kaina s J persiuntimu 17.90 dol. Illinois gyventojai 
moka 19.20 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd Str. 
Chicago, M. 60629 

A.tA. 
BALYS MACKIALA 

Mirė 1986 m. lapkričio 1 d. 11:15 vai. ryto Humana 
ligoninėje, St. Petersburg. Floridoje. 

Velionis g imė 1921 m. sausio .*() d. Ukmergėje. Tremtyje 
įvairiuose kraštuose išgyveno 42 metus. 

Dideliame liūdesyje paliko žmoną Dalilą. posūnį Rim
vydą, vaikaičius Ričardą ir Raimundą; žmonos seserį Onę. 
jos vyrą Kostą Naudžius; dukterį Vitą ir jos vyrą Antaną 
bei jų vaikus Liną ir Vaidą. Įvairiuose pasaulio kraštuose 
paliko 2 brolius, 4 seseris bei kitus gimines ir draugus. 

Lapkričio 7 d. bus palaidotas St. Petersburg Memorial 
kapinių mauzoliejuje. 

Nuliūdusi Ž m o n a . 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Kęstutis K. Janula i t i s 
Mūsų mylimas sūnus, tėvas ir brolis mirė 19H6 m. spalio 

."> d ir buvo pala idotas 1986 m. spalio 11 d. Šv. Kazimiere 
lietimų kapinėse Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie dalyvavo sermeny 
se ir laidotuvėse, kurie mus guodė, meldėsi ir palydėjo į 
amžino poilsio vietą. 

Ypatinga padėka kan. V. Zakarauskui už maldas koply 
čioje ir už a t n a š a u t a s šv. Mišias bažnyčioje bei už apeiga> 
kapinėse. Taip pat nuoširdžiai dėkojama kun. J. Juozevičiui 
ir Lietuvos Dukterų d-jos narėms už sukalbėtą rožinį 
koplvėioje. 

Dėkojame agr. A. Šantarui už atsisveikinimo pravedi 
m,|. Ignui Petrauskui už nekrologą ..Drauge", už visai 
užuojautas, pareikštas per spaudą ir laiškais, visiem.-
aukoiusiems šv. Mišias už a.a. velionio sielą, už vainikus 
prie 10 karsto ir vietoje gėlių aukojusiems Tautos fondui. 

Ypatingai dėkojame Lietuvių Agronomų* sąjungai, prot 
M et nu ir Faust inai Mackevičiams. agr. K. Indreikienei, agr 
Antanui ir Pranutei Šiošėms už didelę moralinę paslaugą. 

Dėkojame solistui -L Vazneliui už jautrų giedojimą 
ba/nvrioje šv. Mišių metu. 

Dėkojame kars to nešėjams. Nuoširdi padėka laidotuvių 
din -kronui D. Petkui už paslaugą ir patarnavimą. 

Liūdintys T ė v a i , b ro l i s su š e i m a ir v a i k a i . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICACX)S PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy„ Pa los Hills. Illinois 
Tel. - 974-4410 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

http://1906.XII.17


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. lapkričio mėn. 6 d. 

x Ateit ininkų federaci
jos valdyba turėjo posėdį 
Marijonų patalpose Chicagoje korporacijos „Grandies" stei-

x A.a. dipl. inž. c h e m i k a s 
A n t a n a s Alkait is po sun
kios ir ilgos ligos mirė Cle-
velande. J is buvo vienas iš 

x „ D r a u g o " adminis
tracija jau išsiuntė ateinan
čių metų — 1987 — kalendorių 
ir Kalėdų sveikinimo korteles. 
Kalendoriai ir kortelės neap
mokamos, bet auka bus mie 
lai priimama, nes tai viskas 
kainuoja nemažus pinigus. 

x Lietuvių Tautodai lės 
ins t i tu to Chicagos skyr ius 
su tautodailės darbų paroda 
dalyvaus Lietuvių-Latvių die
noje De Paul universiteto 
McGavv Hali, Fullerton ir 
Halsted gatvių sankryžoje. 

