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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Už k u n i g o A l f o n s o 
Svarinsko suėmimą ..daug 
kunigų netgi dėkojo ir sakė. kad 
jau seniai reikėję taip padary
ti". RRT įgaliotinio pavaduo
tojas sakėsi neabejojąs, kad šio 
pokalbio medžiaga pasieks 
Vatikaną, bet ateistai nebijo — 
toliau daryt tai, ką iki šiol 
darė. „Gaila, kad dabar ne 
Stalino laikai, seniai 25 metus 
būtum užsidirbęs. Jeigu toliau 
taip elgsiesi, reikalas peršoks 
P. Anilionio įstaigos kompeten
ciją ir bus perduotas proku
ratūros žinion, suimsime be 
įspėjimo ir nieko gero iš to 
Bažnyčiai nebus. Ką davė 
tikintiesiems kun. A. Svarins
ko, kun. S. Tamkevičiaus 
veikla? Ar nuo to tikinčiųjų 
padaugė jo?" — jrodinėjo 
pr i s i t a ikymo bedieviškai 
valdžiai naudą Juozėnas. 

Pabaigoje pavaduotojas 
Juozėnas žadėjo apie įvykusį 
pokalbį referuoti Kaišiadorių 
vysk. J. E. Vincentui Sladke
vičiui. 

Kun. R. Puzonas pamokslo 
m e t u s u p a ž i n d i n o s a v o 
parapieč ius su bedievių 
reikalavimais ir grasinimais, 
prisiminė, kaip narsiai prieš 
šimtą metų kiaukliečiai apgy
nė savo bažnyčią nuo caro 
kazokų, paragino žmones būti 
vertais savo prosenelių. 

* * * 

Alytaus rajono vykdoma
jam komite tui . Nuoraša i : 
Vyskupijas valdantiems Vys
kupams, RRT įgaliotiniui. 

Santaikos parapijos bažny
tinio komiteto susirinkimo, 
įvykusio 1985 gegužės 19 d., 

P r o t o k o l a s 
Mes, Santaikos parapijos 

vykdomasis komitetas, revizi
jos "komisija ir dvidešimtuko 
nariai, svarstėme klausimus, 
kuriuos Alytaus vykdomojo 
komiteto pirm. pav. Laukienė 
1985 m. balandžio 29 d., daly
vaujant Kriokialaukio apylin
kės pirm. Tamulynui, iškėlė 
Santaikos parapijos klebonui 
kun. Vladui Robinui. Jie buvo 
sekantys: 

L klebonas kun. V. Bobi-
nas, surenkdamas talką prie 
bažnyčios darbų, sužlugdė 
kolūkio pavasario darbus; 

2. suardęs komunistinę 
šeštadienio talką, nes priver
tęs žmones dirbti ne ten, kur 
jie buvo pasiųsti; 

3. sužlugdęs mokyklos visuo
meninius renginius, privers
damas mokinius dirbti prie 
bažnyčios, todėl neįvyko 
numatytos sporto varžybos; 

4. savavališkai prisijungda
mas nuo mokyklos pastato 
elektrą, sukėlęs pavojų moki
nių gyvybėms; 

5. savival iavęs kolūkio 
dispečerinėje, pats asmeniš
ka i išsirašęs kelialapį ir 
paėmęs mašiną, išvyko į 
Kauną parsivežti tvoros. Maši
nos prašęs ne pas tuos asme
nis; 

H. Vytą Smaidžiūną priver
tęs dirbti prie bažnyčios, todėl 
liko nevalytos kiaulidės. 

Išnagrinėję iškeltus klausi
mus ir kaltinimus, atsakome: 

1. darbingi vyrai prie bažny
čios dirbę tik po darbo 
valandų, be to, remonto dar
bai vyko bažnyčioje, kai dar 
nebuvo vykdomi pavasario 
darbai kolūkyje, todėl ir 
negalėjo jų sužlugdyti; 

(Bus daugiau) 

Izraelis nustatė 
ukrainiečiui te ismo datą 

Vyskupas vadovauja gynybos vajui 

Popiežius apie vizitą 
Lietuvoje 

Dhaka. — Popiežius Jonas 
Paulius II trečiadienį atvyko į 
Bangladešą. Tai jo pirmas 
sustojimas dviejų savaičių 
apaštalinėje kelionėje Azijos 
kraštuose. 

Savo kelionės metu duotame 
spaudai interview lėktuve po
piežius aiškiai pasakė, kad 

Belaisvių savaitė 
L o n d o n a s . — Tarptautinės 

Amnestijos organizaci jos 
iniciatyva, spalio 21-26 dieno
mis pasauliniu mastu buvo 
paminėta „Užmirštųjų poli
tinių belaisvių" savaitė. Jos 
tikslas buvo trejopas: atkreipti 
pasaulio visuomenės dėmesį į 
politinių belaisvių problemą, 
pasirūpinti ir kitus paskatinti 
rūpintis, kad politiniai kali
niai būtų išlaisvinti arba bent 
išgauti tikslesnių žinių apie jų 
dabartinį likimą. Kaip pažymė
jo Amnestijos organizacijos 
vadobybė, valstybių, kuriose 
y ra p o l i t i n i ų b e l a i s v i ų 
vyriausybės, nori, kad šie kali
niai būtų pamiršti, nesuteik
dami apie jų likimą jokių infor
macijų nei kalinių šaimom. nei 
ž m o g a u s t e i s i ų g y n y b a 
besirūpinančiom organiazci-
jom. nei pagaliau pasaulio 
viešajai opinijai. Skelbdami 
„Užmiršto politinio belaisvio" 
savaitę, pažymi Amnestijos 
organizacija, mes norime duoti 
bent kiek vilties tiem nesuskai
tomiem žmonėm, kurie yra ne 
tiktai neteisingai kalinami, bet 
taip pat yra apgaubti tylos. 

Prezidentas R. Reagan sveikina senatorių Alan K. Simpson. kuris buvo pagrindiniu naujo 
imigracijos kūrėju, kai pasirašė šj svarbų Imigracijos įstatyme. 

Pavogti Amerikos ginklai 
juodojoje rinkoje 

nevyks į Maskvą 1988 metais, 
jei Sovietų Sąjungos vyriausy
bė neleis jam aplankyti katali
kų bendruomenės Lietuvoje. 

Šis popiežiaus pareiškimas 
buvo skirtas tiesiog sovietų 
vadui Michailui Gorbačiovui. 
Popiežius paneigė bet kokią 
galimybę priimti pakvietimą 
atvykti į Maskvą, jei nebus 
jam leista vizituoti katalikiš
kas Lietuvos ir Ukrainos 
respublikas. Sovietai atsisakė 
patenkinti popiežiaus prašy
mą vizituoti Lietuvą 1984 m. 

„Aš visai nekalbu apie kelio
nę į Maskvą. Mano pareiga 
yra vykti į Lietuvą", — sakė 
popiežius Jonas Paulius II. 

Vatikano kalbėtojas Joa-
quin Navarro paaiškino, kad 
tai yra popiežiaus tiesioginis 
pranešimas Gorbačiovui per 
s p a u d ą , k a d a n g i nėra 
diplomatinių ryšių tarp 
Vatikano ir Sovietų Sąjungos. 

Popiežius šioje savo kelio
nėje lankysis Singapore, Fiji 
salose. Naujoje Zelandijoje, 
Autralijoje ir Seychelles salo
se. 

Apie sąžinės 
belaisvius 

Paryž ius . — Paryžiuje 
leidžiamas rusų savaitraštis 
..Ruskaia Mysl" dviejuose 
numeriuose paminėjo lietu
vius sąžinės belaisvius. Pirma
me straipsnyje yra prisime
namos Jadvyga Bieliaus
k i e n ė ir Ed i t a Arbut ie-
nė. Savaitraštis supažindina 
skaitytojus su šių dviejų lietu
vių moterų — sąžinės kalinių 

VVashingtonas. — Senato 
Armijos komitetas pravedė 
tyrinėjimus, iš kurių paaiškė
jo, kad kariuomenėje vyksta 
d ide l i s n e s ą ž i n i n g u m a s . 
Amunicijos daug reikmenų, 
tinkamų tik karo reikalams, 
pradingsta iš armijos ir kitų 
kariuomenės sandėlių ir 
atsiranda Amerikos juodojoje 
rinkoje. 

Tai esąs platus kariuome
nėje įsigalėjęs įprotis, kaip 
sako karininkas Shawn Hel-
mer, negerbti vals tybės 
karinio turto. Helmer laukia 
Floridoje teismo už tai, kad jis 
mėgino parduoti daug pavog
tų ginklų armijos pirkliams, 
kurie buvo netikri pirkėjai, bet 
federaliniai agentai, norėję 
išaiškinti, kur dingsta dideli 
amunicijos kiekiai. 

Milžiniška juodoji 
r inka 

Paaiškėjo, kad Helmer ir kiti 
asmenys užsiėmė milžiniška 
tarptautine nelegalia ginklų 
prekyba, kuri rasdavo kelią 
per įvairius aukštųjų sferų 
kanalus ir į Iraną, parduo
davo n e į s i v a i z d u o j a m u s 
kiekius ginklų dalių tarptau
tiniams prekybos agentams 
užsienyje. Reagano ginklų 
pasiuntimas Iranui tai tik 
lašas, kas būdavo vykdoma 
nelegaliais keliais per daugelį 
valstybių pasaulyje. Tarptau
tiniai spekuliantai apeidavo 
į s ta tymus ir sugebėdavo 
pristatyti ginklus kariau
jančioms arabų ir afrikiečių 
šalims. 

Tik truputėlį sau 
Visai kas kita vykdavo su 

taip vadinamu „truputėliu", 
reiškia maža kasdienine 
pagalba sau. Praeitais metais 
b u v o s u s e k t a s l a b a i 
komplikuotas ta rp tau t in ių 
šmugelių būdas Kitty Hawk 
lėktuvnešyje, kuris buvo 
sumaniai panaudotas tai slap
tai juodosios rinkos prekybai. 
Pranešama, kad iš to lėktuv
nešio buvo pasiųsta į Iraną 

— asmenybėm, aprašo jų 
s u ė m i m o a p l i n k y b e s ir 
sunkias kalinimo sąlygas 
sovietų koncentracijos stovyk
loje. 

Antrame straipsnyje rašo 
apie sąžinės belaisvius kuni
gą Sigitą Tamkevičių. poetą 
Gintautą Iešmantą ir Algirdą 
Statkevičių. Yra spausdinami 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kron iko je p a s k e l b t i jų 
pasisakymai religiniais ir 
tautiniais klausimais. Straips
nis yra iliustruotas minėtų 
trijų lietuvių sąžinės belaisvių 
nuotraukomis. 

įvairių kovos jetų F-14 dalių 
už 5 mil. dol. 

Federaliniai agentai sako, 
kad tai vykdė visa tirada 
ginklų .ir narkotikų tarptau
tinių pirklių, įvairių poli
tinių ekstremistų, o ypač daug 
buvo juodosios rinkos pirkėjų 
iš Irano žmonių. Amerika yra 
suėmusi apie 40 iraniečių, 
kurie slaptais būdais bandy
davo išgauti uždraustas dalis 
karo reikalams. Keli atvejai 
yra, kai buvo norėta įvelti ir 
Baltųjų rūmų "V-rsigūnus į 
panašią spekuliaciją ir dabar 
jie atlieka kalėjimo bausmes. 

Teismas N e w Yorke 
New Yorke grupė žmonių iš 

13 asmenų, įskaitant ir vieną 
Izraelio generolą, dar tebelau
kia Amerikos teismo už tai, 
kad norėjo pasiųsti įvai
riausių ginklų dalių ir amuni
cijos už 2 bil. dol. per Izraelį į 
Iraną. Teismas šiai bylai 
prasidėjo šį pirmadienį. 

Amerikos pareigūnai negali 
nustatyti, kiek buvo išvogta 
ginklų, jų dalių ir įvairiausios 
amun ic i j o s . G e n e r a l i n ė 
kontrolės įstaiga surado, kad 
daug kur trūko atskaitomybės 
dokumentų, nebuvo daromi 
reguliarūs auditorių patikrini
mai arba vedamos knygos 
pasigailėtiname stovyje. Sena
to komisija svarsto, kaip 
sutvarkyti šiuos nenormalius 
reikalus kariuomenėje. Bijo
ma, kad dalis tų ginklų 
patenka į tarptautinių tero
ristų rankas. 

Nepas igedo t rūkumo 
Tas pats Helmer pasakoja, 

kad granata, kurios savikai
na yra 8.61 dol., juodojoje 
rinkoje buvo parduodama už 
50 dol. Panašiai esą ir su kito
mis dalimis. Kai jis išėjo iš 
armijos, jis pavogė 5 LAW 
raketas, 59 granatas, 110 
svarų C-4 sprogstamosios 
medžiagos, 60 minų ir 3000 
pėdų kariško kabelio. Jis norė
jęs visa tai panaudoti Pietų 
Amerikoje, kur planavęs dirb
ti kaip ginklų pardavėjas. Tą 
visą p a v o g t ą t u r t ą j is 
sukrovęs savo garaže ir vėliau 
bandęs parduoti federali-
niams' agentams, kas ir buvo 
susekta. Senatas nori išaiškin
ti, kodėl šio trūkumo nebuvo 
rasta Fort Levvis bazėje. 

— Bri tani ja , kaip praneša 
Londono spauda, veda dery
bas parduoti Iranui mašinų už 
37.8 mil. dol. 

— Švenčionių dainų ir šo
kių ansamblis iš okupuotos 
Lietuvos buvo išvykęs į 
Vengriją ir ten dalyvavo 
liaudies muzikos koncertuose. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lyric Opera Chicagoje 
praeitą savaitgalį per telefoni
nius paskambinimus devy
niolikos valandų laikotarpyje 
surinko 255,000 dol. sekančio 
sezono operų pastatymui. 

— Chicagoje apkaltinti 26 
asmenys, daugiausia iš Nige
rijos atvykę į Ameriką, heroi
no prekyba, kaip praneša 
Amerikos prokuroro įstaiga 
Illinois valstijoje. Anton Valu-
kas sako, kad heroinas buvo 
atvežtas iš Pakistano, Irano ir 
Irako. 

— Europos valstybių reak
cija dėl Amerikos ginklų dalių 
siuntimo Iranui yra įvairi, nes 
vieni pritaria, kiti susilaiko ir 
tik mažuma sako, kad nerei
kėjo to daryti. 

— Filipinų prezidentė Cora-
zon Aquino paskelbė, kad 
Filipinų rinkimai į naują 
parlamantą bus gegužės 11 d. 
-Ji nieko neminėjo apie prezi
dentinius rinkimus, kuriuos 
Gynybos min. J. Enrile ir kiti 
norėjo, kad būtų pranešta. 

— Pietų Afrikos Mokslo 
departamentas pranešė, kad 
uždaro 40 mokyklų Cape 
provincijoje, kur studentai 
boikotavo ir nelankė pamokų. 
Mokyklos bus uždarytos, kol 
studentai demonstruos ir kol 
tėvai nesiims atsakomybės už 
jų veiksmus. 

— Varšuvoje daugiau negu 
5.000 žmonių eisena ėjo gatvė
mis su šūkiais už Solidarumą 
ir už Lech Walesą ir padėjo 
vainiką prie nežinomo karei
vio kapo, minėdami nepriklau
somybės šventę. Vėliau daly
vavo katedroje pamaldose. 

— l'Jamascus mieste Syri-
jos prezidentas Hafez Assad 
griežtai paneigė Amerikos ir 
Britanijos kaltinimus, kad 

Sirija užsiima terorizmu. Jis 
pasakė, kad sankcijos prieš 
Siriją yra terorizmas. 

— Frankfur to operos na
muose Vokietijoje pianistas 
Vladimir Horowitz koncer
tavo pirmą kartą po 53 metų, 
kai Hitleris perėmė valdžia. 

— Kolumbijos žurnalistė 
Patricia Larą. kuriai nebuvo 
duotas leidimas atvykti į 
Ameriką, kaip praneša Valsty
bės departamento pareigūnas 
Klliott Abrams, priklauso tero
r i s tų g rupe i , kuri yra 
kontroliuojama Kubos slap
tosios policijos. Ji yra M-19 
grupės narė ir ne žemo rango 
pareigūnė. 

— New Yorkas išleido 11 
mil. dol. liepos ketvirtosios 
savaitgalį, kai buvo celebruo-
jama prie Laisvės statulos 
įspūdingos iškilmes. Ta proga 
suvažiavę žmonės paliko mies
tui apie 500 mil. už viešbučius 
ir kitus patarnavimus. 

