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Tarybinio kalinio 
memuarai 

VLADAS 
(Tęsinys) 

Gyvenimo ti1 rovė paliudijo, 
kad tie tardytojai, su kuriais 
teko susidurti, dirbo ne visuo
menės gerovei, ne liaudies 
labui, bet dėl valdžios, dėl 
garbės, dėl ilgesnio rublio. Jie 
norėjo kito vargus ir kančias 
ne sumažinti, bet padidinti ir 
net savąją kandą kitam 
užkrauti. 

Seni kal iniai idealistai 
pasakoja: ,,Ko reikia kaliniui, 
kad būtum tvirtesnis už tardy
toją ir už tas žabangas, kurios 
spendžiamos? Reikia įženg
ti j kalėjimą ir tardytojo 
kambarį nedrebant dėl lais
vėje palikto sotaus gyvenimo 
ir minkšto, šilto patalo. Jau 
žengiam pirmuosius nelais
vės žingsnius save jukinti, 
kad žemiškas gyvenimas (jei 
tokia Dievo valia) baigtas, j 
laisvę negrįšiu. Esu beturtis, 
kaip šv. Pranciškus Asyžie
tis... Reikia atsiminti, ką apaš
talų kunigaikštis šv. Petras 
mums sako: „Jeigu jums tektų 
kentėti už tiesą, — jūs 
palaiminti! Dėl jų gąsdinimo 
neišsigąskite" (I Pt. 3,14). „O 
jei turės būti pralietas mano 
kraujas, kaip jūsų tikėjimo 
auka ir atnaša Dievui, aš 
džiaugiuosi ir esu linksmas..." 
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Tokį kalinį negaiės tardytojas 
dvasiniai sugniuždyti, palauž
ti jį, priversti būti išdaviku". 

Tardytojo klausimai bū
davo įvairūs: Ar pažįsti kuni
gą Žilių? Ar pažįsti ką nors iš 
gyvenančių Maskvoje? Nuo 
k a d a p a ž į s t i Vale r iką . 
gyvenantį Maskvoje? Ar turi 
brolį? Pas ką apsistodavai, 
nuvykęs į Leningradą? Kokius 
kunigus pažįstate? ir t.t., ir 

LAPIENiS 

t.t.... O aš tyliai melsdavausi, 
ka lbėdavau rožančių, tik 
vietoj karoliukų užlanksty-
davau rankos pirštus. Ir taip 
melsdavausi per visą dieną. 
Ruvo daug dienų, kai ryte 
pasakydavau: ,.Gerą rytą" ir 
vakare — „Sudie!" Aplamai 
tardymai būdavo labai ilgi. 
slegiantys, varginantys. Kai 
grįždavau į kamerą, ilgai 
negalėdavau užmigti. 

K a i t a r d o m a s i s t y l i 
a t s i s akydamas duoti bet 
kokius parodymus, tardytojai 
griebiasi įvairių psichologinių 
gudrybių. Jie prasideda kalbė
ti apie dalykus, nieko bendro 
neturinčius nei su nusikalti
mu, nei su byla ir paklausia 
t a r d o m o j o n u o m o n ė s . 
Tardomas i s pasako savo 
nuomonę. Tardytojas jai prita
ria. Tardomasis kalba toliau ir 
taip bekalbėdamas pasako per 
daug... Tik vėliau, grįžęs į 
kamerą, suvokia, kad kai kas 
išplepėta per daug. Bet klai
dos jau neištaisysi. 

Kartais tardomasis suklys
ta manydamas, kad saugu
miečiai daug ką jau žino. todėl 
nebėra prasmės slėpti... Ir taip 
išpasakoja visą savo veikią. 
Pasakoja ne tik apie save, bet 
ir apie kitus. Saugumiečiai 
trina iš džiaugsmo rankas, 
rašo naujus nutarimus dėl 
kratų, vėl atiminėja vadina
mą antitarybinę medžiagą, 
kviečia naujus žmones tardy
mams, rašo įsakymus areš
tams... Žmogų, kuris atliko 
tokią „išpažintį", čekistai 
vadina doru. sąžiningu... 

Daug kartų tardytojas man 
sakė: „Oi koks jūs sunkus 
žmogus!" 

(Bus daugiau) 

Australija pasitiki 
OSI direktoriaus žodžiais 

Ne\v Y o r k a s . — Ameri-
cans for Due Proeess yra 
pasiekęs 180 puslapių praneši
mas iš Australijos, pava
dintas „Revievv of material 
relating to the entry of suspec-
ted war cirminals into Austra-
lia". Pranešimas rekomen
duoja, kad būtų steigiama OSI 
rūšies įstaiga tame krašte. 

Pranešimą paruošė Andrevv 
Menzies. buvęs Generalinio 
Prokuroro įstaigos valdinin
kas, pakviestas federalinės 
valdžios. Tikima, kad minis-
terių kabinetas tuoj pradės 
rekomendaciją svarstyti. 

Menzies pranešimas disku
tuoja Kanados ir JAV paty
rimą, kas liečia tariamų nacių 
ieškojimą tuose kraštuose. Šio 
skyriaus pradžioje rašoma 
apie OSI įstaigos įsteigimą ir 
tęsiamą darbą. Remiamasi 
buvusio OSI direk* ori aus 
Allan A. Ryan, Jr.. apibūdini
mais iš jo knygos Quiet Neigh-
b o r s . I š v a r d i n a m i OSI 
pas isekimai deportacijose, 
išpilietinimo ir ekstradicijos 
atvejuose. 

Sovietų medžiaga 

Antroji skyriaus dalis 
skiriama sovietų kaltinamo
sios medžiagos naudojimui. 
Šis klausimas apie JAV 
teismuose naudojama medžia
gą, kuri yra gaunama iš Sovie
tų Sąjungos šiuo metodu (t.y. 
OSI metodu), yra sukėlęs 
nemažą kontroversiją. 

Pranešimas toliau mini adv. 

Povilo Žumbakio knygą Soviet 
Evidence in North American 
Courts, kuri buvo išleista 
praėjusiais metais ADP, kartu 
su Kanados ukrainiečiais. 
Sakoma, kad ši anal izė 
„detališkai kritikuoja OSI 
veiklą šioje srityje" ir kad „ši 
k r i t i k a y ra n u a i d ė j u s i 
Australijos laikraščiuose". 
Ta6au, vietoj to. kad toliau 
pranešimo rėmuose svarstytu 
adv. Žumbakio iškeltas proble
mas, A. Menzies tęsia: „Kai 
dabartinis OSI direktorius 
Neal Sher mane aplankė 
Canberroje 1986 m. rugpjūčio 
8 d., ši kritika buvo disku
tuota ir vėliau Sher įteikė 
memorandumą, kuris detaliai 
atsako į kritiką. Jo kopija 
prijungta prie pranešimo". 

Viršininko pranešimas 
N. Sher keturių puslapių 

memorandumas sukasi apie 
du straipsnius, parašytus 
ukrainiečių kilmės asmenų, 
kurie citavo ir rėmėsi faktais 
iš adv Žumbakio knygos. 

Menzies pranešimas toliau 
trumpai ir suglaustai mini 
Kanados teisėjo Deschenes 
komisijos svarstytus argu
mentus už ir prieš sovietų 
medžiagos naudojimą. Si 
Kanados komisija išklausė 
žydų. pabaltiečių ir ukrainie
čių argumentus. Taip pat 
oficialiai priėmė adv. Žumba
kio knygą ir ADP susuktą 
video juostelę: Soviet Testimo-
nv i n U.S. Courts. 

Afganistano partizanų vadai atmetė sovietu pasiūiyrv> sudaiyti 
koalicinę vyriausybę. 

Komunistinėje Kinijoje 
demonstracijos nes iba ig ia 

Pekingas . — Komunistinė
je Kinijoje t e b e s i t ę s i a 
demonstracijos, prasidėjusios 
prieš kelias sava i tes ir 
sutraukusios šimtus tūkstan
čių kiniečių, kurių tarpe yra 
daugiausia studentų. Šiuo 
metu tos demonstracijos prieš 
komunistinę vyriausybę jau 
mažėja. 

Beijinge, Šanchajuje 
ir k i tur 

Pekinge, universiteto stu
dentai dar šią savaitę degino 
oficialios spaudos la idas 
gatvėse. Jie tuo reiškė protes
tą prieš Pekingo dienraščio 
liniją, kaip nepakankamai 
p a s i s a k a n č i ą už p i l ną 
demokratiją, o ypač už tai, kad 
dienraštis labai s t ipr ia i 
kritikavo studentų veiklą. 

Vartodamas 1966-76 metų 
buvusios kultūrinės revoliu
cijos kalbą, dienraštis kaltino 
studentus nesilaikant socia
listinių įsakymų ir vykdant 
valstybės priešų užmačias, 
kurios yra priešingos kinie-
tiškam marksizmui. Studen
tai sakėsi nesą prieš vyriausy
bę ir ne prieš socializmą, bet 
prieš spaudos stagnaciją ir jos 
uždarumą spausdinant tik 

Dėmesys 
Žumbakio knygai 

Įvertindama dabartinius 
įvykius Australijoje. ADP 
koordinatorė Rasa Razgai-
tienė pareiškė: „OSI memo
randumas, kuris atseit atsako 
į kritika, kai naudojama sovie
tų medžiaga, yra tipiškas tuo, 
kad jis neatsako į keliamus 
k l a u s i m u s , o s t e n g i a s i 
nukreipti dėmesį kitur. Prieš 
prijungdamas Sher memo
randumą prie pranešimo, 
Menzies turėjo faktus geriau 
patikrinti". 

Adv. Žumbakis. kurio knyga 
yra šių diskusijų pačiame 
centre, pasakė: ..Australų 
komisija, ne taip kaip kana
diečių, neišklausė abiejų pusių 
argumentų Būtų apgailėtina, 
jei Australijos Parlamentas 
nebūtų pilnai painformuotas 
apie JAV patyrimą ir patektu 
į tas pačias pinkles". 

partijos leidžiame, medžiagą. 
Š a n c h a j u j e ^ ' s tuden ta i 

reikalavo laisvės spaudoje ir 
kad šie reikalavimai būtų 
atspausdinti dienraščiuose. 
Kinijoje dar niekada nebuvo 
tokių radikalių posūkių, kaip 
kad vyksta paskutinių savai
čių metu. kad viešai deginami 
dienraščių numeriai. Praei
viai sveikino studentų degini
mus ir kartu su jais reikalavo 
demokratijos. 

P l a k a t a i už 
d e m o k r a t i j ą 

Ant sienų miestuose buvo 
iškabinti plakatai kritikuo
jantieji partija ir spaudą. 
..Mes manome, kad degini
mas Pekingo dienraščio laidą 
pajudins visuomenę ir masė 
sužinos, kad reikalinga teisin
gos demokratinės sistemos ir 
kad laikraštis turi už tai 
pasisakyti", skelbė plakatai 
Pekinge. 

Daugelis plakatų kritikavo 
pirmame puslapyje dienraš
čiuose atspausdintus komen
tarus, kuriuose buvo rašoma, 
kad studentai eina prieš komu
nizmą ir palaiko Vakaru 
stiliaus kapitalistinę demokra
tiją. Kitas atvers buvo. kodėl 
spauda spausdino vieno šofe
rio iaišką, kuris autobusu vežė 
studentus dem< astruoti. kad 
jie ardo viešąja tvarką, tuo 
nustatant darb-ninkus prieš 
studentiją. 

P a s i k e i t ė la ikysena 
Kiniečių spaudos laikysena 

pasikeitė, kai prieš mėnesį 
prasidėjo demonstraci jos . 
Nebuvo žini: p i rmąs i a s 
dešimt dienų. Vėliau buvo 
duodamos tik abai trumpos 
žinutės api<- demonst ra 
cijas Šiuo m tu pradėta 
spausdinti veri; mieji straips
niai ir atsargus komentarai 
apie įvykius. Tik praeitą 
savaitę per oe trinę Kinijos 
televizijos stot žinių metu 
pradėta rodyt; demonstraci 
jos. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Essex miestelio ribose 
greitasis keleivinis traukinys 
iš Washingtonovažiuodamas į 
Bostoną užlėkė an t trijų gar
vežių ir nulėkė nuo bėgių, 
užmušdamas 12 asmenų ir 
sužeisdamas 160 keleivių. 

— Fi l ip inuose lankosi mo
tina Teresė iš Indijos. Ta 
proga ji pasakė, kad vienuo
liai ir kunigai turėtų nesikišti į 
ginklavimosi reikalus. 

— Br i tan i jos statistiniai 
duomenys praneša . kad 
konservatorių ir darbo parti
jos eina lygiomis. Apklausinė
jimai parodė, kaip rašo Lon-
don T i m e s , kad už 
konservatorius pasisako 399!. 
o už darbo partijos kandi
datus 38% apklausinėtų asme
nų. 

— Je ruza l ė j e kardinolas 
John (VConnor buvo priimtas 
Izraelio prezidento Chaim 
Herzog sekmadienį ir kalbė
josi apie valandą laiko jo 
namuose. Romoje pranešta, 
kad kardinolo vizitas yra 
kurtuazijos gestas ir negali 
būti laikomas oficialiu vizitu 
iš Vatikano pusės. 

— Apaštalų Sos tas ir An-
tigvos-Rarbudos valstybė 
West Indijoje, norėdamos 
labi.au išplėsti savitarpio 
draugiškus santykius sutarė 
užmegzti tarpusavio diploma
tinius santykius. Antigva-Bar-
budos yra viena mažųjų 
pasaulio valstybių: jos plotą 
tesudaro vos 440 kvadratinių 
kilometrų. Paskelbusi nepri
klausomybę ji buvo visuo
tiniai pripažinta, kaip pilna
teisė laisvų ir nepriklausomų 
pasaulio valstybių bendruo
menės narė. 

— D a k a r e A n t r a s i s 
t a r p t a u t i n i s k o n g r e s a s 
žmogaus teisių klausimais 
įvyko praėjusią savaitę Sene-
galio sostinėje. Kongreso daly
viai — įvairių pasaulio kraštų 
žymūs politiniai veikėjai, 
visuomenininkai, mokslo ir 
kultūros atstovai, žmogaus 
teisių problemomis besi
r ū p i n a n č i ų t au t in ių ir 
tarptautinių organizacijų dele
gatai svarstė tokius klausi
mus, kaip etninių mažumų 
teisių apsaugojimas, rasinė 
diskriminacija, genčių teisės ir 
kita. Kogresui pirminin
kavo Senegalio prezidentas 
Abdou Diouf. 

— A m o c - g a z o l i n o 
kompanija pra ša, kad pake
lia 0.2 centus dionui gazoli-

Sovietai siekia 
apgaulingos koalicijos 

Afganistano partizanų nuomonė 
Maskva. — Tuoj po to. kai 

praėjusį savaitgalį buvo 
paskelbtos šešių mėnesių 
paliaubos Afganistane, du 
vyriausi Sovietų Sąjungos 
pareigūnai visai nenumatytai 
atvyko į Afganistano sostinę 
Kabulą. 

Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeris Eduard She-
vardnadze ir sekretoriato 
narys Anatoly Dobrinin atvy
ko tada. kai Afganistano 
komun i s t i nė v y r i a u s y b ė 
intensyviai bando likviduoti 
septynerių metų konfliktą ir 
kai pati Maskva nori. kad šis 
konfliktas kokiu nors būdu 
būtu baigtas. 

Pranešdama sovietų oficia
lių asmenų atvykimą. Sovietų 

Nauji Kongreso 
komitetai 

Washingtonas. — Nauja 
sis 100-sis Kongresas, kuris tik 
antradienį pradėjo savo dar
bų sesiją, tuoj nutarė sudaryti 
komitetus, kurie turės ištirti 
Irano ginklų pardavimo reika
lus ir contra kovotojų rėmimą 
Nikaragvoje. 

Senatas, jau demokratų 
kontroliuojamas. K8 balsais 
prieš 4, nutarė sudaryti 11 
senatorių komitetą, kai praei
tais metais Senato žvalgybos 
komitetas atsisakė viešai 
paskelbti savo tyrimo duome
nis. Nustatyta, kad iki rugpjū
čio 1 d. šis komitetas turi 
baigti savo tyrinėjimus, tačiau 
paliko teisę, jei bus reikalas, 
pratęsti iki spalio 30 d. 