Belden 

lapkričio 4 d. Buvo disku
tuojami šie reikalai: Ateitinin
kų fondas, planai suruošti 
sąjungų vadovybių ir globėjų 
suvažiavimą ir kursus, fede
racijos narių sąrašų koordina
vimas, „Ateities" žurnalo 
reikalai. Krikščionybės jubi
liejaus darbai ir pan. Atei-

gėjų. Liko 
vaikaL 

nuliūdime keturi 

x St. Xavier College, 3700 
W. 103 St., Chicago, 111., 
lapkričio 9 d., sekmadienį, nuo 
1 iki 4 vai. p.p. turės kolegijos 
namų apžiūrėjimą, kuriame 
galės dalyvauti visi suintere
suotieji. Šioje kolegijoje stu-tininkų federacijos vadas Juo 

zas Polikaitis ir kiti valdybos dijuoja nemažai lietuvių 
ir federacijos nariai atstovavo 
ateitininkams Religinės šal
pos jubiliejaus minėjime New 
Yorke spalio 25 d. AF posė
džiai šaukiami kas mėnesį 
aptarti einamuosius federaci
jos reikalus. 

x Kr. Donelaičio lit. 
mokyklų Tėvų komi te tas 
kviečia visus maloniai pra
leisti sekmadienio popietę 
madų parodoje lapkričio 9 d. 
J aun imo centre, stebint 
mokyklos mokinius — jaunuo-

x Chicagos A. Stulgins- s i u s modeliuotojus. Modeliuo
ki© moksleivių a te i t in inkų t - R P o d a i i n o , A. Apke, 
kuopos susirinkimas bus pas £ Astrauskaitė, P.Bagdonas, 

Įėjimas iš Belden gatves. Kristiną Zvinakytę penktadie- n namhrsiinka* T 
Paroda šeštadienį, lapkričio 8 " 
d., bus atidaryta nuo 12-5 vai. 
p.p. Visi kviečiami. Įėjimas 
nemokamas. 

Glo-
nį, lapkričio 7 d., 7:30 vai. vak. w a c k i R Glovvacki. A. Kos-
•Jos adresas - 244 Venetian m o p oulus , R. Padalino. L. 
W ay, Orland Park, 111. tel. 349- P a u l s U t z i r s 2 i l i s p a a ug-

x Dr. Kazys Eringis skai
t y s a k t u a l i ą p a s k a i t ą 
lapkričio 16 d. 2 vai. p.p. Šau
lių namuose vyksiančiame Til
žės minėjime. Visi kviečiami 
dalyvauti. Minėjimą ruošia 

4763. Bus paskaita visiems 
pažįstamos Rasos 
tės-Poskočimienės. 
nepamiršti nario mokesčio 
Visus narius kviečia korės 
pondentė Asta Kazlauskaitė. 

lių rūbus modeliuos aukštes-
Soliūnai- n į o s į o s mokyklos mokinės L. 

Jurcytė, A. Kabliauskaitė ir R. 
Hollenderytė. 

Lietuvių Saulių centro valdyba. IS kairės sėdi: J u o z a s Gurevičius-Cuirovis - II vic.pirm \ 
Išganait is — I vicepirm., Karolis Milkovai t is — pirm., kun. -Jonas Rorevifiu* -
Mykolas Abarius — Jūrų s. vadas; stovi: J u o z a s Skeivys — ižd.. Anelo Kirvaitvtė 
ir sekr., Sofija Tamulevičiūtė-Ferro — ūkio vad . pad.. Ona Antana i t i enė 
Alfonsas Paukštė — ūkio vad.. Cipr i jonas Genut i s — inform. vad. Naotr C < ; < " -

rrtotf-ni v e ' 
motoru vif< i>:ir' 

x Fil. Mečys Va l iukėnas 
x Marija Rudienė , Balfo kalbės Korp! Neo-Lithuania 

Mažosios Lietuvos rezistenci- c o p i r m i n i n k ė , dalyvaus metinėje šventėje, įvykstan-
nio sąjūdžio Chicagos sky- lapkričio pradžioje New Yorke eioje lapkričio 8 d. Tautiniuo-
rius. įvykstančiame International s e namuose. Korp! Neo-Lithu-

Care šalpos metiniame direk- a n į a Chicagos padal inio 
x Tėvel iai ir svečiai kvie- torių suvažiavime. Po to šal- valdybai šiuo metu pirminin-

čiami šį šeštadienį, lapkričio 8 pos organizacijų reikalais vyks kauja fil. Vida Momkutė. Visi 
d.. dalyvauti ..Kernavės" į Washingtoną. Inž. Antanas kviečiami dalyvauti. 