J e r u z a l ė . — Izraelio Vy
riausias teismas, kaip prane
ša Jono Demjanjuko advoka
tas Mark O'Connor, nustatė 
datą — 1987 m. sausio 19 d. 
pradėti jo teismo bylą. 
Advokatas prašė daugiau 
laiko pasiruošti gynimui, bet 
jo prašymas buvo atmestas. 
Šis ukrainietis yra kaltina
m a s , kad b u v ę s n a c i ų 
koncentracijos stovykloje 
sadistiniu sargu ir vadinamas 
,,Jonu Žiauriuoju", kur is 
Treblinkos mirties stovykoje 
vedęs tūkstančius žydų į dujų 
kamerą mirčiai II-jo karo 
metu. O-Connor sako, kaip 
rašo New York Times, kad 
Demjanjukas nėra tas pats 
„Jonas Žiaurusis". Jis maišo
mas su kitu asmeniu. 

Vyskupas p r a d ė j o 
vajų 

Amerikoje Ukrainiečių Orto
doksų bažnyčios vyskupas 
Anton y pradėjo 30 dienų vajų 
surinkti jo gynybos fondui 
pinigų ir informuoti 38 parapi
jas apie jo dabartinį stovį. 

Vyskupas buvo nuvykęs į 
Izraelį ir praleido ten beveik 
dvi savaites rūpindamasis jo 
reikalais. Sugrįžęs tarėsi su 
savo metropolitu Mstyslav, 
Ukrainiečių Ortodoksų bažny
čios galva, ir pradėjo vajų. 

Vyskupas prale ido su 
Demjanjuku kalėjime dvi 
valandas ir sugrįžo įsitikinęs, 
,kad Demjanjukas yra tikrai 
nekaltas ir per klaidą suimtas 
asmuo. 

Laiška i i š v iso 
pasau l io 

Jis laikomas celėje, kurioje 
elektra neužges inama 24 
valandas. Keturios televizijos 
kameros yra nukreiptos į jį, 
kurios saugojo kiekvieną jude
sį, o sargai sėdi vėl 24 valan
das prie jo celės durų. J o celės 
sienos yra dekoruotos laiškais 
ir atvirukais, kuriuos jis 
gauna iš viso pasaulio kraštų. 
Jis vyskupui parodė 12 m. 
mergaitės laišką iš Toronto, 
kuris rašytas ukrainiečių 
kalba ši mergytė — Oksanka 
Jonės parašė laišką taip pat ir 
prezidentui Reaganui ir 
nuorašus pasiuntė prezidento 
asistentui Patrick Buchanan 
ir Teisingumo sekretoriui 
Edwin Meese. Ji tame laiške 
rašė, kad ji būdama šeštame 
skyriuje susidomėjo Demjan
juko byla kai buvo pavadinta 
nace. Jos motina, kuri pati 
išliko gyva iš darbo stovyklų, 
parodžiusi jai popierius, iš 
kurių aišku, kad 10 milijonų 
ukrainiečių nužudė rusai ir 
naciai antrajame kare... 

Toro rista i 
Lietuvoje 

Vilnius . — Vakarus pasie
kia žinios apie teroristinius 
veiksmus prieš kunigus Lietu
voje. Pastaruoju metu tero
ristai buvo įsibrovę pas Kuršė
nų kleboną ir dekaną kun. 
Stanislovą Ilinčių. Į rėmę 
ginklą, reikalavo 20,000 
rublių. Nugąsdinti atsitikti
nai užėjusių lankytojų, tero
ristai pabėgo. 

Pušaloto klebonas kun. Albi
nas Pipiras buvo subadytas 
peiliais ir turėjo būti paguldy
tas reanimacijos skyriuje. 
Meškuičiuose teroristai už
puolė vietinį kleboną kun. 

jubiliatą Joną Aleksiūną ir iš 
parapijos kasos atėmė 8.000 
rublių. 

K a s d i e n r a g i n a m a s 
p r i s ipaž in t i 

V y s k u p a s s a k o , kad 
Demjanjukas yra dvasiniai 
stiprus ir pozityviai nusi-
kęs savo byloje. Jie kalbėjosi 
laisvai, nors jiems buvo liepta 
kalbėti tik angliškai, tačiau 
kai savaime pereidavo į ukrai
niečių kalbą, nebuvo stabdo
mi. Fiziniai pas jį esą prasi
dėję kai kurie sunkumai 
sveikatos atžvilgiu Demjan
jukas sakėsi gavęs tik du 
laiškus iš savo šeimos, tuo 
t a rpu jo šeimos na r i a i 
Clevelande jam rašą kas 
savaitę. Vyskupas mano, kad 
Izraelis šį būdą naudoja 
palaužti Demjanjuką. J is esąs 
k l aus inė j amas kiekvieną 
dieną i r vis r a g i n a m a s 
prisipažinti kaltu. Demjan
juko atsakymas esąs: „Aš 
n e g a l i u p a s a k y t i j u m s 
daugiau, negu teisybę". 

Vysk. Antony pranešė, kad. 
kai jis nuvyko į kalėjimą, jam 
nebuvo leista pasimatyti su 
Demjanjuku. J i s turėjęs įteikti 
raštišką prašymą, bet jis 
mano, kad jam šiame reikale 
padėjusi spauda, kuri padariu
si jo ir advokato O'Connor 
nuotraukas prie kalėjimo var
tų ir tai išgarsinę jo vizitą. 

I z r a e l i o v y r i a u s y b ė 
n e p r i ė m ė v y s k u p o 

Izraelyje vysk. Antony nore 
j ę s a p l a n k y t i I z r a e l i o 
prezidentą, teisingumo minis-
terį ir vyriausią prokurorą, 

. t ač iau nebuvęs pr i imtas . 
Kalėj imo pare igūnai jam 
pasakę, kad kai prasidės teis
mas, jis galėsiąs Demjanjuką 
vizituoti ka r t ą savaitėje. 
Vyskupas važiuosiąs į Izraelį 
tada ir būsiąs teisme oficialus 
U k r a i n i e č i ų O r o t o d o k s ų 
bažnyčios stebėtojas. 

I r saviej i 
n u s i s u k o 

Kai vyskupas buvo Izraely
je, jis norėjęs pasimatyti su 
Amerikos konsulu, bet jam 
buvo atsakyta, kad jie nesiin-
teresuojasi šia byla, kadangi 
Demjanjukas nėra Amerikos 
p i l i e t i s . K a i p ž i n o m e . 
Demjanjukui buvo atimta 
pilietybė Clevelande dar prieš 
jį išduodant Izraeliui. Kai jis 
norėjo susitikti su Amerikos 
ambasados oficialiais asmeni
mis, jam buvo atsakyta, kad 
dabar yra žydų Naujų metų 
šventės ir nieko ten nesą. 

Vysk. Antony jau yra ketvir
t o s k a r t o s u k r a i n i e t i s 
amerikietis ir j is sako. kad 
neturi jokio kito intereso, kaip 
tik atkreipti pasaulio dėmesį į 
šią neteisybę. „Su šiuo teismu 
ne tik pats Demjanjukas. bet 
ir visa ukrainiečių tauta bus 
paliesta. Mes negalime leisti 
savo vaikams, kad jie gėdin
tųsi esą ukrainiečiai", — sako 
vysk. Antony savo duotame 
interview spaudai. 

K A L E N D O R I U S 
Lapkričio 20 d.: Feliksas. 

Maksencija, Jovydas, Andė. 
Lapkričio 21 d.: Rufas, 

Amelberga, Avilkenis. Eibare. 

O R A S 
Saulė teka 6:44, leidžiasi 

4:27. 4 

Temperatūra dieną 46 1., 
naktį 30 1. Debesuota, pro
tarpiais lietus. 
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Aleksandras Pakalniškis, Jr . 
11 Sycamore Lane 
Westford, MA 01886 

ANGLIAKASIU 
L I E T U V O J E 

iy«6-iy87 metų 144-tos 
Lietuvos Vyčių kuopos valdy
bą sudaro: p i rmininkas 
•Juozas Yezulinas, vicepirm. 
Olimpija Zelinski, sekretorė 
Eleonora Yancofski, finansų 
sekr. Elena Labadis, iždinin
kė Ona Dunlap. dvasios vadas 
kun. Motiejus Jarasunas ir 
patikėtiniai Ona Wargo, Anna 
S u p e r n a v a g e bei E l s i e 
Kosmisky. Valdyba buvo 
iški lmingai pr isa ikdinta 
Švenčiausio Sakramento 
akivaizdoje. Tikimės iš jų 
sėkmingos veiklos, panašios j 
išeinančiosios valdybos. 
Bažnyčioje iškilmių metu 
giedojo .,Žarijos" choras. 

Anthracite vyčių kuopa 
pasižadėjo Romoje esančioje 
lietuvių kolegijoje įrengti 
vieną kambarį- Šį pažadą 
atliksime iki 600 metų Lietu
voje krikščionybės įvedimo 
jubiliejaus minėjimo šventės 
Komoje, 1987-tųjų metų 
birželio mėnesį. Elena Chesko 
rūpinasi kelionės į Romą 
detalėmis; nariai raginami 
prisidėti prie šios šventės. Joje 
taip pat bus pravestos arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos apeigos. Mūsų 
organizacijos nariai jau kele
tą metų meldėsi šia intencija. 

Dėkui Natalijai Yurickones 
ir jos komitetui, puikiai su
rengusiems „Amber Singers" 
koncertą. Tai buvo tikrai 
smagi lietuviška vakaronė: 

2-Vtoje metinėje Allentowno 
iiecezijos šeimos dienos 

šventėje Elena Chesko ir Ona 
VVargo atstovavo Lietuvos 
Vyčiams. Ši šventė įvyko Šv. 
Pranciškaus de Sales kolegi
joje AUentovvno mieste. Lietu
vos Vyčių kiosku labai domė
josi šventės dalyviai. Dėkui 
Kitai Shevokaitei ir jos 
vadovaujamiems jaunučiams 
vyčiams, atlikusiems lietu 
vi.škų šokių bei dainų pynes. 
•Jie tikrai dalyvius stebino 
lietuviškos dainos bei šokio 
grožiu. 

Kuopos nariai dalyvavo 
Pittstono 143-Čios kuopos 
veiklos 10 metų šventėje. 
Šventės metu šv. Mišiose 
giedojo Juozas Yezulinas. 

Pottsville miesto laikraštis 
..Kepublican" atspausdino 
idomų straipsnį apie mūsų 
dvasios vadą kun. Motiejų 
•Jarasūną. jo gyvenimą Lietu
voje. Kiekvieną paskutinį 
mėnesio sekmadienį kun. 
Motiejus a tnašau ja lietu
viškas šv. Mišias Šiluvos 
Marijos parapijos bažnyčioje 
Maizevilie miestelyje. Kviečia
me visus narius, atvykusius į 
Schuylkill apskritį, dalyvauti 
šiose įspūdingose lietuviškose 
Mišiose. 

Ona. 
Vertė Ale k. Pakalniškis, Jr. 

NEW YORKO 
VYČIAI 

Rugsėjo 7 d. Lietuvos Vyčių 
100-ji kuopa pravedė savo 
kepsnių išpardavimą Marijo
nos tavernoje Amsterdamo 
mieste. Šio renginio komiteto 
pirmininkė buvo Sofija Olbie. 
o jai talkino Povilas ir Aldona 
Abeling. Netrūko įvairaus 
maisto. Iš Albany miesto buvo 
atvykę Teresė Barnett ir Ber-
nice Aviža, o iš Schenectady 
— Edvardas ir Genutė 
Baranauskienė. Išpardavi
mas buvo ir pelningas, ir 
praėjo geroje nuotaikoje. 

Pirmasis šio sezono susi
rinkimas prasidėjo šv. Mišio-
mis. atnašaujamomis kuopos 
dvasios vado kun. R. K. 

Apolonija Ziaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, N Y 12010 

vich ir jo žmona įteikė aukoji
mo dovanas. Kun. Baltch 
pravedė puikią giesmę Šv. 
Moti jos Marijos garbei. 

Po Mišių rinkomės kultū
riniame centre kur pirm. 
Kadzevich pravedė susirinki
mą. 

Neseniai kun . A n t a n a s 
Grigaitis atšventė 55 metų 
jubiliejų Dievo tarnyboje, savo 
HfVtą gimtadienį, bei 20-tį 
metų darbo sukaktį mūsų 
parapijoje. Aktyvus Trečiojo 
laipsnio Lietuvos Vytis, kun. 
Grigaitis buvo rugsėjo 20-tą 
dieną pagerbtas iškilminga 
vakariene. Irena Tice ir Jonas 
Kot buvo to renginio pirminin
kai; prie rengimo prisidėjo ir 
kitų parapijos organizacijų 
atstovai. 

Genė Gobis bei kiti Visuo
t in iame Lietuvos Vyčių 
suvažiavime dalyvavę atsto
vai padarė pranešimus apie 
mūsų organizacijos stovį. 
Tame seime dalyvavo ir mūsų 
jaunutė Kristin 01echowski, 
kuriai buvo įteikta Lietuvos 
Vyčių stipendija. Nors jaunu
čių kuopelės pirmininkas 
Juozas Nikstenas negalėjo 
suvažiavime dalyvauti, tačiau 
ir jam buvo įteikta 1000 dole
rių stipendija. Abu stipendi
ninkus kuopa sveikina ir linki 
jiems sėkmės studijose. 

Stepas ir Adelina Railos 
suvažiavime atliko fotografų 
pareigas. Jie nufilmavo nema
žai seimo įvykių. Džiaugia
mės jų sukurtu video filmu. 

S u v a ž i a v i m e C e n t r o 
valdybos kultūrinių reikalų 
komiteto pirmininke buvo 
perrinkta mūsų kiuopos narė 
Kegina Kot, o Apolonija 
Ziaušienė buvo išrinkta lietu
vių kalbos komiteto pirminin
kė. Bernice Aviža toliau 
pasilieka „Vyties" redaktorė, o 
to mėnraščio lietuvių kalbos 
redaktorė paskirta Apolonija 
Ziaušienė. Ir joms kuopa linki 
sėkmės, darbuose! 

Spalio 5 d. įvykusiame Vidu
rio A t l a n t o a p y g a r d o s 
suvažiavime pirmininkavo 
Elena Hugo. 

lapkričio 1 ir 2 d. Syracuse 
mieste, o lapkričio 9 d. Albany 
mieste vyko tautybių festi
valiai (Festival of Nations). 

Smile ir Sparkle 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

VYČIŲ VE IKL A 
OHIO V A L S T I J O J E 

Rugpjūčio 2 d. mūšų 
tradicinė Šeimos gegužinė 
įvyko Siebenthalerio kurorte 
prie l^amme kelio. Dalyvavo 
14 nariai ir svečiai. Malonu 
buvo pamatyti Zellerių šeimą, 
atvykusią pas mus iš Colum-
bus miesto praleisti puikią 
d i e n ą . V i r ė j a i J u r g i s 
Mikalauskas, Juozas E. Mantz 
ir Kitty Prasmantas paruošė 
itin skanią .barbecued" vištą. 
Buvo sunešta ir kitų įvairių 
skanėstų. Jaunesnieji užsiėmė 
tinkliniu bei baidarių iškyla. 
D a y t o n o 96-tos k u o p o s 
pirmininkė P ranė Pe tkus 
pravedė trumpą susirinkimėlį. 

Mūsų nariai — Petrona ir 
VVilliam Anthony — šventė 
savo 50 vedybinio gyvenimo 
jubiliejų šeštadienį, birželio 21 
d. Po šeštadienio vakaro šv. 
Mišių, įvyko pokylis parapijos 
salėje. J ie neseniai atsikraus
tė iš Torrington, Connecticut, 
ir įsijungė mūsų kuopon. 
Sveikiname. 

Mūsų „Vėjeliai" — šokėjai ir 
vėl gražiai pasirodė „Midd-
Fest Middletowne, Ohio, šešta
dienį, spalio 4 d. Ten vyko 
didelis tarptautinis festivalis, 
panašus į Daytono miesto 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas po paskaitos Detroite buvo apdovanotas paveikslu. Iš k.: Albertas 
Misiūnas, Eugenija Bulotienė, dr. Leonas Kriaučeliūnas ir Irena Kriaučeliūnienė. 

Nuotr. K. Sragausko 

vaizduoja ir laikotarpį prieš 
Lietuvai atgaunant Nepri
k lausomybę paveiksluose 
..lietu va pančiuose", „Suki
lėlis" ir kt. Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą matome 
p a v e i k s l u o s e , . A n t r a s i s 
Lietuvos prisikėlimas", „Kari
ninko Juozapavičiaus mirtis", 
„Tragedija Soldine", „Tau. 
jaunoji Lietuva", „Lituanica 
virš K a u n o " ir kituose. 