Atstovų rūmai trečiadienį 
nutarė sudaryti 15 asmenų 
komitetą, kuris taip pat tuo 
pačiu metu, kaip ir Senato 
komitetas, turės pravesti savo 
apklausinėjimus. 

Keturi senatoriai, kurie 
balsavo prieš sudarymą naujų 
komitetų, argumentavo, kad 
nauji tyrinėjimai pakenks 
prezidentūrai ir Amerikos 
užsienio politikai, nes tai 
trukdys rimtai atlikti valsty
bines pareigas. Balsavusieji 
prieš buvo senatoriai Jesse 
Helmes iš N. Carolinos. Chic 
Hecht iš Nevados. ir Gordon J. 
Humphrey iš N. Hampshire. 
respublikonai, ir Krnest F. 
Hollings, demokratas iš S. 
Carolinos. 

Bus naujas 
CIA direktorius 
Washingtonas. — Admi 

nistracijos pareigūnai sako. 
kad CIA direktorius Wi!liam 
J. Casey po smegenų vėžio 
operacijos praėjusį mėnesį, 
nebegali aiškiai kalbėti ir 
valdyti savo dešiniosios kūno 

pusės. Daktarai Georgetovvn 
universiteto ligoninėje jam 
toliau darys radiacijos terapi
ją. Baltieji rūmai nemano, kad 
jis galės grįžti į savo parei
gas. Lygiai taip pat nema
noma, kad begalėtų liudyti 
Irano ginklų pardavimo isto
rijoje. 

Naujas CIA direktorius 
prezidento gali būti nominuo
tas dar šį mėnesį. Baltieji 
rūmai turi šešis kandidatus, 
kurie šiuo metu apklausinė 
jatni. 

Sąjungos žinių agentūra Tass 
pavadino šią kelionę ..darbo 
vizitu"'. Shevardnadze yra val
dančiojo politbiuro narys, o 
Dobrynin yra pagrindinis 
sovietų vado Gorbačiovo 
patarėjas užsienio politikos 
reikaluose. Tass sako. kad abu 
aukštuosius svečius pasitiko 
A f g a n i s t a n o v a l d y t o j a s 
Mohammed Najibullah ir 
pasitarimai įvyko tą pačią 
diena. 

Paskelbė pal iaubas 
Dr. Najib, kaip jis yra 

paprastai žinomas, savo 
sausio 1 d. kalboje afganams 
paskelbė, kad sausio 15 d. 
prasideda kovų paliaubos ir 
nori sudary t i koa l i c inę 
vyriausybę ir užbaigti tautinį 
karą atstatant vienybę. J i s 
visus nustebino, kviesdamas, 
kad tame susitaikymo procese 
dalyvautų ir ginkluotų pajėgų 
vadai veikiantieji užsienyje. 

Sovietų šaltiniai bet gi rašo, 
kad jie abejoja, kad būtų gali
ma fundamentalistus parti
zanų vadus atvesti prie pasi
tarimų. 

Par t izanai a tmetė 
pasiūlymą 

Pagrindinių septynių or
ganizacijų mujahideen — 
partizanų vadai, kurie yra 
Peshawar apylinkėje. Pakis
tane, tuojau pat atmetė Najibo 
pasiūlymą paliauboms, kaip 
nevertą dėmesio. Pasiūlymas 
koalicinės vyriausybės dar 
nereiškia, kad Maskvos afga
nai sąjungininkai norės dalin
tis valdžia lygiai su visomis 
afganų frakcijomis. Dr. Najib 
šiuo metu vis stengiasi pabrėž
ti savo kalbose stiprėjančią 
Liaudies Demokratų partijos 
galią Afganistane. Ta partija 
turinti būti nugarkaulis apie 
kurį suktųsi bet kokia 
vyriausybė. 

Apgaulingas sovietų 
p lanas 

.Skelbiama, kad sudarymas 
koalicijos, leistų Pakistanui 
nutraukti afganų part i
zanams duodamą paramą ir 
tada sovietai galėtų išvesti 
savo 115,000 kariuomenę iš 
Afganistano. Sovietų šaltiniai 
net gi sako, kad ir pasitrau
kimo laikas esąs nustatytas. 
Analistai mano. kad toks 
sovietų pasitraukimą0 galėtų 
būti įvykdytas tarp 18 ir 24 
mėnesių. 

Dr. Najib savo kalbose 
pradėjo naudoti sovietų žargo
ną, o kaip Christian Science 
Moni tor sako . k a l b ė t i 
gorbačioviškai. Susidaro įspū
dis, kad norima įtaigoti, jog 
Kabulo vyriausybė atrodytų 
dinamiška ir sukalbama. Iš 
viso. ši akcija vyksta dabar, 
kai beliko mažiau negu mėnuo 
laiko, kai bus pradėti pokal
biai Afganistano reikalais 
Genevoje, kuriuos organi
zuoja -Jungtinės Tautos. 

KALENDORIUS 
Sausio S d.: Apolinaras. Se

verinas. Teofilius. Godulė 
Nemira. Vilantas. 

Sausio 9 d.: Petras Sebastie-
tis. Julijonas. Marcijona. 
Algis. Gabija, Vaidvilas. 

n. : 

Komunistinės Kinijos studentai 
demonstruoja Šanchajuje prits 
vyriausybę, reikalaudami laisvos 
spaudos ir demokratijos. 

— Beirute Shiitų grupės 
nušovė tns Ijbane gyvenan
čius žydus, tačiau j u kūnai 
nebuvo sugražinti jų šei
moms. 

Saulė 
4:36. 

ORAS 
teka 7:1,H. leidžiasi 

Tmperatūra dieną 33 1.. nak
tį 20 1. Saulėta. 
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V I I H R I O A M E R I K O S 
A P Y G A R D O S 

S U V A Ž I A V I M A S 

Gruodžio 7 d. Amerikos 
Vidurio apygardos I i e tuvos 
Vyčių suvaž iav imas vyko Šv 
Mergelės Marijos Nekal to 
Prasidėj imo parapijos salėje. 
Apygardos p i rmin inkas Algir
das Braz i s pakvietė šios 
parapi jos naująjį kleboną 
kun. J o n ą Kuzminską pradėti 
sus i r inkimą malda. Po mal
dos k lebonas pasidžiaugė, kad 
tiek d a u g vyčių dalyvauja 
suvažiavime. J i s prižadėjo vy
čiams duoti pa ta lpas jų susi
r ink imams . Palinkėjo sėkmin
gai ir tol iau darbuotis savo 
organizacijoje. 

Šį suvaž iav imą globojo 36-ta 
vyčių kuopa, veikianti šios 
parapi jos ribose. Jo s pir
min inkė Marija Kinčiuvienė 
malon ia i kvietė visus atsi
gerti ka r š to s kavos. 

Rūpestingoje 36-tos kuopos 
globoje suvažiavimą pradė
jome. Malonu buvo matyt i 
nemaža i j aunų Žmonių, kas 
rodo. kad organizaci ja gy
vuos. Ta i nuopelnas narių 
verbavimo komiteto pirminin
kės Eleonoros Kasputienės. J i 
padėkojo kuopoms, kurios kas 
mėnesį jai atsiunčia prane
šimus apie naujus narius. 
A p y g a r d a turi ir vaikučių. 
Juos globoja mokytoja Marija 
I>eksnienė. Šiuo metu ji 
rūpinas i surinkti aukų vie
nam jaunuoliui vykti j Aus
traliją, ten vyksiančiam -Jau
nimo Kongresan. 

Vyčiai gyvena visų lietuvių 
rūpesčiais. Evelina Oželienė 
ilgai kalbėjo apie latvio I i n n o 
deportaciją j Sovietų sąjungą. 
Ragino neatidėliotinai siųsti 
t e l eg ramas prezidentui Rea-
ganui . kad deportacija būtu 
sus tabdy ta . Sausio mėnesį per 
l i2 - tos kuopos susirinkimą 
bus m a s i n i s laiškų r a š y m a s 
Amerikos valdžios žmonėms 
Laiškų pavyzdžius bus gali
m a gaut i vietoje. Kalbėtoja 
p rašė te legramų ir laiškų kopi
jas ja i prisiųsti, nes ta me
džiaga bus naud inga atspaus
d i n t i C e n t r o v a l d y b o s 
le idž iamame politinius bei 
lietuvių visuomeninius reika
lus nagr inė janč iame biule
tenyje. 

Ch icagos vyčiai turi s avo 
chorą ir taut in ių šokių šokėjų 
g r u p ę . C h o r u i v a d o v a u j a 
F a u s t a s Strolia. o taut inių 
šokių Šokėjams — P r a n a s 
Zapclis. Choro pirmininkė, jo 
a tgaivintoja , energingoji Es-
telle Rogers savo pranešime 
pažymėjo, kad a te inančia is 
me ta i s reikės atlikti daug 
meninių programų. Kvietimų 
c h o r a s tur į s nemažai . Repe
ticijos vykstančios darbingoje 
nuotaikoje. Sausio 17 d. Sau
lių namuose yra r eng i amas 
choro pobūvis. Šio renginio 
pe lnas įga l ina choro visų metų 
veiklą. Kvietė suvažiavimo 
dalyv-.us ats i lankyti ir savo 
d raugus atsivesti į šį renginį. 
Šokėjų grupe taip pat smar
kiai dirba. J i e ruošėsi meti
n iam pasirodymui . .Chnst 
m a s Round the World'* etninių 
grupių parodai Mokslo ir 
P r amonės muziejuje. Jie šoka 
;r ki tuose amerikiečių rengi
niuose. 

Į Paverg tų Tautų komitetą 
vyčių a ts tove išr inkta Sab ina 
Klat t . To komiteto pirmininku 
yra Kazimieras Oksas . Atei
nanč ią vasa rą yra ruoš iamas 
Paverg tu Tautų susibūr imas 
( R a i l y ) M a r ų u e t t e P a r k e 
Komiteto d a r b a m s paremti 
a p y g a r d a paskyrė auką. 

P r a n e š i m u s atliko "Vtoji. 14-
toji, 36-toji, 112-toji. 82-roji ir 

115-toji vyčių kuopos. 14-t 
vyčių kuopa veikianti b 
Antano parapijos ribose Cic 
roję nori įsigyti savo vėliav 
kad galėtų dalyvauti vyčių 
parapijos šventėse Kuop< 
primininkė yra J ean Vanc 
kurią dėl darbo įsipareigojirr 
negalėjusią dalyvauti šian 
suvažiavime, pavadavo Aid 
na Brusokienė. Apgailestav 
kad negalėjo dalyvauti su v 
liava. parapijai švenčiant 7 
kerių metų jubiliejų. I jį bu> 
atvykęs iš Romos arkivysk 
pas Marcinkus, nes jis yi 
užaugęs toje parapijoje. Dai 
vyčių su juo susitiko ir pas 
kalbėjo. 

Buvo prisiminta, kad at» 
nančią vasa rą Romoje bi 
minimas 600 metų Lietuv* 
krikščionybės jubiliejus. Į 
vyks keli šimtai vyčių, 
vakarą ant stalo buvo išdėli 
ti krikščionybės jubilieja1 

medaliai, kuriuos buvo ga 
ma čia pat ir įsigyti. Apyg£ 
da nupirko vieną medalį dv 
šios vadui kun. Antan 
Zakarauskui. 

Jonas Paukšt is neseni 
atgaivino 24-tą vyčių kuop 
Pirmininkės pareigas eina A 
šra Padalino. J o n a s tvark; 
finansinius reikalus. Nauji 
pirmininkė yra jauna, augir 
tris vaikučius. vyriausi: 
lanko lietuvišką Montessc 
mokyklėlę. Kuopoje atsirat 
35-la tokio pat jauno amžiai 
nariai. O vyresnių narių y 
daugiau dviejų šimtų. Suv 
žiavimas plojo daug žada 
čiai pirmininkei. 

Visų kuopų atstovai džia 
gėsi, kad apygardos pirmini 
kas Algirdas Brazis bu 
Balzeko muziejaus pagerbt 
kaip .,Man of the Yeai 
Pagerbime dalyvavo vyčiai 
kiekvienos kuopos. 

1987-tais metais Lietuv 
vyčių organizacijos seim 
vyks K a n s a s City, Missou 
Šeimininkais bus 115-ta vyi 
kuopa. Tar tas i dėl kelionės 
lėktuvais ar autobusais vyk 
Ateinančiame susirinkime t 
reikalas bus galutinai nut; 
tas. 

Vasario H d. apygar 
ruošia . . I ietuvos atsiminim 
banketą Martinique salė 
Rengimo pirmininkais h 
Algirdas P>razis ir I re 
Sankutė. Programos knyg 
atspausdinimu rūpinsis Koi 
tantinas Savickas ir Viru 
Samoška. J a m e bus pager 
lietuviai sportininkai. 19 
metais laimėję pasaulio kr 
šinio čempionatą. Vienas iš 
sportininkų buvo ir K. Sav 
kas. 

Šv. Kazimiero minėjirr 
ruošiamas kovo h d. Die 
Motinos Mar i jos Gimii 
bažnyčioje. Minėjimą n 
112-toji vyčių kuopa. 

Per metus į apygardos k^ 
įplaukia pinigų, tai meta 
baigiantis dalį jų paski 
geriems t ikslams. Pasiun 
lietuviškiems laikraščiams 
radijo valandėlėms. Dienr 
čiui „Draugui" šiuomet Į 
užvesta byla. reikalauja 
daug pinigų apsigynirr 
Vyčiai nori skaityti .,I)r 
gą", todėl apygarda pask; 
tam reikalui i (K) dolerių. Bi 
gerai, kad toji byla užsibai] 
su Kalėdų šventėmis, atin 
visus rūpesčius, nemalo 
mus. 

Sio suvažiavimo Šeiminir 
Marija Kinčiuvienė prisimi 
kad klebonijoje žadama pas 
tyti dvi s ta tu las 600 m 
Lietuvos krikščionybei pr 
minti. Statulų išlaidas sur 
kėsianti Brighton Parko Lic 
vių Bendruomenė. Kaip gra 

Šeimininkė suvažiavimą 
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..Svajonės" iš Australijos po sėkmingo koncerto 
Kongreso pirmininkas, „Svajonės" — Zita Prašo
te. Violeta Abariūtė — V-tojo PI J kongreso pirmu 
skyriaus valdybos narys. ..Svajonių" koncerto k< 
tralijoje įvyksiančiam Pasaulio Lietuvių Jaunim 

„ŠVYTURIO" JCRV 
SAULIŲ KUOPOS 

K Ū Č I O S 

„Švyturio" jūrų šaulių kuo
pos tradicinės kūčios įvyko 
gruodžio 21 d. Šv. Antano 
parapijos salėje. Salės prieky
j e s t ovė jo š i a u d i n u k a i s 
papuošta Kalėdų eglutė; prie 
jos — dvi žvakės. Virš eglutės 
kabojo šv. Kazimiero paveiks
las, kairėje — rūpintojėlis, 
dešinėje — Gedimino pilis su 
lietuviška vėliavėle. „Švytu
r i o " kuopos p i r m i n i n k a s 
Bronius Valiukėnas kuopos 
vardu pasveikino į kūčias 
a tvykusus švedus . 

Prisimenant žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės — žvakę užde
gė LŠST jūrų vadas Mykolas 
Abarius, o ištremtuosius į Sibi
rą — žvakę uždegė dr. Algio ir 
Birutės Barauskų dukra Danu
tė. 

Maldą prieš kūčių vakarie
nę sukalbėjo parapijos klebo
n a s kun. Alfonsas Babonas. 
Po maldos laužėme plotkeies. 
dalinomės šventiškais linkėji
mais. 

Sesės šaulės kūčių vakarie
nei pagamino 12 tradicinių 
valgių. Stalus apdengė balto
mis staltiesėmis ir papuošė 
juos gėlėmis. 

LŠST jūrų vadas Mvkolas 
Abarius savo kalboje kūčias 
jungė su taut in ia is jausmais . 

baigė malda. Tada visus pa
kvietė prie vaišių stalo, O tų 
vaiš ių d a u g y b ė skan iu 
skaniausių, gražių gražiausiu! 
Apygarda labai dėkinga 36 tai 
kuopai ir linki laimingų Nau 
jųjų Metų visiems Lietuvos 
Vyčiams ir jų draugams. 