Rudis Washingtone turės poli
tinę konferenciją. Po to vyks į 
Juno Beach, Fla., kur lapkri-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

skaučių tunto sueigoje Jau
nime centro mažojoje salėje. 
Sueigos pradžia 1:30 vai. p.p. 

x Lietuvių operos moterų 
choras atliks meninę prog-

x Pienas—geriausias kai-
cio šal t in is , 657 Alvudo radi
jo paskaita šį sekmadienį 8:15 
v.r. Sofijos Barkus radijo šei
mos valandos metu. 

x Onutė Šulai t ienė, gyve-
įanti Cicero, savaitę laiko vie
šėjo Hamiltone, Kanadoje, kur 
aplankė savo giminaičius bro
lius Žukauskus, o taip pat ir ki
tus gimines. Ji yra Chicagos 
..Vaidilutės" teatro adminis
tratorė. Šis teatras dabar spar
čiai ruošiasi Teatro festivaliui, 
kuris prasidės lapkričio 28 d. ir 
„Vaidilutė" tą dieną pasi
rodys su savo dviem vei
kalais. 

x LB Socialinių reikalų 
įstaiga organizuoja išvyką 
autobusu lapkričio 10 d., 
pirmadienį, 9 vai. ryto. Prog
ramoje 10:15 vai Bahay 
maldos namai, 11:15 vai. 
priešpiečiai blynų užeigoje. 
12:30 vai. pasivažinėjimas 
apylinkėje ir 1:15 vai. p.p. 
apsilankymas 29 kambarių 
Charles Davės namuose. 
Kelionės kaina 5 dol.. neįskai
tant priešpiečių. 

x Chicagos ramovėna i , 
šauliai ir b i ru t in inkės ruo
šia kavutę žurnalui „Karys" 
finansiškai paremti. Kavutė 
bus gruodžio mėn. 9 d., 3 v. 
p.p. Šaulių namuose. Visi lie
tuviškos spaudos mylėtojai ir 
skaitytojai maloniai kvie
čiami kavutėje dalyvauti ir 
savo auka paremti žurnalą 
„Karį". Kas gali, prašom 
atnešti fantų loterijai. 

(pr.) 

x J o n ą ir Kastasiją Šta
rus penkiasdešimties metų 
vedybų sukakties proga lapk
ričio 17 dieną, sveikiname ir 
linkime daug laimingų metų 
gyventi. 

Jonas, Joana Bušauskai 
ir šeima 

St. Catharines, Canada 
(sk.) 

A R A S 
Dengiamo i 

STCMilS 
Sti aukš tu patyrimu, i ' ^ m c 

apdraus t i . Pa ts prižiūriu darbą. 
ARVYDAS K1KI.A 

a r b a ta rp 10 v.r. ir H \ .\ . 
TH. 434-96.V. 

čio 15 ir 16 dienomis įvyks Bal- r a m ą o p ero3 baliaus metu 
lapkričio 22 d. Tautinių namų 
salėje. Chorui diriguos Aud
ronė Gaižiūnienė, prie for-
tepiono Robertas Mockus. Šo
kiams gros Neo-Lithuanų 
orkestras, vadovaujamas Al
gio Modesto. 

fo direktorių suvažiavimas. 

x Dr. Marytė Gaižut ienė 
yra pagrindinė organizatorė 
Ate i t in inkų a k a d e m i n i o 
savaitgalio jaunų menininkų 
parodos. Atidarymas bus 
šeštadienį, lapkričio 8 d. 10 
v.r. Ateitininkų namuose 
Lemonte. Dalyvaus 11 jaunų 
menininkų iš Chicagos, Cle-
velando. Los Angeles ir Toron
to. Visi nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti. 

x Lietuvių da i lės muzie
jus Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre rengia dešimties 
latvių dailininkų apžvalginę 
parodą, kurios atidarymas bus 
lapkričio 7 d., penktadienį 7 
v.v. Paroda tęsis iki lapkričio 
16 d. Visi kviečiami atsilan
kyti. Lankymo vai. penktadie
nį nuo 6 iki 9 vai. v., šeštadie
nį ir sekmadienį nuo 11 v.r. iki 
7 v.v. 

x Marijos Gimbutienės 
paskaita apie vėliausius kasi
nėjimus Lietuvoje, o taip pat 
apie senąją Europos matriar-
chalinę kultūrą rengiama 
bendru santariečių ir atei
tininkų susitarimu lapkričio 9 
d., sekmadienį, 2:30 vai. popiet 
Ateitininkų namuose I>emon-
te tuoj po Akademinio savait
galio programos. 

x „Deimant in i s Šv. Kazi
miero parapi jos jubil ie
jus" — tokiu vardu išleista 
knygelė su lietuviška ir ang
liška istorija apie Patersono, 
N.J., parapiją. Taip pat daug 
informacijos ir skelbimų bei 
sveikinimų. Knygelė yra 88 
psl. su gražiais viršeliais. 