PALAIDOJOM 
K. RAMANAUSKĄ 

Konstantinas Ramanaus
kas, sulaukęs 79 metų am
žiaus, staiga mirė spalio 24 d. 
Velionis pr iklausė Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijai ir 
kurį laiką buvo aukų rinkėju. 
Nuliūdime liko žmona Sofija, 
dukterys su šeimomis: Aldo
na. Dana ir Birutė, bei sesuo 
Ona Ribinskienė. I amžino 

A.A. DAIL. 
J U R G I J U O D I 
PRISIMENANT 

Šių metų lapkričio 8 d. 10 
vai. ryto Šv. Antano parapi- Nesvetimos jam ir mūsų gra-
jos bažnyčios klebonas kun. 
Alfonsas Babonas aukojo šv. 
Mišias už spalio 24 d. Peters-
burge, Fl., mirusį a.a. dail. 
Jurgį Juodį. Vargonais grojo 
ir solo giedojo muz. Stasys 
Sližys Mišiose gausiai daly-

poilsio vietą palydėjo gausus vavo buvę J. Juodžio draugai 
žmonių būrys, parodydami ir pažįstami. 
pagarbą velioniui. 

SĖKMINGAS 
„ G R A N D I N Ė L Ė S " 

PASIRODYMAS 
Clevelando „Grandinėlė" 

atliko tautinių šokių prog
ramą sekmadienį, lapkričio 9 
d., Crestwood auditorijoje. Žiū
rovai entuziastingai reagavo į 
kiekvieną atliktą šokį, nes 
šokėjai buvo tikrai to verti. L. 
Sagio šokių pritaikymas ir 
pastatymas, R. Kliorienės 
muzikos paruošimas ir orkes-
tracija, A. Sagienės rūbų 
planavimas ir A. Miškinio 
scenos apšvietimas laidavo 
ansamblio vertą dėmesio pasi
rodymą. Koncertą surengė 
Amerikos Lietuvių Balso radi
jo klubas. Verta prisiminti, 
kad didelė Crestwood audi
torija buvo perpildyta. 

S. Sližys 

Po Mišių, visi susirinko į 
parapijos salę užkandžiams, 
kuriuos paruošė Angelė ir Pet
ras Bukšniai. 

žios lietuviškos legendos, 
kurios tartum kalba paveiks
luose „Jūratė ir Kastytis", 
„Margirio mirtis", „Geležinis 
vilkas", „Eglė žalčių kara
lienė", „Gintaro jūra", „Krau
jo puta" ir kt. 

„Kiek paveikslų nupiešė dai 
lininkas Jurgis Juodis, neži
nau, bet tikrai keletą tūkstan
čių. 

„Dailininko Jurgio Juodžio 
stilius labai įdomus, savitas ir 

Vytautas Kutkus, draugų ir skirtingas turbūt nuo visų 
p a ž į s t a m ų v a r d u , t a rė lietuvių dailininkų. Apskri-
atsisveikinuno žodį ir papa
sakojo apie dail. J. Juodį ir jo 
atliktus darbus. 

Dail. Jurgis Juodis gimė 
1911 m. spalio 22 d. Kebliškių 

timai ir skliautai dengia visą 
paveikslo foną, patys save ir 
vaizduojamą minties išraišką. 
O jo riestasprandžiai žirgai 
tartum debesimis skrenda. 

km.. Pakuonio valsčiuje, Kau- Spalvų įvairumas ir gyvumas 
no apskirtyje. Baigė Pakuonio mielas akiai. 
pradžios mokyklą, mokėsi 
Prienų gimnazijoje ir brandos 
atestatą gavo Alytaus gimna
zijoje. Studijavo Kauno meno 
mokykloje ir J. Vienožinskio 
studijoje. 

įstojo savanor iu į I-jį 
Gusarų D.L.K. Jonušo Radvi
los pulką ir. dėka pulko vadų 
pik. Bačkaus ir pik. Valušio, 
globojamas eskadrono vado 
Čėsnos. galėjo toliau tęsti 
meno studijas. Pulko vadas 
pik. Valusis jį pasiuntė į Karo 

galima paragauti ir įvairių mokyklą Panemunėje. Karo 
tautybių kulinarijos. mokykloje baigęs Aviacijos 

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 23 skyrių, buvo pakeltas į lei-
nariai ir svečiai susitiko tenanto laipsnį ir pasiųstas į 
Kalvarijos kapinėse aplanky- aviaciją. Nepriklausomos 
ti mirusiųjų narių kapus ir Lietuvos kariuomenėje — 
prie kiekvieno palikti gėlių, gusaruose. Karo mokykloje ir 
Tai mūsų metinis įvykis. aviacijoje jaun. karininkas 

Mūsų Columbus, Ohio narei našiai dirbo kultūrinį ir meni-
Elizabietai Zeller neseniai nj darbą. 
buvo įteiktas žymuo „Outstan- Atsidūręs Dėdės Savo Žemė 
ding Young Women of Ameri- Je dienomis tęsė meno stu-
ca". įvertinant jos ypatingus dijas. o naktimis dirbo fabrike 
gabumus. pasiekimus bei ir čia, „Famous Artists 
tarnavimą visuomenei. Kris- School" Westfort. Connecticut 
tina Kavy, Stasio ir Idos Kavy į s i g i j o m e n o d i p l o m ą . 
d u k t ė , y r a k i t a mūsų maždaug po 35 metų (su per-
bendruomenėje tuo pačiu žyme traukomis; meno studijų. 
niu įvertinta jauna moteris Vytautas Kutkus atsisveiki-
Šis žymuo įteikiamas Montgo- nimo žodyje pasakė: „Nekly-
mery, Alabama. siu tvirtindamas, kad Jurgis 

Veda Gečaitė, Juozo ir Juodis gimė dailininku. Tą 
Eugenijos Gečų duktė, baigė talentą jam davė Dievas ir jis 
Daytono universitetą ir dvi jį naudojo garsindamas savo 
valandas po abitūros iškil- mylimą tėvynę Lietuvą. Jo 
mių. įstojo į Jungtinių Ameri- paveikslai alsuoja mūsų tau-
kos Valstybių kariuomenę, tos ilga ir garbinga istorija. 

„Noriu pabrėžti, kad Jurgis 
Juodis buvo giliai tikintis, ir 
tai atsispindi daugelyje jo 
paveikslų. 

„Skaudžiai dailininkas Jur
gis Juodis pergyveno Lietu
vos Nepriklausomybės nete
k i m ą i r jį v a i z d a v o 
paveiksluose „Pjautuvas ir 
kūjis Lietuvoje", „Pabė
g i m a s " . „Miško brol is" , 
..Brolis Sibire", „Patizanų mir
tis", „Partizanų kapas"ir kituo
se paveiksluose. 

„Iš dailininko Jurgio Juo
džio pasisakymų suprasime, 
kodėl jis piešė tokiu stiliumi: 

, . B ū d a m a s S u v a l k i j o s 
ūkininko sūnus, ganydavau 
savo tėvo žirgus Nemuno šlai
tuose ir gėrėdavausi jais. 
m ė t y d a m a s akmenukus į 
senelį Nemuną. Tai daryda
mas, grožėdavausi sukeltomis 
bangomis, apskritimais ir 
spiralėmis, kurios švelniai ir 
tyliai, paliestos mano akmenu
kų, banguodavo srove...kažkur 
tolyn į Baltiją. Iš pasigėrė
jimo ir džiaugsmo sušuk
davau, ir šauksmo aidas, kaip 
tos bangos, oro srovėje tolda-
vo ir pranykdavo kažkur toli 
horizonte. , prie Gedimino 
Kalno papėdės, o garso ai
dai vėl grįždavo pas mane". 

„Dailininko Jurgio Juodžio 
netekome, tačiau jis išliks gy
vas savo didinguose, patrio
tiniuose, istoriniuose paveiks-

antrojo leitenanto laipsniu. Ji Pro jo prizmę praslinko dar luose. Ilsėkis ramybėje mielas 

Baltch. Apolonija Ziaušienė ir ..VV'orld A'Faire". kur pasirodo 
pirmininkas Antanas Radze įvairių tautybių šokėjai. Buvo 

dabar atlieka tarnybą NASA prieškrikščionybės laikai 
centre, Huntsville, Alabama. L i e t u v o j e , p a v a i z d u o t i 

Sveikiname Joyce ir Joną paveiksluose „Perkūnas, Vai-
Berczelly jų trečiojo kūdikio — va ir Straublys", „Baltija ir 
Andriaus Mykolo — gimimo Patrimpas" ir kituose, dau-
proga. giausiai vaizduojami didieji 

James Pacovsky ir Elena Lietuvos kunigaikščiai, tiks-
Mikalauskas laimingi... abu liau — karaliai, paveiksluose 
l a imėjo L i e t u v o s Vyčių ..Pirmasis Lietuvos valdovas 
st ipendijas. J a m i e lanko Palemonas", „Lietuvos kara-
Daytono universitetą, o Elena Hus Mindaugas", Gedimino 
s t u d i j u o j a W r i g h t S t a t e sapnas". „Kęstutis ir Birutė", 
universitete. ..Kęstutis prie Trakų" ir kiti. 

Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. „Dailininkas Jurgis Juodis 
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Mišių metu, Angelei ir Petrui 
Bukšniams už paruošimą pus
ryčių, Emilijai Kutkienei ir 
kitoms šeimininkėms už tal
ką, taip pat ir visiems gausiai 
dalyvavusiems šv. Mišiose ir 
pusryčiuose. 

Nuliūdime liko dukterys: 
Violeta Juodytė-Kimberly, 
Loreta Juodytė ir podukra 
Rasa Razgaitienė, kuri ypač 
daug padėjo ligoje ir kt. 

A. Grinius 
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Atitrūkimas nuo Dievo yra 
pirmoji ir baisiausioji vienat
vės kryžkelė. 

B. Markaitis 

DR. LINAS A. SI0RYS 
AKI ! , LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v v. 
Ketvirtad nuo 10 v.r iki o v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7? 
antr. ir penkt. 10-4; šėlt 10-2 vai. 

Of*. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLTLDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

dailininke Jurgi, nes Tu tos 
ramybės užsitarnavai šioje 
ašarų pakalnėje, nors čia jos 
neturėjai. Tegul Dievulis Tau 
būna geras ir gailestingas. 
Tegul mūsų visų šiandieninė 
malda Tau pagelbsti". 

Toliau Vytautas Kutkus 
draugų ir pažįstamų vardu 
padėkojo klebonui kun. Alfon
sui Babonui už bažnyčioje 
pasakytą gražų pamokslą, 
muzikui Stasiui Sližiui už 
vargonavimą ir giedojimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOK ŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd, 
Valandos pagal sus i ta r ime 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus. 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So 79th Avenue. Htckory Hills 

Ant 95th St. 1 blokas j rytus nuo Boberts Ra.) 
Tol. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

Tai . RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 Wast 59tti Street 
Vai.: pirm . antr . ketv ir penkt. 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 va! vak 
Tręc. ir šešt. uždaryta 

Tel. ofiso ir buto; OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 ik i 8 vai. vak 

išskyrus treč" §ešt. 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOOONTICS - karūnėlės 
titteiiai plokštelės ir bendroji praktika 

2859 W. 59 St. Chicago 
Tai. 478-2112 

Valandos pagal susitarimą 

0R. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. U L 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr. ir 
ketv <»-12. Penkt. 11-2 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 M. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-< 

o-o, antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGUA 
6132 S. Kedzie, Chicago. III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 6012C 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIŲ' 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

mvlia i vakarus nuo Harlem 
Tel. 563-0700 

valandos pagal susitarimą 

Ave 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždarvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-088" 
Va i : pirm . antr., ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS B. RAZMA 
Specialybe - Vidaus ir plaučiu l igo 

2836 W. 71«t St., Chicago. M. 
Tai.: 438-0100 

11800 Southw*st Htghvay 
Palo* HatgMs, M. 60483 

(312)341-0220 (312)361-02221 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso te l . 776-2880, rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialybe - Vidaus ligų gvdytotas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ofs. tel. 586-3166; nzmu 381-3772 

DR. PETRAS ZU0BA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm , antr, ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 
. 



Iš la isvinimo teologija: 

KAM JOS REIKIA? 
Išlaisvinimo teologija tele-

ra kontraversiška tema ir ji to
kia liks kuriam laikui, nežiū
rint ir paties Šv. Tėvo į ją 
dedamų vilčių, kad ir su per
spėjimais dėl jos nukrypimų. 
Theo NVitvliet knyga „A Place 
in the Sun: Ant Introduction 
to Liberation Theology in the 
Third VVorld", nesileidžia į 
dabartines polemikas npie 
išlaisvinimo teologiją, be' 
palankiai ir išsamiai pristato 
šios teologijos vystymąsi iki 
šių dienų. Vienoje recenzijoje 
rašoma, kad tai turbūt geriau
sias iki šiol išėjęs įvadas į šią 
temą anglų kalba. 

Kadangi visiems žmonėms 
reikalingas išsilaisvinimas 
nuo nuodėmės, kodėl reikalin
ga atskira teologija Pietų 
Amerikos vargšams, skir
tinga nuo tos skirtos pramo
ninkams, šeimininkėms ir 
neramiems paaugliams? Nt.rs 
daugelis išlaisvinimo teologų 
supranta tokius priekaištus, 
jie a i šk ina , kad Vakarų 
Bažnyčia laikosi neteisingos 
neturtingųjų sąvokos, kuri ati
tinka pirmojo pasaulio gyven
tojų supratimui, bet ne Pietų 
Amerikos neturtingųjų pati
riamai tikrovei. Witvliet paaiš
kina: „Nesąmoningas varto
j i m a s terminų „Tretys is 
pasaulis", „besivystantieji 
kraštai" ir „neturtingieji kraš
tai" parodo, kaip mes įsivaiz
duojame ir atvaizduojame 
savo santykius su tų žmonių 
gyvenimo realybe. Šie termi
nai tik antroje vietoje bent 

vienuolio „de Las Casas 
supratimas indėnų, kaip evan
gelijoje minimų vargšų, jį 
padaro modeliu šių dienų 
išlaisvinimo teologams ir duo
da standartą teologijai, įau
gusiai į Kristaus sekimo kon-
k r e t ų į g y v e n d i n i m ą " . 
Remdamasis de Las Casas 
pavyzdžiu, peruvietis teolo
gas Gustavo Gutierrez rašo: 
„teologinio argumento teisin
gumas sprendžiamas ne per 
teologin- argumentaciją, bet 
per jo praktišką poveikį bei 
pasekmes", kas primena ir 
Kristaus žodžius: „Iš jų vai
sių juos pažinsite". 

Tačiau kuri'.i') istoriniu mo
mentu vertinti tą vaisių? Ar 
pvz. Nikaragvoje tuoj po 
Somozos valdžios r vertimo, 
kai, sudarius nauj lyg ir 
demokra t inę vyriausybę, 
vyravo optimizmas? Ar dabar, 
kai Managuos valdžia vis stip
riau reiškiasi prieš JAV remia
mus „contras"? Vienas iš 
didžiųjų išlaisvinimo teo
logijos pavojų yra tik pakei
timas vienos politin - sant
varkos kita, nepak ičiant 
neteisybės žmonių santy
kiavime. Todėl juodųjų teolo
gas Allan Boesak yra paskęs:. 
..Todėl išlaisvinimo įgyven
dinimas yra galų gale verti
namas ne pagal situacijos 
reikalaivmus, bet pagal išlais-
vininančią Jėzaus Kristaus 
evangeliją". Ir todėl išlais
vinimo teologijai marksizmas 
visai nereikalingas. 

Išlaisvinimo teologija nėra 
kiek apibūdina ten esančią vienalytė filosofinė ar teolo-
padėtį". 

Aiškindamas, kas yra išlais
vinimo teologija, Witvliet rašo: 
„Išlaisvinimo teologija neiš
kelia naujos tematikos, bet yra 
nauja metodika teologijos 
vystymui. ... J i skiriasi nuo 
akademinės teologijos, kuri, 
angažavimosi ar vykdymo 
klausimus pastatydama an
troj vietoj, sugeba neatsižvelg
ti į savo pačios daromas socia
lines prielaidas". Išlaisvinimo 
teologija yra iššūkis dualiz
mui, atskiriančiam protavimą 
nuo veikimo, idealą nuo jo įgy
vendinimo. 

Kadangi net ir Šv. Tėvas 
yra pasakęs „tik per veiksmus 
tėra išvystomos dorumo savy
bės", kodėl ji nesusilaukia 
Vatikano entuziastiškos para
mos? 

Todėl, kad ji taip pat veda 
prie kai kurių bažnytinės sant
varkos tradicijų pergalvojimo, 
kad Bažnyčiai davus plates
nes, demokratiškesnes gaires 
ne tik teologiniam mintijimui, 
bet ir konkrečiam tikėjimo įgy
vendinimui. 