Emilija Pakalniškienė 

Vytau tas Kutk 
vius pasveikina 
gano apygardos, 
apylinkės, Detro 
ir Detroito ram 
D a n u t ė B 
padeklamavo ei 
Kūčių s talo" ir 
pianinu t r i s kuri 

Bronius V a h i 
kėjęs l inksmų 
l a i m i n g ų N a i 
padėkojo moterų 
tei Seienienei ir 
kėms už kūčių 
taip pa t ir joms 
Mykolu i Aba i 
Macioniui i r Bal 

Mote rų vad 
Selenienė savo p 
paminėjo, k a d gi 
dovanojo Kilm< 
Telyčėnienė, o ja 
Abarienė, E. Bi 
Grigaitienė, S. 
Macionienė. B. 
nė . S. T e l y č 
Kašelienė i r kito 

Mykolas Aba 
kad kūči ų vaks 
vavo du jubiliat? 
Kutkus. tą dieną 
70 gimtadienį i 
gimtadienį šven 
Telyčėnienė. 

Kūčios buvo į 
mais to patieka 
dalyviais, kurių 
š imto asmenų, 
geroje n uotai k 
namo. 

K U O P O S V, 
P O S Ė 

Stasio Butkai 
pos valdybos 
10S7 m. sausio 2 
rniero Sragausk ' 

Posėdį pra< 
pi rmininkas Vii 

Organi/iriju vadovai Detroite vykusiam*' Kariuo 
pos pirm. Bronius Valiukėnas. St Butkaus š.iulii 
kftrtjas Stasys Šimolįūnas. Kamovėnu Detroito 
paskaitininkas — Kamovonų centro valdybos pir 

I 

•etroite. Iš k.: inž. Algis Zaparackas, I-jo Pi J 
itaitė, Birutė Kymantienė ir Virginija Buožy-
nkė ir Andrius Gražulis. \A sąjungos Detroito 
irdinatorius. Koncerto pelnas sk iriamas ,Au$-
kongresui. Nuotr. J . Urbono 

nas; jį pravesti pakviestas 
k u o p o s v i c e p i r m i n i n k a s 
Edvardas Milkus, sekreto
riauti — J o n a s Bartkus. Praė
jusių metų kuopos visuotinio 
susirinkimo protokolą perskai 
tė kuopos vicepirm. ir „Trem
ties tr imito" redaktorė Stefani
ja Kaunelienė. Kitų kuopos 
valdybos narių pranešimu 
nebuvo. 

„Kariui", „Draugui", „Dir
vai", „Laisvajai I ie tuvai" 
„ T ė v i š k ė s ž i b u r i a m s " ir 
„Li tuanus" paskirta po 50 
dol., J aun imo suvažiavimui 
Austrijoje — 100 dol. 

Matildos Mėlienės knygą 
„Kryželiai Arktikoje" į anglų 
kalbą išvertė NijoiėGražuliene. 
Darbas kiek užsitęsė dėl vertė
jos vyro Rimo Gražulio mirties. 
Knyga Morkūno spaustuvėje 
baigiama spausdinti ir greitai 
bus išleista. Spausdinimą 
prižiūri pirmininkas Karolis 
Milkovaitis. 

Vasar io 16-tosios gimna
zijai remti būreliai, vadovau
j a n t š a u l i u i K a z i m i e r u i 
S r a g a u s k u i . p r a ė j u s i a i s 
metais surinko ir Vasario 16 
gimnazijai pasiuntė 1,500 dol. 

Kuopos metims susirinki
m a s numaty ta s balandžio 26 
d. 12:30 vai. Šv. Antano 
parapijos salėje. Susirinkime 
bus renkama nauja kuopom 
valdyba ir revizijos komisija. 

Danutė Petronienė paprašy
ta atkurti kanklininkų būrelį 
Kviečiamas jaunimas, jau 
mokant is skaityti ir galintis 
pažinti gaidas. 

Kuopos pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas iki balandžio 25 
d. atostogaus. Tuo laiku 
kuopos pirmininko pareigas 
eis Edvardas Milkauskas. 

Posėdis buvo darbingas ir 
sklandžiai pravestas. Daly
vavo 11 valdybos narių ir 2 
svečiai. 

Po posėdžio vykusiose vaišė
se buvo atšvęstas Genovaitės 
Bulotienės vardadienis ir 
Naujų Metu pradžia. 

A. Gnnius 

s visus daly-
LB Michi-

1J3 Detroito 
;o žurnalistų 
venų vardu, 
r a u s k a i t ė 

ėraštj „Prie 
paskambino 
lėlius. 
cėnas palin-
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A. Grinius 
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irnės šventės minėjime. Iš k : įuni kauliu k"" 
kuopos pirm Vincas Tamošiūnas savan«n« 
kyriaus pirm. Vvtautas Kutkus ir minėiin>«i 
v Antanas -Jonaiti* iš ( TevHandn 
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.ĖKiMINGA P A R O D A 

iaudies m e n a s l i e tuv i ams 
mas ir b r a n g u s . Tą pa-
>me A. J o n y n i e n ė s meno 
bų parodoje, g ruodžio 7 d. 
;usioje Kul tūros centre , 
aroda p lan inga i organizuo-

ir g ra l i a i s u t v a r k y t a . 
i l auk ta publ ikos dėmesio ir 
-tinimo. Per dvi v a l a n d a s 
o parduoti 26 pave iks la i , 3 
a rn ikos v a z o s i r v i s i 
udinukai. l i kus i e j i paveiks

lai k i tą dieną buv 
A. J o n y n i e n ė s n a 

Detroi to Lietuv 
m e n ė s skyr ius | 
J o n y n i e n ę š.m. g 
vėl suruošt i savo 
dą Kul tūros centr 

Ni jo 

0R. LINAS A. 
AK1V LIGOS. CH 

2636 VV 71st 
P'ama trečud nuc 
Ket-:rtad nuo 1C i 
Susitarimu: skambi 

D R . V I J A Y ^ A J A J 
GV0Y7OJAS iR CHIR'JBGAS 

SPECIALVSE - VIOAUS LiGOS 
IR ODOS C-iiRURGU* 

(Augiai I L ; T O 3 T > ofise) 
2434 W. 71 S t r *« t , Chlcago 
T»l. 434-5849 (ve *ia 2-i va..) 

ri . antr . Ke'v c^^kt. rijo 12 N 6 vv. 

Ir. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
bnOMETiOSTAS 

2709 Wcvt 51st Street 
Te!. — 47O-24O0 

oapjl susitarimą: pirm ir ketv 1-7 
r.tr ir penkt 10-4, •Įeit IO-2 V<>1 

Ofs . 735 -4477; 
Rez. 24e-0067; arba 24c>-o581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVL !R 

EMOCINĖS LIGOS 
RAVVFORU MfDICAL BLILDING 

P 4 4 0 SO. Pulaski Road 
jtvs pae,a :?;t,ir;rn, 

Dr. Tuma>onio ofi 
DR. S. U 

SPECIALYBĖ - V I L 
2454 M. 71st 

434-212: 
T.rrr; 2-7. Ar 

ketv ° - ! 2 . Pen! 

O f s . tel. LU 5-0348; H 

DR. FRANCIS * 
G Y D Y T O M S K C 

4255 VV. <>3r 
Y.-!, pagal susitarimą: pu 

6-° : .irtr 12 c. pfnk 

Tel. 436-77 
V I D A S J . N E M I C 

F A C.C 
KARDIOLGC 

Ši.-a>es ligi 
6132 S. Kedzie Avi 

Valarrdos paga! s 

DR. A B. GLEVECKAS 
Y.YPVrOIAS IR ( HIRLRGAS 

1 ei. - 233-?553 
SPFC !\LYBĖ - AKIU LIGOS 

3021 VV 103rd Street 
Valandos pagal susitanm.i 

Of i so te! . - 5 8 2 - 0 2 2 1 
)R. JANINA JAKŠEVICIUS 

J O K Š A 
\ A I K V L I G O S 

6441 S. P u l a s k i Rd. 
Valandoj* paga! sus i t a r imą 
6132 S. Kedzie A\e. , C hieago 

VVA 5-2670 arba 48°-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O P O S L IGOS 

KOSMFTINF C H!RUR( I1A 
Vabndos papai sus-Mrima 

) R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specalybe vidaus 'm <<rau;o .gos 
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Ar leidžiame kitiems tą, 

KĄ SAU LEIDŽIAME? 
Diktatūra nėra tikriausia 

apsauga nuo komunizmo, 
nežiūrint to, kad JAV užsie
nio politika kuri, atrodo, vado
vaudamasi lubai suprastin
tom „prokomunizmo" ar 
„antikomunizmo" sąvokom, 
remia ar rėmė įvairias dik 
tatūras, kaip Marcos režimą 
Filipinuose, Somozos valdžią 
Nicaragvoje, o dabar Pino-
chet valdžią Čilėje ir Chun 
valdžią Pietų Korėjoje. 

Kalbėdamas apie valstybės 
perspektyvas Korėjoje, kai 
dabar tame krašte vis auga 
opozicija JAV remiamai to 
krašto diktatūrai, Kim Dae 
Jung, vienas iš svarbiausių 
opozicijos vadų, kuris taip pat 
yra ir praktikuojantis kata
likas, užklaustas, ar tikra 
demokratija yra realistiška 
galimybė, turint Šiaurinės 
Korėjos grėsmę pašonėje, 
šitaip apibūdino santykį tarp 
diktatūrų ir komunizmo grės
mės: „Kaip tik dėl nuolatinės 
grėsmės iš šiaurės, mums juo 
labiau svarbu pastatyti tikrą 
demokratiją čia. Tik tikra 
demokratija tegali nugalėti 
komunizmą. Čiang Kai Šėko 
valdžia buvo nuversta Kini
joje; Vietname, Laose, Kambo-
dijoje, Kuboje, Nikaragvoje . . . 
nepasisekė diktatoriams šiuo
se kraštuose, nežiūrint jų tvir
tinimų, kad opozicijos repre
sija yra vienintelis kelias 
kovai su komunizmu". 

Lygindamas Filipinų situ
aciją su Pietų Korėjos, Kim 
pripažįsta, kad Filipinų ir Pie
tų Korėjos valdžia pradėjo 
diktatūrines valdžias 1972 m. 
ir, kad nuo to laiko abiejuose 
kraštuose prasidėjo akcija 
nusikratyti diktatūros. Ir abie
juose kraštuose šią opoziciją 
veda į Vakarus orientuotos 
vidurio kelio politinės pajė
gos, kurių vadai laikosi ne-
smurtu pagrįstų, santūrių prie
monių p a g a l M a h a t m a 
Gandbi ir Martin Luther King 
metodiką. 

Tačiau čia skirtumas bai
giasi. Filipinuose prie Marcos, 
sako Kim, visuomet buvo lei
džiami laikraščiai bei radijo 
stotys, palaikančios opoziciją. 
„Filipinuose žmonės galėdavo 
rinktis demonstracijoms, net 
iki 500,000 dalyvių. Jie taip 
pat turėjo tiesioginę preziden
tinių rinkimų sistemą, kur 
žmonės savo pačių balsais 
galėjo išsirinkti valdžią. Prie
do, karininkija turėjo gali 
mybę suorganizuoti reforminį 
judėjimą, o pramonininkams 
buvo leidžiama remti politinę 
opoziciją. Pietų Korėjoje tokių 
laisvių nėra". 

Kalbėdamas apie Pietų 
Korėjos opozicijos judėjimą ir 
Šiaurės Korėjos kėslus, K>m 
aiškina šitaip: „Mūsų demo
kratinio judėjimo pagrindinis 
tikslas yra atgauti pagrin
dines laisves ir apsaugoti 
pagarbą žmogui, tuo ilgainiui 
apsaugant Korėją nuo suko-
munistinimo. Kaip matėme 
Kuboje, Nicaragvoje, Viet
name ir Laose, diktatūros 
nesugeba sulaikyti komuniz
mo. Mūsų tikslas — apsaugoti 
kraštą nuo komunizmo ir todėl 
mūsų antivaldiška veikla 
neturi būti suprasta kaip pro
komunistinis judėjimas. Dau
gumas Pietų korėjWių nepri
taria dabartinei diktatūrri, bet 
tuo pačiu paneigia ir komu
nizmą. Jie kritikuoja Ameri
kos politiką, kai 5i remia 
represišką valdžią, bet tuo 
pačių laiko, kad Amerika ir 
Japonija turi likti Pietų Korė
jos sąjungininkėm, kol Sovie-
tų Sąjunga ir Kinija rems 
Šiaurės Korėją". 

Pavojus yra tame, kad jei 
diktatūra ir toliau pažeidinės 
žmogaus pagrindines laisves, 
kol turtas tebeliks mažumos 
rankose, o daugumai nebus 
sąlygų pragyvenimui, atsiras 
nematančių tikrn skirtumo 
tarp komunizmo ir turimos 
diktatūros. Pačių neturi in-
giausiųjų sluoksnių toks 
galvojimas jau vyksta, s^ko 

Kim. Jų akimis žiūrint, Šiau
rės Korėjoje, kaip ir Pietuose 
yra diktatūra, bet ten valdžia 
parūpinanti darbus, butus, 
mokslą ir medicininę priežiū
rą Kaip tik toks galvojimas 
pastūmėjo Vietnamą ir kitas 
valstybes į komunizmą. 

Kim korėjiečių problemą 
apibūdina šitaip: „Korėjiečiai 
yra antroji labiausiai išmoks
linta t mta po JAV. Mūsų 
piliečiai gerai orientuojasi 
politiškai ir taip pat nusistatę 
prieš komunizmą, nes supran
ta tautinio saugumo vertę. 
Tačiau, nežiūrint jų inteligen
tiškume ir atsakomingumo, 
valdžia nenori jiems atiduoti 
teisės spręsti savo likimą. O 
tai vienintePs sprendimas: 
leisti žmonėms tiesiogiai išsi
rinkti savo vadą. Mes šau
kiamės ne revoliucijos, bet 
evoliucijos. Jei valdžia bus tik
rai demokratiška, žmonės 
savu noro ją rems. kas užtik
rins stab;1umą". 

Pietų Korėjoje Bažnyčia re
mia opoziciją kaip tik dėl to, 
kad dabartinė valdžia visai 
nesiskaito su žmogaus tei
sėmis, areš tuodama kaip 
komunistus ir kalindama bei 
kankindama opozicijos dar
buotojus. Pernai Naujos Korė
jos Demokratinė Part i ja 
(NKDP) remiama Bažnyčios ir 
kitų opo:.icinių sąjūdžių, pra
dėjo koncentruotą akciją išrei
kalauti konstitucijos, kuri 
garantuotų teisingus rin
kimus ir kitas pagrindines tei
ses. 19£-: m vasario mėnesį 
NKDP rradėjo 10 milijonų 
parašų peticiją, prašant nau
jos konstitucijos, po kurios 
prez. Chun valdžia pagaliau 
pradėjo derėtis dėl naujos 
konstitucijos. Dabartinėje sis
temoje prezidentą renka 5,000 
delegatų, renkami bendruose 
rinkimuose. Opozicija sako. 
kad ši sistema pernelyg palan
ki valdornajai grupei. Tačiau 
kol kas kalbos pozityvių rezul
tatų dar neatnešė. 

Korėjos situacija dar ir tuo 
įdomi, kad. išskyrus katalikiš
kuosius Filipinus, ji yra vie
nintelis Azijos kraštas, ku
riame krikščioniškų bažnyčių 
vadai vaidina didelę politinę 
rolę. Nors Pietų Korėjoje visų 
denominacijų krikščionys 
sudaro tik 20% visų gyven
tojų, jų įtaka krašto politinio 
bei socialinio gyvenimo refor
mavime vis auga. Tai rezulta
tas jau istoriškos krikščiony
bės rolės Korėjos gyvenime, 
būnant svarbiu veiksniu 1912 
m. ginantis nuo japonų asimi
liacijos ir priežastis, kad didie
ji Korėjos išsilaisvinimo vadai 
buvo stiprūs krikščionys. 