x Budrio v a r d o Lietuvių 
Foto Archyvo surengtos 

NAUJAS GYDYTOJAS 
DR. A. ZLIOBA 

Sių metų birželio mėnesį į 
diplomuotų medikų eiles įsto
jo Aras Žlioba, baigdamas 
Northvvestern Medical School 
Chicagoje. Už pasižymėjimą 
moksle ir atsidėjimą ligonių 
priežiūroje buvo apdovanotas 
Alpha Omega medikų draugi
jos garbės žymeniu. 

x Žurn. J o n a s P . Palu
ka i t i s , Harbert, Mich.. lan
kėsi „Drauge", pasirinko įvai
rių ir naujausių leidinių už 
didesnę sumą ir taip pat įteikė 
„Draugo" apsigynimo fondui 
100 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 
J . Palukaitis kurį laiką buvo 
išvykęs į Europą, o Ispanijoje 
turėjo progos ilgiau pabūti, 
arčiau susipažinti su žmonių 
gyvenimu ir gražia gamta, 
kuri padėjo jam gerai sustip
rėti ir pasilsėti. 

Dr. A r a s Ž l i o b a 

C H I C A G O S A N G L I J O S 
L I E T U V I U KLUBO 

R E N G I N Y S 

Rudens spalvų vakaras, 
surengtas spalio 25 d., praėjo 
su puikiu pasisekimu. Erdvi 
Šaulių salė vos sutalpino 
vakaro svečius. Nors lauke 
lynojo rudenio lietutis, tačiau 
tai neįbaugino vakaro daly
vių. Salėje buvo smagu ir 
nuotaika gera. 

Programos meninėje dalyje 
jauna muzikė ir solistė Linda 
Burbienė perdavė lietuviškų 
liaudies dainų pynę: Tėviš
kėle, tėviškėle... Tu buvai toks 
didis. Linelius raunu ne vie
na... Suolelis ir Kur banguoja 
Nemunėlis. Tyliai visi klau
sėsi ir žavėjosi soliste, kuri 
nedėvėjo ištaiginga baline 
suknia, o buvo gražiam lie
tuv i škame kos t iume. J o s 
skambų lyrinį soprano balsą 
palydėjo gitaros akordai, 
kuriuos skambino pati solistė. 
Gausiais plojimais publika 
ilgai nenorėjo išleisti muzikės 
Lindos Burbienės nuo scenos. 
Rita Kuraitė solistei įteikė 
raudonų rožių puokštę. 

Po programos buvo skani 
vakarienė, kurią paruošė Stro-

Aras gimė Evergreen Parke 
1961 metais dr. Petro ir Lai
mos Žliobų šeimoje. Baigė 

x Povilas Mikšys, Juno Barrington High School kaip 
Beach, Fla., „Draugo" apsi- National Merit Scholar. Notre 
gynimo fondui atsiuntė 50 dol. i ) a m e universitetą baigė su p į e n ė su talkininkėmis. Atsi-
auką su tokiu prierašu: Siųs- Summa Cum Laude diplomu, gaivinimo barą aptarnavo K. 
damas auką mielam „Drau- į,ei phi Beta Kappa humani- Rožanskas ir A. Matulis. Prie 

nuoširdžiai linkiu dary- tarimų ir Alpha Epsilon Delta s t a l ų sėdėjo ne tik „angli-
Įvyktų grįežtųjų mokslų garbės pažy- konai", bet ir jų bičiuliai: 

mėjimais. atskirus stalus sudarė Jūros 
Šiuo metu dirba interno dar- Sauliai, Tauragės ir Zarasiš-

bą Saint Joseph's ligoninėje kių klubai. Svečių sukvietimui 
Ch icago je . A t e i n a n č i a i s daug pasidarbavo VI. Paliu-
metais pradės ophthalmolo- lionis, K. Rožanskas. B. 
gijos rezidentūrą Loyolos 
medicinos mokykloje. 