Vienas iš svarbiausių išlais
vinimo teologijos bruožų yra 
supratimas Dievo, kaip Kūrė
jo įsikūnijusio žmonių patir
tyje", veikime — vadinama 
„praxis". Išlaisvinimo teolo
gijoje istorija yra taip pat 
k r i t i š k a i p e r ž v e l g i a m a . 
Pastebima ironija tame, kad, 
nors šiandien plačiai smer
k i a m a s „ s e k u l i a r i n i s 
humanizmas" už šių dienų 
materialistinę kultūrą ir nos
talgiškai žvelgiama į „krikš
čioniškąjį" renesanso hu-
n i zmą , d a u g e l i s v i suo
meniškų problemų, laiduojan 

ginė sistema, bet ji yra būdas 
suprasti Dievo veikimą pasau
lyje. Ten, kur jos teologai 
pavirsta marksistinės socio-
ligijos skelbėjai, jie klysta, 
nes jos pagrinde esanti klasių 
konflikto teorija negali vesti 
kitu keliu, kaip smurto, kas 
yra priešinga evangelijai. 
Tačiau išlaisvinimo teologija 
iškelia daug svarbių mūsų 
t i k ė j i m o į g y v e n d i n i m o 
sampratų, kurios, nors ir buvo 
skelbiamos visuotinėje Bažny
čioje, praktiškai nebuvo ir dar 
nėra įgyvendinamos, išskyrus 
herojiškų šventųjų gyve
nimuose. Kalbėdama ne tik 
už vargšus, bet ir iš vargšų 
perspektyvos, ji daro didelį 
įnašą į visuotinės Bažnyčios 
sampratą savęs kaip to Kris
taus kūno, kuris vargšus, ligo
nius bei kitus valdančiosios 
visuomenės atmestuosius 
gydė, dovanojo nuodėmes ir 
sugrąžino į bendruomenę 
aktyviais, pilnateisiais jos 
nariais. 

Jos didžiausias įnašas y ra 
iššūkis nepalikti Kristaus seki
mo vien tik dvasinėje plot
mėje, nes taip jis iš viso nėra 
Kristaus sekimas. Jos didžiau
sias įnašas yra iššūkis krikš
čionims parodyti savo tikė
jimo vaisių artimo meilės 
darbuose, o artimo meilė 
suprantama ne vien išmaldos 
prasme, bet įgalinimu visuo
menės atmestiesiems joje vėl 
reikštis kūrybingais, akty
viais nariais. Išlaisvinimo 
teologija pripažįsta, kad visuo
menės sociologinė struktūra 
yra žmonių padarinys, ne 
Dievo įstatymo rezultatas, ir 
todėl yra žmonių galioje 
pakeisti, kad ji tiksliau atspin-

IR SUBLIŪŠKO, LYG MUILO BURBULAS 
Reykjaviko susitikimas organizuotas SDI programai sugriauti 

Jau nuo prabėgusių metų R R A I T C D A T A C 8 O S adresu, kad „jeigu JAV 
rudens, kai sėkmingai Zene- A I S K U I A S sut iksiant i su komunistų 
voje, Šveicarijoje, baigėsi Sov. aviacijos telkinių šiaurės ištrauks kokį nors triušį! 0 pasiūlymu palaipsniui pan-
S-gos ir JAV valstybių A t l a n t e , R. R e a g a n a s d a b a r ! Du d i d ž v a d ž i a i , aikinti branduolinius ginklus, 
vairuotojų susitikimas ir kitas nuskubėjo prie jo laukiančių visiems matant ir daug ko t a i už šio pasiūlymo priėmimą 
buvo užplanuotas šių metų TV k a m e r ų , kur buvo tikintis, net mandagumo i r įgyvendinimą Amerika 
rudenį Amerikoje, detentės pasveikintas tos įgulos neprisilaikę, vienas nuo kito t urės atsisakyti nuo tolimes-
šalininkai šiame krašte pūtė viršininko. nusisuko ir nuėjo kaip ir to n i o SDI (Žvaigždžių karo) 
garsią dūdą, kad toks susitiki- K a l b ė d a m a s į t a u t ą teko laukti: vienas į kairę — tobulinimo, paliekant Ameri-
mas būtinai įvyktų. prezidentas dėkojo šios įgulos maskvinis, o JAV prezi- k a i teisę šį ginklą tobulinti tik 

Buvęs detentininkas R. Ni- amerikiečiams saugojantiems dentas, kaip ir jam pridera, laboratorijose per ateinantį 
xonas, Henry Kissingerio n e tik JAV, bet ir pasaulinę pasuko į dešinę. dešimtmetį. Kai prezidentas šį 
painstruktuotas liepos pa- taiką. Po šių įžangos žodžių, Kitą rytą, spalio 13 d., JAV komunistų reikalavimą atme-
baigoje, grįždamas iš ko- nieko nesukdamas į vatą, opinijos formuotojai sieks- t e - t a d a s u i r o planai dėl numa
ni u nistinės Kinijos buvo prezidentas visam pasauliui ninėmis raidėmis rėkė: Su- t v t 0 suvažiavimo Amerikoje 
sustojęs Maskvoje. Jis buvo pranešė, kad jam su pirmuoju perpovver Talks Collapse" ir d a r s i a i s - ° 8 a l ateinančiais 
priimtas buvusio KGB v-ko sekretorium nepavyko susi- pan. Lyg pasaulio pabaiga metais. Kai nebuvo įmanoma 
Andropovo mokinio M. tarti dėl pagrindinių klausi- priartėtų tik todėl, kad JAV peržengti šią kliūtį, tada ir kiti 
Gorbačiovo, dabartinio Sovie- mų. kaip pana ik in t i virš prezidentas KGB įgaliotinį M. svarbieji žmonių santykia-
tų imperijos diktatoriaus, pasaulio kabantį Damoklo Gorbačiovą nusiuntė ten, iš v^mo klausimai liko dulkėti 
Suprantama, kad R. Nixonas k a r d ą — b r a n d u o l i n i u s kur jis atvyko. Mūsiškiams atsivežtose bylose — aiškino R. 
sustojo Maskvoje ne asme- ginklus. Prezidentas aiškino, superl iberalams tai jau Reaganas. 
niškų reikalų verčiamas. Tikė- kad JAV ir sovietiniai patarė- ne prie širdies: kaip galima N B ( ^ T V - ž i n i l4 pranešėjo T. 
tąsi, kad jis galės nuteikti jai dirbę per visą naktį ligi pašolvoninti nuskarusios, Brokovv pakviestas komentuo-
vergų imperijos vyriausią spalio 12 d. 7:30 ryto, atliko vagystėmis ir šnipinėjimais l i s e n - Gary Hart, būsimasis 
prižiūrėtoją, kad jis susitiktų daug daugiau, negu jų dery- užsiimančios valdžios komi- kandida tas iš demokratų 
su R. Reaganu dar šių metų bininkai sėdėdami Ženevoje, sąrą. partijos į JAV prezidentus, 
rudenį. Šveicarijoje per pastaruosius buvo didžiai kritiškas prezi-

' Ai- a prie'aidžiauti, kad dvejus metus. Tačiau, kai Gorbačiovo išpuoliai dento adresu. Senatoriaus 
K. Nixonui jo misija pavyko, jiedu su M. Gorbačiovu spalio * nuomone, ,,R. Reaganas 
juoba, kad jis s ikosubuvu- 12 d. rytą mėgino užbaigti Tuo metu, kai JAV preziden- praleidęs auksinę progą susi-
siu Washingto,;c Sov. S-gos sėkmingai prasidėjusias ir t a s kalbėjo savo kariams t a r t i su Sov ie t a i s dėl 
ambasadoriumi Dobrininu, daug žadančias derybas, prieš Keflavike ir jau ant AF Nr. 1 branduolinių ginklų panaiki-
vienu iš artimiausių M. dviejų galybių atstovams susi- sparnų skubėjo pas Nancy nimo". 
Gorbačiovo patarėjų JAV r e n k a n t Amer iko je . M. pietų, kurie galėjo atšalti. Ar tikrai R. Reaganas būtų 
politikos klausimais. Gorbačiovas pareikalavo, kad Reaganui per ilgai beflir- pražiopsojęs vienintelę progą 

Tad ir nenuostabu, kad jau R. Reaganas ir po jo būsimieji tuojant su Raiša Gorbačio- susitarti su Sovietais tokiu 
rugpjūčio mėn. Gorbačiovas, Amerikos prezidentai užšal- v i e n e ' k u r i l vS k o k s m a sa l a s 
vykdydamas gerai paruoštą dvtų SDI — Strategic Defense ' ^ V žurnalistams kvailinti 
Maskvos p r o p a g a n d i s t ų Ini t iat ive programą per buvo atskraidinta į Reykja-
disinformacijos programą, ateinantį dešimtmetį. Ir JAV viką. Kai M. Gorbačiovas 
lapės balsu suokdamas, kvie- su šiuo sovietų reikalavimu su ruošė „ s p o n t a n i š k ą " 
tė R. Reaganą atvykti į bet jokiu būdu negalėjo sutikti spaudos konferenciją, tai į ją 
kurį Europos centrą branduolį- ir niekada nesutiksime —aiški- DUV0 sukviesti dar ten buvę 
nių ginklų kontrolės ir pa- no R. Reaganas labai jau žurnalistai. Jos metu M. 
naikinimo klausimams disku- palankiai nusiteikusiai prezi- Gorbačiovas mūsų prezidentą 
tuoti. Tačiau R. Reaganas dento atžvilgiu Keflaviko karo iškoneveikė, palygindamas jį 
nesileido įtraukiamas į neiš- aviacijos auditorijai. „Mes s u bepročiu, atsisakiusiu 
narpliojamą bučių. M. Gor- n e s u t i k o m e ir n i e k a d a branduolinių ginklų sumažini-
bačiovo kvietimai buvo atmes- n e s u t i k s i m e su tok ia i s m o ar net visiško panaikini-
ti. Ir tada jau matyti kaip komunistų reikalavimais", m o- J is sėdėdamas už stalo, 
likimo buvo skirta, kad buvo kartojo prezidentas nuotai- nemažai gestikuliavo ir skery-
supinta N. Daniloffo byla, kingai ūbaujantiems kariams čiojosi. Matyt, kad gero 
kurios dėka ar tarpinin- ir jų šeimų nariams. instruktoriaus rankose yra 
kavimu R. Reaganas sutiko su Prezidentui kalbą užbaigus, buvęs. J is kaltino JAV ir 
M. Gorgačiovo siūlymu susi- R. Reaganas su palyda nuvy- kartu prezidentą, kad „JAV 
tikti Reykjavike, Islandijos ko į jau laukiantį prezidentinį siekianti vyravimo pasaulyje 
sostinėje spalio 11-12 d. lėktuvą AF Nr. 1 ir po kelio- ir nenorinti skaitytis su kitų 

R. Reagano ir M. Gor- likos valandų sugrįžo į JAV tautų poreikiais", kalbėjo ir 
bačiovo bei jų patarėjų s o s t i n ę W a s h i n g t o n ą . atsakinėjo į žurnalistų klausi-
pasitarimai vyko „sėkmingai" Sekusiems šį JAV prezidento mus M. Gorbačiovas. Man, 

| ligi sekmadienio a :kstyvos pareiškimą buvo pranešta, besiklausant jo šnekos, atro-
popietės. Jau po 3 vai. p.p. kad jis apie šį susitikimą su dė, kad jis nei daugiau, nei 
JAV laiku, pagrindiniai M. G o r b a č i o v u p r a n e š mažiau, kaip gerai išdresi-
aktoriai pasirodė prieš TV amerikiečiams ir pasauliui ruotas, išmokęs keletą saki-
kameras. R. Reaganas net spalio 13 d. 8 vai. vak. "iu dvikojis, bet ne inteli-
n e a t s i s v e i k i n ę s su M. Galima buvo tikėtis, kad g e n t a s ž m o 2 u s ' . Pasirengęs 
Gorbačiovu įsėdo į savo limu- Amerikos ir NATO kraštu ^('n(iromis jėgomis su laisvuo-
ziją ir išvažiavo į Keflaviką, spauda šį nepavykusį didžių- įu P a s a u l i u P a š a l i n t i 
JAV karo aviacijos bazę, es- j ų galybių žaidimą per b r a n d u o h n i l i ginklų grėsmę 
ančią daug arčiau Murmans- pertrauką įvvkusį pasimaty- š i o j e P l a n e t °J e -

pasauliui svarbiu gyvybiniu 
klausimu? Netikiu, kad jam 
būtų nusišypsojusi tokia 
proga. R. Reaganas turbūt 
geriau žino už superliberalą 
sen. Gary Hart. kad komunis
tais niekada ir niekur negali
ma pasitikėti. JAV komentato
riai, palankūs vyriausybei, 
t v i r t i n o , kad , ,š i v i s a 
konferencija buvusi sovietų 
sukviesta tik nužudyti SDI 
programą, kurios sovietai bijo, 
lyg velnias kryžiaus". Tad 
jeigu sovietai ko bijo, tai 
reiškia, kad tuo ginklu juos 
ga l ima nubaust i , aiškino 
komentatorius. Visokiu atveju 
šioje konferencijoje JAV 
prezidentas netapo įkaitu, 
kaip prieš šešias savaites 
žurnalistas N. Daniloff. Ir 
sugrįžęs į JAV R. Reaganas 
galėjo žmones įspėti, kad su 
komunistais susitarti nėra 
įmanoma. 

čių neturtą šiandieninėje Pie- dėtų paties Dievo Kūrėjo meilę 
tų Amerikoje, yra tiesioginė kiekvienam žmogui, kiek-
pasekmė to renesans in io vienam duodant galimybę ne 
humanizmo, kuris iš tikrųjų t i k Protiniai, dvasiniai apie 
neretai iškreipė evangeliją D i e v 3 mąstyti, bet ir patirti jo 
politiniams tikslams. rūpestingumą savo fizinio 

pasaul io patirtyje, e san t 
Daugelio ispanų „conąuis- aprūpintam visomis žmogui 

tadorų" pamaldūs pozavimai vystytis reikalingomis lais-
buvo paremti Juan Ginęs de vėmis bei materialinėmis prie-
Sepulvedos militaristiniu „hu- monėmis. Išlaisvinimo teo-
manizmu", o jis krikščionybę logija skelbia įsikūnijusį Die 
la ikęs europietiškos rasės Vą. Todėl ir mums svarbu jos 
padariniu. Nors valstybė ir visos vienu mostu nenumoti 
Bažnyčia jo atžvilgiu tylėjo, tik dėl to, kad kai kurie klysta 
buvo misionierių tokių kaip marksizmo atžvilgiu ar kad ji 
Bartolome de Las Casas. kurie reikalauja peržvelgti ir mūsų 
smerkė Kristaus vardu vykdo- pačios Bažnyčios žemiškos 
mą indėnų išnaudojimą ir organizacijos sampratas, 
genocidą. Witvliet susumuoja: a.j.z. 

Nenorėkite pašvęsti maldai 
to laiko, kuriame turite eiti 
savo pareigas; nenorėkite 
besimelsdami praleisti dienų, 
kuriomis turite darbuotis; 
atiduokite Dievui, kas pridera 
Dievui, o žmonėms padary
kite, kas jiems reikalinga; 
nebūkite priežastimi, kad ne 
tiek dėl jūsų maldingumo, kiek 
dėl nenusimanymo turėtų ar
timas nuostolių. 

K. Paltarokas 

ko ir kitų sovietinių karinių mą vertins neigiamai". Mat, J A V prezidento 
kalba 

įrengimų prie pat ašigalio, po š e š t adienio R. Reagano ir 
negu prie Amenkos žemyno M Gorbačiovo pasikalbėjimo, 
krantų. ^ai DUVO nuleista žinių tar-

Keflaviko išpažintis nybos nepermatoma uždanga, spalio 13 d. 8 vai. vak. Iš 
Atvykęs į šį vieną iš buvo tikėtasi, kad viena ar esmės prezidentas pakartojo rengėjas Stasys Žilevičius 

svarbiausių Amerikos karo ant ra pusė iš rankovės tuos pačius kaltinimus Sov. S-

R. Reaganas kalbėjo JAV 
Filatelijos parodos a t idaryme — /.. Degutis <kairėjf>> i r pnroH<>< 

N'uotr -I. T a m u l a i r i o 
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svečiams. Iš čia pajudėję, mudu apžiūrėjom dar 
kelias vilas tik iš lauko. 