Toks padėties supratimas 
verčia pagalvoti, ar kraš
tutinė komunizmo baimė 
negali labiau padėti komuniz
mo tikslams negu laisvės. Jei 
Amerika stoja už laisvę, už 
žmogaus teisių gerbimą, už 
pagarbą žmogui, ji neturėtų 
remti dik'^tūrų, kurios taip 
pat trypia žmogaus teises poli
tiniams tikslams, kad ir anti
komunistiniams, kaip ir pats 
komunizmas. Gali būti, kad ne 
vien Amerika moka naudotis 
demokratija ir turi teisę į 
demokratiją. Tiesa, demokra
tija — patikėjimas krašto 
valdymo gyventojų daugumai 
—- sumažina ar net visai 
panaikina kai kurių interesų 
pajėgumą dominuoti politiš
kai ir ekonomiškai ir kad tai 
be abejo tarės didelių poli
tinių, o to pasėkoje ir ekono
minių rezultatu, kartais ir vis
pusiškai žalinga l^et tikra 
pagarba žmogui reikalauja juo 
pasitikėjimo, leidimo jam 
daryti savo klaidas, kurti savo 
gyvenimą, net ir nežinant, kas 
iš to išeis. Šiame krašte mes 
tuo džiaugiamės. Ar galime ki
tiems tą teisę sulaikyti? O 
mūsų kr.što politika kaip tik 
dažnai tą daro, remdama 
mums ekonomiškai palankias 
valdžias, nors jos ir būtų grin
džiamos nesiskaitymu su žmo
gum. 

a.j z. 

Vilko seime 
nius. 

noziumas..Kaip konsoliduoti pašau !io lietuvių politinę veiklą" Ka lba l i ū t a s Gri-

ŠUOLIS ATGAL Į 
GIMTĄJĮ ŽEMYNĄ 

Konsolidacijos klausimas liko neatsakytas (4) 
J O N A S DAUGĖLA Berods paskutinysis visuo

tinas Vliko sušauktas su
važiavimas Europoje įvyko 
1948 m. Stuttgarte. Tuo metu 
Vliko organizacinė struktūra 
buvo kiek kitokia negu šian-

1 vieno lietuvio. Tad reikia ieš
koti būdų tautiniam darbui 

jai. St. Kuzminskas dėl ligos visus juos sujungti ir išnau-
simpoziume dalyvauti nega- doti kiekvieno asmeniškas 
Įėjo. 

Algis Klimaitis pabrėžė, kad 
dien. Tai ir tie suvažiavimai paskutiniu laiku Europoje vis 

Vėliau, 1955 m., Vlikui persi
kėlus į JAV. jo seimai jau 
vyko šiaurės Amerikos žemy
ne. 

Tad šiais metais beveik po 
trijų dešimtmečių Vliko sei
mas ir vėl buvo sušauktas 

galimybes ir gabumus. Reikė
tų bandyti išsiveržti iš savo 
siauros aplinkos, iš savo gyve-

nebuvo vadinami seimais, bet daugiau yra rodoma dėmesio namųjų vietovių ir veikti 
politinėmis konferencijomis, pavergtųjų tautų reikalui, o platesnėje svetimųjų aplin-

tuo pačiu vis dažniau yra koje. Šios veiklos mes negali-
minimas ir Lietuvos bei lietu- me patikėti vien mūsų centri-
vių tautos pavergimu klausi- nėms organizacijoms ir jų 
mas. Iki Kopenhagos teismo vadovams. Šią veiklą turėtų 
viešumoje buvo daugiausia vykdyti ir tų centrinių organi-
keliamas religinio persekioji- zacijų vietiniai padaliniai, o 
mo klausimas pavergtose taip pat ir atskiri asmenys. 

Europoje — Londone. Tame tautose, bet dabar jau dau- Siūlė leisti daugiau ir įvaires 
pačiame žemyne, kur Vlikas giau dėmesio kreipiama į tų nės informacinės literatūros, 
gimė ir, savo veiklą atgai- tautų politinę padėtį ir jų Yra būtina pasiskirstyti dar-
vinęs, tęsė ją sunkiausiais išsi laisvinimo galimybes, bo sritimis. Bet koks veiklos 
pokario metais. Pagaliau šiais Pranešėjo pastangomis Euro- duplikavimas yra kenksmin-
metais Vlikas vėl susirinko poje yra leidžiamas Ostnach- gas ir be reikalo niekais lei-

richten leidinys. Šio leidinio, o 
taip pat Eltos biuletenių me
džiaga yra gana plačiai 
naudojama Europos spaudoje. 
O taip pat ir atskirų kraštų 
politikai šią medžiagą panau
doja, darydami savo praneši 

tame pačiame žemyne, kurio 
geografinėse ribose yra ir 
mūsų tėvynė Lietuva. 

Ši aplinkybė kažkokiu senti
mentaliu jausmu nuteikė visus 
šio istorinio seimo dalyvius ir 
savaime šiam seimui davė 
savitą atspalvį. O svarbiausia mus ar pareiškimus. Pranešė-
pakėlė Europos, o ypatingai jas skatino daugiau puoselėti 
Did. Britanijos lietuvių tau
tinio pasiryžimo nuotaikas. 

Seimo simpoziumas buvo 
skirtas pasvarstyti: „Kaip 

bendrinę pabaltiečių sude
rintą veiklą ir bendromis jėgo
mis suorganizuoti stiprų infor
macijų biurą Vienoje arba 

geriausiai konsoliduoti pašau- kuriame nors skandinavų 
Bo lietuvių politinę veiklą krašte. 
bendram Lietuvos laisvinimo Algimantas Taškūnas, atvy-
darbui"'. Pats klausimas iŠ es- kęs iš tolimos Tasmanijos, siū-
mės yra įdomus, svarstytinas lė visiems bandyti užgydyti 
ir šiandieniame gyvenime praeities žaizdas. Šiandien 
aktualus. Simpoziumui vado- lietuviai yra pasklidę po visas 

džia mūsų jėgas bei laiką. 
Pabaigoje pranešėjas rei
kalavo, kad mūsų bendrinės 
organizacijos duotų visai vi
suomenei ne tik pinigines 
apyskaitas, bet ir savo veik 
los tikslesnę apyskaitą. 

Adolfas Venskus. iš Pary
žiaus dar kartą priminė, kad 
Lietuva yra Europoje. (Turiu 
pasakyti, kad šie priminimai 
yra gerokai pakirdę. Nejaugi 
kas nors yra užmiršęs, kad 
Lietuva yra Europoje? Gal tai 
reikėtų aiškinti lituanistinių 
mokyklų mokinukams. Bet vis 
pakartotinai priminti poli
tinių organizacijų veikėjams 
— yra lyg ir jų įžeidinėjimas, 
jeigu jau nevartoti kiek griež
tesnės terminologijos). Tad ir vavo inž. J. Jurkūnas iš tolimiausias pn šaulio šalis. 

Chicagos. Simpoziume kalbėti Nėra žemės rutyiyje nė vieno siūlė Lietuvos išlaisvinimo 
buvo pakviesti penki pranešė- kampo, kuriam' nebūtų bent bylą spręsti Europos politinio 

klimato atmosferoje. Visi lietu 
viai visomis gyvybinėmis 
jėgomis turi remti Vliką ir jo 
veiklą.Lietuviams įsijungti į i 
Vliko veiklą ir remti jo darbus , 
yra įmanoma dalyvaujant jį i 
sudarančiose politinėse grupė 
se. O jų yra 15, tad pasirinki
mas gana didelis. Turėtume 
daryti pastangas, kad į tas 
politines grupes ar kovos są
jūdžius įsijungtų kiek galima 
daugiau lietuviško jaunimo. 
Šiuo metu kelios lietuvių poli 
tinės partijos palaiko ryšius su 
giminingomis kitų šalių parti 
jomis. Per jų tarptautinius jun
ginius (internacionalus) kelia 
Lietuv s laisvinimo bylą ir 
dažnai gauna daug didelio pri
tarimo ir paramos. Vlikas 
turėtų remti šias šių politinių 
grupių pastangas, jomis domė
tis ir finansiškai paremti jų 
dalyvavimą. 

Prof. dr. Domas Krivickas, 
Vliko pirmininko pavaduo
tojas, įsakmiai pabrėžė, kad 
visi turime tikėti, kad nepri
klausoma Lietuva bus ats
tatyta demokratiniais pagrin
dais. Tačiau tos demokratinės 
santvarkos galutinę formą 
aptars ir nuspręs pati lietuvių 
tauta. Šiuo reikalu išeiviams 
nereikėtų per daug rūpintis. 
Tad visomis priemonėmis pa
vergtai tautai skelbkime 
demokratijos grožį Vakarų pa
saulyje. Tuo patiu atsver-
s ime pavergtoje tėvynėje 
vykdomą komunistinės de
mokratijos sampratą. Šiam 
reikalui mūsų akademinis 
jaunimas turėtų ruošti moksli
nes disertacijas. Dalyvauti 
vietos spaudoje. Šias pastan
gas Vlikas turėtų ypatingai ir 
visokeriopai remti. Bendroji 
lietuvių išeivijos veikla ir tau
tos laisvinimo pastangos turė
tų atsispindėti tiek jų me
džiagiška, bet tiek pat jų 
morališka parama. Pagaliau 
visi giliai įsisąmoninkime. 
kad šiandieninė Lietuvos lais
vės problema yra drauge ir vi
sos Europos problema. 

Visi pranešėjai savo mintis 
pateikė santūriai ir suglaus
tai, neįsileisdami į mums jau 
taip įprastines ir gerokai įgri
susias gražbylystes. Tačiau jų 
pranešimai ribojosi išimtinai 
Vliko veiklos aptarimu. Buvo 
pateikti keli pasiūlymai šią 
Vliko veiklą patobulinti ir ją 
pagyvinti. Visi pranešėjai, o ir 
šių svarstybų dalyviai vienin 
gai pabrėžė, kad visiems uždą 
viniams įvykdtyti būtina sąly
g a yra visų lietuviškų 
gyvybinių jėgų bendra talka ir 
visų pastangų suderinta veik
la. 

Tiesą pasakius, šią nesu
griaunamą tiesą, ir mes visi 
kalbėtojai ir mūsų laikraščių 
bendradarbiai labai dažnai 
net skambiomis kalbomis 
išsakome. O mūsų žmonės net 
sukelia mums ovacijas. Taip 

pat nevengiame ir paminėti, 
kad tos visuotinės konsolida
cijos nėra. 

Tad ir šiame Vliko seime 
buvo suorganizuotas š i s 
simpoziumas. Greičiausiai jo 
temą parinko Europos (Did. 
Britanijos) lietuviai. Jie patys 
labai vieningai ir solidariai 
remia visas lietuviškas pas
tangas ir užmačias. Tad gal 
jiem ir yra sunkiaus ia i 
suprantami visi amerikiečių 
brolių nesutarimai. 

Tačiau, deja, simpoziumo 
dalyviai į šį klausimą ne tik 
nebandė atsakyti, bet net ir, 
atrodo, užmiršo simpoziumo 
temą. Klausimas nemalonus, 
tad kam apie tai ir kalbėti. 

Šiandien Vlikui konso
lidacijos klausimas nėra jau 
toks gyvybinis, kaip buvo 
praeityje. Vlikas jį yra jau iš
sprendęs. Vlikui pavyko bend
rai suderinti veiklai į vieną 
darnų politinį junginį sujung
ti 15 lietuviškų politinių ir 
kovos organizacijų. Ogi šias 
organizacijas sudaro skir
tingų pasaulėžiūrų, ideologijų 
ir politinių įsitikinimų tautie
čiai. O taip pat kiekviena 
Vlike dalyvaujanti grupė turi 
ir skirtingas savo veiklos 
programas bei siūlo skir
tingas priemones. 

Tad ir nenuostabu, kad Vli
ke dalyvaujančių politinių 
grupių jungimasis savo isto
rijoje buvo susidūręs su kai ku
riais sunkumais. Tačiau visi 
šie sunkumai buvo sėkmingai 
n u g a l ė t i , n e s i s t e n g i a n t 
paneigti dalyvaujančių gru
pių politinės individualybės 
bei pažeisti jų įgimtą savitą 
politinį veidą. 

Ir tuo keliu 1963 m. birželio 
23 d. viso pasaulio lietuviams 
buvo pakartotinai paskelbta: 
„Lietuvos laisvės kovos 
vieninga vadovybė yra susi
jungęs Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas". Tad 
tuo pačiu ir buvo pasiekta ir 
išeivijoje įgyvendinta mūsų 
politinių jėgų konsolidacija, 
kurią iki šios dienos pavyko 
išlaikyti Reikėtų prisiminti, 
kad prie šios konsolidacijos 
išlaikymo labai daug prisi
dėjo ir kelių mūsų tautiečių 
asmeninės pastangos ir jų vie
ningo darbo teisinga samp
rata. Vlikui vadovavo a.a. V. 
Sidzikauskas, jį pakeitė dr. K. 
Valiūnas ir šiandien jam 
vadovauja dr. K. Bobelis. Jie 
visi yra atžymėti neabejo
tinais politikų gabumais, 
didžios tolerancijos jausmais 
ir prigimtais gabumais derin
ti bendrąsias lietuviškas jė
gas laisvės kovai ištesėti. 

Vlike dalyvaujančios grupės 
turi didelį pritarimą ir plačioje 
lietuvių visuomenėje, tad tuo 
partu Vnko grupių jungi
masis tėvynės laisvinimo 
kovai daugiau ar mažiau 
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Jau brolėnas yra paskirtas! (tada pas ;kė, 

paimdamas žiupsnį uostomojo tabako). Ryt 
susitvarkysiu su tarybos nariais... ir ar tam pritars 
ar įvyks San Quintino* kautynės! \r tau neati od», 
kad gerai darau? 

— Puiku! Puiku! — entuziastingai sukiko 
Gardunja. įkišdamas nagus į burmistro tabokinę ir 
išgeibdamas žiupsnį. — Puiku! Puiku! Tamstos 
pirmatako irgi niekas nesulaikydavo. Kartą... 

— liaukis tauzijęs! — atkirto burmisras. 
pliaukštelėdamas per vagišę ranH Mano p; la
takas buvo gyvulys, kad ta4e laikė antstoliu. 

— Bet eikime prie reikab. Tik ką man esi snkęs, 
kad dėdės Luko malūnas priklauso kaimyrnio 
kaimelio rrionui. o ne šiam miestui. Ar tu- esi 
tikras? 

— Visiškai tikras! Miesto riba baigiasi toje 
aikštelėje, kur aš šią popietę sėdėjau jūsų malombės 
belaukdamas. Prisiekiu I iuciperiu! Jei aš būčiaa 
buvęs tamstos vietoje! 

— Gana! — suriko don Eugenijus. — Esi 
akiplėša! 

Ir paėmęs lapelį popieriaus, parašė 1; * % 
sulenkė jį ir įteikė Gardunjai. 

— Štai turi. - tuo pačiu laiku pasakė, — b šką, 
kurio mane prašei vietos taikos teisėjui. Tu iam 

žodžiu paaiškinsi visa, ką turi padaryti. Matai, kaip 
tiksliai seku tavo planą! Vargas tau, jei maneįstum-
si į padėtį be išeities! 

— Tamsta nesirūpink! — atsakė Gardunja. 
Ponas Chuanas Lopez turi daug ko bijoti. Pamatęs 
jūsų malonybės parašą, padarys visa, ko aš pareika
lausiu. Mažiausiai j is tamstai skolingas tūkstantį 
fanegų* grūdų karališkam sandėliui ir antra tiek 
viešajam sandėliui... Pastarasis dalykas priešta
rauja įstatymui, nes jokia našlė ir joks vargingas 
ūkininkas negauna grūdų, nesumokėjęs papildomų 
rinkliavų, bet lošikas, girtuoklis ir begėdis bobišius. 
ir tuo piktina visą kaimelį. Ir toks žmogus turi 
valdžią!.. Štai kokia pasaulyje tvarka! 

— Tau sakiau nutilti! Tu mane išblaškai! — 
sumurmėjo burmistras. — Eikime prie reikalo. — 
patylėjęs pridūrė, pakeisdamas toną. — Dabar yra 
septynios su ketvirčiu..."Pirmiausia, ką turi padaryti. 
tai eiti į namus ir įspėti ponią, kad manęs nelauktų 
nei vakarienei, nei nakvynei. J a i pasakyk, kad 
šiąnakt aš dirbsiu ligi draudžiamai valandai, o 
paskui su tavim išeisiu į slaptą patikrinimą, mėgin
damas sučiupti vienus nusikaltėlius... Galiausiai 
gerai ją suklaidink, kad atsigultų nesirūpindama. 
Pakeliui pasakyk kitam antstoliui, kad man atneštų 
vakarienę... Šį vakarą aš nedrįstu pasirodyti poniai, 
nes ji taip mane pažįsta, kad gali skaityti mano 
mintis! Paprašyk virėją, kad įdėtų keletą sklindžių iš 
tų, kurie šiandieną buvo pagaminti, ir pasakyti 
Ghuanetui. kad, niekam nematant, man atidėtų 
balto vyno butelį. Tada tuoj vyk į I.ugarą. kuri 
lengvai pasieksi aštuntą su puse... 