Visada daug dėmesio sky
ręs lietuviškiems reikalams. 
Aras šiuo metu pasišventęs ir 
dirba su Lietuvių Jaunimo 
sąjunga. Šj rudenį buvo išrink-

Talkininkės A. Kurienė. S. 
Šidlauskienė, J. Lakienė. B. 
Blekys, R. Kuraitė. D. Čer
niauskaitė, Aldona ir Sofija 
išplatino laimės traukimo 
bilietėlius. Turtingus laimė
jimus pravedė J. Šidlauskas 
su padėjėjomis R. Kuraitė ir 
Aldona. Visus linksmino 
..Gintaro" orkestras. Svečiai 
turėjo progos ilgiau pasišokti, 
nes rudens sezonui ;krodis 
buvo pasuktas vieną alandą 
atgal. 

Klubo valdyba dėkinga atsi
lankiusiems ir visiems laimė
jimų fantų aukotojams. 

AL. 

LATVIŲ DAILĖS 
PARODA SUTINKANT 

Lietuvių dailės muziejus 
tarp kitų projektų rengia lat
vių dailininkų dailės darbų 
parodą, kurios atidarymas 
įvyks šį penktadienį, lapkričio 

d. 7 v.v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Šioje 
apžvalginėje parodoje daly
vauja dešimt dailininkų: Lei
dę Alida. Rūta Daugaviete, II-
m a r s G r a u d i n s , J u r i s 
Graudins, Uldis Krumins, In-
ese Liepins, Vytauts Simanis, 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

- Angelė K. Ne ls ienė , LB 
Vakarų apygardos pirminin
kė, yra paskirta į Respub-
lik.nų Tautinių grupių tary
bos žmogaus teisių komitetą, 
šio komiteto pirmininkas yra 
ukrainietis. Myron Wasylyk. 
Paskyrimą pasirašė Respub
likonų Tautinių grupių tary
bos dabartinis pirm .Frank D. 
S te Ha. 

— Dr. Vytauto Skuodžio 
iš la isvinimo iš sovietų d a r 
bų s tovyklos reikalu JAV LB 
krašto valdybos »astangomis į 
vykstantį Islandijon preziden
tą Reaganą bendru raštu 
kreipėsi abu Illinois senato
riai Alan J. Dixon ir Paul 
Simon ir Michigano sena
torius Donald W. Riegle, Jr. 

— St . Pe t e r sbu rgo Lie
tuvių klubas šiemet lapkri
čio 11 d. švenčia 25-rių metų 
sukaktį. Ją paminės keliais 
renginiais. Lapkričio 15 d. 
pakvietė koncertuoti žymųjį 
pianistą prof. Andrių Kupre
vičių iš Clevelando. Lapkričio 
29 d. pasirodys klubo choras, 
Bay Area Chamber Strings 
orkestras ir tautinių šokių 
grupė „Audra". Gruodžio 5 d. 
bus sukaktuvinis banketas, šo
kiai ir meninėje dalyje vyrų 
kvartetas iš Los Angeles, 
akompanuojant p ianis te i 
Raimondai Apeikytei. 

A R G E N T I N O J E 

— A.a. Marija Kunči-
n a i t ė - J u o z a p a i t i e n ė , 84 
metų amžiaus, mirė rugpjūčio 
28 d. Buvo kilusi iš Luknių 
km.. Vyžuonų v., Utenos 
apskr. Argentinoje gyveno 
nuo 1929 m. Jos vyras a.a. 
Juozas Juozapaitis mirė 1976 
m. Broliai ir seserys , gyvenę 
Argentinoje, Kanadoje ir 
Lietuvoje, jau yra mirę, išsky
rus vieną seserį Lietuvoje. Pa
laidota su religinėmis apei
gomis Avellanedos kapinėse. 

— A.a. P e t r a s B i ronas , 79 
metų, mirė rugpjūčio 5 d. 
Velionis buvo gimęs Tumasi-
nio km., Šimonių valsč., 
Panevėžio apskr. Liūdesy liko 
žmona Konstancija, duktė 
Lidija Alica, sesuo Ona Rama
nauskienė su šeima. 

— A.a. Adelė Bal tušytė-
Deksnienė , 80 metų amžiaus, 
kilusi nuo Rokiškio, mirė 

t i ' viską, kad su 
taika". Nuoširdus ačiū už vis
ką. 

x Stasys Gr iežė - Ju rge -
levičius, Dorchester. Mass.. 
atsiuntė 20 dol. auką „Drau
go" apsigynimo fondui su to
kiu laiškučiu: „...didesnės 
aukos neišgaliu. Gaila. Einu 
jau 87 metus, o turėtos kuklios 
santaupos per 20 su viršum 
„pensininkavimo" metų ištir
po. Taikykitės... mano gili 
pagarba ir užuojauta Jums". 
Nuoširdus ačiū. 