Rosecliff rūmų savininkė Theresa F. Olrichs, 
pralobusį iš sėkmingos sidabro kasyklos Nevadoje ir 
dar paveldėjusi didelius turtus iš savo tėvu. necralėio 
apsileisti prieš kitus Nevvporto turtuolius. 1902 m. ji 
pasistatydino dviejų aukštų rūmus iš baltos tera
kotos, panašius į Versalio Grand Trianon. Prie rūmų 

Pranašumo, originalumo ir ambicijų varžybos yra puikus gėlių ir rožių sodas. Visas ansamblis 
tarp Nevvporto turtuolių davė pradžią vadinamam Atlanto fone sudaro pasigėrėtiną vaizdą. Theresa 
„aukso amžiui". O aukso Marble House rūmuose yra šiais rūmais mažai besinaudojo, išskyrus tik savo 
daug. Ypatingai jo gausu puotų salėje, kurios sienos, šaunių puotų metu. Jos vyras visai nesidomėjo 
lubos, durys, langų bei paveikslų rėmai, šviesų siety- žmonos planais, gyveno Kalifornijoje ir nuo širdies 
nai ir kitkas yra juo apsčiai padengti. Aukso smūgio mirė 1906 m. Ji pati, karo metu netekusi 
netrūksta ir valgomojo kambario lubose, balduose ir draugų, išprotėjo ir mirė savo viloje 1926 m. 
sienų ornamentikoj. Kambario sienos išklotos Angliško, viktorinio stiliaus vila Chateau-sur-
brangiu, raudonu marmuru, grindys — spindinčiu Mer, primenanti pilį, buvo pasistatydinta prekyboje 
parketu. Iš vestibiulio kyla marmuriniai laiptai, prie su Kinija praturtėjusio W. S. VVetmore, kur jis su 
kurių yra bronziniai šviesų stovai ir fontanas. Virš šeima ir apsigyveno 1852 m. Po jo mirties 1862 m. jo 
laiptų žėri didžiulis veidrodis. Gotikos kambaryje yra sūnus George ją restauravo, palikdamas pagrin-
nepaprastas rinkinys ankstyvo gotikos laikotarpio dines architektūrines formas. Dabar šis gelsvo 
dekoracijų, medžio raižinių ir figūrų. akmens, triaukštis pastatas gražiai derinasi su 

Jeigu The Breakers rūmai pralenkia šiuos savo parko ir jūros aplinka, 
didumu, tai Marble House pralenkia anuos savo Dviaukštė vila — The Elms — yra apytikrė 
puošnumu. Puošnus yra ir ant Atlanto kranto stovin- reprodukcija Chateau d' Asniers rūmų arti Pary
tis kinietiško stiliaus ir spalvų arbatnamis. kuriame žiaus. 1901 m. ji buvo pastatyta anglies magnatui 
Aiva 1914 m. vaišino savo svečius. Kadangi jis buvo Edvvard J. Bervvind iš balto akmens blokų. Jos 
per mažas šimtams dalyvių, daugiau tam tikslui priekiniam fasade yra puslankio formos įėjimas su 
nebuvo naudojamas ir liko tik dekoratyviniu objek- kolonomis ir du simetriški pastato sparnai. Bet daug 
tu. Nenaudojamas jis pamažu nyko, bet 1982 m. vėl gražesnis yra rūmų fasadas iš sodo pusės su 
buvo atremontuotas ir naujai nudažytas. prašmatniais fontanais, didelėm žalvario statulom. 

Dabar šis nemažas ir labai spalvingas pastatas klasikine mūrine tvorele ir plačiais šoniniais laip-
yra įdomi atrakcija turistams. Turėčiau paminėti, tais žemyn į sodą. Viduje dabar yra retų senoviškų 
kad Marble House šeimininkai nuolat gyvendavę baldų ir meno objektų muziejus, kuris yra suderintas 
New Yorke. o Čia atvažiuodavę tik kelioms savai- su originaliais ir puošniais įrengimais, 
tems vasarą, ypač kai rengdavo pokylius savo Atėjo laikas toliau važiuoti, bet galva dar svaigs

ta tų neįtikėtinų grožybių prisižiūrėjus. Žinant, kad 
jų savininkai nedaug jomis pasinaudojo, negali rasti 
atsakymo į klausimą — ar buvo verta? 

Čia taip ilgai užtrukom, kad laiko neliko aukš
tais Atlanto krantais aplėkti likusią salos dalį. kuri 
esanti reto grožio ir pasipuošusi švyturiais, pamink
lais ir kitomis įdomybėmis. Ir vėl gražus, kalvomis 
banguotas kelias bėga per miškus ir simpatiškus 
miestelius, kol atsiduriam Fall River mieste, kuria
me yra išgarsėjęs Battleship Cove — karinio laivyno 
muziejus. Kas tuo domisi, čia gali apžiūrėti sunkųjį 
kreiserį, naikintuvą, povandeninį, patrulinį ir kito
kius karo laivus. 

Žvilgsnis i Massachuse t t s veidą 
Massachusetts valstijos plotas yra 8257 kv. 

mylių, gyventojų — arti 6 milijonų. Vakarinėje daly
je rangosi Apalašų kalnai (čia vadinami Berkshire 
kalvomis), nuo kurių paviršius tolygio leidžiasi 
žemyn jūros link. Connecticut upės slėnyje guli 
išsiplėtę Springfield, Holyoke. Northamton ir 
Greenfeld miestai ir daugybė kaimų bei miestelių. 
Tai pramonės sritis. Aukščiausia vieta yra Greylock 
viršūnė. Worcesteryje (3491 pėd.), o žemiausia — prie 
Atlanto, kur sausuma pavirsta pajūrio pelkėmis. 

Massachusetts yra reikšmingas istoriniu atžvil
giu, nes čia 17-to šimtmečio pradžioje ateiviai įkūrė 
pirmąsias kolonijas, čia prasidėjo pasipriešinimai 
britų imperijai, čia pasigirdo pirmieji revoliucijos 
šūviai. Apie tai dar atskirai paminėsiu. 1629-30 m. 
Įsikūrė Salemo, Bostono ir Charlestovvno kolonijos, o 
po dešimt metų aštuoniose kolonijose jau gyveno 
2500 kolonistų. Puritonų veržimasis į šias kolonijas 
buvo motyvuotas ne vien ekonomiškai, bet ir reli
giškai. / D . 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1986 m. lapkričio mėn. 20 d. iki galo dalyvavo 46 asmenys 
ir dar du atėjo pavėlavę. 
Sąrašuose y ra truputį per šim
tą S.H. užsiregistravusių lietu
vių. Susir inkimo dieną vien 
m a n o pažįstamų apie 20 buvo 
kur nors iškeliavę, bet aš dar 
nepažįstų nė pusės kolonijos. 
Spėju, kad susirinkimo dieną 
S.H. galėjo būti apie 80-70 
žmonių. Iš tokio skaičiaus 48-
lems da lyvaut i LB susirin
kime, tai savos rūšies stebuk
las . Didesnis stebuklas, negu 
tokio procento dalyvavimas 
a n a i s pa la iminta i s Unros lai
ka i s Vokietijoje. Juk anuo
met, į susir inkimus eidami, 
tikėjosi kokių gerų žinių (apie p a v a d i n o 
greitą grįžimą į Lietuvą, emi- Dabar tuo 

ŽYDAI APIE LINA KOJELĮ 
l ie tuvių spaudoje buvo 

daug rašyta apie daugelyje 
Amerikos laikraščių paskelb
tą straipsnį, kuriame žinomas 
žurnal is tas Jack Anderson 
specialų prezidento asistentą 
Liną Kojelį, kad ir netiesio
giai, apkaltino antisemitizmu. 
N e t r u k u s į tą s t r a ipsn į 
„VVashington Post" dienraš
tyje atsiliepė pats L. Kojelis, o 
New Yorko žydų laikraštyje 
„Jewish VVeekly" Baltuo
siuose rūmuose dirbąs žydų 
reikalams direktorius Max 
Green Andersono straipsnį 

„ s k a n d a l i n g u " . 
pačiu klausimu 

Kun. dr. Pranas Gaida, svertas iŠ Kanad<>< «k:iit< 
jos" šv«>nt«''i»' Atritininkt! n:imtt<>«' trm.i ..i >;ikt»tn-
tojo misiia" 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 

Sunny Hills, FL 

M E T I N I S L B 
A P Y L I N K E S 

S U S I R I N K I M A S 

Jvyko sekmadienį, lapkričio 
l* Community Center salėje, 
vidudienį. Aprašysiu jį proto-
koliškai ir gale pridėsiu vieną 
kitą komentarą. 

Atidarė apyl inkės pirm. 
Alfonsas Vėlavičius. Kun. An
t a n a s K a r d a s s u k a l b ė j o 
maldą. A. Vėlavičiui pakvie
tus, visiems plojimu pritarus, 
susirinkimui pirmininkauti 
atėjo -Jonas S t r azdas , o sekre
toriauti—Ona Adomaitienė. 
Pateiktą 12 punktų darbo
tvarkę su mažomis patai
somis priėmus, pereito susi
rinkimo protokolą perskaitė 
v-bos sekr. J o n a s Zubavičius. Į 
mandatų k-ją išrinkti Ona 
Peleckienė. Davė tas Dulaitis ir 
Vaclovas Snar sk i s . Revizijos 
k- jos p r a n e š i m ą a t l i k o 
Klemensas Žukauskas.Visa 
tai teužtruko tik keliolika 
minučių. 

Pirm. A. Vėlavičiaus prane
šime buvo paleist i būsimieji 
valdybos rūpesčiai ir t rumpai 
referuota apie a t l ik tus darbus. 
Ta rp būsimųjų minėta daly
vavimas Lietuvos krikšto 600 
metų sukakt ies įvykiuose, 
artėjąs teatrų festivalis, VIII 
tautinių šokių šventė. Paste
bėta, kad J A V LB Kultūros 
t a ryba yra pažadėjusi mate
rialiai paremti nar ia i s negau
sias apylinkes, norinčias iš 
kitur pasikviesti kultūrinių 
programų atlikėjus. Paliestas 
kelionės į Romą 1987 m. vasa
rą klausimas. T a r p atliktų v-
bos darbų buvę bendrų Kūčių 
surengimas. Vasar io 16-sios 
paminėjimas. Ringailės Zoto-
vienės dailės parodos suren
gimas, mūsų taut inės vėlia
vos įsigijimas. Prisiminęs 
šiais metais mirusius apy
linkės narius Henriką Kačins
ką ir Veroniką Beleckienę pa
kvietė sus ikaupimo minute 
juos pagerbti. Su juo kartu 
dirbusiems valdybos nar iams 
išreiškė padėką. 

Kiti v-bos nar ia i atskirų 
pranešimų neturėjo, išskyrus 
kultūr. reikalų vadovę Mariją 
Balčiūnienę. J i užmezgusi ryšį 
su P a n a m a C i t y Music 
Association „Grandinėlei" 
pasikviesti. Kadang i ši presti
žinė organizacija programas 
sustato prieš daugelį mėnesių, 
šiais meta is . .Grandinėlę" 
Įterpti nepavykę, bet esą vil
ties kitiems metams. Siūlė 
valdybai tuo reikalu pasi
rūpinti. 

Lietuvos kr ikšto sukakties 
minėjimo k laus imu kalbėjo 
kun. A. Kardas . Čia, Sunny 
Hills, numatyt i du minėjimo 
m o m e n t a i : r e l i g i n i o sus i 
kaupimo t ry s dienos (š.m. 
gruodžio 2,3, ir 4); pagrin
dinės iškilmės 1987 m. kovo 8, 
į kurias jau pakvies tas vieti

nės diecezijos vyskupas bei 
kalbėtojas lietuvis profesorius 
i pavardžių neatskleidė, nes nė 
\ ieno a t s a k y m a s dar negau
tas). 

Pr iešpaskut in is susir inkimo 
punktas — naujos valdybos 
r inkimai . Čia reikia pažymėti , 
kad 1986 m. v-bą sudarė: p i rm. 
A. Vėlavičius, vicepirm. Danu
tė Arlauskienė, sekret. -Jonas 
Z u b a v i č i u s , ižd. V l a d a s 
Adomavičius, kultūr. rengi
nių vadovė M. Balčiūnienė ir 
v-bos k a n d i d a t a s Kvir inas 
Aleksandravičius . D. Arlaus
kienei ir M. Balčiūnienei 
a t s i s a k i u s bū t i p e r r e n k a 
rnoms, o visiems kitiems suti
kus d a r metus pasilikti, sekan
čiai kadenci jai pr ir inktos 
Gana Čekauskienė ir Albina 
Vyšniauskienė. Kadangi šią 
kor-ją r a š a n t v-bos posėdis d a r 
neįvykęs, nežinia, kaip parei
gomis bus pasiskirs tyta . 

S u m a n y m ų metu D. Dulai
tis siūlė susirūpint i kiekvienų 
namų priešgaisr ine apsauga , 
t ikr inant , a r veikia dūmų 
a l i a r m a m s į r e n g i m a i . K. 
Žukauskas priminė, kad turi
me savą „Antrosios jau
nys tės" chorą, kvietė jį res
pektuoti, rengt i jo koncertus. 
A. Vėlavičius paskelbė, kad 
Vasario 16-sios minėjime kal
bės m ū s ų į ž y m u s v i suo 
menin inkas Rimas Česonis. 
Ilgiau kalbėjo naujas S.H. 
gyventojas Albertas Kvečas, 
buvęs č ikagiškis . J i s pažadėjo 
o r g a n i z u o t i š a u l i u s . J e i 
susidarytų nedidelis kandi 
datų skaičius , steigtų grandį , o 
jeigu įstotų per 20. būtų būrys . 
Užrašus pat ikr inęs papi ldau, 
kad po pirmininko praneš imo 
Kdvardas S a d a u s k a s kėlė kun . 
Prano J a r a š k o s susigrąži
nimo klebonaut i klausimą, bet 
jam paa i šk in t a , jog tai išdis
kutuota perei tam met in iam 
susirinkime. O J. Zubavičius 
paskelbė, kad v-bos protokolai 
vieši vis iems, kad tik k a d a 
nori juos paskai tyt i . 

Tokia m a ž d a u g protokoliš-
ka sus i r ink imo eiga. M a n e 
maloniai nustebino dalyvių 
gausumas . Nuo pat pradžios 

graci ja į Ameriką, arba bent g a v o m e 
amerikiet iškų cigarečių nor-
tnos padvigubinimą). \ susi
r i n k i m ą e i n a n t i e j i S u n n y 
Hills lietuviai prarado dalį 
auks inės , saulėtos popietės, 
kad tik kar tu pabūtų. Tai viena 
medalio pusė. Naujos valdy
bos r inkimai , deja, parodė tą 
patį išeiviškojo realizmo bruo
žą, taip charakter ingą didžio
s ioms kolonijoms. Teturėjome 
prir inkt i tik vieną naują 
va ldybos nar į (viena ponia iš 
anks to buvo sutikusi), bet 
reikėjo maldaut i keliolika as
menų, kol viena sutiko. Visai 
ta ip , kaip Detroite, Cleve-
lande, Chicagoj.. . 

Na t iona l J ewi sh 

p a r a š y s i u apie Ca lvary 
('emetery — Kalvarijos kapi
nes, kurios turi „didelę ateitį", 
nes jose ilgainiui atsiguls šim
tai mūsų tautiečių. 

Alfonsas Nakas 

St. Petersburg, Fla. 

SOL. M. 
B I Z I N K A I S K A I T E S 

K O N C E R T A S 

V Ė L I N Ė S 

las S.H. lietuviai atšventė 
-;ų Šventųjų dieną, lapkri-

Kai 3:00 
Vi: 
ri<> I. Kai 3:00 v. po pietų 
r inkomės į naująsias Kalva
rijos kapines , buvo apniukusi, 
rami . šilta popietė. Suvažia
vome apie 30 eilinų S.H. 
gyventojų ir keturi kunigai 
i šv . Teresės parapijos klebo
n a s Francis Szczykutovvicz, 
A n t a n a s Kardas , Leonardas 
Musteikis, A n t a n a s Račkaus
kas). Kun. L. Musteikiui atli
kus specialias maldas, visi 
bendrai sukalbėjo šv. Juozapo 
litaniją, sugiedojo „Angelas 
I )ievo" ir „Marija, Marija". 
Trumpą žodį apie paminklų 
k r i k š č i o n i š k u m ą k lebonui 
t a rus angl iškai , dar buvo 
sukalbėta „Tėve mūsų" angliš
kai ir l ietuviškai. 

Ant pustuzinio kapinių cent
re palaidotų lietuvių kapų 
mirgsėjo uždegtos žvakelės. 
Kai kurie kapai jau papuošti 
g ran i to oveliskais, su iškal
ta i s mirusiųjų vardais ir gimi
mo bei mirties datomis. Hen
riko Kačinsko kapą puošė 
la ikinas žmogaus ūgio medi
nis kryžius, su jame išdegin
tomis a r juodai išrašytomis 
g imimo bei mirties datomis. 
Ant jo kapo dar nebuvo nuvy
tę prieš mėnesį suneštos gyvos 
gėlės. 

Kai Lietuvoje Vėlinių dieną 
kapines lankydavom, būdavo 
žvarbi vėlyvo rudens dar
gana , ka r t a i s lediniai lietūs, 
ka r t a i s artėjančios žiemos 
pas iun t inys — šlapdriba. O 
čia vaikščiojom sausi, vien
maršk in ia i . Ir vis dėlto tai 
buvo Vėlinės. Toks pat žmo
g a u s g y v e n i m o t r a p u m o , 
p r a e i n a m u m o , A m ž i n y b ė s 
a r tumo jausmas. . . Ir prieš mus 
išėjusiųjų, liudijančiųjų, kad ir 
mes greit išeisime, prisimini
m a s ir pr iminimas . 