— Lygiai aštuntą su puse ten būsiu! — sušuko 
Gardunja. 

— Manęs nepertrauk! — sumurmėjo burmistras, 
vėl atsiminęs kas esąs. 

Gardunja atidavė pagarbą. 

— Esame sakę. — tęsė anas. dar kartą 
suminkštėdamas, — kad lygiai aštuoniomis su puse 
būsi I.ugare. Iš Lugaro į malūną bus... Aš manau, 
kad bus pusė mylios... 

— Mažiau. 
— Manęs nepertrauk' 
Antstolis vėl atidavė pagarbą. 
— Mažiau... — tęsė burmistras. — Tad dešimtą... 

Manai, kad dešimtą... 
— Prieš dešimtą! Devintą su puse jūsų malony

bė galite be rūpesčio pasibelsti į malūno duris. 
— Žmogau! Man nesakyk, ką aš turiu daryti! Be 

abejo, tu ten būsi... 
— Aš būsiu visur... Tačiau mano buveinė bus 

anoje aikštelėje. Ak, buvau užmiršęs' Jūsų mylista 
eik pėsčias ir nesinešk žibinto... 

— Te velniai mane rauna, jei man buvo reikalin
gi šitie tavo patarimai! Ar tu iš tikrųjų manai, kad aš 
pirmą kartą išeinu į laukus? 

— Jūsų malonybė, atleisk... Ak. dar vienas daly
kas. Tamsta nesibesk i didžiąsias duris, bet į dureles 
virš kanalo... 

— Dar yra kitos durys vieš kanalo? Ką tu 
pasakysi? Tai man niekad nebūtų atėję į galvą' 

— Taip, senjore. Virš kanalo durelės veda tiesiai i 
patį malūnininkų miegamąjį... ir dėdė Lukas niekad 
pro jas neįeina ir neišeina. Tad nors ir staiga grįž
tų... 

— Suprantu, suprantu... Gana. neapkurtink 
man ausų! 

— Galiausiai, jūsų malonybė mėgink pasitrauk
ti dar prieš auštant. Dabar aušta šeštą... 

zus 
* 1567 m prie San Cjuintino ispanai nugalėjo prancū-

Fanoga - 55 litrų talpos krepšvs a r dėžė. 
(Rus daugiau') 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 19S7 m. sausio mėn. 8 d. 

TIKROS KŪČIOS 
SEKLYČIOJE 

A. J U O D V A L K I S 

Kalėdų švenčių proga lietu
vių organizacijos ar institu
cijos savo nariams bei visai 
lietuvių visuomenei, ruošia 
pr ieššvent in ius pabendra
vimus, pobūvius su gausiomis 
vaišėmis, dažnai klaidingai 
vadinamus Kūčiomis. Dalis 
organizacijų visą gruodžio 
mėnesį skelbiasi ruošiančios 
savo nariams kūčias, j kurias 
prašo atnešti ir dovanėles, 
kurias paskirsto dalyvių tarpe. 
Dalis tų organizacijų skelbia
si saugoj ančios Iietuvoje 
buvusias tradicijas ir kviečia 
kitus jas puoselėti. 

Prieškalėdinius pobūvius 
vadinti tradicinėmis kūčiomis 
yra grynas nesusipratimas. 
Iietuvoje buvo ir dabar tebėra 
ruošiamos Kūčios Kalėdų 
išvakarėse — gruodžio 24 d., 
bet ne kitą kurią dieną. JAV 
lietuviai pasidavė prekybinin
kų sukeltam riksmui ir pradė
jo ruošti kalėdinius pobūvius 
su d o v a n ų p a s k i r t y m u . 
nekreipdami dėmesio į laiką ir 
paskirtį. Savo nariams vieno
kių ar kitokių pobūvių ruoši
mas yra labai gražus ir 
naudingas paprotys, tik juos 
reikia vadinti tikraisiais var
dais, o ne Kūčiomis. 

Gražia i ir p rasminga i 
Kūčias ruošia Kanados lietu
viai, skirtoje Kūčioms dienoje 
— gruodžio 24 d. Kaip teko 
spaudoje pastebėti. Toronto 
Kūčias ruošia Lietuvių namai 
ir parapija. Stebėtina, kad 
Kūčių vakarienė sutraukia 

Šuolis atgal... 
Atkelta iš 3 psl.i 
sukonsolidavo mūsų lietuviš
ką išeiviją. 

Šiandien tik galime apgai
lestauti, kad maža Amerikos 
lietuvių dalis šios konsolidaci
jos siekė kitais keliais. Pradė
ta daryti pastangos visus 
pasaulio lietuvius suburti į vie
ną, bespalvę mase. Pradėta 
neigti politinės diferenciacijos 
reikalingumą ir politinių parti
jų reikšmę tautos laisvinimo 
kovoje. Šūkiai buvo: „Kas pas 
mus ateinate, palikite davo 
partinį kromelj už durų". 

Tačiau labai gaila, kad 
visos šios pastangos lauktų 
vaisių iki šiol nedavė. O paga
liau jos užsibaigė bylomis 
amerikiečių teismuose ir neuž
baigiamais erzeliais lietuviš
koje spaudoje. Dar ir šiandien 
amerikiečiams advokatams 
išleidžiamos t ū k s t a n t i n ė s 
lietuvių patriotų suaukotos 
sumos. Lietuviški advokatai 
net ir už dyką tokių bylų ginti 
nenori. 

Štai ir šiame Vliko seime 
Europoje. be diplomatinės 
tarnybos. buvo pakviestos 
dalyvauti ir mūsų visos bend
rinės organizacijos. ..Pasaulio 
Lietuvio" ] 1 skaitome: ..Kol 
Vlikas vis dar meiliai tebeflir-
tuoja su reorgais ir juos į savo 
svečius kviečia garbingais 
svečiais. PLB valdybos atsto
vui asmeniškai dalyvauti sąly
gų nėra" (psl. 45). 

Tad tos ..naujos" konsolida
cijos pastangos ir taip užsi
baigė. Jeigu jau tos vienos 
partijos ..Lietuva" yra salėje, 
tai kitas tos partijos narys net 
įžengti j tą padą salę nebe
gali... Tad tuo pačiu ir visuo
tinės lietuvių politinių jėgų 
konsolidacijos reikalas yra 
patekęs į neišbrendamą akli-
gatvį. 

Be abejo šio seimo dalyviai, 
o ypatingai Europos lietuviai 
norėjo susilaukti konkrečių 
pasiūlymų ..kaip geriausiai 
konsoliduoti pasaulio lietuvių 
politinę veiklą". Tačiau šių 
metų Vliko o rgan izuo tas 
simpoziumas šio klausimo 
neatsakė. 

tiek daug žmonių, kad visų 
negali patenkinti. Kur čia yra 
tokio pasisekimo paslaptis? Ar 
čia nebus parapijų vadovų 
nuopelnas ir skatinimas neiš
kreipti gražaus lietuviško 
papročio, neatsisakyk tradici
nių Kūčių ir jas t u n u skirtą 
dieną. Po Kūčių vakarienės 
ateina Kalėdos. Tad pakūčia-
voję gruodžio 13 ar 21 d., Kalė
das turėtų švęsti rytojaus die 
ną, bet ne laukti nustatytos 
gruodžio 25 dienos, kada visa 
krikščionių bendrija švenčia. 

Chicagos lietuviai padarė 
pažangą ir greta gausiu 
„kūčinių" pobūvių, socialinių 
reikalų tarnyba Seklyčioje 
suruošė tikrą kūčių vakarienę 
t rad ic in iame gruodžio 24 
dienos vakare, pasirodžius 
vakarinei žvaigždei. Pirmasis 
bandymas nuostabiai gerai 
pavyko ir sausakimšai užpil
dė Seklyčios patalpas, sutalpi
nant 114 žmonių. Rengėjų 
pareiškimu gal antra tiek teko 
atsakyti, nes po pranešimo 
paskelbimo, per vieną dieną 
visos vietos buvo užpildytos. 
Pasirodo, organizacijų vado
vų ankstyvesnė baimė, kad 
Kūčių vakar ienėje nebus 
pakankamai žmonių, yra be 
pagrindo. Šiose vienose Kūčio
se dalyvavo ne vien tik 
viengungiai ar bevaikės poros, 
bet ir šeimos, net trijų gene 
racijų. 

Susirinkusius sveikino LB 
soc. reikalų tarybos pirm. ir 
Seklyčios reikalų vedėja 
D a n g u o l ė V a l e n t i n a i t ė . 
Maldai sukalbėti ir giesmėms 
vadovauti pakvietė kun. J. 
Daugintj, SJ. Pasimeldus ir 
sugiedojus kalėdines giesmes, 
pasidali .-.ome plotkelėmis ir 
pradėjome vaišintis Kūčioms 
pritaikytu, skaniai bei gražiai 
išdėstytu maistu. Pasivaiši
nus vėl buvo grįžta prie kalė
dinių giesmių ir šventiškai 
pakilia nuotaika prabėgo pora 
valandų. Kadangi Kūčiose 
dalyvavo net trys generacijos, 
tai pora giesmių buvo sugie
dota angliškai. 

Gili padėka priklauso so
cialinių reikalų ir Seklyčios 
vadovei Danguolei Valenti-
naitei, kuri energingai ir 
a t s i d a v u s i a i r ū p i n a s i 
vyresniųjų lietuvių gerove, 
s u d a r y d a m a s ą l y g a s 
tarpusavyje pabendrauti ir 

LB soc. reik. tarybos „Seklyčioje" talkininkai puošia Kalėdų eglutę. 

kartu praleisti laiką. Kūčias 
suorganizuoti ir paruošti, žino
ma, yra ne vieno žmogaus dar
bas. Talkininkių pagalba ir 
parama buvo jaučiama. Malo-

a matyti, kaip jauni žmonės 
rūpinn- ; vyresniaisiais ir 
stengi;.-, jiems padėti. Taip 
pat soči alinių reikalų tarny
bos pa s t angom i s buvo 
s u o r g a n i z u o t a s lietuvių 
lankymas senelių namuose ir 
dovanėliu įteikimas. 

Šios Kūčios parodė, kaip 
Chicagos lietuviai yra pasiilgę 
tradicinių renginių ir gausiai 
dalyvavo. Kaina buvo labai 
žema. nors Kūčių valgiai ir jų 
pagaminimas yra brangesnis 
už p'-kylių vakarienes. Soc. 
reikalų tarnyba nesiekia 
pelno, bet vis dėlto reikia 
išlaikyti nuolatinį personalą ir 
patalpas. Pradėjusi veikti 
valgykla kasdien įgyja dides
nį populiarumą ir lankytojų 
skaičius auga. Vyr. amžiaus 
valgytojams teikiama nuolai
da ir pelnas žymiai sumažėja. 
Tik pasišventusių talkininkių 
dėka soc. patarnavimas ir 
namo išlaikymas šiaip taip 
išsilaiko, bet visuomenė netu
rėtų užmiršti ir savo aukomis 
dosniai paremti, ypatingai 
šiais metais, kai valdinių įstai
gų biudžetai yra apkarpyti ir 
soc. patarnavimui skiria
mos sumos vra nubrauktos. 

Nors namo remontai ir 
įrengimai laikomi baigti, bet 
dari nemažai reikia įvairių 
rakandų įsigyti. Po Kūčių 
vakarienės, krūvos indų grįžo 
į virtuvę (padėjo indus su
rinkti ir į virtuvę sunešti vieš
nios ir svečiai), bet juos 
suplauti ir sutvarkyti yra 
didelis darbas. Verktinai 
reikia įsigyti indams plauti 
mašiną, kad palengvintų dar
bą. Betgi tokia mašina kainuo
ja daugiau poros tūkstančių 
dolerių, kurių Seklyčia neturi. 
Lietuviškoji visuomenė turėtų 
susiprasti ir ateiti į pagalbą, 
prisiunčiant specialią auką. 
Valgyklos lankytojai galė
tumėm kurį laiką atsisakyti 
nuo teikiamos nuolaidos ir tą 
dolerį paskirti spec. indų plovi
mo mašinai įsigyti. Per kokį 
mėnesį susidarytų reikiama 
suma ir būtų galima įsigyti 
mašiną. kuri palengvintų 
nemalonų ir sunkų indų plovi
mo darbą. Yra ir kitų reikalų, 
bet šis yra būtinas ir neati
dėliotinas. 

Džiaugdamiesi geru soc. 
r e i k a l ų p a t a r n a v i m u , 
neužmirškime ir savo parei
gos jį paremti, nes niekas 
dovanai nenukrenta, o reikia 
užsidirbti. D. Valentinaitei 
linkime nepavargti ir taip 
sumaniai toliau rūpint is 
vyresniųjų lietuvių reikalais. 

Neužmirškime Seklyčios ir 
su te ik ime p a r a m ą s a v o 
apsilankymais ir, kiek išgalės 
leidžia, aukomis. 

Atskirai tenka paminėti LB 
soc. reikalų tarybos kiekvieną 
mėnesį ištvermingai leidžia
mą informacinį biuletenį 
,,Pensininką", sumaniai 
redaguojamą žinomo visuo
menininko Karolio Milko-

aiti 
Pensininke pateikiami iš 

profesinių žurnalų paimti rim
ti patarimai vyr. amžiaus 
žmonėms sveikatos, maitini
mo ir kitais klausimais. 
Duodamas soc. reikalų tary
bos teikiamų patarnavimų 
kalendorius. bendradarbiau
jančių gydytojų sąrašas ir 
daug kitos naujos informaci
jos. P e n s i n i n k ą tu rė tų 
užsisakyti ir ne Chicagoj 
gyvenantieji lietuviai, nes 
didžiausia dalis medžiagos 
skiriama visiems lietuviams. 

Illinois wr<-sniuji; įmonių departamento ..rektorė lankosi Liet 
Bendr. socialinių mk. tarybos būstinėje Iš kairės: būstines reikalų 
vedėja Danguolė Valentinaitė su dir. J ()twen pne kalėdinės eglutės 
..Seklyčioje". 

TAISYS 5fc<) VAGONU. 

Chicagos miesto susi
siekimo traukiniuose 1986 m. 
buvo užsidegę 14 vagonų. 
Nutarta patikrinti ir pataisvti 
560 vagonų. Tam reikalui 
atkviesti į * hi< igą vokiečių 
ekspertai, specialistai vagonų 
planų paruošimo. Vagonai pa
gaminti Transi t America 
bendroves Philadelphijoje. 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Norivood, Mass. 
SV. JURGIO 

PARAPIJOS VEIKLA 
Švęsdama šį parapijos To

rių metų jubiliejų, iki šiol turė
jome styginio kvarteto bažny
tinį koncertą rugsėjo mėnesį. 
Spalio pradžioj rekolekcijos 
(misijos) buvo pravestos lietu
viškai, angliškai ir portugališ
kai. Lapkričio pabaigoj įvyko 
liaudies šokių ir dainų šventė, 
kurią atliko Gitos Kupčinskie
nės Sodauto ansamblis ir 
viet inis portugalų šokėjų 
vienetas. 

Ateinančiais metais bus 
vaikučių žiemos piknikėlis 
parapijos fundatorių salėje su 
žaidimais ir vaišėmis. Sopra
nas sol. Daiva Mongirdaitė 
duos rečitalį kovo 1 d. 
Iškilmingos Mišios ir banke
tas bus gegužės 3 d. Pamaldas 
koncelebruos vysk. Paulius 
Baltakis, vysk. Danielis Hart 
ir klebonas, kun. Vincas 
Valkavičius. Taip pat dar bus 
istoriška parapijos apžvalga 
su senų nuotraukų paroda. 

Vyčių 27-ta kuopa vėl ren
gia Vasario 16 minėjimą 
sekmadienį, vasario 8 d. 
Pagrindinę paskaitą skaitys 
meno mokslininkas Stasys 
Goštautas. Taip pat bus šv. 
Kazimiero metiniai pusryčiai 
kovo 8 d., vyčiams vadovau
j a n t p i rmininkui Jurgiui 
Bartonui. 