tas Amerikos Liet. Jaunimo 

Kuras, B. Černienė. J. Aukš-
čiūnas, E. Paulauskienė ir J. 
Jokubka. Vakarienės metu 
buvo pasveikintas klubo ilga
metis narys ir „Draugo" buvęs 
redaktorius Algirdas Pužaus
kas. Kadangi B. ir A. Pužaus
kai ruošiasi išsikelti iš Chi-

Arvids Strals, Ojar Steiners rugpjūčio 10 d. Nuliūdime liko 
ir Janis Strods. Paroda vadi- duktė Alvira ir sūnus Anta-
nasi „Nauji horizontai latvių nas su šeimomis. Palaidota 
dailėje". Vardas mažai ką Flores kapinėse Buenos Aires, 
mums sako, nes mes latvių 
meną menkai pažįstame, kaip — — — . ^ _ > _ _ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ 
ir jie — mūsų. Nors jų dau- prisidėti ir prie tampresnių 
guma gimę Latvijoje, bet užau- tarpusavio ryšių ugdymo ir 
gę už jos ribų, išaugę iš vaka- kitose srityse, įskaitant ir poli-
rietiškos kultūros klodų, tinį momentą, taip svarbų išei-
nepraradę latviško charak- vių tautinėms mažumoms, 
terio savo kūryboje Taigi, ši netekusioms tėviškės ir tėvy-
paroda bus geriausia proga nės. Bendradarbiavimas dai-

x Marija ir A n t a n a s 
J u r k š t a s , South Walpole, 
Mass., Jonas Sakalauskas, 

sąjungos pirmininku. Linki- cagos. tai visi jiems sugiedojo 
me Arui sėkmės ir toliau dirb- „Ilgiausių metų" ir palinkėjo 
ti ir nepavargti! sėkmingai įsikurti Washing-

KL tono valstijoje. 

susipažinti su latvių daile. 
Lietuvių dailės muziejus 

planuoja išplėsti savo veiklą 
toliau už savos parapijos ribų, 
susirišdamas su kitų etninių 
grupių dailininkais, taip užpil-
dydamas šiuo metu susida
riusią tuštumą tarpetninio 
meno 
srityje 

lietuvių fotografų parodos Chicago, 111., Jonas Pečiulis 
uždarymas ir premijų įtei
kimas bus šį sekmadienį, 
lapkričio 9 d., 3 vai. p.p. Jau
nimo centro kavinėje. Prog
ramoje: Algimanto Kezio foto 
portretų knygos „Faces of Two 
Worlds" pristatymas skaid
rėse ir filme. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti. 

(pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais ^mokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savinge. 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747. 

(sk.) 

M u n s t e r , Ind . , A n t a n i e 
Lauraitis. La Grange, 111.. 
Vaclovas Butkys, Great Neck. 
N. Y., Jonas Gliosas, St. 
Petersburg Beach, Fla.. Anna 
ir Joseph Bigelis, Cicero. Il„ 
V a l d e m a r a s B a n e v i č i u s . 
Philadelphia, Pa., Bronė Šir-
vinskas. No. Hollywood, Cal., 
„Draugo" apsigynimo fondui 
atsiuntė po 20 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

x Bronius Kovas , Nor 
wood, Mass., „Draugo" apsi
gynimo fondui atsiuntė 40 dol 
auką. Antanas Rugys. Lan
taną. Fla., 30 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

lės srityje praplėstų horizon
t u s ne t i k p a t i e m s 
dailininkams, bet ir visuo
menei, kartais nenorinčiai ar 
nepajėgančiai peržengti savos 
parapijos slenkstį. Dalintis 
patirtimi, vadinasi, augti 
dvasiniai ir intelektualiniai, 

bendradarbiavimo tobulėti. Išmokti ką nors dau 
Šis posūkis galėtų giau niekada nėra per vėlu, 

kad ir mene, kurs teka ne vie
na, bet įvairiomis kryptimis, 
net ir prieš srovę; jis nuolat 
keičiasi kaip ir gyvenimas, 
veržiasi į naujus horizontus, 
kaip ir ši latvių naujų hori
zontų ieškotojų paroda. 

Lankymo valandos: penk
tadienį nuo 6 iki 9 v.v.; šešta
dienį ir sekmadienį nuo 11 v.r. 
iki 7 v.v. 

a.m. 

Lietuvių Fondo s t ipendininkai , da lyvavę pokylYJ^ ir gavę stipendijos čekius. 

^Advokatai J o n a i č^ibaltii. 
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