Tiek apie Vėlines Sunny 
Hills Kada nors plačiau 

Solistės Marytės Bizinkaus-
kaitės koncertas, kuris turėjo 
įvykti gruodžio 12 d., yra atke
l iamas į gruodžio 10 d.. Solis
te M. Bizinkauskaitė koncer
tuoja ne tik lietuvaims, bet 
turi įsipareigojimų ir sveti
miesiems. 

Po koncerto St. Petersburge, 
kurį rengia Lietuvių fondo 
jgaliotinė Jane Gerdvilienė, 
solistė M. Bizinkauskaitė 
išvyksta į Kanadą ir ten dai
nuos operoje. Taigi šią skra
jojančią solistę Floridos lietu
viai galės išgirsti ir pamatyti 
gruodžio 10 d. Tautiečiai 
paaukoję Lietuvių fondui 100 
dol. gauna svečio bilietą į šį 
neeilinį koncertą. Visais kon
certo ir Lietuvių fondo rei
kalais prašoma kreiptis į Fon
do atstovę J . Gerdvilienę. 

M. R. 

Coalition pirmininko Richard 
J. Fox pareiškimą, paskelbtą 
didžiausiame Amerikos žydų 
savaitraštyje „Jewish Times" 
rugsėjo 26 d. 

Padaręs bendrą pastabą, 
kad Andersono straipsnis 
remiasi „neteisingais faktais" 
ir „klaidingomis išvadomis" ir 
paneigęs, kad Baltųjų rūmų 
komunikac i jos 
Patrick Buchanan aktyviai pmkūs kailiai žema kaina 
veikiąs prieš žydų interesus, 
Richard J . Fox Kojelio reikalu 
pasisako taip: „Straipsnio kri
tika, nukreipta prieš kitus du 
Baltųjų rūmų pareigūnus, yra 
nepagrįsta. Specialaus prezi
dento asistento Lino Kojelio 
padidėjusi įtaka yra ne Bucha
nan ir Donald Regan machi
nacijų, bet Kojelio ilgo ir efek
tyvaus darbo Viešųjų santykių 
skyriuje rezultatas. T a s pats ir 
su straipsnio insinuacija, kad 
Kojelio antisemitizmas gali 
būti rišamas su jo bendra
vimu su Rytų europiečių 
grupėmis, kurių tarpe pasitai
ko antisemitų ir kai kurie iš jų 
buvo rast i ir deportuoti, kaip 
buvę naciai. Kojelis ne tik 
nėra antisemitas, bet nuo pat 
pradžios, kai perėjo dirbti į 
Baltųjų rūmų štabą Faith 

CLASSIFIED GUIDE 
MINKO KAILIŲ IŠPARDAVIMAS 

Oxford House Hotel 
225 N. Wabash Ave. 

Šeštad — sekmad., lapkr. 22,23 nuo 
10—4. 

80—90% žemiau pardavimo kainų. Vilio
jantys vartoti kailiai iš turtingų šiaurės 
miesto namų. Minkų paltai nuo $200 iki 

d i r e k t o r i u s $430 Minkų švarkai nuo $120 iki $295 Kiti 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 3 7 6 - 5 9 9 6 
7 

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

FRANK ZAPOUS 
32O8V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

REAL ESTATE 

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

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

• 6529 S. KEDZIE 
778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame įūsų nuosavybę, 

taip pat pristatysim pagal pageidavimą, 
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj 
apylinkėj, mieste ar priemiesty. 
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaskl 

776-0600 

P R I K Š P O T V Y N I U S 
Prezidentas Reaganas suti

k i duoti iš federalinio iždo 
lėšų. kad būtų įrengtas milži
niškas rezervuraras apsau
goti Chicagos šiaurvakarių 
priemiesčius nuo potvynių. 
| n-ngimas tokio rezervuaro 
k.unuos apie 140 mil. dol. 
Uezervuaras bus 1,050 pėdų 
pi.K-io, įrengtas prie Oakton 
Imlvaro. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-

Whittlesey žinyboje, j is arti- lės. Karšto vandens tankai. Ftood con-
mai bendradarbiaująs su žy- troJ. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
dų bendruomene". elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 

Pabaigoje pareiškimo auto- lietuviškai, 
rius tvirtina, kad žydų reika- SERAPINAS — Tel. 636-2960 
lams direktoriaus Max Green "*" 
efektyvumas nenukenčia, nors 
jis ir dirba formalioje L. Koje
lio priežiūroje. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 

(pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

Simpoziumas medicinos aprūpinimo S<K '.ilistinoje ir kapitalistinėje 
sistemoje Ateitininkų Akademiniam savaitgaly lapkričio "> d Iš kai 
rės: dr. A. G. Razma, dr -J Daugirdas, dr A Saulyte — vadovė ir dr 
A Sle?.as. 

Nuotr K. \ . 

Lietuviškų Knygų klubo išleistų leidinių 
I Š P A R D A V I M A S 

K A I N A 

Buvo Dabar 

NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI - vysk. V. 
Brizgys. Žmogus, pasaulis, Dievas. 264 psl. 1982 $5.00 $2.00 

NUSIDĖJĖLĖ - K Pažėraitė. Apysaka. 154 psl. 1952 
$2.00 $1.00 

NEGESINKITE AUKURŲ - vysk. V. Brizgys. 
Šeimyninio gyvenimo jautrios problemos. 211 psl. 
1959 $2.00 $1.00 

NEGĘSTANTI ŠVIESA - Pranas Garšva, MIC. 
Tėvų Marijonų 50 metų veikla Amerikoje. 351 psl. 
1964 $3.50 $1.50 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ STATANT - Rapo
las Skipits. Atsiminimai. 440 psl. 1961 $5.00 $3.00 

OŠIANČIOS PUŠYS - Halina Didžiu-
lyte-Mošinskienė. Atsiminimai. 176 psl. 1968 $2.50 $1.00 

ORA PRO NOBIS - Jurgis Gliaudą. Romanas. 448 
psl. 1953 $4.00 $2.00 

OI, NEVERK NERINGA - Uta Lanka. Eilėraščiai 
vaikams. 76 psl. 1966 $1.25 $0.50 

PAŽADU DVARAS - AnatoUJus Kairys. Tautosaki
nis romanas. 244 psl. 1982 $8.00 $3.00 

PASAGA IR VYŠNIOS - Albinas Baranauskas. 
Eilėraščiai. 64 psl. 1969 $2.00 $1.00 

PAVASARIS PRIE VARDUVOS - Paulius Jurkus. 
Novelės. 176 psl. 1954 $2.50 $1.50 

PO DAMOKLO KARDU I dalis - Anatolijus Kairys. 
Romanas. 223 psl. 1978 $5.00 $2.00 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS - Kazimieras Barauskas. 
Religinės mintys. 223. 1974 $400 $2.00 

PENKTIEJI METAI — Kipras Bielinis. Atsiminimai. 
592 psl. 1959 $10.00 $5.00 

PADANGIŲ KELIAI - kun. Pr. Vaseris. Padangių 
mechanika, planetos, ir žvaigždės. 74 psl. 1962 $1.30 $1.00 

PIETINĖ LIETUVA - red. V. Žemaitis. Grigaliaus 
Valavičiaus 1959 metų girių aprašymas. 252 psl. 
1964 $2.00 $1.00 

PIETRYČIŲ PABALTIJO ETNINĖ PRAEITIS - P. 
J . Kusneri (Knysevas). 224 psl. 1979 $10.00 $$5.00 

PIETŲ KRYŽIUS - Venanrijus Ališas. Poezija. 97 
psl. 1948 $1.00 $0.50 

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖSE - Pov. Gaučys. 
Novelės. 476 psl. 1953 $4.50 $2.00 

PASAGA IR VYŠNIOS - Alb. Baranauskas. 
Eilėraščiai. 64 psl. 1969 $2.00 $1.00 

PASLĖPTA ŽAIZDA - P. Orintaitė. Romanas. 222 
psl. 1955 $2.00 $1.00 

RUDENS SAPNAI - K. Grigaitytė. Premijuotas poezi
jos rinkinys. 80 psl. 1963 $2.00 $1.00 

RUDENYS IR PAVASARIAI, n dalis - A. Bara
nauskas. Apysaka. 346 psl. 1976 $6.00 $2.00 

RUDENYS IR PAVASARIAI, m dalis - A. Bara
nauskas. 389 psl. 1978 $8.00 $3 00 

Pastaba: Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, užsimokėsite 
gavę sąskaita. Šį sąrašą išsikirpkite ir pasilaikykite. 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
Sekmadienį nuo 1 iki 4 

6410 S. Troy — 6 kamb. mūrinis su 3 
dideliais miegam.; pertaisyta prausykla. 
Visur nuo sienos iki sienos kilimai. Nauja 
šiluma ir centrinis oro vėsintuvas Naujai 
išdažytas 2 maš. garaž. su auto. 
atidaromom durim. Galimybė 4-tam 
miegam. Labai švarus ir geram stovyje. 
Paskubėkite — skambinkite dabar. 

No. 676 — Pravažiuokite — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
ųuette 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. 688 — 69-os ir Pulaski apyl. 5 
kamb. mūnnis. 32 m. senumo. Pilnas rūsys. 
2 maš. garažas Daug priedų. Labai švarus. 
Puikioje vietoje. Arti krautuvių. Skambinkite 
dabar. 

No. 695 — J vakarus už Kedzie. 
$41,300 — negalima akėt. 6 kamb. 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. 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. Saukite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 

, . ., . _ __ galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
logu i r epi logu apie Romą Ka- N a m 0 įvertįnimuj Skamb.nkite skubiai -
Isntą, i š leido Lietuvos šaulių dabar 
Sąjunga O'BRIEN FAMILY REALTY 

Tel. — 434-7100 UGNIES DAINA 

ANATOLIJAUS KAIRIO 
nauja 3 veiksmų drama su pro-

Nedaug aktorių, pri taikyta iš
eivijos jaunimo teatrui . 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, Ą5/f5 W. 63rd St, 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 32 
et valstijos mokesčio. 

sa^ay^t^^%#>#) + 6* 9 0 • • • + • • • • • • • • + • < 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 5 1 M 

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

Vaikų labai mėgiama 
knyga 

K. ČUKOVSKIO 

Daktaras Aiskauda 
jau išėjo iš spaudos. 

Kaina su persiuntimu 4 dol. 
Iltinojaus gyventojai moka $4.24 

Platina 
JAV LB ŠVIETIMO TARYBA, 

5680 So. Claremont, 
Chicago, IL 606S6 

ir 
DRAUGAS, Ą5}5 W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 

"i i i : '. 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MATER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

Dienraščio ,,Draugo" adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių 
liaudies meno darbų: medžio, ke
ramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4S45 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

\ 
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111. Liet. Gydytojų pagelbinis moterų vienetas surengė Kalėdų Eglutę pereitais metais Is kai
rės: Marija Santoski, Vilija Bogutaitė, Karolis Žukauskas. Kovas Boguta. Rimas Marčiulio 
nis. Indrutė Žukauskaitė, Venta Norvilaitė. Juozas Vilutis ir Elytė Žukauskaitė. 

MOSU KOLONIJOSE 
Worcester, Ma. 

Š A U L I U SUSIRINKIMAS 
Spalio 25 d. Lietuvių klube 

vykusį dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos susirinkimą 
pradėjo kuopos pirm. g. š. A. 
Zenkus." Kiekvienas susirinki-
m a s p r a d e d a m a s Šaulių 
malda, kurią valdybos nariai 
pasikeisdami skaito kiekvie
n ą susirinkimą. 

Nutarta lapkričio 23 d. 
suruošti Lietuvos Kariuo
menės šventės minėjimą. Tai 
dienai kuopa užprašė Šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje šv. Mišias 10 vai. ryto. 
Dalyvausime organizuotai ir 
su vėliavomis. Po Mišių trum
pos žuvusių prisiminimo 
ape igos šventoriuje prie 
paminklo. 3 vai. p.p. Maironio 
Parko žemutinėje salėje minė
j imas, programa, kavutė. 

S u s i k a u p i m o m i n u t e 
pagerbėm neseniai mirusią 
Jono Vanagaičio kuopos narę 
— šaulę, Sibiro kankinę, 
tremtinę a.a. Elenutę Juciūtę. 
J o s laidotuvėse Bostone iš 
mūsų kuopos dalyvavo šaulės 
A. Abramavičienė, I. Parulie-
nė, O. Pajėdienė, sekr. J. 
Miliauskienė, šaulys H. Ulri-
chas . Kuopa už jos sielą 
užprašė šv. Mišias. 

P i r m i n i n k a s pe r ska i t ė 
gausius laiškus, kurių daugu
m a — prašymas aukų. 
Džiaug iamės , kad kuopa 
prašančiųjų prašymus pajė
gia finansiniai paremti, tai 
kruopštaus, vieningo kuopos 
darbo vaisius, nes dirbame 
ištisai per visus metus, net 
vasaros laike. 

Aukos paskirtos: Lietuvių 
Katalikų religinei šalpai, 
J a u n i m o Vydūno fondui, 
leidžiančiam knygą „Lietuvos 
ginkluotos pajėgos'' — įamžin
t a s vardas buvusio Lietuvos 
Šaulių sąjun-g-os vado a.a. 
Prano Saladžiaus; Bostone 
1987 m. spalio 4 d. rengia
mam Lietuvos Krikščionybės 
600 metų jubiliejaus minėji 
mui; Lietuvių Švietimo tary
bai, Balfui ir kt. Suprantame 
prašančiųjų padėtį. Lengviau 
y ra aukoti, negu prašyti. 

Metinis kuopos susirinki
m a s įvyks 1987 m. sausio 10 
d., šeštadienį 6 vai. vakaro, 
Maironio Parke. 

AUKSINIS 
J U B I L I E J U S 

Spalio 25 d. Bronius ir 
Agota Norkevičiai atšventė 
vedybinio gyvenimo Auksinį 
jubiliejų. Jų intencija tą rytą 
Š v . Kazimiero parapijos 
bažnyčioje šv. Mišias atnaša 
vo iš Athol atvykęs m. 
Pranciškaus parapijos kleb. 
kun. J . Steponaitis. Savo 
pamoksle kun. Steponaitis 

nusakė „jaunavedžių" nueitą 
gyvenimo kelią per 50 metų. 
Palaimino jų santuoką ir 
įteikė Šv. Tėvo palaiminimą. 
Vaikai — Algis su šeima ir 
Povilas savo tėvams suruošė 
puotą Algio ir Virginijos 
Norkevičių namuose Westh-
boro, kurioje dalyvavo Norke
vičių šeimos giminės ir 
artimiausi draugai. Bronius ir 
Agota Norkevičiai buvo 
Suvalki*' 3 ūkininkai. Priklau
sė Alvito parapijai. Prisimena 
ir dabar su skausmu širdyse 
tuos gražiuosius la ikus , 
praleistus brangioje tėvynėje 
Lietuvoje, ir ten likusius gimi
nes. 

Išaugino, į mokslus išleido 
sūnus Algimantą ir Povilą. 
Abudu nuo vaikystės dienų 
priklausė lietuvių skautų 
organizacijai. Alg imantas 
sukūrė lietuvišką šeimą. Augi
na dvi dukreles ir sūnų. 
Sukaktuvininkai priklauso Šv. 
Kazimiero parapijai nuo 
atvykimo į JAV, Lietuvių 
Labdaros dr-jai, Worcesterio 
apylinkės LB. Agota Norke-
vičienė Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikių moterų s-gos 
•"-tai kuopai ir Nekalto Mari
jos Prasid. seselių vienuolijos 
rėmėjams. 

KONCERTAS 
Kuopos metinis koncertas 

balandžio 4 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Data nedėkinga, bet 
tik tai dienai buvo galima 
gauti salę. Koncertas pirmą 
kartą Worcesteryje, Baltimo-
rės k v a r t e t a s „ A i d a s " , 
vadovaujamas muzikės Mari
jos Krasauskienės. 

SUVAŽIAVIMAS 
Gruodžio 6 d., šeštadienį, 

lietuvių klube, 67 Vernon 
gatvė. įvyks Trakų šaulių 
rinktinės suvažiavimas, kurį 
globos Dr. Vinco Kudirkos 
š a u l i ų k u o p a . Š i a m e 
suvažiavime (šaukiamame kas 
treti metai) yra renkama nau
ja rinktinės valdyba. Šiais 
metais baigiasi dabartinio 
rinktinės pirmininko ir valdy-
b-os kadencija, todėl bus 
renkamas naujas pirminin
kas, nauja valdyba. Visa tai 
atlikti rinktinės pirmininkas 
V. Bajerčius įgaliojo Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopą. 
Rinkiminę komisiją sudaro 
šauliai: V. I lgūnas, V. 
Abramavičius, H. Ulrichas. 
Trakų šaulių rinktinę sudaro: 
Jono Vanagaičio šaulių kuopa 
Bostone, Martyno Jankaus — 
Brocktone, DT. Vinco Kudir
kos šaulių kuopa — Worceste-
ryje. 