CLASSIFIED GUSDE 

Laiškas 
J . KRKIVKNO 

PATIKSLINIMAS 
„Draugo" nr. 224 buvo 

pa ra šy ta recenzija mano 
koncerto, įvykusio lakpričio 2 
d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje, Chicagoje 
Recenzijos pabaigoj buvo 
apga i les tau jama, kad aš 
buvau pamiršusi lietuvių 
kalbą ir nesijaučiau esanti 
lietuvaitė. 

Si a proga norėčiau tik 
patikslinti, kad repertuaras 
buvo p a r i n k t a s kompozi
toriaus Dariaus Lapinsko, 
kuris ir ruošė šį koncertą iš 
operinių ištraukų. Priekaiš
tas, kad aš lyg pamiršau lie
tuvių kalbą man netiktų. 
Priešingai, jaučiuos esanti 
lietuvaitė ir naudoju lietu
vių kalbą, kaip mane tėveliai, 
seneliai ir penktadieninė 
mokykla išmokė. Manau, kad 
jus ir visą lietuvišką visuo
menę neapvilsiu ateityje, de
monstruodama savo lietu
višką kilmę! 

Marytė Bizinkauskaitė 

N A U J A S STADIONAS 

Illinois generalinė asamb
lėja (senatas ir atstovų rūmai) 
gruodžio 5 d. nusprendė, kad 
Chicagoje turi būti White Sox 
komandai pastatytas naujas 
45,000 vietų stadionas. Turi 
būti užbaigtas iki 1990 m. 
sezono. Taip pat nusprendė 
Arlington Heights priemiesty 
atstatyti gaisro sunaikintą 
lenktynių parką. 

DAUG DIRBANČIU 

Illinois valstijoje lapkričio 
mėnesį buvo f).220,000 tarny
bas turinčių žmonių — dau
giau kaip bet kada anksčiau. 
Palyginus su 1985 m. lapkri
čio mėnesiu šiemet dirbančių 
buvo 87.000 daugiau. Sumažė
jo ir bedarbių dešimtadaliu 
procento. Dabar jų buvo 7.4K-

DŪMU ALIARMAS 
ISGKLBKJO 

Šiaurinėje Chicagos dalyje 
nakčia prieš rytą gruodžio 6 d. 
gaisras nusiaubė du 2.5 aukš
tų n imus Suskubo išbėgti 9 
žmones dėk;) aliarmo, kuris 
pradėjo staugti atsiradus 
dūmams. Gaisras padarė daug 
nuostolių. Detektyvai įtaria 
padegimą. 

H E. L P W A N T E D 

ALTAS IEŠKO REIKALŲ V E D Ė J O S 

Pasitraukiant ilgametei reikalų vedėjai 
p. Irenai Blinstrubienei. ALTAS ieško 
re ika lų vedė jos ar v e d ė j o . Del in
formaci jų kreiptis taro 9 va i . ir 2 va i . 

P-P- į 
A M E R I K O S LIETUVIŲ T A R Y B Ą 

2606 W. 63 St. 
Chicago , IL 6 0 6 2 9 

7 7 8 - 6 9 0 0 

IŠNUOMOJAMA — FOR SENT 

Išnuomojamas miegamas kam
barys dirbančiam vyru; arba moteriai. 
Skambinti 

581-4133 

M I S C E L L A N E O U S 

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

Te!. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automob:lio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

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

Vaikų labai mėgiama 
knyga 

K. ČUKOVSKIO 

Daktaras Aiskauda 
jau išėjo iš spaudos. 

Kaina su persiuntimu 4 dol. 
Illinojaus gyventojai moka $4.24 

Plat ina 
JAV LB ŠVIETIMO TARYBA, 

5620 So. Claremont, 
Chicago, IL 606S6 

ir 
DRAUGAS, m5 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 
» » » « » » « « « « « » « « » « » « • « • » » » » • 

BOSTONO LIETUVIŲ 
BALSO 

MINKŲ RADIO PROGRAMA 

per radijo stotį 
WLYN, 1360 AM bangos 

sekm. nuo 8 iki 8:45 vai . ryto 

Ved. S. ir V. Minkai 
71 Farragut Road 

S. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis ..Draugas" 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devinto j i 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 sjpažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois pvventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti: 

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

REAL ESTATE 

LB Miš KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipi rkt i ar parduot i 
namą mieste ir p r i em iesč iuose . 
Sąžiningai pa ta rnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE R E A L T O R S 

6529 S. KEDZIE 
7 7 8 - 2 2 3 3 

driKity, 
21 

KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

D A N U T Ė Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

RE7MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6189 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba^cnte būti 
Rimo Stankau* kliįentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosavybę, 

taip pat pristatysim pagal pageidavimą, 
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj 
apyhnKėj, mieste ar p r iem ies ty . 
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaskl 

767-0600 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
1 - 4 

3215 W. 64 St. 
$41,900 — negalima tikėt. S kamb. medi
nis apkaltas namas su trimis miegamais 
plius ..paneled" porč'us. Grosai išdažytos 
rūsys Naujas centr. oečius Nauj rs nnos 
ir nutekamieji vamzdžiai Ditiel;s oorčius 
pneky. Didelis kiemas vaikams ža:s*i 64-os 
ir Spaulding apyl Skubėkite prie telefono, 
skambinkite dabar. 

No. 6 7 6 — P r a v a ž i u o k i t e — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
quette 2-jų butų po 5 kambarius . .s ided" 
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 Pulaskl apyl. 5 
kamb mūrinis. 32 m. senumo. Pilnas rūsys. 
2 maš garažas. Daug priedų. Labai švarus. 
Puikioje vietoje Art' krautuvių. Skambinkite 
dabar. 

No. 750 — 46 Ir Karlov — 2 aukštų, 3 
m. mūras, 3 miegam, ir 1 % prausyklos 
savininkui. 4 kamb. butas pajamoms, 2Vs 
auto. mūro garažas; atskiras šildymas. Šv. 
Bruno parapijoje. Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

No. 752 — 56 ir Pulaskl — tiktai 
$58.900. 3 miegam mūrinis, radiatorių 
šilima, ištisas rūsys. 1 auto. garažas, ddel is 
kiemas, labai švarus. Įkainuota tiktai 
$58.900 dėl palikimo sutvarkymo, Šv Turi-
bius parapijoje Skambinkite dabar. 

No. 765 — 63-čla ir Knox, St. Mary'e 
parapijoje 2 butų namas. 2 gražūs miegam, 
kiekviename bute su pertaisyta virtuve ir 
prausykla savininkui; ištisas skiepas, at
skira šiluma; nauja elektra — tiktai $54.500. 
Labai geras pirkinys — skambinkite dabar! 

AR NORiTE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite tele'onu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo (vertinimui skambinkite skub ;ai — 
dabar. 

O ' B R I E N F A M I L Y R E A L T Y 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

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

Užsakymus s iųs t i : 

D R A U G A S . 4 5 4 5 W . 6 3 r d S t . , 
C h i c a g o . IL 6 0 6 2 9 



; Lietuvių reikalus kėl" Vienoje pradedant Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferenciją. Iš kairės: Šveicarijos LB pirm. N. Prielai-renciją. is kaires: šveicaruos l-ts pirm. 
da ir iš Paryžiaus aktorė K. Masiuiytė. N u o t r G namufiytės 

MQSU KOLONIJOSE 
Baltimore, Md. 

LIKTU V HJ 
MUZIEJAUS VEIKLA 

Baltimorės Lietuvių Muzie
jaus platesnei lietuvių visuo
menei, išskyrus Baltimorės-
Washingtono kolonijas, nėra 
žinomas. Ši institucija, vadi
nama muziejumi, bet, man 
atrodo, turėtų vadintis Balti
morės Lietuviu kultūros cent
ru. Muziejus jau veikia maž
daug 7 metus, bet dar vis yra 
tik kūrimosi stadijoje Muzie
jaus būrelį sudaro pirminin
kas Algimantas Grintalis, 
kasininkė Elė Okienė, sekreto
rius Jonas Kardokas ir nariai 
Genė Auštrienė. Danutė 
Kemežienė, Cathy Grintalie-
nė, Vytautas ir Albina Vais
kiai, Kęstas Česonis ir Edvar
das Sakalauskas. 

Šių metų gruodžio 3 d. 
muziejaus narės Elena Okie
nė ir Danutė Kemežienė, susi
tarusios su Baltimorės ..Mor-
ning Sun" laikraščio maisto 
s k y r i a u s k o r e s p o n d e n t e , 
suruošė Kūčių stalą iš dvyli
kos lietuviškų valgių. Kores
pondentė atvyko su fotografu, 
ir jie buvo labai nustebinti 
taip gražiai ir skoningai pa
ruoštu stalu ir tokiu dideliu 
skaičiumi patiekalų. Straips
nis su nuotraukomis tilpo 
gruodžio 10 d. „Sun" rytinėj 
laidoj. Aprašymas Kūčių stalo 
gana išsamus, komentarai tei
giami, neskaitant poros 
nereikšmingų klaidų. 

Gruodžio 7 d., sekmadienį, 
muziejaus būrelis paruošė 
Algimanto Kezio knygos 
„Lithuania Through the Wall" 
pristatymą ir Kalėdų mugę 
Lietuvių namų Klevo kamba
ryje. Taip pat būrelis paruošė 
cepelinų pietus su sriuba ir py
ragais, kuriais lankytojai 
buvo labai patenkinti. Pietų 
p a r u o š i m e n u o š i r d ž i a i 
talkininkavo Danutė Smith. 
už ką būrelis yra jai labai 
dėkingas. Po pietų Algiman
tas Grintalis pristatė susirin
kusiems Algimantą Kezį. kaip 
menininką, o Kristina Česo-
nienė trumpai apibūdino jo 
biografiją. A. Kezys gana išsa
miai papasakojo savo įspū
džius iš kelionės į Iietuvą ir 
skaidrėmis parodė ir įdomiai 
paaiškino vaizdus iš tolimos 
Tėvynės. Vėliau televizijoje 
matėme Vyt. Vaškio iš Lie
tuvos atvežtą video juostą. 

Po kultūrinės programos da
lies buvo kalėdinė mugė. 
Būrelio nariai turėjo išstatę 
įvairius drožinius ir Kalėdų 
eglutes papuošalus. Šiuos 
dalykus buvo galima nusi
pirkti Kalėdų dovanoms. Savo 
eksponatus buvo išdėstę Genė 
Auštrienė. Elė Okienė. Danutė 
Kemežienė. Vytautas ir Albi
na Vaskiai ir Jonas Kardo
kas. Elė Okienė taip pat 
paruošė savo gamintais ir G. 
Auštnenės bei V. Sajaus-
kienės šiaudinukais eglutę ir 

padovanojo muziejaus lote
rijai. Kitai loterijai buvo iš 
Chicagos atvežtas raguolis. 

Algimantas Kezys atsivežė 
pardavimui savo praeity ir 
dabar tik ką išleistų knygų, 
įvairaus dydžio nuotraukų ir 
plakatų (posters) bei Kalėdų 
sveikinimo kortelių. Edvardas 
ir Emilija Sakalauskai pasi
rūpino Alg. Kezio kelione ir jį 
globojo visą savaitgalį. 

Šiuo renginiu ir pietumis 
susirinkusieji buvo labai 
patenkinti ir pageidavo ateity 
panašių nuėjimų. Gruodžio 13 
ir 14 r •nomis būrelio nariai 
Elė Olc.^ė ir Jonas Kardokas 
dalyvavo Baltimorės miesto 
suruoštam tautybių Kalėdų 
eglučių pasirodyme. Pasirodė 
šios tautybės: ukrainiečiai, 
graikai, prancūzai, vokiečiai, 
lenkai, italai ir lietuviai. Šis 
pas i rodymas vyko World 
Trade Cen te r dvidešimt 
septintam aukšte. Pasirody
mas buvo blogai organizuo
tas, neišreklamuotas. Mes 
pasirodėme su Kalėdų eglute, 
papuošta Elės Okienės gamin
tais šiaudinukais ir įvairiais 
medžio drožiniais. Lankytojų 
buvo labai mažai. 

J. K. 

Bristol, R.I. 
IŠTAISĖ KLAIDA 

Prancūzas Victor Mathieu 
energingai siekia teisybės, 
rūpinasi lietuviškais reika
lais. Po lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos metinių pietų nuo
traukomis diecezijos laik
raštyje buvo pažymėta jog tai 
esą lenkų festivalio (bazaro) 
vaizdai. Viktoro telefoninį pro
testą sekė jo stiprus laiškas. 
Redakcija ištaisė klaida atsi
prašė ir paskelbė jo išsamų 
laišką. 

Vyskupijai p lanuojant 
parapijų mažinimo skaičių, 
Viktoras iš anksto rūpinasi, 
kad lietuvių parapija nebūtų 
įtraukta į uždaromųjų skaičių. 
Jau kūrimosi pradžioje lietu
vių Šv. Kazimiero parapija 
turėjo nugalėti tų pačių kai
mynų trukdymus. Kun. V. 
Martinkui mirus, parapijai 
grėsė uždarymo pavojus, nors 
ji tėra vienintelė lietuvių 
parapija visoje R.T. valstijoje. 
Parapiečiams energingai pasi
priešinus, nauju klebonu 
gavus kun. dr. V. Cukurą, 
parapijos egzistencija buvo iš
gelbėta. 

Viktoras Mathieu visose 
srityse dirba lietuviškiems rei
kalams. Jis ne tik aktyviai 
dalyvauja vietinėje veikloje, 
bet su svarbiomis progomis 
vyksta į Romą. Vieną. Ix>ndo-
ną planuoja kelionę į Aus
traliją. Kasmet surengia bai
siojo birželio žudymų ir 
t rėmimų minėjimus savo 
gyvenvietėj*' Bristol. R.I., kita

taučių parapijos bažnyčioje, -
priėmimus savoje sodyboje. 

LITO 
PRANEŠIMAS 

Lito bendrovės akcininkų 
susirinkimas įvyko gruodžio 
31 d. Jame dalyvavusių asme
nų bei įgaliojimais atstovau
jančių akcijų didžia dauguma 
(98.8%) buvo išrinkta nauja Li
to bendrovės direktorių tary
ba, į kurią įeina: Vytautas 
Vebeliūnas, dr. Vytautas Vy
gantas, dr. Jonas Ulėnas, Vy
tautas Alksninis, Kęstutis Bis-
kis, Valdas Duoba ir Harold 
Knecht. 

Ši nauja taryba keletos die
nų laikotarpyje išrinks naują 
korporacijos valdybą. 

Vytautas Vebeliūnas 
Lito direktorių .tarybos vardu 

N A U J A ŽINIA 
LITO AKCININKU 

DĖMESIUI 

Penktadienį, š. m. sausio 2 
d., Aukščiausiame New Yorko 
valstijos teisme Queens Coun-
ty atstovaują abi puses advo
katai pristatė teisėjui savo 
samprotavimus dėl iškilusių 
neaiškumų ryšium su V. Vebe-
liūno šauktu specialiu akci
ninkų susirinkimu, kuris įvy
ko gruodžio 31 d. Teisėjas, 
išklausęs abi puses, tolimesnį 
šio reikalo nagrinėjimą ati
dėjo sausio 23-čiai dienai. 
Tokiu būdu palikdamas iki tai 
datai Status Quo visa, kas 
Lito bendrovėje įvyko nuo 
gruodžio 20-tos dienos. 

Lito bendrovei būtų labai 
naudinga, kad visi nesklan
dumai galima būtų išnagrinė
ti t a rpusavy je ir prieiti vie
nos bendros krypties dirbant 
bendrovės ir akcininkų nau
dai. 

Rima M. Bružienė 

CHICAGOS 2INIOS 

SUŽEIDĖ 14 ŽMONIŲ 

Bevažiuojant taksio vairuo
tojui Wil1ie Evans. 66 m., Chi
cagos miesto centre prie State 
ir Monroe gatvių įvyko kraujo 
išsiliejimas į smegenis. Auto
mobilis pralėkė raudoną švie
są, įvažiavo į einančius 
žmones, trenkė į stovinti poli
cijos automobilį. Buvo sužeis
ti 14 žmonių. Nelaimė įvyko 
gruodžio 8 d. 

N A U J A S ĮTAISAS 
LĖKTUVUOSE 

P i r m ą k a r t ą O ' H a r e 
aerodrome buvo lėktuve 
panaudotas naujas įtaisas, 
kuris pilotą perspėja apie stai
gų pasikeičiančio vėjo smarkų 
pū t imą , g a l i n t į l ėk tuvą 
išblokšti iš kelio. 

NORI BAIGTI 
P L I E N O STREIKĄ 

USX plieno bendrovės fab
rikuose darbininkų unijos 
streikas užsitęsė 141 diena. 
Gruodžio 18 d. bendrovė 
sutarė su darbininkų unija 
pasikviesti iš vyriausybės 
įstaigų tarpininką, kuris padė
tų streiką išspręsti. Veteranas 
arbitražo specialistas Silvest
ras Garrett iš Pittsburgho 
paprašytas sudaryti neįparei-
gojančias rekomendaci jas 
streikui baigti. 

P A V O J U S 
PAKRANTĖMS 

Kylantis Michigano ežero 
vanduo griauna 26 mylių ilgio 
pakrantės sieną, kuri saugojo 
Chicagą pusę šimtmečio. Yra 
pavojus, kad vanduo užlies 35 
pėdas pakrantės parkų ir gali 
paplauti kai kurias pakrantės 
kelio dalis. Tai gali įvykti per 
dešimtmetį. Inžinieriai studi
juoja būdus apsisaugoti. 

Pavergtųjų teisių gynimui 
suranda draugų kitataučių 
tarpe. Tai tas pats Viktoras 
Mathieu lituanistikos kated
ros steigimą parėmęs daugiau 
negu 4000 dol. Linkime Vikto
rui ištvermės. 

A. Valiuškis 

Mūsų mylima mama ir močiutė 

A.tA. 
LUCIA KAIRIENĖ 

(JUSYTĖ) 

Mirė Chicagoje, 1987 m. sausio 7 d., sulaukusi senatvės. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Irena Kairytė ir 

Branguolė Paronienė su vyru Jonu; vaikaičiai Irena, Jonas 
ir žmona Aušra; pusseserė Jadvyga Kanapienienė ir kiti 
giminės Lietuvoje ir Australijoje. 

Velionė priklausė Gailestingųjų seserų sąjungai. 
Lietuvių Bendruomenei ir Balfui. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, sausio 9 d. nuo 3-9 
vai. vakaro Petkaus Marąuette kplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 10 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms ar šalpai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdusios dukterys. 

Laidotuvių d rėkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.+A. 
BARBORAI PANAVIENEI 

mirus, jos dukrą VANDĄ STANKIENĘ ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Nelė ir Arvydas Paltinai 
Eglė ir Leonas Na r b učiai 

A.TA. 
Dr. KOSTUI AUGEVlClUI 

sausio mėn. 4 d. Ziuriche, Šveicarijoj, mirus, jo dukrai 
ADRIJANAI su šeima ir seseriai, mūsų mylimai kla
sės draugei. IRENAI KAESTLI ir jos sūnui VYČIUI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Kauno „Aušros" mergaičių gimnazijos 
dešimtoji laida 

A.fA. 
JULIUI-ALMUI CARNECKUI 

gyvenusiam Chicagoje. o dabar Californijoje, mirus, 
jo žmonai VERONIKAI, dukroms RŪTAI ir RASAI, 
tėvui STASIUI su žmona FELICIJA ČARNEC-
KAMS, sesutei ZITAI su vyru, tetai ALEKNIENEI su 
vyru JOKŪBU ir visai giminei nuoširdžiausią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime. 

Sofija ir Vytautas Ripskiai 
Bronius Pranekevičius 

A.+A. 
JULIUI-ALMUI CARNECKUI 

mirus Californijoje. jo žmonai VERONIKAI ir duk
roms RŪTAI ir RASAI, tėvui STASIUI CARNEC
KUI ir jo žmonai FELICIJAI, sesutei ZITAI ir jos vy
rui, tetai BRONEI ALEKNIENEI ir vyrui JOKŪBUI, 
pusseserei RITAI ir jos šeimai reiškiame nuošridžią 
užuojautą ir drauge liūdime. 

Jonas Kvietkauskas 
Marcela ir Zigmas Sinkai 

Chicaga 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė 

Plokštelėje yra įdainuoti šie kūriniai: 
LIETUVOS HIMNAS 

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ 

Jakubėno DE PROFUNDIS 

Karnav.čiaus UŽ JŪRE.UŲ iš op. RADVILA PERKŪNAS 

Karoso AUGO KIME KLEVELIS 

Gaidelio UŽ JŪRŲ, UŽ KALNŲ iš op. DANA 

Karnavičiaus ARIJA IR CHORAS ir 

RAUDOTOJŲ CHORAS iš operos GRAŽINA 

Budriūno ANT MARIŲ 

Šimkajs SAULĖ MOTINA PAKILO iš op. PAGlRĖNAI 
Diriguoja Alvydas Vasaltis 

Dainuoja UETUVIŲ OPEROS CHORAS ir Sol. Jonas Vaznalis 
Trumpą solo partiją atiiexa Rūta Pak i ta i tė 

Kaina su persiuntimu $16 75 Illinois gyventojai moka $17.95 

Užsakymus prašome siųsti Draugo adresu: 

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

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. sausio mėn. 8 d. 

A.tA. 
RYTAS BABICKAS 

Gyveno Cievelanci. Ohio. 
Mirė 1987 m sausiu 5 d., sulaukės 56 m. amžiaus 
Gimė Kauno. Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Nuo 1965 m. dirbo kaip elektros inžinierius Oeveland 

Electric Illurninatinu Co. Buvo Čiurlionio ansamblio diri
gentas, ilgametis Clevelando Vyrų okteto vadovas. $\ -lur 
gio parapijos chorvedys, Clevelando Žaibo moterų tinklinio 
treneris. 

Priklausė Amerikos Inžinierių ir Architektų sąjungai. 
Lietuvių Bendruomenei, Balfui ir Algimanto Mackaus knv-
gų fondui. 

Kūnas pašarvotas Jakubs & Son koplyčioje, Clevelande. 
Laidojamas ketvirtadienį, sausio 8 d. Is koplyčios Sfc.'iO 

vai. ryto bus atlydėtas į Jiv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos. Po pamaldų bus nulydė
tas į Visų Sielų kapines. 

Liūdesy liko žmona Aušra, motina Marta, sesuo Gintra 
Narienė su .seimą, dėdė Petras Brazilijoje ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Nuliūdusi šeima. 

Ciurliono ansamblio dirigentui ir Clevelando Vyrų ok
teto vadovui 

A.tA. 
RYTUI BABICKUI 

mirus, liūdinčius žmoną AUŠRA, motiną MARTĄ, 
seserį GINTRĄ ir ČIURLIONIO ANSAMBLĮ nuošir
džiai užjaučiame dalindamiesi įų sielvartu. 

Dainavos ansamblis 

Mielam ginklo draugui 

A.jA. 
ZIGMUI BUDELSKIUI 

mirus, žmonai EUGENIJAI, dukterims LETAI ir J0-
LANDAI su šeimomis, visiems giminėms ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Lietuvos Karo Mokyklos XX kadro 
karininkų laidos karininkai ir šeimos 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

»-.. w«^v_. i v, » » î . i / i i v i , rv iv.7 t v i r t i 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

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

1446 South 
Cicero, 

Telefonas 

5()th Avenue 
Illinois 

- 652-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. sausio mėn. 8 d. 

x Dramos konkur sas , pa
skelbtas Lietuvos krikščiony
bės jubiliejaus komiteto, susi
laukė keturių veikalų. Su jais 
dabar susipažįsta jury komi
sija Česlovas Grincevičius — 
pirmininkas . Nijolė Mar
tinaitytė. Živilė Šilgalienė. 
prof. Bornius Vaškelis ir Zita 
Visockienė. 

x Vat ikano paš tas nutarė 
išleisti jubiliejinius pašto 
ženklus Lietuvos krikščiony
bės sukakties proga. Pašto 
ženklų autorius dail. Vytau
tas Virkau. 

x J a u n i m o sąjungos atvi
r a s sus i r ink imas bus sek
madienį sausio 11 d., 11 vai. 
ryto Lietuvių Bendruomenės 
būstinėje Jaunimo centre. 
Visas jaunimas dalyvaus 
atstovų rinkimų j Jaunimo 
kongresą Australijoje ir šokių 
su ukrainiečiais, kurie bus 
sausio 13 d., svartymuose. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x St. Xavier College (3700 
vV. 103 St. t duos pamokas, 
kaip gaivinti širdies atakos 
atveju, sausio 2-4 d., šešta
dienį, nuo 8 vai. ryto iki 1:30 
vai. p.p. Informacijoms reikia 
skambinti tel. T79-33O0, ext. 
207. 

x Knight> of Lithuania, 
Li thuanian Alfairs Com-
mittee Bulletin. lapkričio-gruo
džio mėnesių numeris, išėjo iš 
spaudos. Duoda daug žinių iš 
lietuvių veiklos Amerikoje ir 
okupuotoje Lietuvoje. Siame 
numeryje rašoma apie Mari
jonu vienuolijos įsikūrimą 
1913 m. Amerikoje, apie jų 
dabar leidžiamus „Draugą" ir 
..Laivą", taip pat apie moti
nos Marijos Kaupaitės beati
fikacijos bylos pradėjimą. 

x Kviečiami visi į J a u 
nimo centro linksma popie-
te. kuri bus sausio 25 d. 3 vai. 
p.p. Bus tautiniai šokiai, ku
riuos atliks ..Grandis" ir Lietu
vos Vyčiai, trisdešimties metų 
veiklos filmas, paruoštas Alg. 
Kezio. dainos, vadovaujamos 
muz. F. Strolios. Po prog
ramos bus vaišės kavinėje. 

x Cook County šerifas 
J a m e s E. O'Grady, susita
ręs su kitais Illinois šerifais, 
skelbia aštuonias po 500 dol. 
st ipendijas Cook County 
moksleiviams. pasižymėju
siems moksle ir sugebantiems 
atsakyti raštu į pateiktus 
klausimas. Informacijos tei
kiamos šerifo įstaigoje. Prašy 
mus stipendijoms reikia 
paduoti iki šių metų kovo 1 d. 

x M. Tube' .ytes-Kuhlman 
knygos Įsibrovėlė' sutik
tuvės bus sausio 9 d., penk
tadienį 7 30 v.v. Jaunimo cent
ro kavinėje. \ šią vakaronę, 
kurią ruošia Liet. Mot. Fed. 
Chicagos klubo valdyba 
atvyksta ir pati autorė i* Flo
ridos. 

įpr . ) 

x Spaudos Ralius. 1937 
sausio 24 Niko's pokylių sa
lėje. 76<"K) So. Hariem. Prog
ramoje. Kaimonda Apeikytė ir 
Los Angeles vyrų kvartetas. 
Orkestrą* . Žara". Pradžia 6 
v.v. Kviečiami visi. Registruo 
tis tel. 434-7270 pas K. Valiu 
kėnienę arba 448-7420 įst. *48> 
4520 namuose pas Vidą 
Jonušienę. Rengėjai AL. 
Tautinė S-ga. 

(ak.) 

x NAMAMS PIRKT! PA
SKOLOS duodarr ;<* mažais 
mėnesiniais įmokeįimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 22 i 2 VVest Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747. 

sk.; 

x Oal ia k u č ė n i e n ė , li
teratūros doktorantė, penkta
dienį, sausio 9 d.. Jau t imo 
centro kavinėje vyksiančioje 
vakaronėje, skiriamoje Mari
jos Tūbelytės-Kuhlman kny
gos ..Įsibrovėlė" sutiktuvėms, 
kalbės apie knygą ir jos auto
rę. Ištraukas skaitys studentė 
Gailė Eidukaitė. Pradžia 7:30 
vai. vak. Visus atsilankyti 
kviečia rengėjos Lietuvių 
Moterų federacijos Chicagos 
klubas 

x Rel ig inės s k a i t y b o s bū
rel io susirinkimas bus šį sek
madienį, sausio 11 d.. 11:30 
vai. prieš piet Jaunimo centre 
Bus nagrinėjamos temos iš 
..Krikščionis Gyvenime" išleis
tos Joseph Fitzmyer knygos 
..Raktiniai klausimai apie 
Kristų' — Jėzaus posakiai, 
palyginimai, stebuklai, krikš
tas (psl. 48-50* Bus taip pat 
demonstruojama video juosta 
apie pereito susirinkimo disku
sijas. Suinteresuotieji kvie-
"ami atsilankyti. 

x Pa t r auk lų . ve r t ingą 
l anks t inuką Vienos Helsin
kio akto peržiūros konferen
cijos proga Viikas išleido ang
lų kalba. Lankstinuke sutal
pinta trumpa, tiksli Lietu
vos istorija nuo lietuvių apsi
gyvenimo prie Baltijos jūros. 
Mindaugo. Vvtauto, unijos su 
lenkais. rusų priespaudos, 
nepriklausomybės laikų, sovie
tų ir nacių okupacijų iki šių 
dienų pasipriešinimo okupan
tui. Lankstinukas papuoštas 
nepriklausomos Lietuvos her
bu, etnografinės Lietuvos 
žemėlapiu ir keturiom spal
votomis nuotraukomis. I anks-
tinuKas jau buvo platinamas 
lapkričio mėn. vykusių Vie
nos demonstracijų metu. 

x . .Ka lendor ius — 1987", 
išleistas Toronto Prisikėlimo 
parapijos ekonominės sek
cijos, suredaguotas Stasio 
Prakapo, išėjo iŠ spaudos. 
Išleistas knygos pavidalu. Yra 
kalendoriniai mėnesiai su 
krikščioniškais ir tautiniais 
vardais, daug įvairiu rašinių, 
eilėraščių, paimtų iš knygų ar 
laikraščių. Taip pat yra skel
bimų, kurie įgalino kalendo
rių išleisti. Iš viso yra 204 psl. 
ir viršeliai. 

x Žurn. A n t a n a s Juod
valkis . Chicago. 111.. mūsų 
bendradarbis ir garbės prenu
meratorius, pratęsė prenu
meratą, pridėjo 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. 20 
dol. dienraščio stiprinimui ir 
30 dol. ..Draugo" apsigynimo 
fondui. Zurn. A. Juodvalkį ir 
toliau laikome garbės sąraše, 
o už mielą paramą tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Z. P e t k u s , Park Ridge. 
111.. mūsų garbės prenumera 
torius, atsiuntė 50 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x T a m a r a Krechovecky-
t ė , Marija Macevičienė. 
Jadvyga Rutka. Steponas Vis-
čius. Aleksandras Zujus. Albi
n a s P a p l a u s k a s . B ronė 
Pabarčienė. Martha Nau
jokas, visi iš Chicagos pratęs
dami „Draugo" prenumeratą, 
kiekvienas paaukojo po 7 dol. 
dienraščiui. Labai ačiū. 

x Alg imanto Ke/ io foto 
grafijų 1987 metų kalendorius 
jau išėjo iš spaudos ir gauna
mas ..Drauge". Kaina su per
siuntimu 12 dol. Illinois gyven
tojai moka 12.80 dol. 