MINĖJIMAS 
Po Trakų šaulių rinktinės 

suvažiavimo toje pat salėje 

vyks Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos 15 metų stei
gimo minėjimas. Pradžia 7 
vai. vakaro. Vaišės, progra
ma, šokiai. Dalyvaukime ir 
paremkime šaulių tolimesnę 
veiklą. 

PALAIDOTA 
T. ŠIMULYNIENĖ 

Spalio 21 d. iš Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios po 
gedulingų šv. Mišių buvo 
palaidota Notre Dame kapinė
se buvusi Lietuvoje gailes
tinga sesuo ir akušerė a.a. 
Teofilė Šimulynienė. Po an
trojo pasaulinio karo 1949 m. 
atvyko į JAV. Apsigyveno 
VVorcestery ir čia išgyveno iki 
mi r t i es . P r i k l a u s ė Šv. 
Kazimiero parapijai. Nuliū
dime pasiliko vyras Kazys 
Šimulynas, dvi dukterys G. 
Bazikienė ir I. Mantautienė su 
šeimomis, brolis Petras — 
Lietuvoje, sesuo S. Petkevičie
nė — Kanadoje, trys vaikai
čiai ir kiti giminės. 

ŠVENTĖ 
AMŽIAUS SUKAKTI 

Lapkričio 1 d. Eduardas 
Meilus, Sr., šventė 70 metų 
sukaktį. Sūnus Eduardas ir jo 
žmona Teresė jų namuose 
Auburne suruošė tėveliui 
gimtadienio paminėjimą, į 
kurį p a k v i e t ė d r a u g u s . 
Dalyvavo ir klebonas kun. A. 
Miciūnas, MIC. Šis gražus 
pobūvis p radė tas malda, 
sugiedota „Ilgiausių metų". 
Sūnus ir jo žmona Teresė 
paruošė puikias vaišes. 

Sukaktuvininkas E. Meilus, 
Sr., yra aktyvus lietuviškų 
organizacijų narys. Priklauso 
ne tik Sv. Kazimiero parapi
jai, bet ir parapijos vyrų 
chorui. Trakų šaulių rinktinės 
vicepirmininkas, Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos kultū
rinių reikalų vedėjas. Puikus 
fotografas, anksčiau turėjo ir 
savo foto studiją. Sūnaus ir 
marčios suruoštas gimta
dienio pobūvis buvo didelė 
staigmena ne tik E. Meilui, Sr., i 
bet ir jo žmonai Britai. 

VĖLINIŲ MINĖJIMAS , 
I-apkričio 2 d. Vėlinės — 

Moterų sąjungos 5-tos kuopos 
narės po pietų važiavo į Šv. 
Jono ir Notre Dame kapines 
pasimelsti už mirusius, kurie 
ilsisi ne ak šiose kapinėse, bet 
daugelis turime ir Lietuvoje 
artimų mirusių šeimos narių, o 
taip pat ir šaltojo Sibiro 
neaprėpiamuose plotuose 
tūkstančiai kapų. Meldėmės 
už visus. Maldomis, mintimis, 
širdimis buvome su jais visais. 
Mūsų nuoširdžios maldos ir 
gausus dalyvavimas atkreipė 
kapinių vadovybės dėmesį. Jie 
buvo labai sužavėti tokiu 
gražiu mirusių prisiminimu, 
kurio, deja. Vėlinėse šiame 
krašte nėra. 

/ M 

A.tA. 
RIMAS GRAŽULIS 

Gyveno Oak Lawn, IL. 
Po trumpos ligos staigiai mirė 1986 m. lapkričio 17 d., 

sulaukęs 45 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Nijolė (Beleskai-

tė>. 2 dukros: Lidija ir Vilija; tėvai Balys ir Marija Gražuliai; 
uošviai Antanas ir Bernadeta Beleškai; svainis Vytautas; 
teta C'lara Virškuvienė ir jos vaikai: Audronė Browning su 
Seimą. Dana Mahady ir Vytas su žmona Cathy; dėdės 
Viktoras ir Alfonsas Poneliai su šeimomis ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette, 2533 W. 71 St., 
koplyčioje trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 4-9 vai. vakaro. 
Atsisveikinimas bus ketvirtadienį, 7 vai. vakare koplyčioje. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 21 d. Iš 
koplyčios 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. Linus (103 ir 
Lawler A ve., Oak Lawn) parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta? į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, duk te rys ir tėvai. 
laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 
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A.tA. 
AGNĖS DUNAITIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 19K6 m. lapkričio 17 d., sulaukus 75 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Raymond su žmona 

Mary, 2 anūkės: Regina Newkirk, vyras Philip ir Diane 
Whittenhall. vyras James; 2 proanūkai ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė Šaulių sąjungai. 
Kūnas pašarvotas Gaidas-Daimid, 4330 S. California 

Ave., koplyčioje, ketvirtadienį, lapkričio 20 d. nuo 5-9 v.v. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, laipkričio 21 d. Iš 

koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdęs Sūnus. 
Laidotuvių direkt. David Gaidas. Tel. 523-0440. 

A.tA. 
J u o z a s J . Pe t r ikas 

Gyveno Santa Monica, Ca. Anksčiau gyveno Chica-
goje. 

Mirė 1986 m. lapkričio 15 d., 10:45 vai. vakaro, sulaukęs 
82 m. amžiaus. 

Gimė Iietuvoje. Gargždų apskrityje. Amerikoje išgy
veno 48 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė: 3 sūnūs: 
Juozas A.. Jonas su žmona Lea Rea ir Christopher su 
žmona Christine, 13 anūkų ir kiti giminės Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

laidotuvės įvyko antradienį, lapkričio 18 d. Iš koplyčios 
buvo atlydėtas į St. Monica. Santa Monica, Ca., parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyko gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų buvo nulydėtas į Holy Cross kapines 
Culver City, California. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti jį savo maldose. 

Nuliūdę Žmona ir sūnūs. 

AJA. 
ANNA LINGIS 

Gyveno St. Charles, Illinois. 
Mirė 1986 m. lapkričio 18 d., 2:38 vai. ryto, sulaukusi 78 

m. amžiaus. , 
Gimė Škotijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Alphonso; 2 

dukterys: Alice VanBogaert su vyru Charles ir Anne McKel-
vy; 2 broliai: Jonas Korshis ir Broni Korshis; sesuo Susan 
Milwein: 6 anūkai, 2 proanūkai ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Yurs, 405 E. Main St. (North Ave.). 
St. Charles. IL, koplyčioje, ketvirtadienį nuo 3 iki 9 v.v. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 21 d. Iš koply
čios 10 vai. ryto bus atlydėta į St. John Neumann, St. 
Charles, IL, parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Resurrection (Geneva Township) kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus , dukterys , broliai ir sesuo. 

laidotuvių direkt. Yurs Funeral Home. Tel. 584-0060. 

A.tA. 
J u s t i n a Leonavič ius 

(Garbuč iauska i t ė ) 

Gyveno Chicagoje. Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė 1986 m. lapkričio 16 d., sulaukusi 75 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Ronald-Anicetas. 

brolis Anicetas Garbučiauskas. sesuo Josephine Epton su 
šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas Jurgio F. Rudmino, 3319 S. 
Lituanica Ave.. koplyčioje, penktadienį, 1 vai. p.p. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 22 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus , brol is i r sesuo. 
Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudminas. Tel 927-1138. 

Ilgamečiui kuopos globėjui, 

A.tA. 
RIMUI GRAŽULIUI 

mirus, giliai užjaučiame žmoną NIJOLĘ ir dukreles 
LIDIJĄ ir VILIJĄ, tėvus ir kitus artimuosius. 

Dielininkaičio jaunių ateitininkų 
kuopos vaikai ir tėvai. 

A.+A. 
REGINAI SKORUPSKIENEI 

Lietuvoje mirus , jos vyrui B R O N I U I S K O R U P S K I U I 
ir >o še imai re iškiame nuoširdžią užuojautą. 

Justas ir Marija Punkriai 
Bronė ir Antanas Reventai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te le fona i — 523-0440 i r 523 -9852 
4605-07 South Hercn i tage A v e n u e 

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S. Ca l i fo rn ia Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St. , Ch icago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So . 5 0 t h Av.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69 th S t r e e t — Tel . R E 7-1213 

11028 S o u t h w e s t H w y . , P a l o s Hil ls , I l l inois 
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 
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x Genera l in i s konsulas 
Vaclovas Kleiza, buvusi 
generalinė konsule Juzė Dauž-
vardienė ir Lietuvos atstovas 
prie Šv. Sosto St. Lozoraitis 
kalbės apie lietuvių konsu-
liarinę tarnybą anksčiau, 
dabar ir ateityje vakaronėje, 
kuri bus Jaunimo centro kavi
nėje penktadienį, lapkričio 21 
d. 7 vai. v. Po pranešimų jie 
atsakinės į visuomenės klausi
mus, jeigu tokių bus. Lietu
viška visuomenė kviečiama 
gausiai šioje vakaronėje daly
vauti. Vakaronę rengia Chica-
gos organizacijų komitetas. 

x PLB valdybos finan
sinė komisija parengė ir 
išsiuntinėjo laiškus, kuriuose 
visuomenė prašoma finansiš
kai paremti PLB vykdomus 
darbus. O tų darbų yra daug 
ir įvairių, iš jų paminėtini 
lituanistinis švietimas. Vasa
rio 16 gimnazijos rėmimas. 
Pietų Amerikos lietuviškos 
veiklos ir jaunimo palai
kymas, VI-jo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongreso ir 
Pasaulio Lietuvių kultūros 
kongreso organizavimas. Tai 
vis darbai ir užmojai, kuriems 
auka yra reikalinga. 

x Akademikių skaučių 
d raugovė kviečia pirmame 
tes lietuvaites studentes, susi
domėjusias ASD veikla, daly
vauti tradicinėje arbatėlėje 
gruodžio 6 d 3 vai. p.p. Balze-
ko muziejuje. Kviečiamos ir 
laukiamos ir visos ASI) narės. 
Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd. 

x P r a n e š a m a , kad. susidė
jus nelemtoms aplinkybėms, 
VII-tajame Teatro festivalyje 
numatytą Kosto Ostrausko 
dramos „Čičinskas" spektaklį 
tenka atšaukti. Lapkričio 28 
d., penktadienį, 7:30 vai. vak. 
programą atliks specialiai iš 
New Yorko pakviestas „Vieno 
žmogaus teatras" — akt. Vita
lis Žukauskas. Po pertraukos 
Chicagos „Vaidilutės" teat
ras, režisuojamas Marijos 
Smilgaitės. suvaidins L. Rid-
lio komedi ją , ,Uošvė į 
namus — tylos nebebus". Visi 
kviečiami atsilankyti. Teatro 
festivalio spektaklių bilietai 
gaunami Vaznelių Gifts 
International parduotuvėje. 

x Už a.a. Vladą Mieželį, 
paskutinį nepriklausomos 
Lietuvos generolą. sv. Mišios, 
jo našlės Onos užprašytos, 
bus šeštadienį, lapkričio 22 d., 
9:30 v.r. Jėzuitų koplyčioje. 
Artimieji kviečiami maldose 
dalyvauti. 

(pr.) 

x Vidos Kriš tolai tytės 
meno darbų paroda bus ati
daryta šį penktadienį Čiurlio
nio galerijoje 7:30 v.v. Dai
l i n i n k ę ir jos d a r b u s 
apibudins A. Markelis. 

(pr.) 

x P ranešame , kad buvęs 
Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės karininkas majo
ras Juozas Straševičius, 86 
metų amžiaus, mirė liepos 
mėn. 9 d., 1986 m. Kaune ir 
palaidotas Kauno kapinėse. 
Liko liūdesyje sūnus Romual
das, broliai ir seserys su šei
momis. Kilęs iš gausios šei
mos ir baigęs aukštuosius 
karininkų kursus 1924 metais 
III laidą. 

(pr.) 

A K A S 
f)«'ngi;irm- ir tai>omr visų rusių 
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x Dai l . Mar i ja A m b r a 
za i t ienė , Dalia Dundzilienė, 
Sofija Džiugienė, Juzė Iva-
šauskienė, Irena Kerelienė, 
Sofija Plenienė, Albina Rama
nauskienė, Genė Rimkienė, 
Renata Zilionienė, darbščios 
ir veiklios visuomenininkės, 
sudaro darbingą komisiją, 
kurios ruošia Jaunimo centro 
metinę vakarienę gruodžio 7 
d., sekmadienį, 4 vai. p.p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Komisijai vadovauja Sofija 
Džiugienė. 

x P raė jus į p e n k t a d i e n į , 
lapkričio 14 d., First National 
Bank suruošė buvus iam 
kongresmanui E. Denvinski 
pagerbimą ryš ium su jo 
paskyr imu JAV užsienio 
reikalų pavaduotoju (Under-
secretary of State). E. Der-
vvinski visada buvo ar t imas 
lietuvių draugas ir yra puikiai 
susipažinęs su Lietuvos byla. 
Pagerbime dalyvavo ir Lietu
vos gener. konsulas Vacį. Klei
za su žmona. 

x P a s a u l i o L i e t u v i ų 
B e n d r u o m e n ė s v a l d y b o s 
posėdis bus lapkričio 24 d., pir
madienį, 6 vai. v a k Jaunimo 
centre. \ posėdį atvyksta 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso rengimo komiteto 
pirmininkas Henrikas Anta
naitis iš Australijos, Pas. Liet. 
J a u n i m o sąjungos p i rm. 
Gintaras Grušas iš Los Ange
les, PLB pirm. Vytautas 
Kamantas iš Grand Rapids, 
Mich. Posėdy bus aptarti Jau
nimo kongreso, PLB seimo ir 
Kultūros kongreso reikalai. 

x L ie tuvos Vyčių Illinois-
Indianos distrikto veiklos sri
čių pirmininkai yra: lietuviš
kų reikalų — E. Oželienė, 
ritualo — AnnMarie Kassel, 
viešųjų reikalų — E. Rogers, 
lietuviškų pranešimų — E. 
Pakalniškienė, „Vyčio" kores
pondentė — I. Šankus, Vyčių 
choro pirm. — E. Rogers, šokė
jų vadovas — F. Z a poli s. 
socialinių reik — S. Klatt ir 
nariai — Petras ir Josephine 
Juzėnai. 

x P e r Kalėdų eg lu tę , kuri 
bus gruodžio 6 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre, bus galima 
pamatyti muzikinį vaidinimą 
„Jonukas ir Gretutė". Vaidins • 
Gaižiūnų, Vygantų ir Kazlaus
kų vaikučiai. 

x A.a. J o n a s Švoba , 84 m. 
amžiaus, mirė lapkričio 15 d. 
Beaumont ligoninėje Troy, 
Mich. 1925 m. jis baigė Pane
vėžyje Mokytojų seminariją, o 
1931 m. Vytauto Didžiojo uni
versitete istoriją. Buvo moky
tojas ir direktorius Lietuvos 
gimnazijose. Nuo 1949 m. 
gyveno Detroite ir dirbo For
do fabrikuose. Yra rašęs spau
doje. Paskutiniu metu išleido 
istorinę knygą „Šeiminė ir 
prezidentinė Lietuva". Su kny
ga supažindinimą neseniai 
yra suruošusi Chicagoje Liet. 
Tautinė sąjunga. Palaidotas 
antradienį, lapkričio 18 d., iš 
Baužos laidotuvių įstaigos po 
pamaldų Šv. Antano bažny
čioje Holy Sepulchre kapi
nėse. 

x Lietuvių šokių g r u p ė s 
„Spindulys", „Klumpė" ir Le-
monto lituanistinės mokyklos 
ratelis pasirodys Milwaukee 
tautybių festivalyje lapkričio 
21-23 d. Mecca salėje 500 W. 
Kilbourn. Avenue. Bilietus bus 
glaima gauti prie įėjimo. 1986 
metų pagerbtoji grupė yra 
kiniečiai, o 1987 metais lietu
viai bus pagerbtoji grupė. 
Festivalyje bus galima pama
tyti kultūrinių parodų, para
gauti patiekalų, nusipirkti tau
tiškų lauktuvių ir stebėti 
kultūrinę programą 

x NAMAMS P I R K T I P A 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais jmokėjimais ir 
pr ieinamais nuošimčiais . 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Romi - Tel. VI 7-7747. 