(sk.' 
x Liaudies d a i n a yra 

s u p r a n t a m i a u s i a muzika. 
Galėsite pasiklausyti, kaip 
įvairūs kompozitoriai yra jas 
įrėminę ar net perdirbę. Liau
dies dainų popietė įvyks 
sekmadienį, sausio 11 d., 3 vai. 
Jaunimo centro kavinėje. 
Programą išpildys Manigirdo 
Motekaičio dainavimo stu
dija. \ isi kviečiami alsilanky 
ti 

• -k.' 

x Kun. Antanas C. Kar
das , Sunny Hills. Fla., pra
tęsdamas ..Draugo" prenu
meratą, atsiuntė visą šimtinę 
jo stiprinimui. Kun. A. Kar
dui, mūsų mielam rėmėjui ir 
g a r b ė s p renumera to r iu i , 
tariame nuoširdų ačių. 

x V i n c a s L e v i c k a s , 
Crovvnsville, Md., su prenu 
meratos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė 40 dol. auką. V. Levic
ką skelbiame garbės prenu
meratorium, o už paramą 
labai dėkojame. 

x Monika Vaškevičienė, 
Toronto. Kanada, mums rašo: 

Nuoširdžiai dėkoju už praei
tais metais man siųstus 
,Draugo" numerius, kūnuos 
aš visuomet skaitau su dėme 
siu ir malonumu. Neno
rėdama išsiskirti su šiuo malo
nių ir įdomiu draugu, siunčiu 
prenumeratą 1987 metams. 
100 dol. US čekį. Kurie liks 
nuo prenumeratos, tai bus už 
korteles, kalendorių, auka lie
tuviškos spaudos išlaikymui. 
Mano vyra.-: Juozas jau yra 
miręs pusantrų metų"... M. 
Vaškevičienę skelbiame gar
bės prenumeratore. dėkojame 
už auką. malonų laiškutį ir 
kartu reiškiame užuojautą dėl 
artimo žmogaus netekimo. 

x D a n y s M i k e l i ū n a s , 
Michigan City, Ind., su prenu
meratos pratęsimu atsiuntė 
visą šimtinę dienraščio stip
rinimui. I). Mikeliūną skel
biame garbės prenumera
torium, o už rėmimą lietuviško 
žodžio tariame nuoširdų ačiū. 

x D r . K o n s t a n c i j a 
Stuopienė, Chicago, 111.. pra
tęsdamas prenumeratą, pri
dėjo visą šimtinę. Dr. K. 
Štuopienę įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
palaikymą savos spaudos 
tariame didelį ačiū. 

x I n a K u r a u s k i e n ė , 
Chicago, 111.. a.a. dail. Algirdo 
Kurausko žmona, ..Draugo' 
siuntinėjimą pakeitė savo var
du ir pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine. Ina, Kurauskienę 
skelbiame garbės prenumera
tore. o už paramą labai dėko
jame. Ta proga reiškiame 
užuojautą. 

x P r a n u t ė ir R i m a s 
D o m a n s k i s , W e s t e r n 
Springs, Iii., už kalėdines kor
tele^ ir kalendorių atsiuntė 60 
dol. auką. Labai dėkojame 

x Dail J a n i n a Marks, Chi
cago. 111. Alf. Stankaitis. We-
therfield. Ct. Adelė Visman
tas ir Jadvyga Jankauskienė, 
Chicago. 111.. kiekvienas 
atsiuntė po 25 dol. aukų už kalė
dines korteles, kalendorių ar 
kitomis progomis. Labai dėko
jame. 

x S. Riekutė, Toledo. Ohio. 
Sophia Pinto, Kast Chicago. 
Ind.. M. U genas, St. Peters-
burg. Fla., S. Vilinskas, Vind-
sor. Ct.. Vincas Nykštėnas, 
VViilovvick. Ohio. Petronėlė 
Kimant. SpnngfieJd. II!.. O. 
Junkens. Melrose Park. III.. 
V. Rašys. l a Grange. III.. V. 
Kuzavinis. Los Angeles. Cal.. 
B. Jaras, Kenosha, Wisc. 
pratęsdami ..Draugo" prenu
meratą, pridėjo po 7 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x Dr . Ant. Marčiukait is . 
Gillespie 111.. Jonas Kavaliū
nas. Beverly Shores. Ind.. Stel-

la Maurukas. Algonquin. 111.. 
J o n a s Byla. VVaterbury. 
Conn., Joseph Savickas. Tren 
ton. N.J. V. ir A. Snarskis. 
Sunny Hills, Fla., S. Patlaba. 
Lemont, 111.. Balys Telyčėnas. 
Dearborn Hts , Mich.. V. 
Mariūnas. Richrrv.r.d Hts.. 
Ohio, Stasys Naumus, Dear
born Hts.. Mich.. Stella Žu
kauskas. Los Angeles. Cal., 
Joseph Budreika. St. Peters 
burg. Fla.. Joseph Bernot. 
Union. N.J.. Stasys Griežė, 
Lorehester, Mass.. pratęsė 
..Draugo" prenumeratą ir kiek
vienas paaukojo po 7 dol. 
\'<:nširdus ačiū 

Gen. konsulės s - a s Jaunimo centro vakarienėje. Iš kairės: dr. Leonas Kriaučeliūnas. Irena 
Kri lUėeliūraenė. Lietuvos gen. konsule Jusefa Daužvardienė ir jos brolis Raudys. 

Nuotr. Renatos Ramanauskaitės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PLTNAMO SKSELIU 
R Ė M Ė J O S V Ė L 

SUSITINKA 

Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Mergelės Marijos seserų rėmė
jų valdyba ir talkininkės susi-
nnko gruodžio 29 d. Izabelės 
Stončienės namuose Šį kartą 
ne kokiems ypatingiems dar
bams aptarti, bet pabuvoti su 
rėmėjų steigėja Chicagoje, 
buvusia viena aktyviausių 
rėmėjų ir sukusia visą veiklos 
ratą Danute Augiene. Danutė 
Augienė dabar gyvena Put-

x Žurn. J u r g i s J a n u š a i -
tis, Port Orange. Fla., viešė
damas Chicagoje, buvo už
sukęs į ..Draugą", ta proga 
pasirinko naujausių leidinių 
už 75 dol. ir lietuviškos kny
gos palaikymui paaukojo 35 
dol. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Kun. Frances Kūra, 
Spring Valley, 111.. parėmė 
. .Draugą" 25 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x Muz. Antanas Skr idu-
lis, Daytona Beach, Fla., Dai
na ir Algis Urbaičiai, Fair-
•įope. A l a b a m a , Adelė 
Vismantas, Chicago, 111., 
George W. Radvenis, Los 
Angeles, Cal.. už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 25 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x Aldona ir V y t a u t a s 
Šoliūnai, ..Aldona's Ladies & 
Ladies & Chiidren Wear" 
krautuvės savininkai. Le
mont, 111.. mūsų nuolatiniai 
rėmėjai, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė visą 
šimtinę A. ir Vyt. Šoliūnams, 
mūsų garbės prenumera
toriams, tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Stasys Žymantas, Tinley 
Park. 111.. mūsų garbės prenu
meratorius, rėmėjas, atsiuntė 
visą šimtinę pratęsdamas 
..Draugo" prenumeratą 1987 
metams. St. Žymantui už mie
lą auką ir savos spaudos 
palaikymą labai dėkojame. 

x An tanas Rugys. Lan
taną. Fla . lietuviško žodžio 
rėmėjas, atsiuntė visą šimtinę 
dienraščio paramai ir pratęsė 
prenumeratą 1987 metams. 
Ant. Rugį skalbiame garbės 
prenumeratorium, o už auka 
labai dėkojame. 

Po 10 dol. atsiuntė už kor
teles ir kalendorių: Jonas Bu
kauskas. VI. Baltrūnas. Anta
nas Tėvelis, J. Žiūraitis. J. 
Vyšniauskas. Pranas Stuope-
lis. Ona Michelevičius, Emi
lija Barauskienė. Janina Biliū
nas, Vladas Kartanas, Stefa 
Miliauskienė. Juozas Miečius. 
Stasys Vanagūnas, Vytautas 
Cižauskas. Ona Siliūnas, 
Arvydas Tamulis, Liuda 
Kovas, Antanas Masionis. 
Mykolas Jagutis, Teklė Bogu-
šas. Laisvės Varpas-P. Viš
činis. Alf Jaras. Visiems nuo
širdus ačiū. 

name ir yra seselių talkinin
kė. 

Besirenkančias su šypsena 
ir nuoširdumu pasitiko namu 
šeimininkė. Rėmėjų pirminin
kė Salomėja Fndrijonienė 
visas pasveikino ir pasidžiau
gė, kad šį vakarą savo tarpe 
turime tris viešnias: sesele 
Marga r i t ą , j au ge roka i 
sustiprėjusią po operacijos 
seselės Margaritos ir Marijos 
Remienės motiną E. Bareikie
nę ir Danutę Augienę. 

Seselės Margaritos gilūs žo
džiai Kūrėjui, perpinti kalė
dine dvasia, sutelkė visas susi
kaupimui. Danutė Augienė 
kalbėjo apie meilę, suprantan
čią, atlaidžią. „Be jo saldu
mynai apkarsta, našta — 
sunki, džiaugsmas — nepil
nas". Linkėjo būti meilės spin
duliais kiekvienam sutiktam 
kely žmogui, skubėti pagal
bon, kur reikia. ..Būkime tokio 
nusistatymo kaip Jėzus Kris
tus", ji kalbėjo. ,.Nuolankiai 
vertinkime kitus aukščiau už 
save ir žiūrėkime kiekviena ne 
savo naudos, bet kitų". Danu
tė Augienė paliko susirinku
sioms tas mintis, kurių pagrin
de meilė, apmąstyti — tai 
linkme gyventi ir veikti. Svei
kino seselių vardu. 

Paprašyta D. Augienė 
pasakojo apie savo darbo die
ną, pareigas. Pasakojo ir apie 
seselių užsiėmimus, begali
niai gausius jų darbus, kiek
vienos didžią naštą ir nepap
rastą jų sugebėjimą ir 
pajėgumą. Užtikrino seselių 
didį pasiaukojimą, jų darbo 
prasmę ir reikalingumą. Prašė 
maldų, kad seselių būrys padi
dėtų, kad atsirastų pašau
kimų į tą nedidelį, bet gausų 
savo vaisiais vynuogyną. Per
davė dar vieną seselių prašy
mą — kiekvieną vakarą 8 vai. 
stabtelėti ir sukalbėti Vieš
paties maldą už Lietuvą. 

Danutė atsakinėjo Įvairius 
dalyvių klausimus. Ji sakė 
esanti labai patenkinta dabar
tiniu savo gyvenimu ir labai 
dėkinga Dievui už suteiktas 

jai malones. Kai kurios daly
vės teiravosi kaip jos, 
sąlygoms susidėjus galėtų 
patekti į seselių talkininkių 
būrį Putname. 

Šiltus vakarienės kvapai 
sklido iš virtuvės ir dilgino 
skonio pojūčius. Izabelė Ston-
čienė kvietė visas vaišintis. 
G a u s i a i s s k a n u m y n a i s 
apkrautas stalas sugundė ir 
tas, kurios savo figūros linijas 
griežtai saugojo. 

D. Augienė dar paskaitė 
nuotaikingą feljetoną apie 
savo vargus nuosavų namų 
pastogėje Chicagoje. gyve
nimą Putname ir kun. A. 
Petraičio katiną. 

Kai kurios dalyvės pagei
davo daugiau tokių 'imu. 
kurie ne tik pakelia dv 4, bet 
to pačio tikslo ir daroo žmo
nes sujungia tampresniais 
ryšiais, o tada ir darbas pasi
daro lengvesnis. Šio suėjimo 
dvasią dar kėlė meniška r.amų 
aplinka. Baitai papuošta kalė
dinė eglutė, Izabelės dukros 
Danguolės Kuolienės grafikos 
darbais pasipuošusios sienos 
ir pačios I. Stončienės meniš
kų rankų ir vaizduotės sukurti 
keramikos dirbiniai, išdėstyti 
visuose kambariuose lyg meno 
galerijoje, traukė kiekvienos 
dalyves akį. Gal tai ir bus Put-
namo seselių rėmėjų naujas 
renginys — Izabelės Ston
čienės meno darbų paroda. 

Agnė Kižienė 
GALVOJA NAMU 

SAVININKAI 

Marquette Parko Lietuviu 
namų savininkų susirinkimas 
buvo gruodžio 19 d. parapijos 
salėje. Susirinkimui vadovavo 
pirmininkas Juozas Bag-
džius, sekretoriavo Antanas 
Zaura Pirm. J. Bagdžius 
pranešė, kad šis susirinkimas 
bus labai svarbus Marquette 
Parkui, nes bus renkama nau
ja valdyba. Perskaitė darbo
tvarkę, kuri susirinkimo buvo 
priimta. Sekretorius A. Zaura 
perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą, kuris priimtas. Bu-

Ses. Julijai Shainauskaitei įteikia kun John J Klanagano stipendiją 
1000 dol. sumojo Katalikų Sveikatingumo draugijos prezidentas John 
E. Curley, Jr., St. I>ouis universitete St. I^uis. M<> Ses. Julia 
Shainauskas yra įsigijusi bakalauro, magistro ir daktarato laipsnius, 
o dabar jau antrus melus studijuoja ligoninių administracijos moks 
lus. 

iŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Amerikos Balso p r o g 
ramos į Pabal t i jo k r a š t u s 
n^bus su t rumpin tos , JAV 
LB krašto valdybos pirminin
kui Algimantui Gečiui prane
ša kongresmanas Robert A. 
Borski (D-PA). A. Gečys į savo 
distrikto kongresmaną buvo 
kreipęsis, prašydamas parem
ti pilną Pabaltijo kraštams 
radijo transliacijų finansavi
mą. Savo atsakyme kongres
manas Borski pastebi, kad 
jam esa labai svarbu palai
kyti ryšius su savo distrikto 
žmonėmis jiems rūpimais 
klausimais. „Kai kur mano 
parama reikalinga, nedve
jodamas kreipkitės į n ane". 
Krašto valdybos pirmininkui 
padėkos raštą parašė ir Ameri
kos Latvių draugija, dėko
dama už pritarimą Amerikos 
latviams dalyvauti Rygos kon
ferencijoj.. „Jūs buvote vie
nas iš nedaugelio, kuris mums 
pritarėte iš pat pradžios. 
Džiaugiamės, kad mums pasi
sekė. Sėkmę atnešė mūsų sun
kus darbas, dalinai laimė ir 
dalinai sovietų KGB kvai
lumas". 

— A.a. Aleksas M a s k o 
liūnas, Santa Monica. Calif., 
mirė gruodžio 2i d. sulaukęs 
79 m. amžiaus. Velionis buvo 
vilnietis, pasitraukęs į nepri
klausomą Lietuvą ir Lietuvoje 
iškilęs į vadovaujančius poli
cijos pareigūnus. Priklausė 
LB-nei, šauliams. Ramovei. 
Lietuvių fondui. Liko žmona 
Melanija ir gražų lietuvišką 
atžalyną auginančios dukrų 
'-"•aipšių ir Girgaičių šeimos. 

— Los Angeles Liet. T a u 
tiniai n a m a i sausio 17 d., 
šeštadienį, Sv. Kazimiero 
parapijos salėje paminės savo 
gyvavimo 25-rių metų sukak
tį. 

— Los Angeles b i r u t i n i n -
kės sausio 25 d., sekmadienį, 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
rengia koncertą — balių, į kurį 
kviečia visus Los Angeles ir 
apylinkės lietuvius. 

V O K I E T I J O J E 

— Vokiet i jos t e l e g r a m ų 
agen tū ra pranešė, kad Pra
nas Raišutis už šnipinėjimą 
Rytų Vokietijai buvo teismo 
nubaustas trejų metų kalė
jimo bausme, o jo žmona LTte 
vienerių su puse metų. Grei
čiausia lietuvių kilmės P. 
Raišutis (spaudoje rašoma 
Franz Raischutis), dirbo Kai-
serlauterne pagrindiniame 
JAV kariuomenės medžiagų ir 
įrankių sandėlyje, užmegz
damas ryšius su Rytų Vokie
tijos šnipais jau 1979 m. Perei
tais metais jis privertė ir savo 
žmoną šnipinėti Rytų Vokie
tijos agentams. 

vo pagerbti mūsų mirusieji or
ganizacijos nariai Stasys Kie-
ia ir Kostas Repšys. Jų 
giminėms ir artimiesiems 
išreikšta užuojauta. Ižd. J o n a s 
Matukas padarė pranešimą iš 
praėjusio parengimo. Rengė
jams, ir valdybai sunkiai dir
bant, padaryta ir pelno. 

Viskas ėjo gerai pagal 
darbotvarkę, kol prieita prie 
valdybos rinkimų. Vladas 
Bražionis perskaitė valdvbos 
kandidatų sąrašą. Buvo 8. o 
reikėjo daugiau. Rinkimus 
pravedantis Stasys Vana-
guns galvojo ką daryti. Buvo 
siūlyta rinkimus į valdybą 
atidėti, bet suabejota, ar bus 
geriau. Nutarta atsiklausti 
kandidatų. Kandidatai ne visi 
sutinka ir liks išeitis tik atidė
ti rinkimus. Kol organizacija 
turės valdybą, ji bus gyva 
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