(sk.) 

x „St . A n t h o n y Mes-
s e n g e r " žurnalas lapkričio 
laidoje duoda platų pasikalbė
jimą su filmų ir televizijos 
aktore Ann Jillian-Jūrate 
Nausėdaite. J i kalba apie savo 
lietuvišką kilmę, apie auklė 
j imą šeimoje, apie mokslą 
katalikiškose mokyklose ir 
apie savo krūtinės vėžio opera
ciją. Dabar rengia filmą apie 
savo biografiją ir kovą prieš 
vėžio ligą. Aktorė pareiškia, 
kad ji pasitiki tik Dievu net 
ligoje. 

x P a d ė k o s maldos — 
Mišios, kilnios mintys, prisi-
nimas mirusiųjų ir gyvųjų, 
dvasiškio palaiminimas, v ie 
na valanda prieš tai išpažin
tis patiems judėti nepajėgian
t i e m s , a u k o j a n t i r 
vadovaujan t kun. Juozui 
Juozevičiui, šį sekmadienį nuo 
2 v. p.p. Lietuvio sodyboje 
Alvudo pažmonyje. Giedo
jimui vadovauja muz. Juozas 
Sodaitis. Miegančioji gražuolė 
— W. Disney video filmas. 
Atsakymai į sveikatos reika
lu paklausimus, kraujospūdžio 
matavimas. Alvudo gėry
bėmis pasivaišinimas. Visi 
laukiami. 

x Sofija i r Adolfas Je l io-
n ia i , Darien, 111., „Draugo" 
apsigynimo fondui atsiuntė 
visą šimtinę. Vytautas Mažei
ka, Deerfield Beach, Fla., 
atsiuntė 30 dol auką. Nuošir
dus ačiū. 

x S t a s ė P r e k e r i e n ė , St. 
Jose, Ca., atsiuntė 25 dol. 
auką „Draugo" apsigynimo 
fondui, o laiškutyje rašo: „su 
dideliu nustebimu skaičiau... 
Pagal savo išgales siunčiu 
savo našlės skatiką". Nuošir
dus ačiū už auką ir laiškutį. 

x S t e p o n a s ir Valent ina 
Minkai , So. Boston, Mass., 
..Draugo" apsigynimo fondui 
atsiuntė visą šimtinę. P. Ston-
čius, Nashua, NH, — atsiuntė 
tam pačiam reikalui 47 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x O n a ir J o n a s Rugeliai, 
Mayvvood, 111., „Draugo" apsi
gynimo fondą padidino 100 
dol. auka. K. ir A. Juškevi
čius, Chicago, 111., Alfonsas 
Pivoriūnas, Port Colborne, 
Kanada, Bernice ir Henry 
Cesnaukai, Alexandria, Va., 
atsiuntė tam pačiam tiksui po 
50 dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Rašyt . A n d r i u s ir Ona 
.Mironai, Daytona Beach 
Shores, Fla. , B. Panką, 
Chicago, 111., Agnės Bigelis, 
Cicero, 111., Irena Truškūnas, 
Chicago, 111., Emil Mamat, 
Chula Vista, Ca., Vilhelmina 
Genienė, Chicago, 111., kiek
vienas atsiuntė po 10 dol. 
auką „Draugo" apsigynimo 
fondui. Labai ačiū. 

x P o 20 dol. a ts iuntė 
„ D r a u g o " apsigynimo fon
dui: Juozas Sinkus, Sterling 
Hts., Mich., A. Uknevičius, 
Woodhaven, NY., Vincas 
S imaška , Albion, Mich., 
Bronius Vaškaitis, Philadel-
phia, Pa., Apolinaras Var
nelis Dowagiac, Mich., Ona 
Simonaitis, Cicero, 111. Vi
siems tariame nuoširdų ačiū. 

x P o e t a s Leona rdas Žit
k e v i č i u s , Brooklyn, NY, 
Izabelė Jonaitienė, Euclid, 
OH. Povilas Karosas, New 
Britain, Ct., Dana Mitkienė, 
Ix>s Angeles, Ca., kiekvienas 
atsiuntė po 25 dol. auką 
„Draugo" apsigynimo fondui. 
Nuoširdus ačiū. 

x Liuda Rugien ienė , War-
ren, Mich., mūsų bendradar
bė. Viktorija Zakarienė, Sun 
City, Az., S. Grišmanausaks, 
I^as Vegas, Nevada, Mečys 
Rumbaitis, Daytona, Fla., 
Audra Kubiliutė. Kentucky. A. 
Bielskus, Cleveland, Ohio, P. 
Laniauskas, Cicero, 111., Annie 
Endriukaitis, San Rafael, Cal., 
Vita Storey, Highland Park, 
111. „Drauge" įsigijo įvairių 
leidinių, plokštelių ir medžio 
drožinų. 

Pabaltiečių demonstracijų metu Vienoje kalba buvęs Švedijos vicepremjeras Ahlmark. šalia 
Vliko valdybos pirm. dr. K. Bobelis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ANTIBOLŠEVIKINIŲ 

TAUTŲ POSĖDIS 
Chicagoje, Ukrainiečių 

rūmuose, buvo sušauktas anti-
bolševikinių tautų vadovau
jančių veikėjų posėdis. Buvo 
sukviesti atstovai afganis
taniečių, albanų, gudų, bulga
rų, kinų, kroatų, kubiečių, 
čekų, estų, vokiečių, vengrų, 
lietuvių, latvių, nikaraguvie-
čių, lenkų, rumunų, slovėnų, 
ukrainiečių, vietnamiečių. 
Buvo atvykęs net ir laisvo
s ios Kini jos (Taiwano) 
vicekonsulas Th. J. Chen. 

Ypatinga viešnia šiame ren
giny buvo iš Miuncheno atvy
kusi Slavą Stetsko, antibolše-
v ik in io ž u r n a l o ,,ABN 
correspondence" redaktorė ir 
Antibolševikinių tautų lygos 
pirmininkė. 

Posėdį pravedė dr. M. Char-
kevvicz, kuris yra antibolše
vikinių tautų bloko Chicagos 
skyriaus pirmininkas. 

Invokaciją sukalbėti buvo 
pakviestas kun. J. Prunskis. 
Buvo perskaityta prezidento 
Reagano užuojauta Sla
vai Stetsko, kurios vyras, bu
vęs Ukrainos premjeras, nese
niai miręs. Jo atminimas 
pagerbtas atsistojimu ir mal
da. 

Posėdyje iš lietuvių daly
vavo M. Marcinkienė, V. 
Motušis ir kun. J. Prunskis. Iš 
pranešimo apie veiklą paaiš
kėjo, kad buvo ruošiamos 
demonstracijos ryšium su 
grąžinimu į rusų laivą pabė
gusio jūreivio, ryšium su 
Černobylio sprogimais. Buvo 
palaikomas ryšys tarp paverg
tų tautų vadovų išeivijoje, 
buvo kovojama prieš Mask
vos imperializmą, buvo siun
čiamos delegacijos į Washing-
toną, į konferencijas Europoje, 
buvo dalyvaujama pavergtų 
tautų nepriklausomybės šven
tėse. Buvo paskleista dešim
tys tūkstančių atsišaukimų. 
Pagrindinė kalbėtoja buvo 
Slavą Stetsko. Ji yra daly
vavusi šimtinėje tarptauti
nių kongresų. 

Apgailestavo savo vyro 
Yaroslav Stetsko mirtį. Jis 
buvo vienas iš steigėjų sąjū
džio tautų, siekiančių išsilais
vinti iš komunistų vergijos. 
Priminė Maskvos suplanuotą 
badą Ukrainoje, kai buvo 
išmarinta apie 7 mil ukrainie
čių, siekiant nuslopinti jų lais
vės siekimus. 

Stetsko pranešė, kad Sov. 
Sąjungoje nemažai areštuotų, 
kurie garsiau kalbėjo apie 
Černobylio nelaimę. Didžioji 
Ukrainos upė apnuodyta. 
Ukraina derlingoji žemė, 
dabar vėl grasoma bado šmėk
los. Stetsko pramato ryškėjan
tį laipsnišką artėjimą Sovietų 
Sąjungos suskilimo į atski
rus laisvus kraštus. Bruz
dėjimas, nepasitenkinimas 
Maskva auga Kremlius yra 
ant vulkano, kuris prasiverš. 
Stetsko suminėjo Liet. Kat. 
Bažnyčios Kroniką ir opozici
jos balsus kitose Maskvos pa
vergtose respublikose. Sovie
tuose yra rezistencijos sąjū
džių. 

Trečiojo karo bus išvengta, 
jeigu bus remiami rezistenci
jos sąjūdžiai Sov. Sąjungoje, 
nes tada bus suardyta grės
mingoji, agresyvi Maskvos 
imperija Pasidžiaugė, kad 
kovos prieš Maskvos vergiją 
rėmėjas yra prez. Reaganas. 

Papasakojo apie daugybę 
veiksnių konferencijų lais
v a j a m e p a s a u l y j e p r i e š 
komunistinę vergiją. Pabrėžė 
reikalą, kad Jungtinių Tautų 
nutarimai dėl dekolonizacijos 
būtų taikomi paskut inei 
dabarties kolonialinei impe
rijai — Sovietų Sąjungai. 
Pakvietė dalyvauti laisvės ir 
taikos konferencijoje,' kurią 
antibolševikinės tautos ruo
šia lapkričio 20 d Toronte. 

Kun. J. Prunskis buvo pap
rašytas papasakot apie Vie
nos konferenciją, ką jis ir 
padarė. 

Latvių atstovas M. Viet-
manis painfomavo, kad daly
vavusieji Rygos konferenci
joje papasakojo, jog ten gatvių 
vardai, kiti ženklai buvo rusiš
ki, bet konferencijai artėjant 
buvo pakeisti į latviškus, o 
amerikiečiams išvykus, vėl 
grąžinti rusiški ženklai. 

Afganistaniečių atstovas dr. 
A. Ahady pareiškė, kad mes 
negalime laukti, kol Sov. 
Sąjunga sugrius iš vidaus, o 
turime veikti iš užsienio, re
miant išsilaisvinimo sąjūdžius 
ir padedant sovietų impe
riją suskaldyti. Reikia praktiš
kos diplomatinės ir karinės 
jungtinės strategijos kovoje 
prieš Sovietų tironiją. 

SI. Stetsko taip pat skatino 
ruoštis, kad, laikui atėjus, 
būtų panaudota jėga nušluot 
sovietinę vergiją. Jau ir dabar 
stengiamasi visokiais būdais 
padėti kovojantiems afganis-
taniečiams. Lenkas patriotas 
L. Zondek jau žuvo kovo
damas Afganistane prieš 
Sovietus. Ukrainietis gydy
tojas dr. Leshckuk ten talkina 
sukilėliams. Tegul Afganis
tano karas bus pradžia sovie
tų sužlugimo. 

Posėdis praėjo draugiškoje 
dvasioje. Svečiai buvo pavai
šinti. Tokie pasitarimai jun
gia bendran darban pavergtų 
tautų išeiviją. 

Juoz. Pr. 

LB MARQUETTE 
PARKO APYLINKĖS 

VAKARONĖ 

Lapkričio 14 d., penktadie 
nio vakare. Jaunimo centro 
kavinėje buvo suruošta vaka
ronė, į kurią dėl atšalusio oro 
dalyvaujančių skaičius buvo 
ribotas. Atidarė apylinkės 
pirm. Bronius Gelažius, 
pasveikindamas visus vaka
ronės dalyvius. Programai 
vadovauti pakvietė Apolinarą 
P. Bagdoną, kuris trumpai 
supažindino su vakaronės 
prelegentu dr. Edmundu Vi-
žinu. Gimęs ir augęs Chica
goje, aukštuosius mokslus ėjo 
Loyolos un-te ir Chi< .gos un-
to medicinos mokytoje, įsi
gijęs daktaro laipsnį, specia
lybė — vidaus ligos. Dirba Šv. 
Kryžiaus, La Grange ir 
McNeal ligoninėse. 

Savo įdomioje paskaitoje dr. 
E. Vižinas vaizdžiai nupiešė 
širdies veikimą ir įvairias šir
dies ligas bei negales. Ypač 
pavojingas yra didžiųjų a r te 
rijų sukalkėjimas — prituki-
mas, tačiau ligonis dažnai 
skausmų nejaučia ir uždelsia 
gydymą. Iškėlė vieną įdomų 
dalyką, iki šiol mažai žinomą, 
kad širdis gaminasi sau elek
tros srovę, kuri stimuliuoja 
patį širdies veikimą. Taip pat 
išryškino didelę rūkymo Žalą, 
nes įtraukiami į plaučius 
dūmai ne tik apnuodija krau
ją, bet ir sutrukdo deguoniui 
patekti į plaučius, tuo būdu 
pakenkiama kraujo apvaly
mui. 

Po paskaitos buvo iškelta 
daug klausimų, į kuriuos prele
gentas labai išsamiai atsaki
nėjo ir išsklaidė daug neaiš
kumų. A.P. Bagdonas dėkojo 
dr. E. Vižinui už tokią aktu
alią paskaitą ir visiems disku
sijų dalyviams. 

Pabaigai pirm. Br. Gelažius 
visus kvietė prie kavos ir 
va iš ių , k u r i a s p a r u o š ė 
Petronėlė Andriukait ienė, 
Janina Petrušienė ir Vižinie 
nė (dr-o mamytė). Joms išreiš
kė nuoširdžią padėką. 

Dalyviai jaukiai praleido 
vakarą, besivaišindami ir 
diskutuodami savo sveikatos 
klausimus. 

A.P.B. 

Prof. dr. Jolita Kisieliūtė-Narutienė sveikina kardinolą J. Bemardin 
Sv. Antano parapijos. Cicero. TU., ?5-rių metų sukaktuvių minėjimo 

Nuotr. F.d. Sulaičio 

IS ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Lapkričio 2 3 d. y r a 
Kristaus Kara l i aus šventė. 
Šiai šventei Philadelphijos 
ateitininkai paskaitai pasi
kvietė arch. Arvydą Barz-
duką. Tą dieną 10:30 vai, šy. 
Mišių intencija yra už lietuvių 
jaunimą Amerikoje ir Lietu
voje. Jas paįvairins savo 
giedojimu solistė Rasa Kroky-
tė. Po pamaldų Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos salėje 
užkandžiai ir kava. Pasivaiši
nus — svečio iš Washingtono 
A. Barzduko paskaita. Visi 
Philadelphijos lietuviai yra 
maloniai kviečiami į šią šven
tę atsilankyti ir išgirsti šio 
paskaitininko paskaitą. 

— A. a. Larry J a n o n i s , 
Lietuvos Vyčių Atlanto ap
skrities ilgametis pirnūnin-
kas, Manhattan 12 kuopos 
narys ir vyčių garbės narys, 
staigiai mirė lapkričio 9. Liū
desy liko žmona Eugenija ir jo 
artimieji. 

— Aušros Vartų parapijos 
New Yorke titulinė šventė bus 
lapkričio 23 d., sekmadienį, 

dalyvaujant vysk. Pauliui 
Baltakiui. Muzikinę dalį ren
gia pianistė Aldona Kepalai-
tė, jai talkina kun. Danielius 
Staniškis. Iškilmėse žada 
dalyvauti choras ir solistai. 
Klebonas šiuo metu yra kun. 
Vytautas Palubinskas. 

ARGENTINOJE 

— Argentinos Lietuvių 
spaudos ir organizacijų tary
ba nutarė, kad kiekviena 
organizacija, pr iklausant i 
tarybai, mokėtų po 5 aus
tralus (toks Argentinos pini
ginis vienetas). Visi su tuo 
sutiko, ir ši auka pradedama 
nuo lapkričio mėnesio, tai įtei
kiant tarybos iždininkui Ado
mui Burbai. Tarybos posėdyje 
dalyvavo ir Urugvajaus lietu
vių vardu pasveikino svečias 
Vytautas Dorelis. 

— A. a. Marija Danesevi -
čiūtė-Mačernienė po ilgos li
gos Finochieto ligoninėje 
Avellandoje mirė spalio 22 d. 
Velionė buvo kilusi iš Telšių 
miesto, gimusi 1913 m. rug
sėjo 12 d.. Jos vyras Paulius 
Mačernis mirė prieš kelerius 
metus, o uošviai Ona ir dr. 
Juozas Mačerniai dar anks
čiau mirė toje pačioje Argen
tinoje. Palaidota su reli
ginėmis apeigomis Sarandi 
kapinėse. Amerikoje liko jos 
vyro sesuo Ona Abromaitienė 
su šeima. 

— Argent inos lietuvių 
parapija, vadovaujama mari
jonų vienuolijos, ateinančiais 
metais rengia ekskursiją į Ro
mą minėti krikščionybės Lie
tuvon įvedimo 600 metų 
sukaktį. Ekskursija numa
toma pradėti gegužės 22 d. ir 
aplankyti Madridą, Liurdą, 
Paryžių, Ciurichą, Asyžių, 
Florenciją ir nuvykti paskiau
siai į Romą. Romoje numato 
pabūti savaite laiko ir daly
vauti Lietuvos krikšto jubilie
juje ir arkiv. Jurgio Matulai
čio palaimintuoju paskelbimo 
iškilmėse. 

— Kun. Pe t ras Cemaška 
spalio 2 d. išvyko į Romą gilin
ti kanonų teisės studijas. Jis 
studijuos dvejus metus ir gaus 
licenciato laipsnį. Egeisos 
aerodrome jį išlydėjo mirusio 
brolio Jono šeima, draugai ir 
pažįstami. Pakeliui jis dar 
aplankys Ispaniją. Pasku
tiniu metu dirbo La Emilia 
parapijos San Nicolas vysku
pijoje. 
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